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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 och föreslår att riksdagen
beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats
till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
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Förslag till statens budget för 2014
Utgifter
Tusental kronor

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

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

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

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

Minskning av anslagsbehållningar
Summa utgifter

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Kassamässig korrigering
Summa

4

12 896 040
14 121 162
10 515 523
40 291 647
2 018 087
47 196 317
31 830 988
9 919 331
62 160 768
96 519 847
39 012 596
81 610 132
12 431 994
70 374 895
21 005 141
60 110 013
12 880 425
1 229 683
2 972 701
5 155 997
2 829 958
45 427 646
15 278 336
5 588 403
93 595 983
22 084 200
37 700 222
856 758 035
-1 660 236
855 097 799

13 817 000
0
868 914 799
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Inkomster
Tusental kronor

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

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

811 812 116
49 114 046
15 000 000
1 053 100
10 254 000
12 405 552
-75 419 496
0
824 219 318

Beräknat lånebehov

44 695 481

Summa

868 914 799
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1 Finansplan

Sammanfattning – Politik för tillväxt och
jobb
Den globala finans- och skuldkrisen har dämpat
svensk ekonomi och arbetsmarknad i snart över
fem år. Den utdragna internationella lågkonjunkturens konsekvenser för jobb och välfärd i
Sverige ska fortsatt motverkas. Styrkan i Sveriges
offentliga finanser ska användas för att stödja
tillväxt och sysselsättning och motverka att den
höga arbetslösheten, som följt i finanskrisens
spår, biter sig fast. Samtidigt ska uthålligheten i
de offentliga finanserna värnas.
Finanspolitiken ska ge stöd för tillväxt och
sysselsättning
Regeringens främsta mål är full sysselsättning.
Sverige är ett av få EU-länder som under krisen
förmått öka sysselsättningen och samtidigt
värnat såväl starka offentliga finanser som sammanhållning. Sedan 2006 har sysselsättningen
ökat med över 200 000 personer. Arbetslösheten
har ökat, men upp-gången har varit mindre än
vad som kunde förväntas mot bakgrund av
krisens omfattning. Sverige är ett av de EUländer som har lägst långtidsarbetslöshet. Utanförskapet har minskat med upp emot
200 000 personer och den snabba ökningen av
inkomstskillnaderna åren före 2006 har bromsats
upp. Välfärdssatsningar för ökad sammanhållning har samtidigt kunnat genomföras.
Den svaga ekonomiska utvecklingen har dock
medfört en lång period med hög arbetslöshet.
Eftersom det förväntas ta tid innan det sker en
tydlig återhämtning i omvärlden finns betydande
risker för att arbetslösheten, som främst drabbar
unga, funktionsnedsatta och utrikes födda, biter
sig fast på höga nivåer. Finanspolitiken inriktas

mot att sysselsättningen ska öka också givet den
svaga utvecklingen i omvärlden. Samhället måste
hålla ihop – inte minst därför ska arbetslösheten
fortsatt pressas tillbaka och utanförskapet
bekämpas. Regeringen föreslår därför åtgärder
för att öka efterfrågan och sysselsättningen.
Satsningar på att stärka hushållens ekonomi
prioriteras. Samtidigt ska den svenska
ekonomins långsiktiga potential stärkas.
Tillväxten ska vila på en robust grund där
obalanser i ekonomin undviks. Arbetet med att
göra det finansiella systemet mer motståndskraftigt och stabilt är därför fortsatt prioriterat.
Detta är särskilt viktigt eftersom Sverige har en
relativt stor banksektor och hushållens skuldsättning har ökat över en lång period. Regeringen och berörda myndigheter har vidtagit ett
antal åtgärder inom området, t.ex. kapitalkrav,
golv för riskvikter och bolånetak. Regeringen
följer fortsatt noga utvecklingen av hushållens
skuldsättning och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder om indikatorer visar att skuldsättningen skulle öka på ett sätt som förstärker
riskerna för obalanser i ekonomin.
Vägarna till jobb ska bli fler och bredare.
Regeringens initiativ att tillsammans med arbetsmarknadens parter finna lösningar på hur fler
unga kan få arbete ger nu resultat. För att
stimulera till anställning av unga på basis av
yrkesintroduktionsavtal föreslås ett ekonomiskt
stöd till arbetsgivare. En bra skola med kunskap i
fokus är avgörande för sammanhållningen. Att
alla ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är
även avgörande för sysselsättning och för att
värna Sveriges konkurrenskraft.
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Starka offentliga finanser ska värnas
Ordning och reda i de offentliga finanserna har
upprätthållit förtroendet för svensk ekonomi,
skyddat landet från krisens värsta härjningar och
möjliggjort reformer för fler i arbete och förstärkt välfärd. Detta förtroende ska värnas.
Sverige är fortsatt ett av få länder som ligger väl
inom ramarna när det gäller EU:s treprocentsgräns för underskott och 60-procentsgräns för
skuld som andel av BNP. Sverige är ett av EUländerna med lägst skuld och skulden förväntas
sjunka ytterligare framöver. I de bedömningar
som kommissionen gör av den långsiktiga hållbarheten i offentliga finanser uppvisar Sverige
hög uthållighet.
Det finanspolitiska ramverket ska bidra till att
bibehålla förtroendet för sunda offentliga finanser. Utgiftstak och överskottsmål ska värnas.
Detta är särskilt viktigt i ett ekonomiskt läge
som alltjämt präglas av betydande internationell
osäkerhet. Sunda offentliga finanser behövs för
att kraftfulla åtgärder ska kunna vidtas om
svensk ekonomi åter utsätts för stora störningar.
Det behövs också som en buffert för att hantera
andra risker, inte minst de som följer av Sveriges
stora banksektor.
I enlighet med principerna för överskottsmålet är det finansiella sparandet i offentlig
sektor nu lägre än 1 procent av BNP. Om
sparandet inte anpassas efter konjunkturläget
riskerar finanspolitiken att bidra till konjunktursvängningar, i stället för att som nu motverka
dem. Takten i återgången till 1 procent bör, i
enlighet med det finanspolitiska ramverket,
anpassas efter läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av resursutnyttjandet. Förutsatt att
förtroende finns för de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet bör finanspolitiken inte
vara åtstramande så länge arbetslösheten är hög
och resursutnyttjandet lågt. En allt för snabb
återgång till överskott riskerar att leda till en försämrad utveckling på arbetsmarknaden. När de
lediga resurserna i ekonomin minskar bör det
finansiella sparandet gradvis stärkas. Det är rimligt att återvända till ett sparande om 1 procent
av BNP först när resursutnyttjandet närmat sig
balans för att därigenom säkra en stabil tillväxt
och lägre arbetslöshet. Enligt nuvarande prognos
förväntas det finansiella sparandet vara
1,1 procent 2017.
Utrymmet för utgiftsreformer under utgiftstaket är mycket begränsat 2014. Detta innebär
att huvuddelen av satsningarna för att stötta
4

ekonomin bör ligga på inkomstsidan. Sedan den
första bedömningen av utgiftstakets nivå för
2014, som gjordes i 2010 års ekonomiska
vårproposition, har huvuddelen, 38 miljarder
kronor, av det tillgängliga utrymmet i förhållande till utgiftstaket tagits i anspråk för
utgiftsreformer, exempelvis stora satsningar på
forskning och utveckling samt infrastruktur i
budgetpropositionen för 2013. Därtill har ökade
utgifter i transfereringssystemen, framför allt
sjukförsäkringen, tagit ca 16 miljarder kronor i
anspråk
Fler företag ska starta, växa och anställa i hela
landet. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt
näringsklimat med högutbildad arbetskraft och
goda skattevillkor där skatter tas ut på ett
effektivt och rättvist sätt.
Tabell 1.1 Sammanfattningstabell
Utfall för 2012, prognos för 2013–2017
Procentuell förändring om annat ej anges
2012

2013

2014

2015

2016

2017

BNP

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

2,9

Sysselsatta1

0,7

0,8

0,8

1,0

1,3

1,3

79,4

79,6

79,7

80,1

80,7

81,3

8,0

8,2

8,1

7,8

7,0

6,4

5,6

5,6

5,5

5,2

4,7

4,2

-2,7

-3,5

-3,0

-2,1

-1,0

-0,2

Sysselsättningsgrad

2

Arbetslöshet3
Arbetslöshet, äldre def.
BNP-gap

5

Finansiellt sparande
Bruttoskuld6

6

4

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

1

Sysselsatta i åldern 15–74 år.
Enligt EU2020-målet, dvs. sysselsatta i procent av befolkningen i åldersgruppen 20–
64 år.
3
I procent av arbetskraften, 15–74 år.
4
Antal arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av
arbetskraften, s.k. öppen arbetslöshet. Här avses 15–74 år, ursprungligen avsågs
16–64 år. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är marginell när det gäller
arbetslöshetstalet.
5
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
6
Konsoliderad offentlig sektor. Procent av BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Reformer i budgetpropositionen för 2014
I denna proposition föreslår regeringen åtgärder
på drygt 24 miljarder kronor. Det handlar bl.a.
om att:
–

stödja tillväxt och varaktigt öka sysselsättningen,

–

satsa på kunskap och stärkt konkurrenskraft,

–

stärka välfärd och sammanhållning samt

–

skydda miljö och klimat.
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Åtgärder som stödjer tillväxt och varaktigt ökar
sysselsättningen
För att stärka hushållens ekonomi, öka den
varaktiga sysselsättningen och antalet arbetade
timmar samt göra det mer attraktivt att utbilda
sig föreslås en ytterligare förstärkning av
jobbskatteavdraget och en höjning av den nedre
skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Förslaget
är motiverat både ur ett stabiliseringspolitiskt
och strukturellt perspektiv. En förstärkning av
jobbskatteavdraget och den statliga inkomstskatten bör kombineras med sänkt skatt för pensionärer för att stärka pensionärernas ekonomiska situation med fokus på dem med de minsta
ekonomiska marginalerna. De sammantagna
förslagen riktade mot hushållen innebär att hushållens ekonomi stärks med drygt 20 miljarder
kronor 2014 och att den disponibla inkomsten
stiger med 3,7 procent jämfört med 2,7 procent i
avsaknad av de föreslagna åtgärderna. Existerande jobbskatteavdrag bedöms på sikt öka den
varaktiga sysselsättningen med 106 000 personer.
Effekten av den ytterligare förstärkningen av
jobbskatteavdraget är lika kraftfull och bedöms
inte vara avtagande. Den förstärkning av jobbskatteavdraget som föreslås i denna proposition
bedöms öka antalet sysselsatta med ytterligare ca
13 000. Sammantaget väntas därmed jobbskatteavdraget på sikt leda till 119 000 fler sysselsatta.
En viktig del i regeringens arbete med att
underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden har
bedrivits inom ramen för trepartssamtalen.
Arbetsmarknadens parter har inom ett antal
avtalsområden tecknat s.k. yrkesintroduktionsavtal för att underlätta ungas övergång från skola
till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga
kompetensförsörjning. Denna typ av avtal kan
potentiellt få en stor betydelse för arbetet med
att minska ungdomsarbetslösheten och regeringen vill därför, tillsammans med parterna, verka
för att fler yrkesintroduktionsavtal tecknas och
att fler anställs inom ramen för dessa avtal. För
att uppmuntra användandet av yrkesintroduktionsavtal föreslås ett ekonomiskt stöd till yrkesintroduktionsanställningar för unga. Stödet utformas som en lönesubvention motsvarande en
ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av
bruttolönen) och ett handledarstöd om
2 500 kronor per månad. Dessutom föreslår
regeringen ett antal åtgärder som syftar till att
förbättra omställningsförmågan och flexibiliteten på arbetsmarknaden. Därtill lämnas
förslag om statligt stöd till korttidsarbete som är

tänkt att användas vid en synnerligen djup
ekonomisk kris.
Den gymnasiala lärlingsutbildningen är viktig
för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.
För att fler arbetsplatser ska erbjuda lärlingsutbildning föreslås därför det statliga anordnarbidraget som utgår till arbetsplatser som tar
emot lärlingar höjas med 17 500 kronor till
47 500 kronor per elev och år. För de arbetsplatser som har en handledare som gått en godkänd
handledarutbildning föreslås därutöver att
anordnarbidraget
ökas
med
ytterligare
10 000 kronor per elev och år. För att öka
lärlingsutbildningens attraktionskraft bör även
en kostnadsersättning om 1 000 kronor per
studiemånad och lärling införas.
För att göra de nedsatta socialavgifterna för
unga mer effektiva bör nedsättningen av socialavgifterna förstärkas för de yngre som ska
etablera sig på arbetsmarknaden. För unga som
vid årets ingång inte fyllt 23 år sänks socialavgifterna därför till 10,21 procent, samtidigt
som nedsättningen slopas för de som vid årets
ingång fyllt 25 år. För de som vid årets ingång
fyllt 23 men inte 25 år kvarstår dagens nedsättning (15,49 procent). Att rikta en större del
av subventionen mot de yngsta bedöms kunna
leda till att den varaktiga sysselsättningen ökar
med ca 5 000 personer och till en lägre arbetslöshet bland unga och i ekonomin som helhet.
Som en del i arbetet för att stärka nyanlända
elevers resultat har regeringen avsatt medel för
en försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska med tre timmar i veckan för
årskurserna 6–9. Denna försöksverksamhet bör
utökas till att även omfatta årskurserna 1–5.
Regeringen aviserar i denna proposition ett
förslag om nystartszoner. Förslaget innebär att
företag inom zonerna som uppfyller vissa
villkor, bl.a. vad gäller de anställdas bosättning,
får göra avdrag vid beräkning av socialavgifterna.
Nystartzoner är ett verktyg för att minska
utanförskapet i de områden där högst andel
personer saknar sysselsättning, har låg utbildning
och får långvarigt försörjningsstöd. Internationella erfarenheter visar att nystartszoner i
kombination med andra åtgärder kan ha positiva
effekter. Avdraget utgör ett statligt stöd som
måste notifieras och godkännas av Europeiska
kommissionen innan det kan genomföras. Vid
en förnyad notifiering om fem år kommer åtgärden att utvärderas.
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Den differentierade arbetslöshetsavgiften bör
avskaffas. Förslaget medför att 2,2 miljoner
personer som är medlemmar i a-kassor som
tidigare haft högre avgifter än genomsnittet får
en sänkning av avgiften med totalt ca 3 miljarder
kronor. För de tio arbetslöshetskassor som i dag
har de högsta medlemsavgifterna motsvarar
minskningen i genomsnitt ca 170 kronor per
månad och för arbetslöshetskassan med högst
avgift, Hotell- och restauranganställdas, motsvarar minskningen drygt 250 kronor per månad
och medlem.
Satsningar på kunskap och stärkt konkurrenskraft
Det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli
en bättre lärare. Ytterligare medel föreslås därför
tillföras till karriärutvecklingsreformen som
syftar till att de bästa lärarna ska kunna
premieras. Denna reform innebär att skolhuvudmännen kan inrätta två nya karriärsteg för
särskilt skickliga lärare (förstelärare och lektor)
och ansöka om statsbidrag som möjliggör
löneökningar om 5 000 respektive 10 000 kronor
per månad. Ökningen gör att utrymme skapas
för att ca 7 000 fler karriärtjänster kan inrättas.
Sammantaget innebär karriärutvecklingsreformen att det på sikt skapas utrymme för att ca
17 000 lärare kan komma att omfattas av karriärtjänsterna. För att fler lärare ska kunna genomgå
fortbildning inom ramen för Lärarlyftet II
föreslår regeringen att ytterligare medel tillförs
denna reform 2015 och 2016.
Vidare behöver studieresultaten i matematik
förbättras. Från och med hösten 2013 utökas
därför undervisningstiden för matematik i
grundskolan med fokus på de lägre årskurserna.
För att stärka matematikresultaten föreslår
regeringen att undervisningstiden i matematik
från och med hösten 2016, utökas med en timme
per vecka för ytterligare tre årskurser i grundskolan.
Likvärdigheten i skolan ska öka genom
förbättrade metoder för att tidigare upptäcka
elevers behov av stöd och ökade möjligheter att
få hjälp med läxor och hemuppgifter.
Regeringen har de senaste åren genomfört
flera satsningar för att säkra Sveriges framtid
som framstående forskningsnation. I syfte att ge
framför allt de mindre företagen ytterligare
förbättrade möjligheter att bedriva forskning
och utveckling är en riktad skattelättnad till
företag som bedriver sådan verksamhet
motiverad. Av den anledningen föreslår
6

regeringen att arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning och utveckling sänks
med 10 procentenheter. Sammanlagt får dock
nedsättningen högst uppgå till 230 000 kronor
per koncern och månad.
Företag och deras ägare ska ha goda skattemässiga villkor och skatter ska tas ut på ett
effektivt och rättvist sätt. För närvarande kan de
s.k. 3:12-reglerna användas på ett sätt som inte är
avsett, genom att tjänsteinkomster omvandlas
till lägre beskattade kapitalinkomster, när
anställda med mycket litet ägande i ett
fåmansföretag tillämpar regler som är avsedda
för personer som genom sitt ägande tar risker.
För att öka 3:12-reglernas legitimitet föreslår
regeringen därför bl.a. att ett krav på en minsta
kapitalandel på 4 procent i företaget införs för
att få beräkna ett lönebaserat utrymme, dvs. för
att få tillämpa den s.k. löneunderlagsregeln.
Regeringen bedömer att det offentligfinansiella
utrymme som frigörs främst ska omfördelas
inom 3:12-systemet. Därför föreslås generella
lättnader för att reglerna i högre grad än i dag ska
stimulera delägarna i de mindre företagen och
förstärka deras incitament att anställa. Det
föreslås även en höjning av räntenivån för positiv
räntefördelning för enskilda näringsidkare.
Regeringen kommer, med anledning av
Lagrådets kritik, inte att gå vidare med förslaget
om ett höjt löneuttagskrav.
För att ytterligare minska den administrativa
bördan för företagen föreslår regeringen bl.a.
förenklingar av företagens hantering av mervärdesskatt.
Åtgärder för välfärd och sammanhållning
För att stärka ekonomin för de barnfamiljer som
har lägst ekonomisk standard föreslås en höjning
av det särskilda bidraget i bostadsbidraget.
Höjningen innebär att det särskilda bidraget höjs
med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för
ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per
månad för två barn och med 300 kronor till
2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.
En fritidspeng avses också införas för barn i
ekonomiskt utsatta hushåll.
Regeringen föreslår en viss förstärkning i
bostadstillägget för ålderspensionärer med
arbetsinkomster liksom i etableringstillägget och
bostadsersättningen för personer med rätt till
etableringsersättning.
God tillgång till hälso- och sjukvård och
omsorg av hög kvalitet ska ges till alla efter
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behov. Regeringen föreslår därför bl.a. en flerårig
satsning på vården för personer med långvariga
eller kroniska sjukdomar.
Den medicinska utvecklingen skapar nya
möjligheter samtidigt är samhällets möjligheter
att finansiera läkemedel begränsade. Regeringen
avser därför att utveckla prissättningsmodellen
för läkemedel för att säkerställa att Sverige inte
betalar mer för läkemedel än andra jämförbara
länder.
Skydda miljö och klimat
Sverige ska fortsatt bedriva ett ambitiöst miljö-,
energi- och klimatarbete. Regeringens vision är
att Sverige år 2050 har en hållbar och
resurseffektiv energiförsörjning och inga
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Regeringen föreslår åtgärder som innebär ett
ökat fokus på kemikaliefrågor och för att
åstadkomma en bättre vattenmiljö. Ytterligare
resurser föreslås avsättas till satsningen på en
Giftfri vardag och regeringen kommer att utreda
om ekonomiska styrmedel bör införas på
kemikalieområdet.
För att förbättra vattenkvaliteten avsätter
regeringen nya medel för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, och för att prova mer avancerad
reningsteknik för svårnedbrytbara kemikalier.
I syfte att stimulera användningen av
biodrivmedel avser regeringen att införa ett
kvotpliktssystem för låginblandade biodrivmedel
under 2014. För att även fortsättningsvis stödja
introduktionen av miljöanpassade bilar på
marknaden föreslår regeringen att den
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet
för vissa miljöbilar förlängs med ytterligare tre år
t.o.m. 2016. Som ett led i regeringens politik för
att öka andelen förnybar energi och skapa ett
tydligt regelverk för mikroproducenter av el,
aviserar regeringen att en skattereduktion införs
för mikroproducenter av el från förnybara
energikällor under 2014.

cykliska kapitalbufferten. För att stärka förutsättningarna för Finansinspektionen att bidra till
ett väl fungerande finansiellt system föreslår
regeringen att ytterligare 100 miljoner kronor
samlat tillförs myndigheten 2014–2016.
Regeringen avser vidare inrätta ett formellt
finansiellt stabilitetsråd, bestående av finansmarknadsministern och cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret. Rådet ska ge möjlighet till samråd och
informationsutbyte samt omfatta såväl krisförebyggande arbete som eventuell krishantering.

Finansiell stabilitet
Finansiella kriser har visat sig vara mycket
kostsamma och utgör därför ett allvarligt hot
mot de offentliga finanserna och ett lands
ekonomiska utveckling. Arbetet med att
säkerställa ett stabilt finansiellt system i spåren
av den finansiella krisen är därför högt prioriterat
av regeringen. Som ett led i detta arbete föreslår
regeringen att Finansinspektionen ska få det
huvudsakliga ansvaret för verktygen för
finansiell stabilitet, t.ex. för den s.k. kontra7
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1.1

Tabell 1.2 Reformer i budgetpropositionen för 2014,
effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor1
Miljarder kronor

2014

2015

2016

2017

Stöd för tillväxt och varaktigt högre sysselsättning
Stärkt ekonomi för
hushållen

20,56

20,32

19,80

19,54

Nya och bredare vägar in i
jobb för unga

0,63

0,93

1,20

1,57

Förbättrade förutsättningar
för långtidsarbetslösa

0,36

0,60

0,61

0,63

Förbättrad integration

0,11

0,17

0,16

0,07

Etableringsplanstart

-0,39

-0,40

-0,09

-0,07

Ökad flexibilitet och
trygghet2

0,15

0,17

0,17

0,18

Bättre möjligheter till
uppföljning

0,03

0,05

0,04

0,04

Satsningar på kunskap och stärkt konkurrenskraft
Kunskapsfokus i skolan

0,67

1,10

1,39

1,57

Innovation och
entreprenörskap

1,19

1,45

1,42

1,33

Ökad rörlighet och bättre
fungerande
bostadsmarknad

0,02

0,03

0,02

0,00

Åtgärder för välfärd och sammanhållning
Fördelningsåtgärder

0,53

0,57

0,56

0,55

Sjukvård och omsorg

0,12

0,18

0,22

0,16

Utvecklad prismodell för
läkemedel

-0,42

-0,59

-0,83

-1,02

Höjd alkoholskatt

-0,73

-0,62

-0,65

-0,67

0,35

0,58

0,60

0,36

-0,51

-0,65

-0,60

-0,60

Övriga utgiftsreformer

1,42

1,77

1,79

1,41

Övriga inkomstreformer

0,06

0,17

0,16

0,16

24,16

25,84

25,97

25,19

Skydda miljö och klimat
Insatser för miljö och
klimat
Kvotplikt och beskattning
av biodrivmedel

Summa reformer som
påverkar finansiellt
sparande3

Svensk ekonomi står inför stora
utmaningar

Anm.: Beloppen är avrundade.
1
En positiv siffra innebär en försvagning av det finansiella sparandet
2
Sammantaget uppgår reformerna för trepartssamtalen till ca 3 miljarder kronor
per år. Utöver det tillkommer korttidsarbete om 4,7 miljarder kronor per 12månadersperiod, givet att systemet aktiveras.
3
Inklusive korrigering för utgiftsreformer som inte påverkar finansiellt sparande.

I följande avsnitt beskrivs utsikterna för svensk
ekonomi och utvecklingen av de offentliga
finanserna. Vidare görs en bedömning av de
risker som prognosen rymmer.
1.1.1

Fortsatt lågt resursutnyttjande i
ekonomin

Den finansiella krisen och den efterföljande
skuldkrisen har fått långtgående konsekvenser
för svensk ekonomi. Efter den kraftiga
konjunkturnedgången 2009 följde en återhämtning de två följande åren. Men till följd av
försämringen av det internationella konjunkturläget fördjupades lågkonjunkturen återigen i
svensk ekonomi med en ökad arbetslöshet som
följd.
Långsam återhämtning i omvärlden
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden var
fortsatt svag under första halvan av 2013, men
under sommaren har det i många av Sveriges
viktiga exportländer funnits indikationer på att
förtroendet för den ekonomiska utvecklingen
stiger bland hushåll och företag. Konjunkturnedgången i euroområdet tycks dessutom ha
bottnat.
År 2014 bedöms BNP i euroområdet växa
något men tillväxten förväntas bli låg.
Mildringen av de finanspolitiska åtstramningarna
i USA innebär stärkta förutsättningar för en
återhämtning i USA 2014, vilket det redan finns
tecken på. Tillväxten i många s.k. tillväxtekonomier blir fortsatt lägre än vad som var
fallet under inledningen av 2000-talet. Sammantaget väntas en starkare ekonomisk utveckling
nästa år och framåt för de mest betydande
svenska exportmarknaderna. De svenska exportmarknaderna bedöms dock sammantaget växa i
en lägre takt än genomsnittet för de senaste
femton åren.
Sverige påverkas av omvärlden
Trots att en något starkare utveckling i
omvärlden kan anas under det andra halvåret
förväntas tillväxten i svensk ekonomi för helåret
2013 vara låg. Detta beror främst på att såväl
export som investeringar faller. Hushållens
konsumtion växer i en måttlig takt och bidrar

8
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tillsammans med lagerinvesteringar och offentlig
konsumtion till att hålla BNP-tillväxten uppe.
Den svenska exporten utvecklas svagt nästa år
och hushållens konsumtion förväntas fortsatt ge
det främsta bidraget till tillväxten. En
förhållandevis stark konsumtionsutveckling
möjliggörs av ett i utgångsläget högt sparande,
stigande reallöner och de åtgärder riktade till
hushållen som föreslås i denna proposition. De
föreslagna åtgärderna innebär att hushållens
ekonomi stärks med sammantaget drygt
20 miljarder kronor 2014. Den nominella
disponibla inkomsten beräknas stiga med
3,7 procent, jämfört med 2,7 procent utan de
föreslagna åtgärderna.
En god utveckling av de disponibla
inkomsterna och ett i utgångsläget högt
sparande bland hushållen ger utrymme för en
stark utveckling av hushållens konsumtion även
efter 2015. Om dessutom den internationella
efterfrågan tar ytterligare fart finns förutsättningar för en förhållandevis hög BNP-tillväxt
2015–2017.
Tabell 1.3 Nyckeltal
Utfall för 2012, prognos för 2013–2017
Procentuell förändring om annat ej anges

BNP
BNP-gap

1

Sysselsatta2
Sysselsättningsgrad3
Arbetade timmar

4

Produktivitet4, 5
Arbetslöshet

6

Arbetslöshet, äldre def.7
Löner
KPI

9

8

utan detta förväntas dröja. Arbetslösheten
bedöms ligga kvar på över 8 procent nästa år och
det är inte förrän mot slutet av 2015 som
arbetslösheten förväntas minska mer tydligt.
Först i slutet av 2017 bedöms konjunkturläget
bli balanserat.
Jämförelse med andra bedömare
Genom att redovisa jämförelser med andra
bedömare, och att motivera större avvikelser,
avser regeringen öka transparensen för de
bedömningar som görs. Jämförelserna visar att
regeringens bedömning av BNP-tillväxt, arbetslöshet och finansiellt sparande i offentlig sektor
ligger i linje med andra bedömares. Även
regeringens bedömning att det finns lediga
resurser i svensk ekonomi stöds av andra
bedömare.
1.1.2

Sverige har starka offentliga
finanser

Sverige är ett av EU:s medlemsländer med
starkast offentliga finanser (se diagram 1.1). Den
konsoliderade bruttoskulden uppgick i slutet av
2012 till ca 38 procent av BNP, vilket ger en god
marginal till referensvärdet inom EU:s
stabilitets- och tillväxtpakt på 60 procent av
BNP. Även det finansiella sparandet är bättre än
referensvärdet om -3 procent av BNP.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

2,9

-2,7

-3,5

-3,0

-2,1

-1,0

-0,2

0,7

0,8

0,8

1,0

1,3

1,3

79,4

79,6

79,7

80,1

80,7

81,3

0,6

0,3

0,5

1,1

1,6

1,5

Diagram 1.1 Den offentliga sektorns underskott och
bruttoskuld 2012

1,1

1,3

2,7

2,5

2,0

1,8

Procent av BNP

8,0

8,2

8,1

7,8

7,0

6,4

5,6

5,6

5,5

5,2

4,7

4,2

160

180

3,0

2,7

2,8

2,9

3,2

3,4

140

0,9

0,1

0,9

1,7

2,7

3,2

120

EL

IT

PT

IE

1

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
2
15–74 år.
3
Enligt EU2020-målet, dvs. sysselsatta i procent av befolkningen i åldersgruppen
20–64 år.
4
Kalenderkorrigerad.
5
Produktivitet i näringslivet.
6
I procent av arbetskraften, 15–74 år.
7
Antal arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande som andel av
arbetskraften, s.k. öppen arbetslöshet. Här avses 15–74 år, ursprungligen avsågs
åldersgruppen 16–64 år. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är marginell när
det gäller arbetslöshetstalet.
8
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
9
Årsgenomsnitt.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Arbetslösheten är hög
Tillväxten 2013 och 2014 är inte tillräckligt hög
för att arbetslösheten ska börja sjunka stadigt
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Källa: Eurostat.

Den utdragna lågkonjunkturen medför att den
offentliga sektorns finanser bedöms uppvisa
underskott både 2013 och 2014. Den starkare
ekonomiska utvecklingen åren därefter medför
9
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att det finansiella sparandet gradvis stärks till
överskott 2016 (se tabell 1.4).
Staten och ålderspensionssystemet bedöms
redovisa underskott 2013 medan kommunsektorn väntas redovisa ett mindre överskott
2013. Den förstärkning som förutses fr.o.m.
2015 sker i huvudsak i staten. Det finansiella
sparandet i ålderspensionssystemet bedöms
gradvis försvagas fram till 2017. Den kommunala
sektorn redovisar ett positivt ekonomiskt
resultat men ett negativt finansiellt sparande.
Riksgäldskontorets utlåning om 104 miljarder
kronor till Riksbanken, för förstärkning av
valutareserven, medför att bruttoskulden som
andel av BNP ökar med ca 3 procentenheter
2013. Statens nettoskuld påverkas emellertid inte
av detta. Bruttoskulden förväntas gradvis minska
ned mot 35 procent under perioden.
Tabell 1.4 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges
Utfall 2012, prognos 2013–2017

Inkomster
Procent av BNP
Skatter och
avgifter

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 767

1 816

1 842

1 929

2 026

2 125

49,6

50,1

49,1

49,0

48,8

48,9

1 567

1 611

1 654

1 734

1 823

1 913

Procent av BNP

44,0

44,4

44,1

44,1

44,0

44,0

Övriga
inkomster

200

205

188

195

203

212

1 789

1 858

1 900

1 946

2 008

2 078

50,2

51,3

50,7

49,5

48,4

47,8

Utgifter
Procent av BNP
Finansiellt
sparande

-22

-43

-58

-17

18

47

Procent av BNP

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

1 358

1 521

1 597

1 620

1 590

1 528

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

Konsoliderad
bruttoskuld
Procent av BNP

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

För att företag, medborgare och de finansiella
marknaderna ska ha förtroende för finanspolitiken måste den vara hållbar på lång sikt.
Regeringen och ett antal andra bedömare av
svensk ekonomi gör beräkningar av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet med hjälp av
ekonomiska modeller. Syftet med dessa hållbarhetsbedömningar är att i god tid fånga upp
tecken på att finanspolitiken kommer att
behövas läggas om, så att åtgärder för att säkerställa hållbarheten och upprätthålla förtroendet
för finanspolitiken kan vidtas i god tid. I de
ekonomiska vårpropositionerna presenteras en
mer utförlig analys av finanspolitikens lång10

siktiga hållbarhet. Uppdaterade hållbarhetsberäkningar i denna proposition visar att finanspolitiken i Sverige fortsatt är långsiktigt hållbar.
1.1.3

Risken för en svagare utveckling
överväger

Fortsatt stark konsumtionstillväxt bland hushållen och en internationell konjunkturuppgång
är förutsättningar för en ökad tillväxt de
närmaste åren. För båda dessa faktorer finns
osäkerhet som innebär att tillväxten kan bli såväl
sämre som bättre än vad som nu väntas. Den
sammantagna bedömningen är dock att riskerna
för en svagare konjunkturutveckling fortsatt
dominerar. Risken för en kraftig nedgång av det
VODJ VRP GUDEEDGH YlUOGVHNRQRPLQ ï
bedöms emellertid vara betydligt lägre än vad
den har varit de senaste åren.
Fortsatt osäker politisk utveckling i euroområdet
Den politiska situationen i euroområdet är
fortfarande osäker. Även om läget har
stabiliserats finns fortsatt en risk för förnyad
turbulens på de finansiella marknaderna. Om det
politiska stödet för finanspolitiken i krisländerna
vacklar kan krishanteringen och reformpolitiken
försvåras. Förtroendet för flera länders förmåga
att klara sina åtaganden skulle då kunna minska
ytterligare. Det relativa lugn som nu råder på de
finansiella marknaderna beror därtill till stor del
på utfästelser från Europeiska centralbanken om
att vid behov genomföra stödköp på obligationsmarknaderna. En ytterligare riskfaktor är att
många parter är inblandade i krishanteringen i
euroområdet, allt från enskilda länders regeringar
till institutionella och privata långivare. Att väga
samman dessa intressen har visat sig vara svårt
och avgörande beslut har många gånger dragit ut
på tiden.
Osäkerhet kring utvecklingen av finans- och
penningpolitiken i USA
Även USA står inför stora utmaningar i
hanteringen av sina offentliga finanser. Om en
överenskommelse om fortsatt finansiering av
den federala budgeten inte träffas i tid, kan det
leda till finansiell oro. Inriktningen på penningpolitiken i USA är också en osäkerhetsfaktor.
Försök från den amerikanska centralbanken att
förbereda marknaderna på en eventuell neddragning av dess köp av statsobligationer har
bidragit till en påtaglig ränteuppgång i stora delar
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av världen. Det finns en fortsatt risk att de
internationella räntorna stiger mer än väntat och
att svängningarna på ränte- och valutamarknaderna ökar. Det skulle slå mot länders
möjligheter att låna, framför allt i tillväxtekonomierna och i länder med stora bytesbalansunderskott. Stigande räntor riskerar också att
leda till stora och snabba valutautflöden med
svåröverblickbara effekter på världsekonomin.
Starkare internationell konjunkturuppgång möjlig
Om förtroendet bland hushåll och företag,
särskilt i USA och i Europa, återvänder snabbare
än förväntat kan tillväxten bli starkare än i
prognosen. I ett sådant scenario kan efterfrågan
på svensk export stiga i en högre takt än vad som
antas i prognosen. Detta skulle få positiva
effekter på BNP-tillväxten genom hushållens
konsumtion och företagens investeringar. Även
utvecklingen på arbetsmarknaden skulle då bli
starkare än i prognosen. Tillväxten i svensk
ekonomi skulle påskyndas och resursutnyttjandet balanseras tidigare än vad som nu
antas.

lösheten gradvis minskar. Samtidigt kan bostadspriserna stiga snabbare än vad prognosen förutsätter. Detta kan i sin tur få till följd att hushållens skulder också ökar i en snabbare takt.
Därtill ökar snabbt stigande bostadspriser risken
för stora bostadsprisfall. En sådan utveckling
vore inte önskvärd eftersom en kombination av
höga skulder och fallande bostadspriser riskerar
att få betydande konsekvenser för den finansiella
stabiliteten och den makroekonomiska utvecklingen.

Risker omgärdar prognosen för hushållens
konsumtion
Då hushållens konsumtion bedöms komma att
stå för en större del av BNP-tillväxten, jämfört
med tidigare konjunkturuppgångar, är prognosen särskilt känslig för förändringar i hushållens konsumtion.
Ett högre internationellt ränteläge skulle få
negativa effekter även för svensk ekonomi, dels
genom lägre omvärldsefterfrågan, dels via högre
finansieringskostnader för framför allt företag
och hushåll. En sådan utveckling skulle i sin tur
medföra en mer dämpad utveckling av hushållens konsumtion och företagens investeringar
jämfört med bedömningarna i prognosen.
Utöver ett högre ränteläge utgör även hushållens
höga skuldsättningsgrad en risk i prognosen för
hushållens konsumtion (se fördjupningsrutan
Hushållens skuldsättning). Hushållens skulder
steg som andel av den disponibla inkomsten
snabbt från slutet av 1990-talet till 2011. Sedan
dess har skuldsättningsgraden legat relativt still,
men den höga nivån riskerar att förstärka
effekterna av stigande räntor.
Bostadsprisernas utveckling utgör också en
risk. I prognosen förutsätts bostadspriserna öka,
om än i en måttlig takt de närmaste åren. Detta
följer bl.a. att ökningen av de disponibla
inkomsterna förväntas vara god och att arbets11
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Hushållens skuldsättning
De svenska hushållens samlade skulder har sedan
2010 legat på en nivå motsvarande omkring
165 procent av deras sammanlagda disponibla
inkomst, eller knappt 85 procent av BNP (se
diagram 1.2). Ökningstakten av hushållens
skulder har minskat de senaste åren, men skuldnivån är fortsatt hög både utifrån ett historiskt
och internationellt perspektiv. Hushållens skuldsättning är en fråga av stor betydelse för den
makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Skulle hushållen minska sin
konsumtion för att ta ned skuldsättningsgraden
kan det snabbt få stora effekter på samhällsekonomin och tillväxten. Detta eftersom den
privata konsumtionen uppgår till omkring halva
BNP.
Procent av disponibel inkomst och procent av BNP
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Källa: Statistiska centralbyrån.

För att bedöma eventuella risker med hushållens
skuldsättning är det viktigt att också beakta
deras tillgångssida. Hushållens tillgångar består
framför allt av reala tillgångar som småhus och
bostadsrättsandelar, samt finansiella tillgångar
som aktier och fondandelar (se diagram 1.3).
Under våren 2013 beräknades hushållens
finansiella tillgångar uppgå till omkring
4 500 miljarder kronor, vilket var mer än dubbelt
så mycket som hushållens skulder.
Eftersom hushållens reala tillgångar har ökat
snabbare än de finansiella sedan mitten av 1990talet, framför allt på grund av att bostäder utgör
en allt större andel av hushållens samlade
tillgångar. Detta har inneburit att hushållen blivit
mer känsliga för variationer i bostadspriser. Det
är mot den bakgrunden rimligt att hushållens
12

Diagram 1.3 Hushållens tillgångar
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Regeringens åtgärder

Den höga skuldsättningen manar till fortsatt
uppmärksamhet och regeringen och berörda
myndigheter har redan vidtagit flera åtgärder för
att minska riskerna med den höga skuldsättningen. Finansinspektionen införde hösten 2010
en rekommendation till bankerna om ett
bolånetak för att förhindra alltför hög belåning
av hushållens bostäder. Taket anger att
belåningen inte bör uppgå till mer än 85 procent
av priset.
Högre kapitalkrav och riskviktsgolv för bolån
Kapitalkraven för bankerna kommer att höjas
för att öka bankernas motståndskraft mot
framtida finansiella kriser. Kraven på de stora
bankerna ska vara högre än de minimikrav som
föreskrivs i EU:s nya kapitaltäckningsregelverk
på grund av Sveriges utsatthet med en stor banksektor.
Finansinspektionen har även infört ett golv
för bankernas riskvikter på sina bolån. Riskvikter
används för att beräkna det kapital som en bank
behöver hålla för varje enskilt bostadslån. Golvet
innebär att de svenska bankerna behöver hålla
mer kapital för sina bolån och att riskvikterna
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hamnar närmare motsvarande krav i övriga EUländer.
En sundare amorteringskultur
I syfte att uppmuntra en sund amorteringskultur
har Finansinspektionen fått i uppdrag att pröva
förutsättningarna för en lämplig reglering så att
bolåneinstituten lämnar förslag till en
individuellt anpassad amorteringsplan till nya
och befintliga bolånekunder som ökar sina lån.
Finansinspektionen ska återkomma till regeringen i denna fråga under hösten 2013.
Åtgärderna har haft effekt
Mycket tyder på att de vidtagna åtgärderna har
bidragit till att dämpa den tidigare snabba
ökningen i kreditgivningen till hushållen.
Finansinspektionens bolåneundersökning från
2013 visar att belåningsgraderna minskat för
första gången på tio år. Andelen hushåll med nya
lån över 85 procent av bostadens marknadsvärde
har halverats sedan 2009. Endast 11 procent av
hushållen tar nya lån över det s.k. bolånetaket.
Finansinspektionens undersökning visar
också att hushåll med belåning över bolånetaket
amorterar och att nio av tio hushåll amorterar på
lån över 75 procent av bostadens marknadsvärde.
Utifrån stresstester drar Finansinspektionen
slutsatsen att de flesta hushåll som tagit ett nytt
bolån har god återbetalningsförmåga och är
motståndskraftiga mot ränteuppgångar.
Effekten av åtgärderna visar sig även i att den
årliga kredittillväxten har sjunkit från nivåer på
över 10 procent årligen 2000–2010 till under
5 procent de senaste åren.
Regeringen följer fortsatt noga utvecklingen
av hushållens skuldsättning och har beredskap
att vidta ytterligare åtgärder om indikatorer visar
att skuldsättningen ökar på ett sätt som
förstärker riskerna för obalanser i ekonomin.

13
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1.2

Finanspolitikens övergripande
inriktning

Sverige har klarat den internationella
ekonomiska nedgången bättre än de flesta andra
länder. Sverige har som ett av få länder, under
hela lågkonjunkturen, kunnat stötta sysselsättningen och genomföra reformer för fler i
arbete, tillväxtinvesteringar och välfärdssatsningar. Regeringens politik har varit framgångsrik. Kraftfulla åtgärder för att dämpa effekterna
av lågkonjunkturen har förenats med ett tydligt
fokus på strukturellt riktiga åtgärder för högre
varaktig sysselsättning, förbättrade tillväxtvillkor
för företagen och åtgärder som förbättrar välfärden och håller samman samhället. Samtidigt
har långsiktigt hållbara offentliga finanser upprätthållits.
Läget motiverar en finanspolitik som stödjer
tillväxt och sysselsättning
Arbetslösheten steg kraftigt i samband med
finanskrisen och bedöms ligga kvar på höga
nivåer också de närmaste åren. Trots att svensk
ekonomi drabbades hårt av finanskrisen och den
därpå följande skuldkrisen, har sysselsättningen
utvecklas bättre än i många andra länder. Den
fortsatta internationella lågkonjunkturen gör
dock att det tar lång tid innan arbetslösheten
minskar påtagligt. Även om BNP-tillväxten
väntas ta fart 2014 kommer det att finnas gott
om lediga resurser i svensk ekonomi under flera
år framöver. Mot slutet av prognosperioden
kommer Sverige att ha gått igenom en
lågkonjunktur som varat i minst nio år, vilket är
längre än den tid som 1990-talskrisen varade. En
så lång period av låg efterfrågan på arbetskraft
ökar riskerna för att arbetslösheten biter sig fast
på en hög nivå. Detta visas av att det framför allt
är längre arbetslöshetstider som drivit uppgången i arbetslösheten, snarare än ett ökat
inflöde i arbetslöshet.
Utrymmet för en ytterligare expansiv
penningpolitik är begränsat eftersom reporäntan
ligger på en låg nivå. Det är därför lämpligt att
finanspolitiken tar ett större ansvar i detta läge.
Finanspolitiken 2014 bör därför, inom ramen
för överskottsmålet och utgiftstaket, stödja
ekonomin och förhindra att arbetslösheten biter
sig fast. Det är viktigt med aktiva insatser för att
motverka långtidsarbetslösheten. Regeringen har
avsatt omfattande resurser till Arbetsförmed-
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lingen för att ge aktiva insatser till långtidsarbetslösa.
Riskerna för en allvarlig global nedgång är
betydligt mindre än för ett par år sedan. Men
riskerna för en sämre ekonomisk utveckling än i
prognosen är fortsatt större än chanserna till en
bättre utveckling. Läget på de finansiella
marknaderna är fundamentalt bättre, men
riskerna kvarstår för att turbulens åter ska
uppstå. Utvecklingen av hushållens skuldsättning utgör vidare en risk för makroekonomisk stabilitet och finanspolitiken ska inte
bidra till en ohållbar skulduppbyggnad. Dessa
risker måste beaktas när behovet av säkerhetsmarginaler bedöms.
Budgetutrymme 2014
Att överskottsmålet är formulerat som ett
genomsnitt över en konjunkturcykel innebär att
det finansiella sparandet i offentlig sektor bör
ligga under målnivån på 1 procent av BNP när
resursutnyttjandet är lågt (se fördjupningsrutan
Finanspolitiken och överskottsmålet). Överskottsmålet stödjer därigenom en finanspolitik
som motverkar stora konjunktursvängningar
och inte verkar procykliskt. Sparandet i den
offentliga sektorn behöver för att bidra till ett
stabilt och högt resursutnyttjande variera över
konjunkturcykeln.
De indikatorer som används för att följa upp
överskottsmålet pekar på att det finansiella
sparandet för närvarande ligger under den
målsatta nivån men att det finansiella sparandet
stärks över tid.
Samtidigt som det finns behov av att
finanspolitiken stödjer tillväxten i ekonomin,
finns det även fortsättningsvis behov av utrymme för att kunna vidta åtgärder vid en ny kraftigt
fördjupad konjunkturnedgång eller förnyad
finansiell oro. Att det finns ett stort förtroende
för Sveriges offentliga finanser ger utrymme för
att 2014 bedriva en finanspolitik som stödjer
arbetsmarknaden. Låg och sjunkande offentlig
skuldsättning, inte minst i ett internationellt
perspektiv, och god långsiktig offentligfinansiell
hållbarhet ger denna starka position.
Utrymmet för att vidta åtgärder för att stödja
sysselsättningen begränsas av att sparandet ska
återvända till den målsatta nivån när resursutnyttjandet går mot balans. Jämfört med bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition är
det finansiella sparandet i de offentliga finanserna något lägre ett par år fram i tiden. Detta
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innebär att riskerna med att använda en del av
budgetutrymmet tidigare under perioden har
ökat, men detta måste vägas mot risken att den
höga arbetslösheten permanentas om inte
finanspolitiken agerar.
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att
ett budgetutrymme för 2014 motsvarande drygt
24 miljarder kronor är väl avvägt.
Stor återhållsamhet krävs de närmaste åren
För att bevara det starka förtroendet för finanspolitiken är det viktigt att det finansiella
sparandet, vid ett balanserat resursutnyttjande,
visar ett överskott om 1 procent av BNP.
Överskott i de offentliga finanserna behövs för
att kraftfulla åtgärder ska kunna vidtas om
svensk ekonomi åter utsätts för stora störningar.
Det behövs också som en buffert för att hantera
andra risker, inte minst de som följer av Sveriges
stora banksektor. Takten i återgången till
1 procent bör, i enlighet med det finanspolitiska
ramverket, anpassas efter läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av resursutnyttjandet.
Förutsatt att det finns förtroende för de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet bör
finanspolitiken inte vara åtstramande så länge
arbetslösheten är hög och resursutnyttjandet
lågt. En allt för snabb återgång till överskott
riskerar leda till att en försämrad utveckling på
arbetsmarknaden som följd. När de lediga
resurserna i ekonomin minskar bör det
finansiella sparandet gradvis stärkas. Det är
rimligt att återvända till ett sparande om
1 procent av BNP först när resursutnyttjandet
närmat sig balans för att därigenom säkra en
stabil tillväxt och lägre arbetslöshet. Enligt
nuvarande prognos förväntas det finansiella
sparandet vara 1,1 procent 2017.
För att ett överskott om 1 procent av BNP
ska uppnås när resursutnyttjandet är balanserat
krävs en stor återhållsamhet i finanspolitiken
framöver. Budgetutrymmet bedöms vara mycket
begränsat de närmaste åren. Det innebär att nya
reformer i högre utsträckning än tidigare
kommer att kräva finansiering. Det handlar
exempelvis om åtgärder som säkrar skattesystemets effektivitet och legitimitet samt
åtgärder som motverkar samhällsekonomisk
ineffektivitet. Det är också viktigt med stram
utgiftsgranskning och god utgiftskontroll.

prioritera åtgärder som är effektiva både vad
gäller att stabilisera konjunkturläget och att
möta de långsiktiga tillväxtutmaningarna. Fokus
bör därför ligga på strukturellt riktiga
permanenta åtgärder. En av de viktigaste lärdomarna från de senaste åren, både i Sverige och
i andra länder, är vikten av att politiken även vid
en ekonomisk nedgång fokuserar på strukturellt
riktiga reformer för varaktigt högre sysselsättning och tillväxt. Därigenom stärks de långsiktiga tillväxtförutsättningarna samtidigt som
ekonomin stöttas på kort sikt.
Den möjliga sammansättningen av åtgärder
påverkas även i hög grad av att utrymmet för
utgiftsökningar i förhållande till utgiftstaket är
mycket litet 2014 och 2015. Budgeteringsmarginalen under utgiftstaket för 2013–2015
ligger i linje med regeringens riktlinjer för hur
stora marginaler som behövs för att hantera den
osäkerhet som finns i utgiftsutvecklingen. Emellertid finns det inget ytterligare utrymme i
förhållande till säkerhetsmarginalen 2014 och
2015. Det innebär att det för 2014 och 2015 inte
går att genomföra annat än mindre reformer på
utgiftssidan utan att det görs motsvarande
utgiftsminskningar. Sedan den första bedömningen av utgiftstakets nivå för 2014 i 2010 års
ekonomiska vårproposition har huvuddelen,
38 miljarder kronor, av det tillgängliga utrymmet
i förhållande till utgiftstaket tagits i anspråk för
utgiftsreformer, exempelvis stora satsningar på
forskning och utveckling samt infrastruktur för
att motverka krisen och skjuta in energi i
ekonomin. Därtill har ökade utgifter i transfereringssystemen i förhållande till prognosen,
framför allt i sjukförsäkringen, tagit ca
16 miljarder kronor i anspråk. Detta innebär att
huvuddelen av satsningarna för att stötta tillväxt
och jobb bör ligga på inkomstsidan för att värna
utgiftstaket och säkerhetsmarginalerna under
taket.

Finanspolitikens sammansättning
Fokus för finanspolitiken i denna proposition är
att stödja ekonomin och det är därför viktigt att
15
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Diagram 1.4 BNP-gap och finansiellt sparande i offentlig
sektor
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Överskottsmålet
Överskottsmålet anger att det finansiella
sparandet i den offentliga sektorn ska motsvara
1 procent av BNP i genomsnitt över en
konjunkturcykel. Att målet är formulerat som
ett genomsnitt över en konjunkturcykel är
motiverat av stabiliseringspolitiska skäl. Konjunkturcykelns längd varierar, varför uppföljningen av överskottsmålet inte sker mot en
fastslagen tidsperiod. Om sparandet skulle vara
1 procent av BNP varje enskilt år, eller under en
förbestämd tidsperiod, skulle finanspolitiken
riskera att behöva stramas åt även vid ett svagt
konjunkturläge. Finanspolitiken skulle då
förstärka konjunktursvängningarna i stället för
att dämpa dem. Vid utformningen av finanspolitiken är det nödvändigt att ta hänsyn till
konjunkturläget. Det innebär att det måste göras
en åtskillnad mellan att uppfylla överskottsmålet
och att uppnå den målsatta nivån på sparandet
om 1 procent av BNP.
Regeringen har i skrivelsen Ramverk för
finanspolitiken lagt fast ett antal principer för
hur en aktiv stabiliseringspolitik bör bedrivas för
att vara förenlig med överskottsmålet. Enligt
dessa principer kan regeringen temporärt avvika
från den målsatta nivån av stabiliseringspolitiska
skäl, förutsatt att förtroendet för finanspolitiken
upprätthålls (skr. 2010/11:79).
För att överskottsmålet ska fungera som
ankare för finanspolitiken är det också viktigt att
etablera en trovärdig bana tillbaka till den
målsatta nivån vid avvikelser. Det finns därför ett
antal principer som regeringen tillämpar för hur
avvikelser från den målsatta nivån bör hanteras.
Dessa tar sin utgångspunkt i framför allt
avvikelsens storlek och konjunkturläget. Om det
finansiella sparandet bedöms ligga varaktigt
under den målsatta nivån i ett läge med lågt
resursutnyttjande är huvudprincipen att
sparandet bör stärkas i en takt som inte
äventyrar tillväxten. Denna princip gäller under
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Det finanspolitiska ramverket, som bl.a.
omfattar överskottsmål och utgiftstak, är ett
instrument som säkerställer att finanspolitiken är
långsiktigt hållbar och transparent. Vissa av
principerna regleras av lag, medan andra utgår
från den praxis som gradvis utvecklats sedan den
offentligfinansiella krisen på 1990-talet.

förutsättning att det finns förtroende för
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i
sedan 2008 förväntas bli mycket utdragen. För
att illustrera detta kan en jämförelse göras med
utvecklingen under början av 1990-talet (se
diagram 1.4). Nedgången i resursutnyttjandet
var ungefär lika stor i början av 1990-talet som
2008 och 2009. Även om tillväxten återhämtade
sig relativt snabbt 2010 och 2011 har den internationella konjunkturavmattningen de senaste
åren medfört ett minskat resursutnyttjande. Lågkonjunkturen förväntas nu pågå längre än 1990talskrisen.

1980

Överskottsmålet och utgiftstaket

Källor: Statiska centralbyrån och egna beräkningar.

Trots ett lågt resursutnyttjande är det
offentligfinansiella läget i dag betydligt bättre än
under början av 1990-talet. Detta har möjliggjort
en finanspolitik som dämpar krisens effekter.
Eftersom förtroendet för den svenska
finanspolitiken är mycket starkt finns vidare
möjlighet att, i enlighet med det finanspolitiska
ramverket, ta hänsyn till konjunkturläget när det
gäller hur snabbt sparandet ska återföras till den
målsatta nivån. Återgången till överskott kan
därför tillåtas ske i en takt som anpassas till hur
resursutnyttjandet utvecklas och som inte
äventyrar tillväxten. Den förda finanspolitiken,
där sparandet når den målsatta nivån först mot
slutet av prognosperioden, är därmed förenlig
med överskottsmålet och ramverket för finanspolitiken.
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Utgiftstaket
Utgiftstaket är ett centralt budgetpolitiskt
åtagande som främjar budgetdisciplinen och
stärker trovärdigheten i den ekonomiska
politiken. Utgiftstaket anger den maximala nivå
som de utgifter som omfattas av utgiftstaket, de
s.k. takbegränsade utgifterna, kan uppgå till. De
takbegränsade utgifterna består av större delen
av utgifterna i staten och ålderspensionssystemet, och utgör tillsammans med utgifterna i
kommuner och landsting i det närmaste de totala
utgifterna för den offentliga sektorn.
En av lärdomarna från krisen i början av 1990talet var att budgetprocessens utformning har
avgörande betydelse för budgetutfallet. Med
reformeringen av den statliga budgetprocessen
under mitten av 1990-talet gick Sverige från en
av de svagaste till en av de stramaste budgetprocesserna i Europa. Budgetprocessen har
sedan dess haft ett brett parlamentariskt stöd.
Enligt budgetlagen (2011:203) är det
obligatoriskt för regeringen att föreslå utgiftstak
för det tredje tillkommande året. Utgiftstaket är
den övergripande restriktionen för budgetprocessen i termer av totala utgifter. Från det att
taket fastställs för det tredje tillkommande året
till dess att det året passerat, understryks
behovet av prioriteringar mellan olika utgifter.
Detta medelfristiga perspektiv minskar risken
för att tillfälligt höga inkomster (t.ex. på grund
av en god konjunktur) används för att finansiera
permanent högre utgifter. I och med detta
begränsas risken för en destabiliserande
(procyklisk) finanspolitik på budgetens
utgiftssida.
En viktig uppgift för utgiftstaket är att ge
förutsättningar för att uppnå överskottsmålet,
dvs. att skapa förutsättningar för långsiktigt
hållbara finanser. Tillsammans med överskottsmålet är utgiftstaket styrande för det totala
skatteuttagets nivå och bidrar till att förhindra en
utveckling där skatteuttaget stegvis måste höjas
till följd av bristfällig utgiftskontroll.
Utgiftstakets nivå fastställs i nominella termer
och ändras normalt inte. Samtidigt är det
normalt att bedömningen av de takbegränsade
utgifterna förändras över tiden eftersom det är
svårt att förutse utgiftsutvecklingen flera år
framåt i tiden. Därför finnas det en buffert av
obudgeterat utrymme under utgiftstaket så att
de faktiska utgifterna kan fluktuera utan att det
kräver åtgärder från regeringens sida. Detta
obudgeterade utrymme mellan utgiftstaket och

de faktiska beräknade takbegränsade utgifterna
kallas budgeteringsmarginalen och ska i första
hand fungera som en buffert om utgifterna på
grund av konjunkturutvecklingen skulle utvecklas på ett annat sätt än beräknat. Riktlinjen för
budgeteringsmarginalens minsta storlek, den s.k.
säkerhetsmarginalen, är regeringens bedömning
av hur stor budgeteringsmarginalen minst
behöver vara för att hantera osäkerheten till följd
av konjunkturutvecklingen.1

1 Enligt regeringens riktlinje bör budgeteringsmarginalen uppgå till minst

1 procent av de takbegränsade utgifterna innevarande år t (2013), minst
1,5 procent år t+1 (2014) och minst 2 procent år t+2 (2015). Den
nödvändiga bufferten för t+3 (2016) och för t+4 (2017) bedöms till
minst 3 procent av de takbegränsade utgifterna. I miljarder kronor
motsvarar det 11 för 2013, 16 för 2014, 22 för 2015, 34 för 2016 och 35
för 2017, givet den aktuella beräkningen av de takbegränsade utgifterna.
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1.2.1

Utgiftstakets nivå 2016 och 2017

Tabell 1.5 Utgiftstak 2013–2017
Miljarder kronor om inget annat anges

Utgiftstaket sätter en övre gräns för hur höga
utgifterna får bli varje enskilt år. Genom
utgiftstaket ges riksdagen och regeringen
förbättrade möjligheter till nödvändig kontroll
och styrning av utgifterna. Utgiftstaket tydliggör även behovet av prioriteringar mellan utgifter och förebygger en utveckling där skatteuttaget måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll.
Enligt budgetlagen (2011:203) ska regeringen
lämna förslag till utgiftstak för det tredje tillkommande året. I enlighet med budgetlagen
lämnas i denna proposition ett förslag till
utgiftstak för 2016. Regeringen kvarstår vid
bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition om att utgiftstakets nivå 2016 bör
öka med 40 miljarder kronor jämfört med 2015.
Eftersom förslaget till beslut baseras på
prognoser långt fram i tiden kan förutsättningarna förändras och finanspolitiken komma
att behöva axla ett större ansvar än vad som
bedömdes vara nödvändigt när beslutet om
utgiftstakets nivå fattades. Osäkerheten om
utvecklingen de kommande åren är fortsatt stor
och riskerna för en negativ utveckling överväger.
Det är därför angeläget att det finns möjligheter
att vidta kraftfulla åtgärder på budgetens utgiftssida för att stödja den ekonomiska utvecklingen,
om ett sådant behov skulle uppstå.
Budgeteringsmarginalen
för
2016,
dvs.
skillnaden mellan utgiftstaket och de
prognostiserade takbegränsade utgifterna, är
därför större än regeringens riktlinje för hur stor
säkerhetsmarginal som bör finnas för att hantera
den
automatiska
förändringen
av
de
takbegränsade utgifterna vid en större chock.
Regeringen bedömde i 2013 års ekonomiska
vårproposition att utgiftstaket borde öka med
30 miljarder kronor mellan 2016 och 2017, vilket
ungefär motsvarar den genomsnittliga årliga
ökningstakten sedan utgiftstaket infördes 1997.
Denna bedömning är fortsatt rimlig. Budgeteringsmarginalen för 2017 är då tillräckligt
stor för att kunna hantera osäkerheter till följd
av konjunkturutvecklingen, samtidigt som nivån
på utgiftstaket minskar som andel av potentiell
BNP, vilket stödjer en förstärkning av de
offentliga finanserna.
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2013

2014

2015

1 095

1 107

1 127

29,1

28,5

28,0

27,9

27,5

1 066

1 091

1 105

1 124

1 156

Budgeteringsmarginal

29

16

22

43

40

Budgeteringsmarginal,
procent av
takbegränsade utgifter

2,7

1,5

2,0

3,9

3,4

Budgeteringsmarginal,
procent av BNP

0,8

0,4

0,6

1,0

0,9

Strukturellt sparande
offentlig sektor,
procent av BNP

0,5

0,2

0,8

1,0

1,2

Regeringens förslag till
utgiftstak
Utgiftstak,
procent av potentiell
BNP
Takbegränsade utgifter

2016

2017

1 167 1 1961

1

Regeringen lämnar en bedömning av utgiftstakets nivå för 2017 i denna
proposition.
Källa: Egna beräkningar.

1.3

Åtgärder som stödjer tillväxt i
ekonomin och ökar den varaktiga
sysselsättningen

Regeringens främsta mål för den ekonomiska
politiken är full sysselsättning. Sysselsättningen
föll i samband med finanskrisen 2008, men har
ökat sedan slutet av 2009 och är i dag högre än
vid finanskrisens utbrott. Samtidigt har arbetskraftsdeltagandet ökat starkt och ligger nu på
samma nivå som före finanskrisen. Utvecklingen
har även varit god sedan regeringen tillträdde
2006. Sysselsättningen har under denna period
ökat med över 200 000 personer och andelen
sysselsatta utvecklats bättre än vad som kan förklaras av demografin och konjunkturläget. Detta
indikerar att regeringens politik har förbättrat
arbetsmarknadens funktionssätt.
Arbetslösheten bedöms ligga kvar på en hög
nivå 2014, även om det finns indikationer på att
uppgången i såväl arbetslösheten som långtidsarbetslösheten planat ut. Det dröjer till slutet av
2015 innan läget på arbetsmarknaden tydligt
förbättras. Den höga arbetslösheten är en följd
av att krisen medfört dämpad efterfrågan på
arbetskraft samtidigt som arbetskraftsutbudet
har ökat. Att fler söker sig till arbetskraften
bidrar till högre sysselsättning på sikt, även om
arbetslösheten temporärt blir högre. Den
utdragna lågkonjunkturen har medfört att
långtidsarbetslösheten har ökat och vissa
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grupper, som unga, utrikes födda och personer
med funktionsnedsättning, har fått det svårare
att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed
riskerar den svaga konjunkturutvecklingen att
förstärka vissa strukturella problem på arbetsmarknaden och tillfällig arbetslöshet övergå i
långvarigt utanförskap.
Givet det svaga efterfrågeläget bör finanspolitiken under de närmaste åren bidra till att
stimulera arbetskraftsefterfrågan och minska lågkonjunkturens varaktiga effekter på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att företagen vill och
kan anställa.
Det är fortsatt angeläget med utbudsstimulerande åtgärder för att få fler att delta på
arbetsmarknaden och öka sitt arbetsutbud. Detta
måste kombineras med åtgärder som stimulerar
efterfrågan på arbetskraft för personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden och som har svårt
att hitta ett arbete till rådande lönestruktur.
Även åtgärder som förbättrar matchningen är
angelägna.
De åtgärder som föreslås i denna proposition
fokuserar därför på åtgärder som ökar sysselsättningen redan på kort sikt, samtidigt som
drivkrafterna till arbete stärks varaktigt.
Regeringen fortsätter även arbetet med att stärka
jobbchanserna för unga, långtidsarbetslösa och
de som av andra skäl har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
En utgångspunkt för regeringens reformarbete för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är att arbetsmarknaden ska bli mer
inkluderande och flexibel. I detta arbete har
arbetsmarknadens parter en central roll och ett
omfattande arbete har därför bedrivits inom
ramen för de s.k. trepartssamtalen (se fördjupningsrutan Trepartssamtal för en bättre fungerande arbetsmarknad).
Även arbetsförmedling fyller en viktig
funktion och regeringen anser att det är viktigt
att arbetsförmedlingen på bästa sätt bidrar till att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bl.a.
genom en förbättrad matchning. Regeringen
avser därför att göra en bred översyn av
Arbetsförmedlingen.
1.3.1

Stärkt ekonomi för hushållen stöttar
tillväxt och jobb

Den utdragna lågkonjunkturen riskerar medföra
att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.

Det är därför motiverat att stödja tillväxten
genom att ytterligare stärka hushållens ekonomi.
Fortsatta förstärkningar till hushållen är ett
viktigt komplement till den ökade offentliga
konsumtionen och de ökade offentliga investeringarna som genomförts under krisen.
Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbetet
med att stärka arbetsutbudet eftersom det är
utbudet som långsiktigt bestämmer sysselsättningen. För många lönar det sig fortfarande
inte tillräckligt att gå från utanförskap till arbete.
En central del i regeringens politik för att varaktigt höja arbetsutbudet är jobbskatteavdraget.
Den statliga inkomstskatten bidrar till att
finansiera välfärden och till en jämnare inkomstfördelning. Men samtidigt minskar den drivkrafterna för att utbilda sig, ta på sig mer ansvar
samt öka sin arbetstid. Regeringen anser därför
att för många i dag betalar statlig inkomstskatt.
Många pensionärer har små ekonomiska marginaler. För att förbättra ekonomin för dem har
regeringen vid fyra tillfällen, 2009, 2010, 2011
och 2013, sänkt skatten för personer som vid
beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Den samlade
sänkningen, räknat vid respektive års ikraftträdande, motsvarar 13,95 miljarder kronor.
Regeringens åtgärder

Förstärkt jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för
statlig inkomstskatt
För att stödja tillväxten i ekonomin och öka den
varaktiga sysselsättningen föreslår regeringen en
ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget
och en höjning av den nedre skiktgränsen för
statlig inkomstskatt. Förslagen är motiverade
både ur ett stabiliseringspolitiskt och strukturellt
perspektiv.
Mellan 2006 och 2012 har jobbskatteavdraget
tydligt bidragit till hushållens ökade disponibla
inkomster. För att ytterligare stärka hushållens
ekonomi och på så vis stödja tillväxten och
sysselsättningen och samtidigt stärka drivkrafterna till arbete, föreslås i denna proposition att
jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder
kronor. Förslaget innebär att en sjuksköterska i
genomsnitt får sin skatt sänkt med ytterligare ca
330 kronor per månad. Det samlade jobbskatteavdraget innebär en total skattelättnad om ca
2 200 kronor per månad eller 26 200 kronor per
år för samma person.

19

PROP. 2013/14:1

Det är även viktigt att skattesystemet är
utformat så att det lönar sig för personer att
genomgå en högre utbildning eller att vidareutbilda sig inom arbetslivet. Sänkta marginalskatter i form av sänkt statlig inkomstskatt leder
till att utbildning lönar sig bättre och bidrar
därmed till ökad produktivitet. Sänkta marginalskatter stimulerar också entreprenörskap. Med
hänsyn härtill bör en sänkning även ske av den
statliga inkomstskatten. Sänkningen inriktas mot
den nedre delen av den statliga inkomstskatteskalan för att öka drivkrafterna till större
arbetssatsningar och högre produktivitet för så
stora grupper av sysselsatta som möjligt.
I denna proposition föreslås en höjning av
brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt
från 433 900 kronor per år, vilket motsvarar en
månadslön om 36 150 kronor, till 449 000 kronor per år, dvs. en månadslön om 37 400 kronor.
Detta innebär att ytterligare ca 110 000 personer
slipper betala statlig inkomstskatt och bedöms
öka arbetade timmar med motsvarande 4 000
helårsarbetskrafter.
Ett förstärkt jobbskatteavdrag och minskat
uttag av statlig inkomstskatt leder till lägre
genomsnitts- och marginalskatt för vissa inkomstgrupper, men påverkar inte den högsta
marginalskatten. De föreslagna skattesänkningarna bör av förenklingsskäl och administrativa
skäl även kombineras med en sänkning av den
särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta.
Regeringen gör bedömningen att existerande
jobbskatteavdrag på sikt leder till 106 000 fler
sysselsatta bland de under 65 år. Samtidigt väljer
de som redan i dag är sysselsatta att arbeta fler
timmar till följd av jobbskatteavdraget. De totalt
arbetade timmarna ökar med motsvarande
120 000 helårsarbetskrafter. Den nu föreslagna
förstärkningen beräknas på sikt leda till en
ytterligare ökning av antalet sysselsatta med ca
13 000 och totalt sett en ökning av antalet
arbetade timmar med motsvarande ca
16 000 helårsarbetskrafter.
Sänkt skatt för pensionärer
Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Somliga har
god ekonomi och god hälsa, medan andra har
små marginaler och kanske behöver en trygg
omsorg för att få vardagen att fungera.
Regeringens politik syftar till att människor
ska känna att Sverige är ett bra och tryggt land
att åldras i. Som ett led i denna politik har
regeringen vid fyra tillfällen sänkt skatten för
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pensionärer. Regeringen anser att det finns skäl
att gå vidare i ambitionen att förbättra välfärden
för dem som har fyllt 65 år och föreslår därför en
höjning av det förhöjda grundavdraget för äldre.
Den ytterligare skattelättnaden föreslås uppgå
till 2,5 miljarder kronor. Sammantaget har
regeringen därmed sänkt skatten för pensionärer
med drygt 16 miljarder kronor. Denna skattesänkning bidrar vidare till att stödja tillväxten
och sysselsättningen genom ökad efterfrågan.
Skattesänkningen berör alla inkomstnivåer.
För en garantipensionär innebär förslaget omkring 1 250 kronor lägre skatt per år. Den årliga
skattesänkningen för olika inkomstskattenivåer
visas i tabell 1.6. Av tabellen framgår också den
samlade effekten av regeringens tidigare genomförda och nu föreslagna skattesänkningar för
pensionärer.
Tabell 1.6 Skattesänkning genom det ytterligare förhöjda
grundavdraget för personer som är 65 år eller äldre vid olika
inkomstnivåer, kommunalskattesats 31,73 procent
Kronor per år
Inkomst

Skattesänkning

som andel
av bruttoinkomsten

Total skattesänkning
steg 1-5

som andel
av bruttoinkomsten

50 000

1 174

2,3

9 266

18,5

84 360

1 269

1,5

8 345

9,9

94 572

1 237

1,3

8 059

8,5

150 000

1 333

0,9

8 790

5,9

200 000

1 237

0,6

10 883

5,4

300 000

1 301

0,4

11 581

3,9

400 000

1 301

0,3

10 281

2,6

500 000

2 121

0,4

12 105

2,4

Källa: Egna beräkningar.

Arbetslöshetsförsäkringen
I trepartssamtalen har det framförts önskemål
om att avskaffa den arbetslöshetsavgift som
arbetslöshetskassorna betalar till staten, de s.k.
differentierade a-kasseavgifterna. Att avskaffa
arbetslöshetsavgiften innebär att det inte längre
är förknippat med en högre avgift till arbetslöshetsförsäkringen att gå från arbetslöshet till
sysselsättning. De steg som parterna i samband
med trepartssamtalen har tagit för att möjliggöra
fler jobb för unga motiverar att avgiften tas bort.
Förslaget innebär att de disponibla inkomsterna
ökar för ett stort antal hushåll, varav många med
lägre inkomster, vilket väntas bidra till en högre
konsumtion och en snabbare tillväxt. Regeringen
föreslår därför i denna budgetproposition att
arbetslöshetsavgiften avskaffas.
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Förslaget medför att ca 2,2 miljoner av totalt
3,4 miljoner sysselsatta medlemmar i alla arbetslöshetskassor får en sänkning av avgiften med
cirka 2,8 miljarder kronor 2014. Den genomsnittliga medlemsavgiften är för närvarande ca
200 kronor per månad och sysselsatt medlem,
men varierar från 85 kronor för Finans- och
försäkringsbranschens arbetslöshetskassa till 390
kronor för Hotell- och restauranganställdas
arbetslöshetskassa. Avskaffandet av arbetslöshetsavgiften leder till en genomsnittlig avgift om
ca 110 kronor per månad, med en variation
mellan ca 85 och 165 kronor givet nuvarande
avgiftsbelopp. Den genomsnittliga avgiftsminskningen uppgår därmed till ca 90 kronor per
månad och sysselsatt medlem. För de tio arbetslöshetskassor som med nuvarande avgiftsstruktur har de högsta medlemsavgifterna
motsvarar minskningen i genomsnitt ca
170 kronor
per
månad
och
för
arbetslöshetskassan med högst avgift, Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa,
drygt 250 kronor per månad.
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En förstärkning av jobbskatteavdraget ökar
hushållens inkomster och sysselsättningen
Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har sedan
dess förstärkts vid tre tillfällen. Syftet med
jobbskatteavdraget är att göra det mer lönsamt
att arbeta. Jobbskatteavdrag är ett effektivt sätt
att få fler i arbete och återfinns i många länder. 2
Eftersom jobbskatteavdraget gör det mer
lönsamt att arbeta förväntas avdraget leda till
ökad sysselsättning. Fler söker sig till
arbetskraften och arbetslösa söker arbete mer
intensivt. Nuvarande jobbskatteavdrag bedöms
på sikt öka den varaktiga sysselsättningen med
106 000 personer. Det finns inte anledning att
tro att effekterna av jobbskatteavdraget är
avtagande i nuläget eller inom ramen för den nu
föreslagna förstärkningen. Förr eller senare är
dock effekterna avtagande men simuleringar
indikerar att detta inträffar först vid betydligt
större förändringar. Den nu föreslagna
förstärkningen beräknas på sikt leda till en
ytterligare ökning av antalet sysselsatta med ca
13 000. 3
De ekonomiska drivkrafterna att arbeta har
stärkts avsevärt genom införandet av jobbskatteavdraget.
Jobbskatteavdragets
utformning
innebär att marginalskatten sänkts för låg- och
medelinkomsttagare. Marginalskatten har hittills
sänkts upp till en månadsinkomst på
25 900 kronor (se diagram 1.5). Efter denna nivå
är nuvarande jobbskatteavdrag inte tilltagande.
Trots de redan genomförda jobbskatteavdragen är det för många människor med låga
inkomster fortfarande inte tillräckligt lönsamt
att gå från utanförskap till arbete. Ett vårdbiträde
som går från arbetslöshet till heltidsarbete mister
i genomsnitt 69 procent av inkomstökningen
genom minskade bidrag och ökade skatter.
Innan jobbskatteavdraget infördes var motsvarande andel 76 procent. I ett internationellt
perspektiv är beskattningen av arbete fortfarande
hög i Sverige.

2 Se 2012 års ekonomiska vårproposition (2012/13:100, bilaga 5).
3 Se Ds 2010:37.
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Diagram 1.5 Marginalskatter 2014 för olika
månadsinkomster
Procent
60
Utan jobbskatteavdrag
50

Gällande regler

40

30

20

10

0
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000 60 000

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Diagram 1.6 visar inkomstskatt som andel av
inkomsten för en genomsnittlig inkomst i
Sverige jämfört med OECD i genomsnitt.
Sverige ligger fortfarande över genomsnittet i
OECD, även om skillnaden har minskat
betydligt sedan 2004.
Diagram 1.6 Inkomstskatt som andel av inkomst i Sverige,
genomsnittet för OECD för en ensamstående person utan
barn och med två tredjedelar av genomsnittlig inkomst
Procent
30
Sverige
25

OECD

20

15

10

5

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Anm.: Inkomstskatt inkl. skattereduktioner men exkl. arbetsgivarens sociala
avgifter.
Källa: OECD.
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Den föreslagna förstärkningen av jobbskatteavdraget leder till en lägre genomsnittsskatt för alla
som betalar skatt på sina arbetsinkomster och en
lägre marginalskatt upp till ca 29 800 kronor per
månad. Det samlade jobbskatteavdraget innebär
störst procentuell skattesänkning för dem med
låga inkomster (se tabell 1.7).
Tabell 1.7 Jobbskatteavdrag vid olika månadslöner 2014
efter föreslagen förstärkning
Kronor per månad
Lön

Förstärkning av
jobbskatteavdraget

Totalt
jobbskatteavdrag

Ökning av
nettoinkomst till
följd av
förstärkning
(procent)

Ökning av
nettoinkomst
till följd av hela
jobbskatteavdraget
(procent)

10 000

59

868

0,7

11,2

15 000

141

1 212

1,2

11,0

20 000

166

1 546

1,1

10,8

25 000

192

1 881

1,0

10,7

30 000

337

2 184

1,5

10,5

35 000

337

2 184

1,3

9,0

Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga inkomster är 0 kronor och en
kommunalskattesats på 31,73 procent (vägt genomsnitt 2013).
Källa: Egna beräkningar.
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1.3.2

Nya och bredare vägar in i
arbetslivet för unga

Ungdomsarbetslösheten är en av våra största
samhällsutmaningar. Många unga har svårt att
komma in på arbetsmarknaden och arbetslösheten inom gruppen är fortsatt hög (se
diagram 1.7). Det är därför viktigt att skapa nya
och bredare vägar till jobb för unga.
Diagram 1.7 Arbetslöshet i åldersgruppen 15–24 år
Procent
30
15–24 år
25

15–24 år exkl.
heltidsstuderande

20

25–34 år

arbetslivet. Brister i utbildningssystemet och en
för svag koppling mellan skola och arbetsliv gör
att etableringen försenas generellt och vissa unga
riskerar mer varaktiga problem med att få en fast
förankring på arbetsmarknaden.
Höga kostnader för att anställa (lön och
socialavgifter) kan också medföra svårigheter för
unga att komma in på arbetsmarknaden. Många
unga har inte tillräckliga kunskaper för att
arbetsgivarna ska anse det lönsamt att anställa
dem till rådande kostnader för att anställa. Det
kan också vara särskilt svårt för arbetsgivare att
bedöma produktiviteten hos en ung person, bl.a.
om denne saknar tidigare arbetslivserfarenhet
och jobbrelaterade nätverk.
Diagram 1.8 Ungdomars sysselsättning och arbetslöshet
2012
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Anm.: Data för 2001–2005 länkade av SCB, medan perioden 1976–2000 är en
tillbakaskrivning av Konjunkturinstitutet som bygger på SCB:s länkning av data
för 16–24 år, historisk statistik och antaganden.
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.

Arbetsmarknadsanknytningen och orsakerna till
arbetslöshet skiljer sig åt inom gruppen unga
arbetslösa. En stor del av de unga arbetslösa
söker extrajobb eller feriejobb vid sidan av
studierna. För de flesta unga är också arbetslöshetsperioderna relativt korta och de lyckas
ganska snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten sjunker och sysselsättningsgraden stiger snabbt med åldern (se
diagram 1.8). Samtidigt finns en betydande
grupp bland de unga arbetslösa som befinner sig
långt från arbetsmarknaden med svårigheter att
hitta vägar in till arbetslivet. De möter höga
trösklar in på arbetsmarknaden. Den största
risken för långtidsarbetslöshet och framtida
arbetsmarknadsrelaterade problem finns hos
unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning, är
utrikes födda eller har nedsatt arbetsförmåga.
Att unga ofta blir arbetslösa kan till viss del
ses som en del av etableringsprocessen på arbetsmarknaden och hänger samman med att de är på
väg från skola till arbetsliv. Både för individen
och för samhället som helhet finns det emellertid
behov av att förenkla och korta vägen in i
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Regeringens åtgärder

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar
Avgörande steg för nya och bredare vägar till
jobb för unga har tagits inom ramen för
trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.
Partena har inom ett antal avtalsområden på
arbetsmarknaden tecknat s.k. yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång
från skola till arbetsliv och för att säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning.
Dessa avtal bygger normalt sett på principen att
personer som saknar relevant erfarenhet i yrket
får handledning och utbildning under en del av
arbetstiden. Denna del av arbetstiden är inte
lönegrundande. Yrkesintroduktionsavtalen innebär att det blir mer attraktivt för arbetsgivare att
anställa personer utan yrkeserfarenhet. Regerin-
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gen bedömer att yrkesintroduktionsanställningar
har potential att väsentligt bidra till att underlätta
arbetsmarknadsinträdet och därigenom minska
ungdomsarbetslösheten.
För att stimulera till anställning av unga (15–
24 år) på yrkesintroduktion föreslår regeringen
ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare. Stödet
utformas som en lönesubvention, i form av en
kreditering på skattekontot, motsvarande en
ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av
bruttolönen). Stödet förutsätter att anställningen pågår minst 6 månader och lämnas som
längst under 12 månader. För att kvalificera för
stöd ska lönen uppgå till minst 75 procent av den
kollektivavtalade minimilönen i den berörda
branschen. Den resterande tiden, dock minst
15 procent av arbetstiden, ska bestå av utbildning/handledning.
Lönesubventionen till yrkesintroduktion föreslås ges utöver de nedsatta arbetsgivaravgifterna
för unga. För att ytterligare underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga aviserar regeringen i
denna proposition ett förslag till ny utformning
som kortfattat innebär att nedsättningen för de
yngsta förstärks. Det förväntas också öka
möjligheterna att få en yrkesintroduktionsanställning snabbare efter gymnasiet.
I samtalen om yrkesintroduktionsavtal har
parterna påtalat den centrala betydelsen av
strukturerad handledning och utbildning på
arbetsplatsen för att arbetsgivare bättre ska
kunna ta emot en ungdom. För att skapa utrymme för arbetsgivaren att avsätta tid för handledning och att handledaren har tillräcklig
kompetens för uppgiften förslår regeringen ett
ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivarna om
2 500 kronor per anställd och månad. Handledarstödet lämnas under samma period som
lönesubventionen. Arbetsgivaren kommer att
kunna ansöka hos Arbetsförmedlingen om stöd i
form av lönesubvention och handledarstöd.
Tabell 1.8 visar arbetsgivarens lönekostnad för
en ungdom vars ordinarie lön är 18 000 kronor
per månad, och där utbildning/handledning
enligt yrkesintroduktionsavtalet uppgår till
25 procent av arbetstiden.

Tabell 1.8 Exempel på lönekostnad för arbetsgivare vid
yrkesintroduktionsanställning
Kronor per månad
Från 15
januari 2014
Ung anställd
24 år

Från 1 juli
2014
Ung anställd
 22 år1

Från 1 juli
2014
Ung anställd
24 år

Ordinarie lön enligt
kollektivavtal

18 000

18 000

18 000

Arbetsgivarens
lönekostnad för
ordinarie lön

20 800

19 800

20 800

Socialavgift

15,49%

10,21%

15,49%

Lön motsvarande 75 %
av ordinarie lön

13 500

13 500

13 500

Arbetsgivarens
lönekostnad för 75 % av
ordinarie lön

15 600

14 900

15 600

Lönesubvention

4 200

4 200

4 200

Handledarstöd

2 500

2 500

2 500

Arbetsgivarens
nettokostnad vid stöd för
yrkesintroduktionsanställning (inkl.
handledarstöd)

8 800

8 100

8 800

Anm.: Tabellen visar arbetsgivarens lönekostnad för en ung person vars ordinarie
lön är 18 000 kronor per månad och där utbildning/handledning enligt
yrkesintroduktionsavtalet uppgår till 25 procent av arbetstiden.
1
För personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år föreslås socialavgifterna
uppgå till endast ålderspensionsavgiften (10,21 procent). Det betyder att även
personer som fyller 23 år under året omfattas av den lägre avgiften. För personer
som vid årets ingång fyllt 23 år men inte 25 år gäller nuvarande nedsättning.
Källa: Egna beräkningar.

För att stödja parternas arbete med att bygga
upp stödstrukturer för handledning och lärande
på arbetsplatsen inom respektive bransch
föreslår regeringen att, under en tillfällig uppbyggnadsperiod, införa ett riktat statsbidrag för
detta ändamål. Statsbidraget ska kunna lämnas
till organisationer som åtar sig att genomföra
utvecklingsinsatser i form av framtagande av
kompetensprofiler och valideringsmodeller, utveckling av system för certifiering eller godkännande av utbildningsanordnare och av handledarutbildningar. Regeringen anser att branVFKHUQD XQGHU XSSE\JJQDGVIDVHQ ï
bör ges operativt stöd i syfte att främja kvalitet,
legitimitet och likvärdighet vad gäller de stödstrukturer som byggs upp. Formerna hur detta
stöd ska utformas bereds inom Regeringskansliet och ett arbetsmöte med arbetsmarknadens parter planeras för att få in synpunkter.
För att sprida kunskap och erfarenhet och
därigenom redan nu främja användningen av
yrkesintroduktionsavtal har regeringen under
2013 beslutat om bidrag till partsorganisationer
för informationsinsatser. Denna satsning
kommer att fortsätta under 2014.
25
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Det är centralt att systemet för stöd till
yrkesintroduktion byggs upp i god ordning, med
kvalitet i handledning och lärande på arbetsplatsen, och i fortsatt dialog med parterna.
Regeringen har till kommissionen initialt
notifierat stödet för yrkesintroduktionsanställningar för en treårsperiod. Under dessa tre år
omfattas endast arbetsgivare som är bundna av
kollektivavtal. Denna period kan komma att
förlängas med ytterligare två år innan icke
kollektivavtalsbundna arbetsgivare inkluderas.
Regeringen kommer att följa implementeringen
noga och en utvärdering planeras under det
tredje året avseende effekter på arbetsmarknaden
och konkurrensförhållanden.
Det föreslagna stödet till yrkesintroduktionsanställningar bedöms öka arbetsgivarnas vilja att
anställa personer utan relevant yrkeserfarenhet
och utbildningsinnehållet förväntas bidra till att
höja individens produktivitet så att denne blir
anställningsbar till rådande lönestruktur.
Regeringen bedömer att yrkesintroduktionsavtalen potentiellt kan få stor betydelse för att
minska arbetslösheten bland unga.
Att bygga upp ett system för yrkesintroduktion i Sverige är dock ett långsiktigt
arbete. När systemet för yrkesintroduktion väl
är etablerat, uppskattas det kunna omfatta upp
emot 30 000 anställda per år.
För att åstadkomma en mer inkluderande
arbetsmarknad är det regeringens förhoppning
att yrkesintroduktionsavtal på sikt även kan
komma att användas vid anställning av andra
med särskilda svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden, som utrikes födda och långtidsarbetslösa.
Parterna inom vissa sektorer förhandlar också
om avtal för s.k. studentmedarbetare. Detta
innebär att studenter på högskoleutbildningar
erbjuds studierelevanta extrajobb. Det kan
underlätta deras övergång från utbildning till
arbetsliv, samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas. Regeringen följer
förhandlingarna med intresse och vill, när
parterna slutit avtal, erbjuda parterna möjlighet
att söka bidrag för informationsinsatser kopplade till avtalen. Denna fråga bereds i Regeringskansliet.
De gymnasiala lärlings- och yrkesprogrammen
stärks
En bättre fungerande skola är grunden för en
snabbare etablering för unga på arbetsmark26

naden. En viktig del i att öka ungas anställningsbarhet och göra unga mer förberedda för yrkeslivet efter avslutad yrkesutbildning, är att öka
omfattningen och kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet. Regeringen föreslår i denna
proposition ett antal åtgärder för att förbättra
den skolförlagda yrkesutbildningen och för att
göra den gymnasiala lärlingsutbildningen mer
attraktiv.
I många andra europeiska länder ges yrkesutbildningarna på gymnasienivå främst i form av
lärlingsutbildningar, vilket innebär att eleverna
praktiserar på arbetsplatser en stor del av
utbildningstiden. Det finns många fördelar med
sådana system. Eleverna får en direkt yrkeskunskap, lär sig mer om de sociala koderna som
kan vara nödvändiga för att både få och behålla
ett jobb samt får kontaktnät och referenser för
sitt senare jobbsökande. Regeringen bedömer
att den gymnasiala lärlingsutbildningen är viktig
för att ge ungdomar goda möjligheter att skaffa
sig yrkeskunskaper som är relevanta för
arbetslivet och därmed underlätta inträdet på
arbetsmarknaden.
För att stimulera fler arbetsgivare att erbjuda
lärlingsutbildningar och för att höja kvaliteten i
det arbetsplatsförlagda lärandet bör det s.k.
anordnarbidraget, som utgår till arbetsplatser
som tar emot lärlingar, höjas med 17 500 kronor
till 47 500 kronor per elev och år. För de arbetsgivare som har en handledare som gått en godkänd handledarutbildning föreslås att anordnarbidraget ökas med ytterligare 10 000 kronor per
elev och år. Det innebär att bidraget för en
arbetsplats med en utbildad handledare totalt
kan bli 57 500 kronor per lärling. Därutöver får
huvudmännen ett bidrag på 10 000 kr som kan
användas för att täcka egna kostnader eller
vidarebefordras till arbetsgivarna.
För att öka lärlingsutbildningens attraktionskraft föreslås en kostnadsersättning till lärlingar
på 1 000 kronor per studiemånad under den tid
som lärlingen har utbildningskontrakt, vilket
motsvarar ca 100 kronor per dag som lärlingen är
på arbetsplatsen. Kostnadsersättningen syftar till
att kompensera för eventuella merkostnader som
uppstår då lärlingarna är på arbetsplatsen.
Utöver en satsning på lärlingsutbildningar är
det också viktigt att stärka intresset för och
kvaliteten på de gymnasiala yrkesprogrammen.
Den gymnasiala yrkesutbildningen förstärks
också genom stöd för ökat samarbete mellan
myndigheter och branscher och utvecklingsstöd
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för branscher. Arbetet inom de olika
branscherna för att utveckla yrkesutbildningens
innehåll och kvalitet behöver förstärkas. Särskilda utvecklingsmedel föreslås för att framför
allt öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda
lärandet. Från och med hösten 2013 är det
möjligt för huvudmännen att erbjuda samtliga
elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande
behörighet till högskolestudier utan att behöva
läsa utökad studiekurs.
Arbetsmarknaden efterfrågar personer med
kortare ingenjörsutbildning. Regeringen har följt
den pågående försöksverksamheten med ett
fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan och
bedömer nu att ett permanent fjärde tekniskt år
bör införas fr.o.m. läsåret 2015/16 för att öppna
en utbildningsväg till gymnasieingenjör.
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för
de yngsta
Regeringen sänkte 2007 och 2009 socialavgifterna för unga. Denna åtgärd bedöms ha medfört
en ökad efterfrågan på att anställa ungdomar och
därmed en lägre ungdomsarbetslöshet. Detta
framför allt genom att de sänkta socialavgifterna
för unga bedöms minska skillnaden mellan
ungdomars förväntade produktivitet och de
ingångslöner som arbetsgivarna betalar.4
Arbetslösheten är särskilt hög för de unga
som söker sig in på arbetsmarknaden direkt efter
gymnasiet, men minskar gradvis med åldern (se
diagram 1.9). För unga med högskoleutbildning
går arbetsmarknadsinträdet snabbare och arbetslösheten är bland dessa betydligt lägre. Dagens
nedsättning av socialavgifterna bedöms främst
underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga med
gymnasieutbildning som saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Att rikta en större del av subventionen mot de yngsta bedöms därför kunna leda
till en högre varaktig sysselsättning och lägre
arbetslöshet bland unga och i ekonomin som
helhet.
Förslaget till ny utformning av socialavgiftsnedsättningen kommer att medföra att även
subventionsgraden inom yrkesintroduktions-

4 Det bedöms generellt vara samhällsekonomiskt effektivt med lägre

socialavgifter för grupper med en relativt sett svagare ställning på arbets-

avtalen kommer att variera med åldern då subventionerna går att kombinera. Detta förväntas
underlätta möjligheterna att snabbare få en
yrkesintroduktionsanställning efter avslutade
gymnasiestudier.
Diagram 1.9 Arbetslöshet fördelat efter ålder 2012
Procent av befolkningen
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Anm.: Arbetslöshet (inklusive heltidsstuderande) som andel av befolkningen.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Regeringen aviserar i denna proposition att
socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, sänks för personer som vid årets ingång
inte fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften
om 10,21 procent ska betalas. För personer som
vid årets ingång fyllt 23 men inte 25 år föreslås
att dagens nedsättning bibehålls i nuvarande
utformning. För personer som vid årets ingång
fyllt 25 år tas nedsättningen bort. Den offentligfinansiella kostnaden efter justeringen beräknas
bli något högre än kostnaden för dagens nedsättning. Företagens lönekostnader på en aggregerad nivå kommer därmed minska till följd av
förslaget. Förslaget bedöms öka effektiviteten i
åtgärden och leda till högre sysselsättning samt
lägre arbetslöshet bland unga och i ekonomin
som helhet.
Finansdepartementet kommer att remittera
ett förslag med ovanstående förändringar i
socialavgiftsnedsättningen för unga. Regeringen
avser därefter återkomma till riksdagen med ett
förslag till lagändringar senare under riksmötet.
Ändringarna bedöms kunna träda i kraft den
1 juli 2014.

marknaden. Givet att dessa grupper har en låg sysselsättningsgrad och i
större utsträckning än andra grupper har en hög lön relativt deras förväntade produktivitet kan höga kostnader för att anställa vara speciellt
skadliga för dessa grupper.
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Effektivare arbetsmarknadspolitiska insatser för
unga
Regeringens föreslagna stöd för yrkesintroduktionsanställningar och den nya utformningen av
socialavgiftssänkningen för unga bedöms påskynda och underlätta arbetsmarknadsinträdet
för breda grupper av unga. Det är viktigt att
också särskilt stärka jobbchanserna för de unga
som står längre från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken spelar här en viktig roll för
att rusta och matcha unga arbetslösa till jobb
eller utbildning. Det finns en stor spridning i
vilket stöd som unga är i behov av från Arbetsförmedlingen. Samtidigt som unga personer med
relativt sett starka arbetsmarknadsförutsättningar inte ska fastna i en onödig åtgärd är det
viktigt att ungdomar som riskerar mer varaktiga
problem tidigt får det stöd de behöver. Det är
därför av stor vikt att arbetsförmedlarna ges tid
för att göra en individuell behovsbedömning.
Bedömningen bör avspeglas i den handlingsplan
som varje arbetslös ungdom, enligt Arbetsförmedlingen, ska få inom fem dagar.
Vidare är det viktigt att förmedlarna jobbar
med att etablera goda arbetsgivarkontakter.
Goda arbetsgivarkontakter är ett särskilt viktigt
stöd för unga som ofta saknar jobbrelaterade
nätverk. Regeringen föreslår därför att
50 miljoner kronor avsätts årligHQ ï
till fler förmedlare för ungdomsgruppen.
Ungdomar erbjuds i normala fall insatser efter
tre månaders arbetslöshet inom ramen för jobbgarantin för unga. För ungdomar som av särskilda skäl bedöms stå långt från arbetsmarknaden finns sedan 2012 även en möjlighet till
programinsatser från första dagen i arbetslöshet.
Arbetsförmedlingen bör säkerställa att dessa
ungdomar tidigt får ett individuellt anpassat
stöd, oavsett om det handlar om en praktikplats,
arbetsmarknadsutbildning eller om förmedlingsinsatser. Regeringens satsning på fler förmedlare
för unga förväntas leda till ett mer aktivt och fördjupat förmedlingsarbete tidigt i arbetslöshetsperioden och därmed särskilt komma de
med hög risk för varaktiga problem till del.
Unga utan fullföljd gymnasieutbildning har
en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden.
Det är därför viktigt att inom arbetsmarknadspolitiken tydliggöra vägen till utbildning.
Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen i
uppdrag att i högre grad prioritera vägledningsinsatser för unga såväl före som inom
jobbgarantin för ungdomar samt jobb- och
28

utvecklingsgarantin. Regeringen föreslår också
en förlängning till och med 2014 av det förhöjda studiebidrag för unga inom garantierna
som återupptar sina gymnasiestudier. För att
säkerställa insatsernas effektivitet kommer
regeringen även låta genomföra en utvärdering
av såväl det förhöjda studiebidraget som de
studiemotiverande kurserna på folkhögskola.
1.3.3

Förbättrade förutsättningar för
långtidsarbetslösa att komma i
arbete

Dagens höga arbetslöshet förklaras huvudsakligen av att arbetslöshetstiderna har förlängts.
Även om Sverige är ett av länderna med lägst
långtidsarbetslöshet i EU går många utan arbete
en längre tid. Långa tider utan arbete kan drabba
den enskilde hårt och dessutom leda till lägre
varaktig sysselsättning. Stora skillnader i olika
gruppers möjligheter på arbetsmarknaden skapar
även orättvisor och kan leda till sociala
spänningar i samhället.
Långtidsarbetslöshet är särskilt problematiskt
eftersom sannolikheten att få ett arbete minskar
med tiden som arbetslös. Detta kan bero på att
individens motivation att söka arbete minskar
efter hand eller att kunskaper inte längre är
gångbara på arbetsmarknaden. Det kan även
bero på att arbetsgivare anser att personer som
varit arbetslösa länge, trots i övrigt likvärdig
kompetens, är mindre produktiva än personer
med kortare arbetslöshetstider.
Förmedlingsinsatser och aktiva åtgärder
såsom arbetsmarknadsutbildning och praktik
kan bidra till att stärka motivationen och upprätthålla kompetensen. Ett viktigt komplement
till praktik och utbildning är subventioner till
arbetsgivare som anställer någon som varit
arbetslös en längre tid. Erfarenheten visar att
lönesubventionerade anställningar har relativt
god effekt på möjligheterna att efter insatsen få
ett jobb med en lön som svarar mot rådande
lönestruktur.
Regeringens åtgärder

Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att
långtidsarbetslösa ska erbjudas aktiva insatser.
Antalet deltagare har ökat de senaste åren, vilket
medfört svårigheter för Arbetsförmedlingen att
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hålla aktivitetsnivån på avsedd nivå. Regeringen
har satsat betydande resurser för att förbättra
garantins innehåll. Detta har börjat ge resultat.
De arbetsplatsförlagda aktiviteterna i garantins
första faser, såsom arbetspraktik, arbetsträning
och arbetsmarknadsutbildning, har ökat. Fler av
deltagarna i sysselsättningsfasen får en subventionerad anställning och en majoritet av deltagarna med en sysselsättningsplats uppger att
arbetsuppgifterna är meningsfulla. Mer måste
dock göras.
Det är särskilt viktigt att fler långtidsarbetslösa kan få en anställning. Samtidigt måste insatserna i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till
individuella behov. Regeringen har successivt
infört ett bredare utbud av insatser i sysselsättningsfasen, bl.a. möjlighet till arbetsmarknadsutbildning. Denna möjlighet föreslås nu permanentas.
För att öka arbetsgivarnas vilja att anställa
långtidsarbetslösa personer föreslås ytterligare
satsningar på det särskilda anställningsstödet
som erbjuds långtidsarbetslösa. Anställningsstödet till långtidsarbetslösa har de senaste åren i
flera steg gjorts mer generöst. Ett handledarstöd
har införts, med en tillfällig satsning på ett högre
belopp för de i sysselsättningsfasen. Regeringen
föreslår nu att den tillfälliga höjningen av handledarstödet i sysselsättningsfasen permanentas.
Samtidigt införs möjlighet till tvååriga anställningsstöd till långtidsarbetslösa. Regeringen
föreslår även en fyraårig satsning på tillfälliga anställningar vid Samhall. Anledningen till förslaget är att en relativt stor andel av deltagarna i
sysselsättningsfasen har nedsatt arbetsförmåga
och att behovet av stöd för att komma i arbete
därför ofta är stort.
Regeringen bedömer att satsningarna sammantaget kan öka arbetsgivarnas vilja att anställa
fler, och därmed kan antalet personer som omfattas av de subventionerade anställningarna öka.
År 2015 bedöms reformerna ge 9 000 fler subventionerade anställningar, varav 8 000 från
sysselsättningsfasen. En stor del av dessa anställningar är en följd av att det förstärkta särskilda
anställningsstödet permanentas.
För att fler arbetsgivare ska våga satsa på att
anställa en person som är långtidsarbetslös, är
det viktigt att Arbetsförmedlingen erbjuder kontakt och stöd. Stödet bör erbjudas såväl före som
under anställningen. Regeringen anser också att
det är viktigt att ge mer tid till aktiva förmedlingsinsatser, bl.a. i form av arbetsgivarkontakter.
29
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Trepartssamtal för en bättre fungerande
arbetsmarknad
Regeringen tog hösten 2011 initiativ till samtal
med arbetsmarknadens parter. Bakgrunden till
samtalen är den långdragna lågkonjunkturen,
som slår mot jobben i Sverige. Det finns vidare
strukturella problem på svensk arbetsmarknad,
med höga trösklar för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Utgångspunkter för
trepartssamtalen är att parterna och regeringen
tillsammans ansvarar för arbetsmarknadens
funktionssätt, att ansvaret för lönebildningen
vilar på parterna och att överenskommelser
bygger på initiativ från parterna. Syftet med
samtalen är att finna gemensamma lösningar
som varaktigt förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Regeringen vill åstadkomma varaktigt
högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.
Tre områden är i fokus:
1. Yrkesintroduktionsanställningar innebär fler
vägar till jobb för unga
Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för
branschspecifika avtal om anställningar för
individer som saknar relevant yrkeserfarenhet,
där en del av tiden används för utbildning och
handledning. Avtalen specificerar hur anställningarna ska se ut i varje enskild bransch vad
gäller t.ex. anställningsvillkor och vilken utbildning/handledning som ska ingå.
Yrkesintroduktionsanställningar kan komma
att utgöra en viktig väg in i arbetslivet och ett
viktigt sätt för arbetsgivare att säkra sin
kompetensförsörjning. För att uppmuntra fler
parter att teckna avtal, och säkra att antalet
yrkesintroduktionsanställningar ökar, föreslår
regeringen en lönesubvention och ett
handledarstöd för arbetsgivare som anställer
unga (15–24 år) enligt sådana avtal.
Vidare föreslår regeringen under en
uppbyggnads- och spridningsfas ett riktat statsbidrag så att parterna kan bygga upp strukturer
för handledning på arbetsplatserna. Därtill har
regeringen tidigare beslutat om bidrag till
partsorganisationer för informationsinsatser
med koppling till yrkesintroduktionsavtal.
Yrkesintroduktionsavtal har redan tecknats i
viktiga ungdomsbranscher som handeln,
metallindustrin samt kommunal vård och
omsorg. Diskussioner och förhandlingar om
avtal pågår i många andra branscher. Det är
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regeringens målsättning att fler branscher ska
välja att teckna avtal och att fler arbetsgivare ska
anställa inom ramen för dessa avtal till följd av de
stödåtgärder som nu lanseras.
I trepartssamtalen har det vidare framförts
önskemål om att avskaffa den arbetslöshetsavgift
som arbetslöshetskassorna betalar till staten.
Inte minst de framsteg som nu görs i trepartssamtalen motiverar ett borttagande av avgiften
och regeringen föreslår i denna budgetproposition att avgiften avskaffas.
2. Stärkt omställningsförmåga på
arbetsmarknaden
Med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin
ställs allt större krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga. Förhandlingar om ett
utvecklat omställningsavtal förs mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och Svenskt
Näringsliv. Regeringen vill underlätta för
parterna att träffa avtal som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Samtalen har berört
bl.a. bättre möjligheter till utbildning genom att
t.ex. erbjuda vidareutbildning på ett sätt som är
enkelt att kombinera med arbete och individens
försörjning under tiden i utbildning. För att
förbättra omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden föreslår regeringen ett antal förändringar i denna proposition avseende studiemedelssystemet och möjligheten att bedriva
studier på eftergymnasial nivå. Vidare föreslås
vissa förändringar och förtydliganden i skattelagstiftningen. Inom Regeringskansliet förbereds
också förslag gällande möjligheten att kombinera
arbetslöshetsersättning och studier.
3. Statligt stöd vid korttidsarbete under
synnerligen djup ekonomisk kris
I ett flertal andra EU-länder gavs under finanskrisen statligt stöd vid s.k. korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att parterna kommer överens
om att korta arbetstiden och samtidigt minska
lönen, för att minska behovet av personalneddragningar och ge företagen möjligheter att
behålla nödvändig kompetens. Erfarenheterna
från bl.a. Tyskland av denna typ av stöd är goda.
Regeringen föreslår i denna budgetproposition
att ett statligt stöd vid korttidsarbete inrättas i
Sverige. Systemet där kostnaden delas mellan
stat, företag och anställda, ska endast kunna
aktiveras i synnerligen djupa lågkonjunkturer.
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1.3.4

En förbättrad integration

De flesta som invandrat till Sverige försörjer sig
själva. Tiden det tar att etablera sig på arbetsmarknaden och finna egen försörjning varierar
för olika grupper av invandrare. Arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga, studenter och i
allmänhet även EU- och EES-medborgare med
uppehållsrätt etablerar sig snabbare. Många
utrikes födda har dock svårt att hitta ett första
jobb. Det gäller i synnerhet de som kommit till
Sverige som skyddsbehövande och anhöriginvandrare. Det behövs därför ytterligare
insatser för att sänka trösklarna till jobb och öka
anställningsbarheten för breda grupper.
Kunskaper i svenska är viktiga för möjligheterna att få jobb. En väl fungerande undervisning i svenska är därför av stor vikt för att
förbättra arbetsmarknadssituationen för utrikes
födda. Skolsystemet har inte i tillräcklig utsträckning kunnat stödja elever som kommer till
Sverige under skolåldern, vilket påverkat
förutsättningarna för dessa att få ett arbete eller
gå vidare till högre studier. Skillnaderna mellan
elever födda i Sverige och nyanlända elever födda
utomlands har enligt Statistiska centralbyrån
ökat. Elever som anländer till Sverige sent under
sin skoltid möter särskilt stora utmaningar.
Många elever får inte den extra hjälp som de
hade behövt för att fullfölja sin utbildning med
godkända resultat.
Mottagandet i kommunerna är också av stor
betydelse för integrationen och etableringen på
arbetsmarknaden. Mottagningskapaciteten i
landets kommuner har inte ökat i samma utsträckning som behovet av hjälp med bosättning,
vilket kan innebära en försenad start och
försämrad kvalitet på etableringsinsatserna.
Utrikes föddas problematiska arbetsmarknadssituation kan också förklaras av att tillgången till bra jobbrelaterade nätverk ofta är
sämre bland utrikes än inrikes födda. Därtill
förekommer diskriminering på arbetsmarknaden, vilket oftare drabbar personer med utomeuropeisk bakgrund. Många utrikes födda bor i
stadsdelar med utbrett utanförskap. Personers
livsvillkor tenderar att gynnas om de närboende i
hög utsträckning har arbete. Att skapa sysselsättning i utsatta områden är därför av stor vikt
för att förbättra de utrikes föddas etablering på
arbetsmarknaden samt för långsiktig tillväxt och
sammanhållning.

Regeringens åtgärder

Etableringsprocessen utvecklas
För att stärka måluppfyllelsen i etableringsreformen har ett antal förändringar av etableringsuppdraget genomförts. Regeringen har vidare
aviserat att ytterligare justeringar kan behövas.
Antalet åtgärder som Arbetsförmedlingen
förfogar över i sitt arbete med att påskynda
etableringen har utvidgats. Regeringen föreslår i
denna proposition att Arbetsförmedlingen också
får möjlighet att använda målgruppsanpassade
utbildningar vid folkhögskolor som etableringsinsats. Regeringen avser vidare att under 2014
återkomma till riksdagen med en proposition
om en förlängning av tiden i etableringsinsatser
för vissa nyanlända föräldrar.
I budgetpropositionen för 2012 föreslogs
åtgärder för att minska marginaleffekterna för
arbetsinkomster för individer i etableringsuppdraget. Regeringen avser nu ta ytterligare ett steg
på detta område genom att avskaffa inkomstavräkningen för etableringstillägg och bostadsersättning.
Antalet nyanlända personer förväntas förbli
högt de närmaste åren. Efter förslag i budgetpropositionen för 2013 avsattes medel för att
skapa ett prestationsbaserat ersättningssystem
för kommuner som sluter överenskommelser
om flyktingmottagande. Regeringen föreslår att
detta system kompletteras med en ersättning till
kommuner som har ett högt mottagande i förhållande till sin befolkning. Vidare avser regeringen förtydliga att Arbetsförmedlingens bosättningsansvar för personer som har ett eget
boende enbart ska gälla dem som har behov av
att flytta av arbetsmarknadsskäl. För att möjliggöra effektivare etableringsinsatser för vissa
nyanlända och underlätta kommunernas mottagande föreslår regeringen att medel avsätts för
att etableringsplanens start för de som bor i
anläggningsboende senareläggs till dess personerna är kommunmottagna. Dessa åtgärder
förväntas minska ledtiderna och öka effektiviteten i etableringsprocessen.
Etableringsplanen flyttas fram
För att förhindra att delar av etableringstiden då
individen har rätt till etableringsinsatser och
etableringsersättning har förbrukats när individen blir kommunmottagen, bör etableringsplanens start flyttas fram för personer boende i
anläggningsboende. Etableringsplanen bör starta
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i anslutning till att personen blir kommunmottagen eller senast en månad efter mottagandet, i stället för inom två månader från att
uppehållstillstånd beviljats som gäller i dag.
Ändringen innebär att personen får dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. så länge han eller hon är inskriven i Migrationsverkets mottagande. Personen får därmed rätt till maximalt 24 månader
med etableringsersättning och etableringsinsatser efter kommunplacering.
Syftet med förändringen är att uppnå snabbare
bosättning och mer effektiv etablering. Sammantaget bör tiden i anläggningsboende i genomsnitt
minska då kommunernas vilja att ta emot
nyanlända förväntas öka. Förändringen innebär
initialt lägre utgifter eftersom kostnader skjuts
upp som en konsekvens av att individer i anläggningsboende får den lägre dagersättningen enligt
lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Förbättrade kunskaper i svenska språket för
nyanlända elever
Undervisningstiden i svenska är viktig för den
nyanlända elevens möjlighet att klara sin skolgång. Som en del i arbetet för att stärka nyanlända elevers resultat har regeringen avsatt medel
för en försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska med tre timmar i veckan för
årskurserna 6–9. Denna försöksverksamhet
utökas fr.o.m. hösten 2014 till att även omfatta
årskurserna 1–5.
Kompletterande utbildningar till bristyrken
Utrikes födda har svårare att hitta ett arbete som
motsvarar deras kompetensnivå. Kompletterande högskoleutbildning för akademiker med
utländsk examen har visat sig underlätta deras
inträde på arbetsmarknaden på rätt kompetensnivå. Fortsatta satsningar bör i huvudsak riktas
mot bristyrken. Därför föreslås ytterligare
platser för kompletterande utbildning av lärare
samt en förstärkning av den tidigare satsningen
på kompletterande utbildningar för bl.a. läkare
och jurister för att upprätthålla de anvisade
helårsstudieplatserna.
Nystartszoner införs
Regeringen aviserar i denna proposition ett förslag om införande av ett system med nystartszoner. Förslaget innebär att företag inom
nystartszonerna som uppfyller vissa villkor, bl.a.
vad gäller de anställdas bosättning, får göra
avdrag vid beräkning av socialavgifterna.
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Nystartzoner är ett verktyg för att minska
utanförskapet i de områden där högst andel
personer saknar sysselsättning, har låg utbildning
och får långvarigt försörjningsstöd. Internationella erfarenheter visar att nystartszoner i
kombination med andra åtgärder kan ha positiva
effekter. Effekterna ligger främst i ekonomisk
aktivitet i form av företagsetableringar. För att
effekterna på arbetslöshet och sysselsättning ska
vara varaktiga bör systemet kombineras med
t.ex. utbildningssatsningar.
Vilka områden som ska utgöra nystartszoner
kommer att omprövas vart femte år. Systemet
med nystartszoner ska utvärderas.
Regeringen beslutade den 18 april 2013 en
lagrådsremiss där det föreslås att ett system med
nystartszoner införs. Innan ett system med
nystartszoner kan träda i kraft måste det av
statsstödsskäl godkännas av Europeiska kommissionen. Förslaget notifierades den 31 maj
2013, men ärendet är ännu inte avslutat. Om
kommissionen godkänner avdraget kommer det
att vara tidsbegränsat. Inför en eventuell förnyad
notifiering kommer åtgärden att utvärderas.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med ett förslag som bedöms kunna träda i kraft
tidigast den 1 juli 2014.
1.3.5

En flexibel och trygg arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad präglas av en
god förmåga till omställning vid strukturomvandling och ekonomiska kriser. Samtidigt
som företag behöver flexibilitet för att kunna
anpassa produktionen efter nya förutsättningar,
måste arbetstagares behov av trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet vägas in. Viktiga
områden för regeringen har varit att i samarbete
med arbetsmarknadens parter verka för ökade
möjligheter till omställning och att hitta lösningar för att överbrygga djupa lågkonjunkturer.
Regeringens åtgärder

Statligt stöd vid korttidsarbete införs
Regeringen föreslår i denna proposition att det
införs ett statligt subventionerat system –
tillfälligt stöd vid korttidsarbete – som syftar till
att i synnerligen djupa lågkonjunkturer bevara
arbetstillfällen vid företag som möter en vikande
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efterfrågan genom att anställda tillfälligt går ned i
arbetstid och lön.
Under finanskrisen ingicks inom industrin ett
antal krisavtal som innebar att parterna på enskilda arbetsplatser kom överens om att korta
arbetstiden och samtidigt gå ned i lön, s.k. korttidsarbete. För företag som tillfälligt mötte en
kraftig nedgång i efterfrågan och behövde
minska antalet arbetade timmar innebar avtalen
att uppsägningar kunde motverkas. För de anställda som omfattades innebar avtalet att arbetslöshet kunde undvikas i stor utsträckning. Korttidsarbete kan i en djup lågkonjunktur bidra till
att sysselsättningen hålls uppe och att arbetslösheten ökar mindre än vad som annars skulle vara
fallet. Korttidsarbete är ett sätt att fördela
bördan av en lågkonjunktur mer jämnt mellan
arbetstagarna och kan även bidra till att
företagen kan öka produktionsvolymerna
snabbare när konjunkturen vänder eftersom
företagens behov av att nyrekrytera minskar.
I ett flertal andra EU-länder, bl.a. Tyskland,
gavs under krisen statligt stöd vid korttidsarbete.
OECD bedömer att det tyska systemet har
bidragit till att hålla sysselsättningen uppe under
krisen. 5
Stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas om
det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller
om det är sannolikt att en sådan lågkonjunktur
är nära förestående. Det ska också krävas att
stödet inte i beaktansvärd omfattning hindrar en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medför andra betydande samhällsekonomiska nackdelar. Det främsta skälet till att
stöd vid korttidsarbete endast bör aktiveras i
synnerligen djupa lågkonjunkturer, som t.ex. vid
den senaste finanskrisen, är att det annars finns
en risk att strukturomvandlingstakten, och
därmed också produktivitetstillväxten, dämpas.
Det är också möjligt att lönebildningen påverkas
negativt, vilket i förlängningen kan innebära att
det blir svårare för inträdande grupper att få
jobb.
Staten, arbetsgivare och arbetstagare ska dela
på kostnaderna för korttidsarbete enligt tre fasta

5 Se OECD Employment Outlook – Moving Beyond the Jobs Crisis

(OECD 2010). Olika utvärderingar som gjorts av användningen av
statligt subventionerat korttidsarbete under finanskrisen tyder på att åtgärden hade positiva effekter på sysselsättningen under krisen, även om

nivåer. Staten ska bära en tredjedel av kostnaderna. Under perioder då systemet är aktivt
beräknas det medföra minskade intäkter för
staten motsvarande 4,7 miljarder kronor per
tolvmånadersperiod.
Regeringens bedömning av när förutsättningarna för stöd vid korttidsarbete är uppfyllda
bör vila på ett allsidigt underlag. Till grund för
prövningen bör i första hand ligga en bedömning
från Konjunkturinstitutet.
Stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden
Det är viktigt att flexibiliteten på arbetsmarknaden ökar och att trösklarna till jobb blir lägre.
Arbetsmarknadens parter är de som har bäst
kunskap om företagens och arbetstagarnas villkor och är därför också bäst lämpade att göra avvägningar mellan olika former av trygghet och
flexibilitet. Regeringen bedömer att en partsöverenskommelse är en mer effektiv åtgärd på
detta område än lagstiftning. Regeringen ser
därför positivt på att Svenskt Näringsliv och
PTK för samtal om ett nytt omställningsavtal
och vill stödja parternas arbete med att nå en
överenskommelse.
I den gemensamma avsiktsförklaringen har
Svenskt Näringsliv angett att de vill få till stånd
ändrade turordningsregler vid uppsägning på
grund av arbetsbrist och ändringar av företrädesrätten vid återanställning. Svenskt Näringsliv vill
att turordningsreglerna ska tillgodose behovet av
att, efter en driftsinskränkning, ha kvar den
personal som har den kompetens som krävs för
att den fortsatta verksamheten ska kunna
bedrivas med bästa möjliga konkurrenskraft.
PTK vill se åtgärder som förbättrar möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling
under hela arbetslivet och som därigenom
stärker individens anställningsbarhet och omställningsförmåga. Vidare har PTK framfört
önskemål om omställningsstöd för personer som
förlorar arbetet till följd av ohälsa och för
visstidsanställda.
Samtalen med parterna har berört bl.a. bättre
möjligheter till utbildning genom att t.ex. erbjuda vidareutbildning på ett sätt som är enkelt
att kombinera med arbete och individens
försörjning under tiden i utbildning.
För att möjliggöra ett ökat utbud av yrkesutbildningar avser regeringen att införa en möjlighet att få studiemedel även för utbildningar inom
yrkeshögskolan som inte omfattas av stats-

det är svårt att uppskatta hur stora effekterna var. De är ännu för tidigt
för att uttala sig om de långsiktiga effekterna på sysselsättningen.
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bidrag. Detta kommer att gälla ett begränsat
antal utbildningar.
Vidare avser regeringen förbättra möjligheterna till utbildning i omställning genom att
bestämmelsen om skattefri förmån av utbildning
eller annan åtgärd vid personalavveckling utvidgas och förtydligas. Dessutom föreslås
inkomstskatteändringar för vissa stiftelser,
däribland kollektivavtalsstiftelser. Förslaget
innebär att antalet ändamål som är skattemässigt
gynnade utvidgas, bl.a. när det gäller att lämna
understöd vid utbildning till arbetstagare.
För att underlätta försörjning under tid i utbildning föreslår regeringen också vissa
justeringar inom ramen för dagens studiemedelssystem. Personer som har fyllt 25 år och har haft
viss tidigare förvärvsinkomst kan i dag få
tilläggslån vid heltidsstudier. Tilläggslånet
föreslås nu fördubblas samt kunna ges även vid
deltidsstudier. Vidare avser regeringen höja den
övre åldersgränsen för rätt till studiemedel med
två år, liksom den ålder vid vilken lånebegränsningen påbörjas. Som en följd därav bör
även avskrivningsåldern för studiemedel höjas.
Regeringen avser också höja fribeloppsgränsen i
studiemedelssystemet med 30 000 kronor till ca
172 400 kronor per år.
Regeringen förbereder även förslag om att
förtydliga gällande regelverk för rätt till a-kassa
vid deltidsutbildningar, samt att med bibehållen
ersättning möjliggöra kortare kurser som ges
inom ramen för en omställningsinsats.
1.3.6

Bättre möjligheter till uppföljning

En fungerande arbetslinje innebär att det utöver
drivkrafter och stöd för att hitta ett arbete ställs
krav på att alla som kan söker egen försörjning.
Det är därför viktigt att de som på grund av arbetslöshet uppbär ersättning i form av arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller ekonomiskt
bistånd verkligen står till arbetsmarknadens förfogande.
Regeringens åtgärder

Regeringen har tidigare vidtagit flera åtgärder för
att tydliggöra kraven på och förbättra uppföljningen av de arbetslösas sökaktivitet inom
främst arbetslöshetsförsäkringen. För de arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska
34

program bedömer regeringen att det finns skäl
att genomföra ytterligare reformer. I september
2013 remitteras en departementspromemoria
med förslag om att införa i princip samma
åtgärder som nu införs inom arbetslöshetsförsäkringen även för dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.
I budgetpropositionen för 2013 aviserade
regeringen flera åtgärder för att säkerställa
jobbsökandet för personer som på grund av
arbetslöshet uppbär ekonomiskt bistånd. Ytterligare kompletterande åtgärder bedöms dock
vara nödvändiga. Regeringen avser att tillsätta en
utredning för att se över hur socialtjänstens möjligheter att ställa krav och följa upp individens
jobbsökande kan förbättras.
Ett väl fungerande samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten är vidare
en förutsättning för att kunna ställa krav och
följa upp jobbsökande för personer med försörjningsstöd. Regeringen avser att ge ett gemensamt uppdrag till Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen om att ta fram modeller för hur en
mer formaliserad och strukturerad samverkan
mellan socialtjänsten och Arbetsförmedling kan
utformas. Regeringen avser vidare att besluta om
nödvändiga förordningsändringar för att ge
socialtjänsten bättre möjlighet att ta del av uppgifter i den aktivitetsrapport där den arbetslösa
rapporterar om sitt jobbsökande till Arbetsförmedlingen.
Regeringen arbetar även med att se över
kraven på nyanlända att aktivt söka arbete inom
ramen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Det är viktigt att de företag som får stöd från
Arbetsförmedlingen använder medlen till det
som de avsetts för. Fusk och felaktiga utbetalningar innebär ett ineffektivt användande av
resurser och riskerar att försämra stödens
legitimitet. Den 1 april 2013 tillsatte regeringen
en särskild utredare som ska kartlägga
förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande
och andra felaktigheter i ekonomiska ersättningar till arbetsgivare samt föreslå åtgärder som
syftar till att motverka sådana felaktigheter
(dir. 2013:31). Uppdraget ska redovisas senast
den 31 mars 2014.
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1.4

Satsningar på kunskap och stärkt
konkurrenskraft

Sverige är en liten öppen ekonomi där handel
och andra former av utbyte med omvärlden är
avgörande för välfärdsutvecklingen. Då omvärlden förändras är det nödvändigt att strukturen för svensk produktion anpassas. Det
innebär att näringslivets sammansättning förändras och att nya arbetstillfällen skapas, medan
andra försvinner.
Sverige har i ett historiskt perspektiv haft en
god anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar för såväl företag som arbetskraft.
Flera faktorer har betydelse för att den svenska
ekonomin även fortsättningsvis ska ha goda
förutsättningar att möta utmaningar som följer
av internationaliseringen. Det krävs därför ett
utbildningssystem som säkerställer tillgången på
välutbildad arbetskraft, högkvalitativ forskning
och innovation samt väl fungerande transportsystem och arbetsmarknad. Vidare är bra villkor
för företagande och entreprenörskap avgörande
för att företagen ska investera i Sverige. En väl
fungerande bostadsmarknad och goda pendlingsmöjligheter ökar arbetskraftens rörlighet
och underlättar därmed anpassningen till följd av
strukturomvandlingen.
1.4.1

Ökat kunskapsfokus i skolan

Utbildning är centralt både för den enskilde och
för samhället i stort. Kunskap ger den enskilda
människan möjligheter att växa och påverka sin
situation. En likvärdig och kunskapsfokuserad
skola anpassad efter varje elevs behov möjliggör
en ekonomi med hög produktivitet och ett samhälle som håller ihop, präglat av hög grad av
social rörlighet. Utbildningen ska ge alla den
kompetens som krävs för att komma in på
arbetsmarknaden eller för fortsatta studier.
I många avseenden fungerar det svenska
utbildningssystemet bra. I stort sett alla elever
går ut grundskolan och fortsätter vidare till
gymnasieskolan. Andelen ungdomar som går
vidare till högre utbildning är hög. En dryg
fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning är högskoleutbildad och inkluderas även tvåårig eftergymnasial utbildning är andelen en dryg
tredjedel. Andelen forskarutbildade är bland de
högsta i Europa. Därutöver finns en omfattande
vuxenutbildning som ger möjlighet att kompensera eventuella tidigare felval eller till om-

skolning av andra orsaker. Den eftergymnasiala
yrkesutbildningen inom yrkeshögskolan har
byggts upp under ett antal år och visar goda
resultat för studenternas etablering på arbetsmarknaden.
Internationella jämförelser visar dock att
svenska elevers kunskapsnivå har sjunkit sedan
1990-talet. Även om positiva tecken kunde
skönjas i den senaste TIMSS-undersökningen 6
vad gäller resultaten hos elever i årskurs 4 är det
för tidigt att dra några entydiga slutsatser utifrån
denna observation.
Det finns flera utmaningar inom utbildningssystemet. Mer än var tionde elev är inte behörig
till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Detta är i stor utsträckning en följd av
otillräckliga matematikkunskaper. Andelen
underkända elever i årskurs 9 i matematik har
ökat från 5,3 procent till 8,8 procent, sedan 1998.
Skillnaderna i skolresultat mellan elever vars
föräldrar har en relativt sett hög utbildningsnivå
och elever vars föräldrar har en relativt sett låg
utbildningsnivå är fortsatt stora. Det har också
visat sig att många elever alltför sent, eller inte
alls, får det extra stöd som de hade behövt för att
fullfölja utbildningen med godkänt resultat. Det
är därför viktigt att ge lärarna verktyg för att
tidigt upptäcka vilka elever som behöver extra
hjälp och avsätta extra resurser för att hjälpa
dessa elever. Andra sätt att hjälpa elever som inte
får tillräckligt med stöd hemifrån är att dels
tillhandahålla hjälp med läxor och skolarbetet i
allmänhet efter ordinarie skoltid, dels möjliggöra
för elever, som inte klarar kunskapskraven, att gå
i skolan även på sommaren.
Enligt såväl svensk som internationell forskning är läraren och lärarens agerande i klassrummet en av de viktigaste faktorerna för elevernas kunskapsutveckling. Det är därför oroande
att läraryrket har tappat i attraktionskraft och
många lärare har övervägt att lämna yrket,
samtidigt som antalet sökande till lärarutbildningen är på en för låg nivå. 7 Det är dock
positivt att antalet sökande till lärarutbildningen
ökar enligt den senaste statistiken. Det är
fortsatt viktigt att säkra rekryteringen till
läraryrket och att lärare ges möjlighet till

6 TIMSS är förkortningen för Trends in International Mathematics and

Science Study.
7 Se rapporten Attityder till skolan (Skolverket 2013).
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karriärutveckling så att duktiga lärare stannar
inom yrket.
Regeringens åtgärder

Fler karriärtjänster för lärare
Det ska löna sig att vara en bra lärare och att
bli en bättre lärare. Regeringen har genomfört
ett stort antal reformer för att höja lärarnas
kompetens och läraryrkets status, men fortsatta insatser är nödvändiga. Regeringen har
sedan tidigare tillfört medel för en karriärutvecklingsreform som syftar till att stimulera
skolhuvudmännen att inrätta karriärsteg för
särskilt skickliga lärare. Skolhuvudmännen kan
inrätta två nya karriärsteg för särskilt skickliga
lärare (förstelärare respektive lektor) och ansöka om statsbidrag som möjliggör löneökningar om 5 000 respektive 10 000 kronor per
månad för dessa lärare. För att förstärka
reformen tillförs ytterligare medel 2014–2017,
vilket ger utrymme till att ca 11 000 fler
karriärtjänster kan inrättas hösten 2014. Sammantaget innebär karriärutvecklingsreformen
att det på sikt skapas utrymme för ca
17 000 lärare som kommer att omfattas av
karriärtjänsterna.
Lärarnas administrativa börda har ökat, vilket
riskerar att minska den tid som läggs på undervisning. För att frigöra mer tid för undervisning
avser regeringen att återkomma till riksdagen
med förslag om att ta bort kravet på skriftliga
individuella utvecklingsplaner i årskurserna 6–9
och att reducera kravet på skriftliga individuella
utvecklingsplaner i årskurserna 1–5 till en gång
per år.
Lärarlyftet II är inriktat på att lärare ska bli
behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser
där de undervisar. Regeringen har avsatt totalt
1,5 miljarder kronor för Lärarlyftet II 2012–
2015. För att fler lärare ska kunna genomgå fortbildningen föreslår regeringen att ytterligare
medel tillförs 2015 och 2016.
Regeringen följer noga hur arbetet med handläggningen av ärendena om legitimation av lärare
fortlöper. För att säkerställa att tillräckligt
många legitimationer kan meddelas föreslås
Statens skolverk tillföras ytterligare medel.
Ökad kunskap och likvärdighet
Studieresultaten i matematik behöver förbättras.
Från och med hösten 2013 har därför undervis36

ningstiden för matematik i grundskolan utökats
med en timme per vecka i årskurserna 1–3.
Regeringen föreslår i denna proposition att undervisningstiden i matematik utökas för årskurserna 4–6 i grundskolan från hösten 2016. Det
pågående matematiklyftet för lärare väntas ge en
positiv effekt på undervisningens kvalitet.
Därigenom finns förutsättningar för att ytterligare undervisningstid får större positiv effekt
på studieresultaten.
För att öka elevernas läs- och skrivförmåga i
svenska föreslår regeringen att medel avsätts för
en kompetensutvecklingssatsning för i första
hand lärare i svenska 2014–2018.
Studiero i klassrummet och skolan är viktiga
förutsättningar för goda studieresultat. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning med
uppdrag att utvärdera genomförda reformer med
detta syfte, samt ta fram kompletterande förslag
som ökar förutsättningarna för studiero samt
ordning och reda i klassrummet och skolan.
Elever som får stöd och hjälp hemifrån har
lättare för att klara skolgången. För att öka
likvärdigheten och ge mer lika förutsättningar
för alla elever föreslår regeringen att ett tillfälligt
statsbidrag till skolhuvudmännen införs för läxhjälp i årskurserna 6–9.
Erfarenheterna av regeringens tidigare satsningar på sommarskola är goda. Ett statsbidrag bör
därför införas 2014–2016 för anordnande av undervisning under skollov för de elever främst i
årskurserna 6–9 som riskerar att inte klara kunskapskraven.
Regeringen har tidigare påtalat behovet av att
förbättra genomströmning och studieresultat
inom kommunal vuxenutbildning (komvux). De
förslag som lämnats av GRUV-utredningen
(SOU 2013:20) bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. Regeringen avser att under
hösten arbeta vidare med ett förslag om ökade
aktivitetskrav, med utgångspunkt i utredningens
betänkande.
Effektivare skolledarskap
Ett effektivt skolledarskap är en viktig förutsättning för att förbättra elevernas studieresultat.
Regeringen avser därför att utreda rektorernas
arbetssituation i syfte att stärka deras ledarskap,
ansvar och befogenheter. Vidare föreslås en
ettårig förlängning av det s.k. rektorslyftet, som
är inriktat på styrnings- och ledarskapsfrågor.
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utveckla företag ska därför vara så få och låga
som möjligt.
För att svenska företag även i framtiden ska
kunna konkurrera framgångsrikt och bidra till en
hög ekonomisk tillväxt sänktes den svenska
bolagsskatten från 26,3 till 22 procent fr.o.m.
den 1 januari 2013. Den sänkta bolagsskattesatsen förväntas stärka drivkrafterna att investera
i Sverige.
Kontinuerliga satsningar på forskning och
innovation är en viktig faktor för att företagen
ska behålla sin konkurrenskraft och ha goda
förutsättningar att möta framtidens utmaningar.
I regeringens forsknings- och innovationsproposition (prop. 2012/13:30) presenterades
insatser som innebär en succesiv ökning av
anslagen till forskning till 4 miljarder kronor i
ökad nivå 2016. Internationella jämförelser av
forskning och utveckling som andel av BNP
visar att Sverige är ett av de länder som satsar
mest på detta område (se diagram 1.10). Flera
OECD-länder har under senare år infört
särskilda skattelättnader för att ge företagen incitament att öka investeringarna i forskning och
utveckling. 8 Det är nödvändigt att kontinuerligt
pröva behovet av åtgärder för att tillse att
investeringarna i forskning och utveckling ligger
på en samhällsekonomiskt önskvärd nivå.
Diagram 1.10 Utgifter för forskning och utveckling som
andel av BNP 2010
Procent
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Italien

Norge

Storbritannien

Nederländerna

Belgien

EU28 snitt

Frankrike

Tyskland

OECD snitt

USA

Japan

Sverige

0
Finland

Gymnasiereformen
Regeringen bedömer att gymnasiereformen, som
trädde i kraft 2011, på sikt kommer att förbättra
förutsättningarna när det gäller elevers genomströmning samt skolornas planering, schemaläggning och möjligheter att kunna fylla undervisningsgrupper. I budgetpropositionen för 2012
aviserade regeringen därför en reglering av anslaget till kommunerna i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen. Denna reglering
påbörjades 2012 i enlighet med riksdagens
beslut.
Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting delade i samband med budgetpropositionen för 2013 bedömningen att mer
tydliga effektiviseringsmöjligheter kunde uppkomma först 2014 då reformen skulle få fullt
genomslag (prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet.
2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37). Regeringen
föreslog därför att 895 miljoner kronor borde
tillföras för de första två åren och riksdagen
beslutade i enlighet därmed.
Regeringen bedömer nu att gymnasiereformen på kort sikt inte leder till lägre
kostnader i den omfattning som tidigare beräknats. Den beräknade neddragningen av anslaget
för kommunalekonomisk utjämning bör därför
inte genomföras för 2014 och 2015 samt minskas
kraftigt för åren därefter. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas med 1,36 miljarder
kronor 2014. För 2015 beräknas 1,93 miljarder
kronor och för åren därefter 1,46 miljarder
kronor per år. Regeringen anser att detta på sikt
kommer att medföra ett ekonomiskt utrymme
för kommunerna. Detta utrymme bör även
användas för att stärka rättigheterna till
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Regeringen anser således att förändringarna kan
genomföras utan ytterligare kompensation till
kommunerna och avser efter en sådan överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, att återkomma till riksdagen med förslag
som förstärker dessa rättigheter.

Källa: OECD.

1.4.2

Forskning, innovation och
entreprenörskap

Världsbanken genomför varje år en global
jämförande studie om de hinder som finns för

För att upprätthålla och förstärka Sveriges
konkurrenskraft krävs ett dynamiskt näringsliv i
hela landet. Hindren för att starta, driva och
8 Bland annat Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Island och Norge.
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företagande. För att få stöd i att utveckla
företagandet i Sverige har Världsbanken fått i
uppdrag att göra en särskild granskning för att
identifiera de svårigheter som finns för
företagandet i Sverige. Granskningen kommer
att leda till två separata rapporter som avses
presenteras under 2014.
Regeringens åtgärder

Skatteincitament för forskning och utveckling
införs
Regeringen har de senaste åren genomfört flera
satsningar för att ytterligare utveckla Sverige
som framstående forskningsnation. Ett antal
stora internationella företag svarar för en
betydande del av näringslivets satsningar. Även
de mindre företagen möter dock en tilltagande
internationell konkurrens med krav på
anpassning och utveckling. Med ökade investeringar i forskning och utveckling i mindre
företag blir Sverige bättre rustat för att möta den
tilltagande konkurrensen.
För att ge framför allt mindre företag
förbättrade möjligheter att bedriva forskning
och utveckling föreslår regeringen att arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning och utveckling sätts ned med
10 procentenheter. Sammanlagt får dock nedsättningen uppgå till högst 230 000 kronor per
koncern och månad.
Goda och likvärdiga skattevillkor för företagande
och entreprenörskap
För att förbättra skattevillkoren för företagande
har regeringen tillsatt Företagsskattekommittén
(dir. 2011:1). Kommitténs huvuduppdrag består
i att göra villkoren mer lika för finansiering med
eget kapital och lån. Med utgångspunkt i
Företagsskattekommitténs första delbetänkande
överlämnade regeringen i april 2013 ett förslag
om införande av ett investeraravdrag (prop.
2012/13:134). Investeraravdraget ska stimulera
investeringar i mindre företag och därigenom
öka de mindre företagens tillgång till kapital.
Investeraravdraget, som nu har godkänts av
kommissionen bedöms, efter avslutad riksdagsbehandling, träda i kraft den 1 december 2013.
Företag och deras ägare ska ha goda skattemässiga villkor och skatter ska tas ut på ett
effektivt och rättvist sätt. De s.k. 3:12-reglerna
tillämpas av personer som är verksamma i
38

betydande omfattning i de företag som de äger.
Dagens löneunderlagsregel har dock använts på
ett sätt som inte var avsett. I stora företag med
många anställda och många verksamma delägare
är det inte lika motiverat med en sådan skattelättnad som tillämpningen av löneunderlagsregeln ger utrymme för. Detta bl.a. mot bakgrund av att det med det spridda ägandet är
naturligt att det även följer en spridning av den
risk, som löneunderlagsregeln är avsedd att kompensera för. Behovet av en sådan kompensation
är större i fåmansföretag med ett koncentrerat
ägande än i företag med ett spritt ägande. Av
denna anledning föreslås ett krav på en minsta
kapitalandel på 4 procent i företaget för att få
utnyttja löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna.
Regeringen kommer, med anledning av Lagrådets kritik, inte att gå vidare med förslaget om
ett höjt löneuttagskrav.
Regeringen bedömer att det offentligfinansiella utrymme som frigörs främst ska
omfördelas inom 3:12-systemet. Därför föreslås
generella lättnader för att reglerna i högre grad
än i dag ska stimulera delägarna i de mindre
företagen och förstärker deras incitament att
anställa. Det föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda
näringsidkare.
Villkoren för enskilda näringsidkare förbättras
också genom det aviserade förslaget om sänkta
egenavgifter, genom ett förstärkt avdrag vid
beräkningen av avgifterna.
För att främja entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag
kommer regeringen att låta utreda skattereglerna
för finansiella instrument, t.ex. optioner och
andra aktierelaterade incitament, som företagen
ger till nyckelpersoner som en del av sin
ägarstyrning. Syftet med utredningen är att
skattereglerna för optioner och andra aktierelaterade incitament som framför allt snabbväxande företag erbjuder sina anställda ska
förbättras. I detta arbete ska grundläggande
skatterättsliga principer beaktas.
Regeringen föreslår att bestämmelserna om
inkomstskattefrihet för fastighetsinkomster från
specialbyggnader och vissa lantbruksenheter avskaffas. Verksamhet som tidigare i huvudsak
bedrevs inom den offentliga sektorn är nu konkurrensutsatt och bedrivs i allt högre utsträckning av privaträttsliga subjekt. Att aktiebolag
eller privatpersoner som bedriver näringsverksamhet i stor utsträckning skattebefrias för
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fastighetsinkomster är inte lämpligt. Reglerna är
dessutom svåra att tillämpa och är inte konkurrensneutrala, vilket har föranlett många rättsprocesser.
Nya insatser för utveckling i hela landet
Till följd av beslutet om EU:s långtidsbudget för
perioden 2014–2020 lämnar regeringen förslag
till svensk medfinansiering för den kommande
sjuårsperioden för genomförande av EU:s
sammanhållningspolitik (regionalfondsprogram,
socialfondsprogram och territoriella samarbetsprogram) och landsbygdsprogrammet.
Sammanhållningspolitiken i Sverige finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
och Europeiska socialfonden och syftar bl.a. till
att främja forskning, innovation och entreprenörskap, öka sysselsättningen och främja
anställbarhet samt utveckling mot en hållbar
tillväxt. Politiken genomförs i nationella och
regionala program.
Medlen från den regionala utvecklingsfonden
fördelas i huvudsak till åtta regionala strukturfondsprogram samt en mindre del till ett
nationellt regionalfondsprogram. Regeringen
beräknar att medlen från regionala utvecklingsfonden kommer att uppgå till cirka 945 miljoner
euro. Därutöver beräknas 342 miljoner euro att
tilldelas de territoriella samarbetsprogrammen.
Medlen från Europeiska socialfonden fördelas
till ett nationellt socialfondsprogram. Regeringen beräknar att medlen från socialfonden kommer att uppgå till cirka 827 miljoner euro inklusive ungdomsarbetslöshetsinitiativet.
Det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020
kommer fortsatt att syfta till att främja miljö,
jobb, och tillväxt på den svenska landsbygden.
Utformningen av landsbygdsprogrammet är
fortfarande under beredning inom Regeringskansliet.
Landsbygdsprogrammets sammanlagda budget uppgår till cirka 32,5 miljarder kronor för
programperioden 2014–2020. Jämfört med
nuvarande programperiod höjer regeringen den
statliga medfinansieringsgraden i landsbygdsprogrammet från drygt 50 procent till knappt
55 procent.

Minskade administrativa bördor för företagen
Enligt internationella jämförelser är hindren för
företagande relativt låga i Sverige. Exempelvis
visar OECD:s indikator att bara Storbritannien
och Nederländerna har lägre hinder.9 Det finns
dock mer att göra för att minska hindren och
förenkla för företagen att göra rätt. Som ett led i
detta arbete föreslår regeringen att reglerna om
frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid
uthyrning av verksamhetslokaler förenklas.
Andra åtgärder som syftar till förenklingar för
företagen inkluderar ändrad hantering av mervärdesskatt för företag som importerar varor till
Sverige. För att underlätta för företagen att
lämna sina uppgifter samlat och vid ett tillfälle
föreslår regeringen, i enlighet med förslagen från
utredningen om ett minskat och förenklat
uppgiftslämnande för företagen (dir. 2012:35),
att ett uppgiftslämnarregister inrättas. I dag
tvingas företag rapportera in uppgifter till olika
myndigheter och vid olika tillfällen. Vidare
aviserar regeringen ett förslag om att tidpunkten
för när vissa företag ska lämna sin mervärdesskattedeklaration ska samordnas med inkomstdeklarationen. Internprisättningsreglerna som
syftar till att företagen ska betala rätt skatt i rätt
land uppfattas som betungande av näringslivet.
Nuvarande krav på dokumentation för sådana
transaktioner har tillämpats i drygt sex år.
Regeringen avser att ge Skatteverket i uppdrag
att utvärdera regelverket för att bedöma reglernas funktionalitet samt analysera möjligheten till
förenklingar.
Arbetet inom Regeringskansliet med att
analysera möjligheten att förenkla skatteredovisningen för små företag genom att införa
en rak kontantmetod fortsätter.
Satsning inom sjöfarten
Regeringen föreslår i denna proposition en
satsning på sjöfarten. Som en del av denna
satsning permanentas resurserna för flyg- och
sjöräddning. Därutöver föreslås åtgärder som
bedöms ge utrymme för att bibehålla eller sänka
farledsavgifterna. Detta är i sin tur ett led i
regeringens ambition att stärka basindustrins
konkurrenskraft.

9 Product Market Regulation Database (OECD 2008).
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Effektivare upphandling och möjlighet till
innovationsupphandling
Inom offentlig sektor upphandlas varor och
tjänster till ett samlat värde av ca 600 miljarder
kronor per år. Väl fungerande upphandlingar
innebär ett ansvarsfullt användande av de offentliga resurserna. Utredningar och rapporter ger
dock en entydig bild av att kunskapen om
effektiv offentlig upphandling vid upphandlande
enheter är bristfällig. Därtill genomförs i Sverige
relativt få innovationsupphandlingar jämfört
med länder som Storbritannien och Nederländerna. Regeringen bedömer därför att stöd,
information och vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling
behöver förbättras och avser att under 2014
samla dessa verksamheter vid Konkurrensverket.
De verksamheter vid Miljöstyrningsrådet, Kammarkollegiet och Vinnova som rör offentlig upphandling överförs till Konkurrensverket. Ytterligare 35 miljoner kronor satsas på området,
sammantaget innebär detta att stödet för
offentlig upphandling förstärks och förbättras.
1.4.3

Ökad rörlighet och bättre
fungerande bostadsmarknad

En väl fungerande bostadsmarknad och infrastruktur är en förutsättning för god ekonomisk
tillväxt. Detta är en särskild utmaning i storstadsområdena. Planeringen av infrastruktur
respektive bostäder påverkar varandra. I starkt
expansiva regioner kan en utbyggnad av
infrastrukturen vara en grundförutsättning för
att antalet bostäder ska kunna ökas i tillräcklig
omfattning.
Rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter bostäder
För rörlighet på arbetsmarknaden krävs möjlighet att bo och verka där arbetstillfällena finns.
Bostadsbyggandet svarar inte alltid mot
befolkningsökningen i kraftigt expanderande
regioner. Underskottet på bostäder drabbar inte
minst många av de unga som ska etablera sig på
bostadsmarknaden. Detta gäller framför allt i
storstadsregioner, där underskottet på bostäder
riskerar att leda till minskad tillväxt. Hyresrätten
fyller en viktig funktion i att förenkla rörligheten
för unga och nyetablerade, men också som ett
alternativ för dem som inte kan eller vill köpa ett
eget boende. På en bostadsmarknad där nyinflyttade i brist på andra alternativ tvingas ta lån
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för att köpa en bostad skapas risker för att
hushåll blir högt skuldsatta. En mångfald i
bostadsutbudet av olika upplåtelseformer och
möjligheter att hyra till olika kontraktslängd
bidrar till flexibiliteten på bostadsmarknaden.
Regeringens bostadspolitik syftar till att öka
utbudet av bostäder genom att förbättra förutsättningarna för byggandet av nya bostäder, men
också för ett bättre utnyttjande av det befintliga
bostadsbeståndet. En väl fungerande bostadsmarknad ska uppnås utan snedvridande subventioner och hushållens behov ska stå i centrum.
Behovet av infrastruktur förändras
Sverige har ett välutvecklat transportsystem som
i många delar håller god kvalitet. För att
systemets kapacitet ska kunna bibehållas
behöver det underhållas. Detta är särskilt tydligt
i järnvägsinfrastrukturen, där underhållet har
varit eftersatt och där problemen längs vissa
sträckor är påtagliga. Infrastrukturen behöver
samtidigt utvecklas för att kunna möta
förändrade resmönster och behov av förstärkt
kapacitet. Det märks inte minst i storstadsregionerna där vissa pendlingsstråk är hårt ansträngda. Behovet av infrastruktur för personoch godstransporter ser olika ut i olika delar av
landet. Ett väl anpassat och väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att säkra
individers och företags transportbehov.
Regeringens åtgärder

Fortsatt arbete med att förenkla regelverket för
nyproduktion av hyresrätter
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 en rad åtgärder som syftade till att underlätta uthyrningen av privatbostäder för att
därigenom nå ett bättre utnyttjande av det
befintliga bostadsbeståndet. Riksdagen antog
flertalet av dessa förslag, vilket har fått en positiv
effekt på uthyrningen av privatbostäder.
Den reguljära hyresmarknaden fyller en viktig
funktion för rörligheten på bostadsmarknaden.
För att förbättra investeringsförutsättningarna
och öka drivkrafterna för nybyggnation av
hyresrätter har regeringen vidtagit en rad
åtgärder. Regeringen fortsätter arbetet med att
förbättra det regelverk som påverkar nyproduktion av hyresrätter. En särskild utredare, med
uppdrag att se över hyresrättens förutsättningar,
har lämnat förslag på hur vissa hinder för
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nyproduktion av hyresrätter kan tas bort
(SOU 2012:88). Förslaget bereds för närvarande
inom Regeringskansliet. Bland annat övervägs
förslagen om att utveckla hyressättningen för
nybyggda hyreslägenheter. Ett förslag kommer
att skickas ut på remiss.
En enklare planprocess
Frågor som rör planprocessen och tillgång till
mark som är lämplig att bebygga är av stor
betydelse för bostadsproduktionen. Det är
viktigt att vidta åtgärder som underlättar
planeringen av bostadsbyggande, inte minst för
att öka konkurrensen inom byggsektorn. Det är
även angeläget att effektivisera kommunernas
arbete med att planera markanvändningen och
göra markanvisnings- och exploateringsprocesserna mer tydliga. Flera studier visar att
planeringsprocesserna tar längre tid i Sverige än i
flera andra länder, där detaljplaneprocessen
kortats avsevärt genom ett väl utformat planförfarande. Plangenomförandeutredningen har
därför haft i uppdrag att bl.a. se över kraven på
detaljplaner och bygglov för att möjliggöra en
effektivare plan- och byggprocess. Utredningen
lämnade i sitt slutbetänkande i april 2013 förslag
till omfattande förenklingar och effektiviseringar
(SOU 2013:34). Regeringen överväger nu vilka
åtgärder som behöver vidtas för att utredningens
förslag ska kunna genomföras.
Tekniska egenskapskrav
Regeringen avser att fortsätta arbetet med att
förenkla förutsättningarna för byggande och
begränsa möjligheterna för kommuner att ställa
särkrav om tekniska egenskaper enligt den
inriktning som föreslagits av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86). Som en följd av detta
ska nivån på vissa nationella egenskapskrav
avseende energiprestanda skärpas.
Ett nationellt transportsystem med fokus på
arbetspendling
Riksdagen beslutade i oktober 2012 om en
planeringsram för åtgärder i transportinfrastrukturen på 522 miljarder kronor för 2014–
2025. Beslutet innebär en kraftig höjning av de
resurser som avsätts till infrastrukturåtgärder.
Ambitionshöjningen gäller för såväl drift och
underhåll som investeringar i ny infrastruktur.
För järnvägen tillkommer dessutom resurser
från effektiviseringsåtgärder.
Under våren 2014 kommer regeringen att
besluta om hur den ekonomiska ramen ska

fördelas på olika infrastrukturprojekt. Utgångspunkten för detta beslut är att bibehålla
kapaciteten, underhålla och utveckla infrastrukturen samt möta förändrade resmönster och
behov av förstärkt kapacitet. Trafikverket har
haft i uppdrag att ta fram ett underlag till detta
beslut och redovisade sitt förslag i juni 2013.
Regeringens åtgärder kommer att riktas mot de
för samhället viktigaste transportlederna och de
sträckor som är särskilt betydelsefulla för arbetspendling.
2013 års Stockholmsförhandling
Regeringens förhandlingspersoner har under
2013 inlett förhandlingar med berörda kommuner i Stockholms län samt med Stockholms
läns landsting om genomförandet av en utbyggnad av tunnelbanan och eventuella anslutande åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen. Syftet
är att åstadkomma en påtaglig förbättring av
trafiksituationen i Stockholmsregionen och
möjliggöra ett kraftigt ökat bostadsbyggande. I
regeringens direktiv till Stockholmsförhandlingen anges att höjda och bredare intäkter från
trängselskatten utöver det som är reserverat för
Förbifart Stockholm m.m. kan användas för
finansiering av andra åtgärder i Stockholms läns
transportsystem (dir. 2013:22). Nivåerna för
trängselskatten bör utformas så att de bidrar till
så hög effektivitet i vägsystemet som möjligt.
Regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen har i juli 2013 i en framställan till regeringen lämnat förslag om förändringar av trängselskatten i Stockholm. Förslaget
innebär att trängselskatten höjs inom det
nuvarande tillämpningsområdet. Därutöver
föreslås att trängselskatt införs för Essingeleden
och för passage över det s.k. Saltsjö-Mälarsnittet.
Förändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2016. Finansdepartementet har i
september 2013 remitterat Stockholmsförhandlingens framställan. I remissen har utredningens
förslag kompletterats med ett förslag till författningstext som har tagits fram inom Finansdepartementet. Regeringen bedömer att höjd
och breddad trängselskatt är en förutsättning för
de infrastrukturinvesteringar som förhandlas
inom ramen för Stockholmsförhandlingen. Om
någon av delarna i förslaget inte bedöms kunna
genomföras ökar behovet av finansiering från
berörda kommuner och Stockholms läns landsting. Regeringen avvaktar nu remissinstansernas
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synpunkter och utfallet av förhandlingarna innan
slutlig ställning tas till förslaget.

1.5

Åtgärder för välfärd och
sammanhållning

1.5.1

Fördelningsåtgärder och insatser för
barn och familj

I Sverige kombineras en konkurrenskraftig
ekonomi med en förhållandevis liten inkomstspridning. Sedan regeringen tillträdde 2006 har
det fördelningspolitiska arbetet inriktats mot att
stärka drivkrafterna för och möjligheterna till
arbete och insatser för att stärka de ekonomiska
marginalerna för utsatta hushåll med svag
ekonomi. Därigenom läggs grunden för ett samhälle som håller ihop. Sverige har en internationellt sett mycket jämn inkomstfördelning,
oavsett vilket mått som används. Med ett inkomstbegrepp som även beaktar värdet av de
offentliga välfärdstjänsterna har Sverige de lägsta
inkomstskillnaderna i OECD.
Fördelningspolitiken har främst två mål. Det
första är att ge alla människor goda förutsättningar oavsett bakgrund. Det andra handlar om
att kompensera för att utfallen ändå kan bli olika.
Den enskilt viktigaste förklaringen till att en del
hushåll har låg ekonomisk standard eller är
ekonomiskt utsatta är svag förankring på arbetsmarknaden. Därför är kärnan i regeringens fördelningspolitiska strategi fortsatt ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap. För grupper som är ekonomiskt utsatta är
regeringens arbete även inriktat på att minska
ekonomisk utsatthet genom riktade åtgärder.
Regeringens åtgärder

Utöver inkomstskattelättnader, i syfte att stärka
enskildas ekonomiska förutsättningar, föreslår
regeringen i denna proposition vissa riktade
insatser till familjer och pensionärer. Det är
viktigt att dessa insatser på ett effektivt sätt stärker inkomsterna för ekonomiskt utsatta hushåll,
samtidigt som drivkrafterna för att arbeta inte
försvagas i alltför stor utsträckning. För att
stärka ekonomin för ekonomiskt utsatta barnfamiljer föreslår regeringen en höjning av det
särskilda bidraget i bostadsbidraget. Höjningen
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innebär att det särskilda bidraget höjs med
200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett
barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per
månad för två barn och med 300 kronor till
2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.
Regeringen föreslår också att arbetsinkomster
under 24 000 kronor per år inte ska räknas med i
inkomstprövningen av bostadstillägget för
ålderspensionärer. Bostadstillägget är ett behovsprövat bidrag för pensionärer med låga inkomster och hög boendekostnad, vars syfte är
att ge denna grupp bättre förutsättningar att
upprätthålla en skälig bostadsstandard. Bidraget
prövas mot i princip alla inkomster och förslaget
innebär att marginaleffekten sänks för låga
arbetsinkomster.
Fler insatser behövs för att ge föräldrar utökat
stöd i sitt föräldraskap och för att ge barn goda
möjligheter till hälsa och utveckling. Regeringen
föreslår ytterligare insatser för att bl.a. satsa på
utvecklingsledare med tonårsfokus inom
föräldrastödet och utveckla modeller för familjecentraler.
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll tenderar att
ha en mindre aktiv fritid och i lägre utsträckning
delta i organiserade fritidsaktiviteter än andra
barn. I syfte att förbättra dessa barns möjligheter
att delta i fritidsaktiviteter och minska riskerna
för utanförskap avser regeringen att under 2014
införa en fritidspeng. Barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd kommer genom
fritidspengen att få ett extra bidrag för
deltagande i kontinuerliga fritidsaktiviteter.
Migrationsöverenskommelsen
Barnrättsperspektivet och principen om barnets
bästa är grundläggande för en säker och human
asylpolitik. Den bestämmelse i utlänningslagen
(2005:716) som reglerar uppehållstillstånd för
barn bör därför ses över så att uppehållstillstånd
beviljas om omständigheterna för ett asylsökande barn är särskilt ömmande. Barn ska
också ha möjlighet att beviljas uppehållstillstånd
efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller
utvisning när det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns
medicinska hinder eller annan särskild anledning
att beslutet inte bör verkställas, även om de omständigheter som kommer fram inte har samma
allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska
beviljas vuxna personer.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med en proposition om ändringar i utlännings-
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lagen under 2014. Initiativet är en del i ramöverenskommelsen om migrationspolitik mellan
regeringspartierna och Miljöpartiet de gröna.
1.5.2

Hälso- och sjukvård med hög
kvalitet och en god omsorg

behandlingsmetoder är begränsade. En viktig
aspekt för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för vården är därför att säkerställa
att svenska läkemedelspriser är i nivå med
priserna i jämförbara länder.
Regeringens åtgärder

I ett välfärdssamhälle ska alla invånare erbjudas
god tillgång till hälso- och sjukvård samt omsorg
av hög kvalitet. Det bidrar till välbefinnande och
trygghet. Därför är regeringens mål för hälsooch sjukvården samt omsorgen att alla, oavsett
inkomst och bakgrund, ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård samt
omsorg av god kvalitet. Vidare ska äldre personer kunna leva ett aktivt liv samt ha inflytande
i samhället och valfrihet i sin vardag. Regeringen
har de senaste åren gjort en rad satsningar för att
nå dessa mål. Flera utmaningar kvarstår dock.
Genom den s.k. vårdgarantin och den s.k.
kömiljarden har regeringen väsentligt kortat
köerna och ökat tillgängligheten till vården. Alla
har också fått möjlighet att välja vårdgivare
genom lagen om valfrihetssystem.
Svensk vård och omsorg uppvisar i ett internationellt perspektiv goda resultat. Samtidigt
kvarstår vissa brister i delar av vården och
omsorgen. Inte minst mot bakgrund av detta inrättade regeringen under 2013 tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Samtidigt har regeringen tillfört 650 miljoner kronor
under perioden 2013–2016 för att stärka tillsynen. Därutöver bidrar regeringen aktivt till
kommunernas och landstingens utvecklingsarbete genom fortsatta stimulanssatsningar samt
åtgärder inom vården och omsorgen. Tidigare
satsningar innebär att regeringen för 2014 satsar
ca 1,8 miljarder kronor på att förbättra vården
och omsorgen om äldre. Regeringens stora
patientsäkerhets-, psykiatri- och tillgänglighetssatsningar fortsätter.
Den demografiska utvecklingen är en annan
stor utmaning för sjukvården och omsorgen.
Ökningen av antalet äldre innebär att allt fler
lever med olika former av långvariga eller
kroniska sjukdomar. Den snabba medicinska
utvecklingen har kontinuerligt ökat betydelsen
av läkemedel för patienter och sjukvård, men
innebär också en ekonomisk utmaning. De
möjligheter som den medicinska utvecklingen
skapar måste samtidigt ses i ljuset av att
samhällets möjligheter att finansiera nya

Höjd kvalitet och effektivitet i hälso- och
sjukvården
Regeringen föreslår bl.a. en flerårig satsning på
vård av personer med kroniska sjukdomar.
Satsningen omfattar bl.a. framtagandet av en
strategi för att utveckla och förbättra vården för
personer med långvariga eller kroniska sjukdomar och en utredning om hur vården bäst kan
organiseras för att möta vårdbehoven hos långvarigt eller kroniskt sjuka. Dessutom avsätts
medel för att stödja förbättringsarbetet i vården.
Syftet med regeringens förslag är att vården av
långvarigt eller kroniskt sjuka personer ska bli
mer effektiv, hålla högre kvalitet och i högre
utsträckning involvera patienterna. Utgångspunkten för de åtgärder som regeringen föreslår
är att nyttan av åtgärderna ska tillfalla patienter i
form av förbättrad kvalitet och tillgänglighet
samt skattebetalarna i form av förbättrad resursanvändning.
Läkemedelskostnaderna kan sänkas
I syfte att säkerställa en långsiktig kostnadskontroll och en fortsatt god tillgång till kostnadseffektiva läkemedel har regeringen och Läkemedelsindustriföreningen kommit överens om
att utveckla den svenska takprismodellen för
äldre läkemedel. Förslaget innebär en utvecklad
takprismodell för äldre läkemedel, i kombination
med en överenskommelse med industrin om
prissänkningar redan från januari 2014. Modellen
med takprissänkningar kompletteras dessutom
med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ges i uppdrag att arbeta mer aktivt
med att utveckla den värdebaserade prissättningen för att åstadkomma en ökad kostnadseffektivitet. Förslaget om en utvecklad prissättningsmodell ska också kompletteras med åtgärder
som syftar till att dels främja god tillgång till
kostnadseffektiva läkemedel, dels stimulera
forskning och innovation. De åtgärder som ingår
är fortsatt utveckling av kunskaperna när det
gäller läkemedelsbehandling av barn, ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya och
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innovativa läkemedel, utveckling av statistiken
inom läkemedelsområdet, fortsatt arbete med
frågor som rör antibiotikaresistens samt satsning
på klinisk forskning. Detta säkerställer en fortsatt god tillgång på läkemedel. Sammantaget
beräknas detta leda till besparingar på 416 miljoner kronor 2014, 587 miljoner kronor 2015,
833 miljoner kronor 2016 och 1 023 miljoner
kronor 2017. Om takprismodellen och den utvecklade värdebaserade prissättningen inte har
gett upphov till önskade besparingar kommer
frågan om en övergång till internationell
referensprissättning att prövas inför 2018.

tionen och förbättra folkhälsan har därmed
urholkats. Av folkhälsopolitiska skäl föreslår
regeringen därför att punktskatterna på öl och
vin höjs med ca 7 procent och att punktskatten
på sprit höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari
2014. Höjningar av skatten på alkohol och tobak
måste alltid balanseras mot risken för ökad illegal
införsel.

1.6

Rättsväsendet och
försvarsmakten

Fortsatt utbyggnad av hälso- och
sjukvårdsutbildningar
Kompetensförsörjning är en viktig aspekt i
regeringens arbete för en effektiv och kvalitativ
vård. Regeringen har tidigare gjort bedömningen
att efterfrågan på högskoleutbildad personal
kommer att öka snabbare än tillgången. Särskilt i
stockholmsregionen ökar efterfrågan i takt med
att inflyttningen till området fortsätter.
Regeringen föreslår därför en särskild satsning
på utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm, företrädesvis sjuksköterskeoch barnmorskeutbildningar.

1.6.1

Ett väl fungerande rättsväsende

Väl fungerande tillnyktringsverksamhet
En väl fungerande tillnyktringsverksamhet av
personer som omhändertas enligt lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade
personer utgör en viktig länk i en samordnad
vårdkedja. I dag sker merparten av tillnyktringen
i polisarrest. Ett tilltagande blandmissbruk av
alkohol och droger, liksom nya droger, har dock
gjort det svårare för polisen att bedöma de
omhändertagnas tillstånd och tillgodose nödvändig medicinsk tillsyn.
Regeringen föreslår därför en satsning för att
stimulera utvecklingen av en mer ändamålsenlig
tillnyktringsverksamhet. Tillnyktring i polisarrest kommer med regeringens förslag i högre
utsträckning kunna ersättas av omvårdnad och
medicinsk övervakning på särskilda tillnyktringsenheter i landstingens eller kommunernas regi.
Satsningen möjliggör både en mer samordnad
vårdkedja och en ökad medicinsk säkerhet för
berusade personer som omhändertas.
Höjd skatt på alkohol
Priset på alkohol har ökat mindre än priserna i
allmänhet sedan slutet av 1990-talet. Alkoholskatternas syfte att minska alkoholkonsum44

Ett väl fungerande rättsväsende är en viktig
förutsättning för att befolkningen ska känna
trygghet. Regeringen har därför genom stora
resurstillskott kraftigt förstärkt rättsväsendets
kapacitet, men mer behöver göras för en effektiv
brottsbekämpning.
Regeringens åtgärder

Regeringen har skärpt straffen för allvarliga
våldsbrott, men har också vidtagit ett flertal
andra straffskärpande åtgärder, bl.a. när det
gäller sexualbrott och fridskränkningsbrott.
Regeringen ser dock – inte minst mot bakgrund
av att de skärpta straffen för våldsbrott inte
tycks fått avsett genomslag i rättsväsendet –
behov av ytterligare åtgärder som tydliggör att
samhället ser allvarligt på våldsbrottslighet.
Regeringen har därför beslutat att ge en särskild
utredare i uppdrag att föreslå ändringar av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Syftet är
att åstadkomma en höjd straffnivå för dessa
brott (dir. 2013:30). Dessutom har insatser
gjorts mot seriebrottslighet och återfall i brott
och livsstilskriminella. I syfte att utreda om det
finns behov av att stärka det straffrättsliga
skyddet för egendom har en utredning tillsatts
(dir. 2012:73). Utredningen ska bl.a. överväga
om det finns behov av förändringar i straffskalor
för förmögenhetsbrott, exempelvis stöld och
skadegörelse. Utredningens slutsatser presenteras i december 2013. Regeringen har även
prioriterat arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet, bl.a. genom arbetet med s.k. sociala
insatsgrupper.
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Regeringen bedriver ett kontinuerligt arbete
för att stärka insatserna mot våld i nära
relationer. Som en del i detta arbete föreslår
regeringen en permanent förstärkning av resurserna till landets kvinnojourer. För att utreda
våld i nära relationer utsåg regeringen under
2012 en nationell samordnare som kommer att
redovisa sina slutsatser under 2014.
Sedan 2010 har Sverige ca 20 000 poliser,
vilket är fler än någonsin. Det är en viktig
förutsättning i arbetet med att bekämpa
brottsligheten och öka tryggheten. För att
förbättra förutsättningarna för polisens effektivitet har regeringen vidtagit en rad åtgärder. En
mycket betydelsefull åtgärd är att de
21 polismyndigheterna fr.o.m. den 1 januari 2015
kommer att övergå i en samlad organisation.
1.6.2

Ett användbart och tillgängligt
försvar

I och med att riksdagen fattade beslut om en ny
inriktning för försvaret 2009 (prop. 2008/09:140,
bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) inleddes
ett omfattande omställningsarbete. Genom riksdagsbeslutet gavs en ny försvarspolitisk inriktning mot ett användbart och tillgängligt insatsförsvar baserat på frivillighet. Regeringen
angav som en utgångspunkt för personalförsörjningen att systemet bör vara utformat så
att det på ett kostnadseffektivt sätt gagnar
insatsorganisationens tillgänglighet, användbarhet och förmåga att möta nya uppgifter och
förändringar i det säkerhetspolitiska läget. Det är
en omfattande reform som genomförs. Viktiga
steg har tagits, men ytterligare arbete återstår
innan den nya insatsorganisationen kan sägas
vara helt på plats. Reformen genomförs i syfte
att stärka Sveriges försvarsförmåga. Frivilligheten ställer krav på Försvarsmakten att kunna
rekrytera och behålla personal.
En förutsättning för ett kostnadseffektivt och
flexibelt personalförsörjningssystem är en högre
andel tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän (GSS/T). I propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) framhåller
regeringen att en mindre del av soldaterna i
arméstridskrafterna bör utgöras av kontinuerligt
tjänstgörande. Regeringen anser att Försvarsmakten hittills inte rekryterat och behållit
GSS/T i tillräcklig utsträckning. Den nödvändiga
lagstiftningen för att möjliggöra tidsbegränsade

anställningar har dock endast varit på plats sedan
juli 2012, varför reformen haft begränsad tid att
få fullt genomslag.
Regeringens åtgärder

Regeringen föreslår att Försvarsmakten tillförs
ytterligare resurser för att underlätta genomförandet av omställningen. Satsningen reserveras
för förbandsverksamhet och inriktas mot att
stärka genomförandet av insatsorganisationen
och därmed öka försvarets förmåga. Framför allt
ska åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla
tidvis tjänstgörande personal prioriteras.

1.7

Skydda miljö och klimat

Regeringens vision är att Sverige år 2050 har en
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och
inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Genom att uppfylla högt ställda målsättningar
visar Sverige vägen för andra länder och skapar
ett bra utgångsläge för det fortsatta arbetet.
Ett ambitiöst miljömålssystem
Utgångspunkten i regeringens miljöarbete är det
reviderade miljömålssystem som riksdagen
beslutade 2009. Regeringens arbete syftar till att
uppfylla dessa mål och det är mot dem som
regeringen redovisar hur miljöarbetet framskridit.
Under 2012 förstärkte och vidareutvecklade
regeringen miljömålssystemet genom en första
uppsättning
etappmål
och
uppdaterade
preciseringar till miljökvalitetsmålen. Etappmålen ersätter de tidigare delmålen. De ska i
större utsträckning vara målövergripande och
mer inriktade på den samhällsomställning som
behövs. Regeringen kommer löpande att besluta
om nya etappmål inom systemet för att på så sätt
ge signaler till aktörerna om vilken inriktning
som behövs för att nå miljökvalitetsmålen.
Effektiva nationella ekonomiska styrmedel
Sverige har en lång och god erfarenhet av att
använda miljöskatter och andra ekonomiska
styrmedel för att kostnadseffektivt bidra till att
nå klimat-, energi- och miljöpolitiska mål. Det är
angeläget att fortsätta arbetet med att göra dessa
styrmedel mer träffsäkra och ändamålsenliga.
Att redovisa erfarenheterna internationellt är en
45
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viktig del i regeringens arbete med att
uppmuntra till kraftfulla insatser globalt.
En framgångsrik klimatpolitik genom
internationellt engagemang
Regeringen bedömer att de bindande målsättningar som Sverige åtagit sig nationellt och
gentemot EU till 2020, om minskade utsläpp av
växthusgaser och ökad andel förnybar energi,
kommer att uppnås med god marginal.
Kommissionen har nyligen presenterat en
grönbok om ett klimat- och energipolitiskt
ramverk till 2030. Grönboken utgör startskottet
för en diskussion om EU:s långsiktiga strategier
för klimat- och energipolitiken. Målet för
regeringen är att bidra till att EU driver en
ambitiös och tydlig linje i de internationella
klimatförhandlingarna. Regeringen anser att EU
ska agera kraftfullt och konstruktivt för att
åstadkomma ett globalt klimatavtal. De globala
utsläppen måste minska. Avgörande för detta är
att de stora utsläppsländerna reducerar sina
utsläpp.
De internationella klimatförhandlingarna
kommer att intensifieras under 2013 och 2014.
FN:s klimatpanel kommer i september 2013 att
presentera sin nästa klimatrapport i Stockholm.
Rapporten kommer att utgöra ett viktigt underlag i diskussionerna inom Klimatkonventionen.
Regeringens åtgärder

Ökat fokus på kemikaliefrågor
För att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö, avsätter regeringen ytterligare
resurser till satsningen på en Giftfri vardag.
Under hösten 2013 kommer regeringen
dessutom att överlämna en proposition till
riksdagen som anger den fortsatta inriktningen
på den svenska kemikaliepolitiken. Regeringen
avser även tillsätta en särskild utredare för att
analysera den roll som ekonomiska styrmedel
kan spela för att minska förekomsten av eller
risken för exponering och spridning av miljöoch hälsofarliga ämnen i t.ex. kläder eller hemelektronik.
Renare vatten
Tillgången till vatten av bra kvalitet är en
nödvändig resurs för vår överlevnad. Regeringen
avsätter 75 miljoner kronor per år för lokala
vattenvårdsprojekt, LOVA. En ökad användning
av kemikalier i samhället får till följd att vatten46

miljön utsätts för ökade utsläpp av kemikalier.
Dagens reningsverk är inte utformade för att ta
hand om svårnedbrytbara kemikalier. Regeringen avser därför satsa på ett fyraårigt projekt för
att prova mer avancerad reningsteknik för svårnedbrytbara kemikalier, exempelvis läkemedel.
Säkra den biologiska mångfalden
Regeringen prioriterar arbetet med att säkra
biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.
I samband med yrkesfiske kastas varje år stora
mängder oönskad fisk tillbaka i hav och sjöar.
Ofta överlever inte fiskarna, vilket innebär ett
resursslöseri som dessutom påverkar den
biologiska mångfalden och ekosystemen i sjöar
och hav. Som ett stöd för fiskenäringen föreslår
regeringen en satsning på utveckling av selektiva
fiskeredskap som minskar upptaget av oönskad
fångst.
År 2014 inleds en ny sjuårig programperiod
för Landsbygdsprogrammet. Utformningen av
programmet är fortfarande under beredning
inom Regeringskansliet, men det kommer även
fortsättningsvis att vara ett viktigt instrument
för att värna den biologiska mångfalden.
Under våren 2014 kommer regeringen i en
proposition redovisa sin politik för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Energieffektivisering
Ett nytt EU-direktiv om ökad energieffektivitet
ska genomföras i medlemsstaterna under 2014.
Direktivet innehåller bestämmelser och krav
som bidrar till uppfyllelse av EU:s mål om en
effektivare energianvändning till 2020. Förslaget
till lagstiftning som behövs för att uppfylla krav i
direktivet har remitterats och de nya reglerna
bedöms i huvudsak kunna träda i kraft den 1 juni
2014. Regeringen avser att lämna en proposition
till riksdagen i mars 2014.
Regeringen föreslår en förlängning av stödet
till kommunal energi- och klimatrådgivning i
ytterligare tre år t.o.m. 2017. Med stöd av EU:s
regionalfond kommer ett nationellt program för
energieffektivisering att genomföras under
perioden 2014–2020. Regeringen föreslår att
40 miljoner kronor per år tillförs som nationell
medfinansiering till detta program. Därutöver
kommer även insatser inom området energieffektivisering, användning av förnybar energi
och koldioxidsnål teknik att genomföras inom
ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

PROP. 2013/14:1

Grön investeringsfond
Investeringar för att utveckla miljöteknikföretag
är ofta långsiktiga och kapitalkrävande vilket
medför svårigheter att attrahera tillräckligt med
kapital i ett tidigt skede. Regeringen avser därför
att under programperioden 2014–2020 med stöd
av resurser från EU:s regionalfondsprogram,
givet ett godkännande av kommissionen, Almi
Företagspartner AB och Energimyndigheten
etablera en grön investeringsfond med inriktning
på energi- och miljöteknik. Syftet är att stärka
utbudet av riskkapital för finansiering av företag
med affärsmodeller som bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid.

sättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar
förlängs med tre år fr.o.m. den 1 januari 2014.

Ett kvotpliktssystem införs för ökad användning av
biodrivmedel
I syfte att säkerställa låginblandade volymer
biodrivmedel på marknaden föreslår regeringen
att ett kvotpliktssystem för biodrivmedel införs
fr.o.m. den 1 maj 2014, med åtföljande
justeringar av energiskatten. För att ge höginblandade och rena biodrivmedel goda konkurrensförutsättningar ges fortsatt skattebefrielse
även efter 2013. Avsikten är att skillnaden i
beskattningen mellan hållbara höginblandade
biodrivmedel och drivmedel utan fossilt innehåll
och deras fossila motsvarigheter framöver ska
fortsätta att vara lika stor som i dag. Beskattningen kan dock komma att förändras om s.k.
överkompensation inträffar.
Kvotpliktsystemets införande skapar budgetutrymme att vidta åtgärder som skyndar på den
positiva utvecklingen inom energi- och klimatområdet. Med detta i beaktande avser regeringen
att presentera ytterligare styrmedelsåtgärder som
ger positiva incitament inom klimat- och energiskatteområdet utöver de som presenteras i denna
proposition. I det arbetet kommer insatser för
att reducera transportsektorns utsläpp och
beroende av fossila bränslen att vara viktiga.

Sänkt energiskatt på blyfri flygbensin
Flygbensinen står för ca 16 procent av Sveriges
utsläpp av bly till luft. Utsläppen av bly leder till
skador på människor och miljö. För att minska
användningen av bly, och därigenom bidra till att
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, sänks
energiskatten för flygbensin med mycket låga
blyhalter, s.k. blyfri flygbensin.

Satsning på biogas
Regeringen avser att lansera ett regionalt tioårigt
projekt i södra Sverige i syfte att stimulera
produktion av biogas genom rötning av stallgödsel. Projektet förväntas bidra dels till minskade
utsläpp av växthusgaser, dels till minskad övergödning.
Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar
För att även fortsättningsvis stödja introduktionen av miljöanpassade bilar på marknaden
föreslår regeringen att den tidsbegränsade ned-

Småskalig, förnybar och egenproducerad el
Som ett steg i regeringens politik för att öka
andelen förnybar energi och stärka ställningen
för de konsumenter som också producerar förnybar el aviserar regeringen i denna proposition
ett förslag, som är mer generöst än nettodebiteringsutredningens. Det aviserade förslaget
innebär att en skattereduktion införs för
mikroproducenter av el från förnybara energikällor. Förslaget bedöms tidigast kunna träda i
kraft den 1 juli 2014.

1.8

Finansiell stabilitet och stärkt
konsumentskydd

1.8.1

Finansiell stabilitet

En stabil och väl fungerande finansiell sektor är
en förutsättning för investeringar, produktion,
sysselsättning och sparande. Finansiella kriser
har visat sig vara mycket kostsamma och utgör
därför ett allvarligt hot mot offentliga finanser
och ett lands ekonomiska utveckling. Arbetet
med att säkerställa ett stabilt finansiellt system i
spåren av den finansiella krisen är därför fortsatt
högt prioriterat.
Stabiliteten på de finansiella marknaderna har
successivt stärkts sedan finanskrisens mest intensiva period hösten 2008. Detta har till stor del
uppnåtts genom en kombination av åtgärder
som stärkt det finansiella systemets motståndskraft, t.ex. höjda kapitaltäckningskrav, och likviditetsfrämjande åtgärder från centralbanker.
Även om situationen på den svenska marknaden är stabil är bilden en helt annan i framför
allt södra Europa. Finanskrisen präglar fortfarande den europeiska bankmarknaden och det
finns en påtaglig oro över att det i de europeiska
bankernas balansräkningar finns omfattande
finansiella tillgångar med osäkert värde. Därtill
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PROP. 2013/14:1

har räntedifferensen mellan vad företag i olika
europeiska länder betalar för att låna på marknaden successivt ökat.
Vidare har utbudet av krediter minskat
eftersom många banker konsoliderar sina balansräkningar. En fortsatt hög arbetslöshet i
kombination med en svag, i flera EU-länder
mycket svag, tillväxt förstärker osäkerheten
ytterligare. Den kvarvarande osäkerheten
innebär att det finns skäl att fortsätta arbetet
med att stärka den finansiella stabiliteten på både
europeisk och svensk nivå.
Den stora svenska banksektorn utgör en
potentiell risk för samhällsekonomin och de
offentliga finanserna. Det medför att olika risker
ständigt måste analyseras och möjliga åtgärder
beaktas. Samtidigt är det viktigt att gå varsamt
fram och säkerställa att åtgärderna har avsedd
effekt och inte leder till makroekonomiska
obalanser. Regeringen arbetar kontinuerligt med
att stärka den finansiella stabiliteten och följer
fortsatt noga utvecklingen av hushållens skuldsättning samt har beredskap att vidta ytterligare
åtgärder om indikatorer visar att skuldsättningen
ökar på ett sätt som förstärker riskerna för
obalanser i ekonomin.
Regeringen och berörda myndigheter har vidtagit eller aviserat flera åtgärder för att stärka den
finansiella stabiliteten. Kapitalkraven för bankerna kommer att höjas för att öka bankernas
motståndskraft mot framtida finansiella kriser
och för större kreditinstitut har ett likviditetskrav införts. Dessutom har ett golv för riskvikter
införts, vilket gör att bankerna med den befintliga utlåningen till bostadsändamål kan behöva
finansiera sig med mer eget kapital (s.k. kärnprimärkapital). För att uppmuntra till en sund
amorteringskultur har Finansinspektionen fått i
uppdrag att pröva förutsättningarna för en lämplig reglering så att bolåneinstituten ger förslag till
en individuellt anpassad amorteringsplan till nya
bolånekunder och till befintliga bolånekunder
som ökar sina lån.
Regeringens åtgärder

Stärkt finansiell tillsyn
För att stärka förutsättningarna för Finansinspektionen att bidra till ett väl fungerande
finansiellt system föreslog regeringen i samband
med budgetpropositionen för 2012 att ökade
resurser motsvarande 103 miljoner kronor skulle
48

tillföras under perioden 2012–2014. Bakgrunden
var att kraven ökat på Finansinspektionen.
Regeringens bedömning kvarstår och satsningen
bör därför utvidgas. Därför föreslår regeringen
att ytterligare 100 miljoner kronor sammantaget
tillförs under 2014–2016. Genom förstärkningen
förbättras Finansinspektionens förutsättningar
att ytterligare svara upp mot regeringens höga
ambitioner.
Tydligare ansvarsfördelning
I syfte att skapa en tydligare ansvarsfördelning
mellan olika statliga aktörer som arbetar med
finansiell stabilitet avser regeringen att föreslå att
Finansinspektionen ska få det huvudsakliga ansvaret för verktygen för finansiell stabilitet, t.ex.
över den s.k. kontracykliska kapitalbufferten.
I syfte att stärka både det förebyggande
arbetet och samarbetet under en kris avser
regeringen att inrätta ett finansiellt stabilitetsråd
bestående av finansmarknadsministern och
cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken
och Riksgäldskontoret. Rådet ska vara ett
mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.
För att säkerställa insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande bör diskussionerna i det nya
rådet redogöras för i offentliga protokoll eller
någon annan form av offentlig kommunikation
som tydliggör deltagande myndigheters ställningstaganden i de frågor som behandlats i rådet
och som avser stabilitetsåtgärder som gäller för
hela den finansiella sektorn.
Utökad finansiering av valutareserven
För att Sverige ska vara bättre rustat för finansiella störningar eller kriser har Riksbanken kraftigt utökat valutareserven till ca 400 miljarder
kronor. Denna ökning var delvis motiverad av
det svenska banksystemets omfattande marknadsfinansiering i utländsk valuta. Samtidigt
innebär en större valutareserv en kostnad för
Riksbanken och minskade intäkter för statsbudgeten. Regeringen anser att den finansiella
sektorn ska bidra till att täcka de kostnader som
en extra stor valutareserv innebär, kostnader som
annars belastar skattebetalarna. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen med förslag i
frågan.
Tydligare och starkare stabilitetsfond
Sverige införde tidigt under krisen en stabilitetsfond som finansieras genom avgifter från den
finansiella sektorn. Fondens syfte är att värna
finansiell stabilitet genom att säkerställa att
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medel finns tillgängliga för att kunna vidta
åtgärder inom ramen för stödlagstiftningen.
Genom att branschen finansierar fonden bär de
finansiella företagen kostnaderna för eventuella
räddningsinsatser i stället för skattebetalarna.
Regeringen anser att stabilitetsfonden bör
göras om till en fond med finansiella tillgångar,
att målnivån för fonden tas bort och att
stabilitetsavgiften ses över. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med förslag i dessa
frågor.
1.8.2

Finansiella stabilitetsarbetet i
Europa

Inom EU pågår ett omfattande arbete med att
skärpa regelverken för de finansiella marknaderna. Kommissionen har lagt fram flera förslag för
att stärka den finansiella stabiliteten och förtydliga hur finansinstitut i kris ska hanteras.
Förslagen kommer på sikt att få stor påverkan på
den finansiella stabiliteten i Sverige, både direkt
och indirekt. Särskilt stor betydelse har
kommissionens förslag om en bankunion och ett
ramverk för krishantering.
Förslaget om en bankunion består av en
gemensam tillsynsmekanism och, i ett andra
steg, en gemensam avvecklingsmekanism. Den
gemensamma avvecklingsmekanismen syftar till
att hantera de banker som trots gemensam
tillsyn riskerar att fallera. Bankunionen omfattar
de medlemsstater som tillhör euroområdet och
de övriga medlemsstater som frivilligt väljer att
ansluta sig till den.
Krishanteringsdirektivet kommer att gälla för
alla EU:s medlemsstater och är därför formellt
sett inte en del av bankunionen. Direktivet omfattar bl.a. bindande regler för hur finansinstitut
ska hanteras i kris. Grundtanken är att finansinstitutens aktieägare i första hand ska bära
förluster. Om det inte är tillräckligt ska övriga
fordringshavares tillgångar skrivas ned eller
omvandlas till aktier i en bestämd ordning.
Syftet med direktivet är att minimera behovet av
statligt finansiellt stöd till enskilda institut i en
krissituation.
Regeringen menar att detta är en riktig utgångspunkt, men anser att det är problematiskt
om direktivet inte medger tillräcklig flexibilitet
för att bedriva en kostnadseffektiv krishantering.
Att bankernas långivare, efter att ägarna förlorat
sitt aktiekapital, alltid ska stå för hela det kapital

som saknas riskerar att leda till okontrollerade
spridningseffekter vid en systemkris. En sådan
s.k. bail-in-ansats kan t.o.m. utlösa en systemkris
genom att andra banker får mycket svårt att
finansiera verksamheten. I ett sådant läge kan
stater tvingas att ge olika former av likviditetsstöd eller tvingas lämna garantier till nya långivare.
Sveriges linje i förhandlingarna har därför varit
att det måste finnas viss flexibilitet vid användningen av skuldnedskrivningsinstrumentet
och att stabilitetsfonden ska få användas för att
rekapitalisera banker om situationen är så allvarlig att staten behöver ta över som tillfällig
ägare av ett institut. Regeringen har också fått
gehör för sitt krav på ökad flexibilitet. Denna
flexibilitet förutsätter dock bl.a. att det finns en
av sektorn förfinansierad fond om minst
3 procent av de garanterade insättningarna.
Inom EU pågår sedan hösten 2010 förhandlingar om ytterligare förbättringar av regelverket
om insättningsgarantin. Inom ramen för dessa
förhandlingar arbetar regeringen för att underlätta genomförandet av direktivet i medlemsstater som inte har euro som valuta och för att
ersättningsbeloppet ska kunna anges i svenska
kronor. Förhandlingarna är ännu inte avslutade.
Under krisen höjdes insättningsgarantin till
motsvarande 100 000 euro per person och
institut. Det är en kraftig höjning jämfört med
den tidigare nivån på 250 000 kronor som gällde
före krisen. Insättningsgarantin dämpar oron vid
en finansiell kris genom att minska risken för s.k.
uttagsanstormningar.
1.8.3

Starkare konsumenter

Regeringen arbetar för att konsumenterna ska ha
ett ändamålsenligt konsumentskydd. Ett antal
generella åtgärder för att förbättra konsumentskyddet och konsumentinformationen vidtas.
Det är särskilt viktigt att konsumenterna har en
stark ställning och kan fatta väl grundade beslut
när det gäller finansiella produkter. Att konsumenterna har förtroende för aktörerna på de
finansiella marknaderna är en grundläggande
förutsättning för ett väl fungerande finansiellt
system. Det är därför problematiskt att konsumenten har ett informationsunderläge gentemot producenten, inte minst för att finansiella
produkter och tjänster är svåra att utvärdera.
Konsekvenserna för konsumenten vid ett felak49
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tigt beslut kan bli stora. Vidare är finansiella
produkter och tjänster, såsom sparande,
försäkringar, bostadslån och betalningar, en
mycket viktig del av konsumenternas ekonomi.
Regeringen vill att konsumenter, för att kunna
göra välavvägda val, ska få bättre och mer
lättillgänglig information om finansiella
produkter samt tjänster.
Mer tillgänglig konsumentinformation
Regeringen bedömer att det krävs åtgärder som
underlättar för konsumenter att göra väl avvägda
val. Regeringen föreslår att en för samtliga
konsumentfrågor gemensam konsumentupplysningstjänst inrättas genom en telefontjänst och
en webbaserad informationstjänst. Konsumenter
ska kunna få svar på såväl frågor som rör rättigheter och skyldigheter som på frågor av betydelse i olika valsituationer, bl.a. hur de kan bidra till
en mer hållbar konsumtion. Konsumentverket
föreslås få i uppdrag att samordna stödet i samarbete med övriga berörda myndigheter. Samverkan ska eftersträvas med den frivilliga konsumentverksamheten i kommunerna och med de
konsumentbyråer som finns för finans-, försäkrings-, energi- respektive telekommarknaden.
Reglering av finansiella aktörer
Regeringen arbetar vidare med att förtydliga
kraven på de aktörer som erbjuder finansiella
tjänster och produkter, både de som producerar
dem och de aktörer som enbart förmedlar dem.
Studier visar att många konsumenter har svårt
att göra enkla beräkningar och har bristande
kunskaper om grundläggande finansiella
begrepp.10 Dessutom är ofta de finansiella
produkterna komplexa, vilket möjliggör höga
avgifter och ersättningar till producenter och
distributörer. Komplexiteten påverkar även möjligheten att göra ett välgrundat val mellan olika
produkter varför den enskilde får ett allt större
ansvar för att göra olika privatekonomiska val.
Det finns därför ett behov av en väl fungerande
reglering av finansiell rådgivning, förmedling och
förvaltning. Regeringen avser att skapa likvärdiga
förutsättningar genom ett bättre fungerande
regelverk och krav på kunskap vad gäller
finansiella aktörer. Två utredningar arbetar

10 Se rapporten Räknefärdighet och finansiell förmåga (Finans-

inspektionen 2011).
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parallellt med att stärka regelverken för rådgivare
och förvaltare (dir. 2012:98 och dir. 2013:55).
Högre krav på transparens i bolånemarknaden
Ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning
bor i hus eller bostadsrätt och ungefär
85 procent av kreditinstitutens utlåning till
hushåll är bostadsrelaterade. Det är därför viktigt
att bolånemarknaden präglas av transparens, god
konkurrens och sunda villkor.
Finansinspektionens
utvärdering
av
bolånetaket tyder på att taket har medfört en
lägre skuldökningstakt, även om hushållens
skuldsättning är fortsatt hög. Genomförandet av
EU:s bolånedirektiv väntas bidra till en ökad
konkurrens på bolånemarknaden genom att
genomlysningen av villkor och förutsättningar
för lån förbättras.
Vidare har Finansinspektionen fått i uppdrag
av regeringen att utreda och redovisa möjliga
åtgärder för hur kreditinstituten (banker, m.fl.)
ska kunna öka hushållens insyn i hur utlåningsräntorna för bolån bestäms. Uppdraget
ska redovisas i oktober 2013. Dessutom har
regeringen låtit analysera en mer rättvis modell
för beräkning av kostnader vid förtidsinlösen av
bundna bolån, s.k. ränteskillnadsersättning
(Ds 2013:38). Remitteringen av förslaget har
avslutats och regeringen avser återkomma till
Riksdagen med en proposition under 2013.
En särskild typ av hushållskrediter, s.k.
snabblån, fortsätter att vara föremål för
reformer. Statistik från Kronofogdemyndigheten tyder på att utvecklingen av antalet
ärenden om betalningsanmärkning inte minskar i
den takt som är önskvärd. Regeringen avser
under hösten 2013 lämna förslag till riksdagen
om att förstärka Konsumentverkets sanktionsmöjligheter vid bristande kreditprövning och om
krav på tillstånd från Finansinspektionen för all
slags kreditverksamhet (dir. 2012:30 och
dir. 2012:31).
Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
Telefonförsäljning är ett område där konsumenternas skydd behöver utvecklas. Ett gott konsumentskydd på det finansiella området är av
stor vikt, inte minst som allt fler finansiella
beslut har flyttats över till individerna själva. Ett
problemområde som har lyfts fram särskilt är
telefonförsäljning av premiepensionstjänster.
Justitiedepartementet har presenterat ett förslag
om att vissa tjänster på premiepensionsområdet
som säljs via telefon ska bli bindande för en
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konsument först när konsumenten, inom en viss
tid, skriftligen har bekräftat avtalet (Ds 2013:25).
Förslaget har varit ute på remiss och regeringen
avser återkomma med ett förslag till riksdagen.
Vidare kommer det att utredas om konsumentskyddet vid telefonförsäljning generellt
behöver stärkas.
Inom Regeringskansliet arbetas även med en
lag som ska begränsa användningen av
automatisk avtalsförlängning i konsumentförhållanden.
Överskuldsättning
Ett stort antal personer har omfattande problem
med sina skulder. Regeringen kommer under
hösten att överlämna ett lagförslag till riksdagen
med krav på tillstånd för konsumentkreditgivning för snabblåneföretag. Inom Regeringskansliet arbetas med lagförslag som ska möjliggöra för Konsumentverket att ta ut en straffavgift från bl.a. snabblåneföretag som inte gör
ordentliga kreditprövningar och utreder möjligheten att underlätta skuldsanering för s.k. evighetsgäldenärer.

1.9

Sammantaget bedöms de hittills genomförda
strukturreformerna och de reformer som
föreslås eller aviseras i denna proposition
varaktigt öka antalet arbetade timmar med drygt
6 procent på lång sikt, vilket motsvarar knappt
280 000 årsarbetskrafter.
Jobbskatteavdraget
bedöms bidra med omkring hälften av denna
ökning.
Regeringens bedömning baseras på den
forskning som finns kring effekterna av olika
åtgärder, t.ex. hur förändringar i skattesystemet,
socialförsäkringen och inom arbetsmarknadspolitiken påverkar arbetsutbudet och sysselsättningen. 11 Kunskapen om effekternas storlek,
och särskilt i vilken takt de slår igenom, är dock
långt ifrån fullständig. De bedömningar som
redovisas i tabell 1.9 är därmed osäkra.
Tabell 1.9 Effekter av regeringens politik på lång sikt
Förändring i procent om annat ej anges

Jobbskatteavdrag 1–4

Effekter av regeringens politik

I detta avsnitt redovisas regeringens bedömning
av BNP- och sysselsättningseffekterna av de
reformer som föreslås eller aviseras i denna
proposition och av de reformer som regeringen
tidigare har genomfört. Vidare redovisas fördelningseffekterna av de reformer som föreslås
eller aviseras i denna proposition.

Årsarbetskraft1

Sysselsatta2

Arbetslöshet3

BNP

120 000

106 000

-0,6

2,2

Jobbskatteavdrag 5

16 000

13 000

-0,1

0,3

Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre

6 000

10 000

0,0

0,1

Arbetslöshetsförsäkring

39 000

45 000

-0,7

0,7

Arbetsmarknadspolitik

11 000

13 000

-0,2

0,2

Sjukförsäkring

19 000

16 000

0,5

0,4

Hus-avdraget

27 000

25 000

-0,3

0,4

Sänkta socialavgifter

18 000

20 000

-0,3

0,3

Skiktgräns

17 000

0

0,0

0,4

6 000

4 000

-0,1

0,1

-2 000

-2 000

0,0

0,0

279 000

250 000

-1,8

5,1

Sänkt tjänstemoms
Höjt bostadsbidrag
Summa
strukturreformer

4

1

1.9.1

Regeringens politik bidrar till högre
sysselsättning

Regeringen bedömer att de hittills genomförda
strukturreformerna, inklusive de reformer som
föreslås eller aviseras i denna proposition, ökar
den varaktiga sysselsättningen med ca
250 000 personer och att jämviktsarbetslösheten
sjunker med 1,8 procentenheter på lång sikt (se
tabell 1.9). Regeringens reformer påverkar inte
enbart sysselsättningen, utan bidrar även till att
de som redan är sysselsatta arbetar mer, t.ex.
genom att incitamenten till att gå från deltidstill heltidsarbete ökar.

Antal arbetade timmar omräknat till årsarbetskrafter. En årsarbetskraft
motsvarar 1 800 timmar.
2
Antal personer i åldersgruppen 15–74 år.
3
Förändring i procentenheter.
3
Effekten av tidigare reformer av ekonomiskt bistånd och av höjt bostadsbidrag
bedöms sammantaget netto ha små effekter på den varaktiga sysselsättningen.
Källa: Egna beräkningar.

De reformer som föreslås eller aviseras i denna
proposition bidrar till att tillväxten och sysselsättningen blir starkare än vad som annars hade
blivit fallet. Sammantaget bedöms åtgärderna
som föreslås eller aviseras i denna proposition
leda till att BNP-tillväxten blir ca 0,3 procenten-

11 Se rapporten Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt

bedömas? (Finansdepartementets ekonomiska avdelning 2011:1).
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heter högre och att antalet sysselsatta blir ca
10 000 personer fler 2014 än om åtgärderna inte
vidtagits. En snabbare tillväxt leder även till att
färre personer långvarigt hamnar utanför arbetsmarknaden, vilket minskar risken för att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.

inkomst av arbete utgör en större andel av
hushållsinkomsterna. På längre sikt, när fler
kommer in på arbetsmarknaden, bidrar
jobbskatteavdraget till att den ekonomiska
standarden relativt sett ökar mest bland de med
lägst inkomster.

1.9.2

1.9.3

Fördelningseffekter av regeringens
politik

När fler arbetar och färre försörjs genom sociala
ersättningar minskar inkomstskillnaderna i samhället. I diagram 1.11 redovisas åtgärdernas
effekter på den justerade disponibla inkomsten
för olika delar av inkomstfördelningen. Redovisningen avser såväl ett direkt (statiskt) som ett
långsiktigt (dynamiskt) perspektiv. I det senare
fallet tas även hänsyn till de inkomstförändringar
som väntas uppkomma till följd av ett ökat
arbetsutbud.
Diagram 1.11 Effekter på disponibel inkomst av förslagen i
denna proposition för olika inkomstgrupper
Procentuell förändring
2
Långsiktig effekt

1,8

Direkt effekt

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inkomstgrupp

Anm.: Justerad disponibel inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad
för försörjningsbörda. Diagrammet visar effekterna av förändringarna i skatt på
arbete, höjningen av det särskilda bidraget för barnfamiljer inom bostadsbidraget samt minskad reducering av bostadstillägg för pensionärer med arbetsinkomst. Den justerade disponibla inkomsten har sedan utökats med de utgiftsminskningar som tillkommer hushållen av förändringarna i arbetslöshetsavgiften
och egenavgiften för företagare.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Förändringen i bostadsbidraget och den sänkta
skatten för pensionärer ger en ökad disponibel
inkomst i den nedre delen av inkomstfördelningen. Jobbskatteavdraget och den högre
skiktgränsen för statlig inkomstskatt ger
däremot, på kort sikt, främst en ökad disponibel
inkomst högre upp i inkomstfördelningen, där
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Effekter av regeringens politik för
den ekonomiska jämställdheten
mellan kvinnor och män

Åtgärderna som föreslås eller aviseras i denna
proposition leder till att mäns inkomster ökar
något mer än kvinnors (se diagram 1.12). Detta
beror på att män i genomsnitt har högre arbetsinkomster och jobbar heltid i högre utsträckning
än kvinnor. Det föreslagna förstärkta jobbskatteavdraget och den höjda skiktgränsen för statlig
inkomstskatt ger därför tillsammans en något
större ökning av den disponibla inkomsten för
män jämfört med för kvinnor. Den föreslagna
sänkta skatten för pensionärer ökar däremot
kvinnors genomsnittliga disponibla inkomst
något mer än mäns eftersom fler kvinnor är
pensionärer. Den föreslagna höjningen av det
särskilda bidraget för barn i bostadsbidraget
gynnar också kvinnors inkomster i högre utsträckning än mäns, eftersom det är vanligare att
kvinnor är ensamstående med barn.
På sikt förväntas politiken leda till ett ökat
arbetsutbud och därigenom en ytterligare
ökning av den disponibla inkomsten. Denna
effekt väntas vara nästan lika stor för kvinnor
som för män.
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Diagram 1.12 Effekter av förslagen i denna proposition på
individuell disponibel inkomst för kvinnor och män
Procentuell förändring
1,4

Långsiktig effekt

Direkt effekt

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Kvinnor

Män

Anm.: Individuell disponibel inkomst utgörs av de individuella inkomsterna samt
den andel av de hushållsgemensamma inkomsterna som fås om de fördelas på de
vuxna i hushållet. Diagrammet visar effekterna av förändringarna i skatt på
arbete, höjningen av det särskilda bidraget för barnfamiljer inom bostadsbidraget samt minskad reducering av bostadstillägg för pensionärer med arbetsinkomst. Den disponibla inkomsten har sedan utökats med de utgiftsminskningar
som tillkommer individen av förändringarna i arbetslöshetsavgiften och egenavgiften för företagare.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
vad gäller den ekonomiska politiken och förslag till
statens budget för 2014
1.

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

2.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget till följd av tekniska justeringar till
1 107 miljarder kronor för 2014 och 1 127
miljarder kronor för 2015 (avsnitt 5.4),

3.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget till 1 167 miljarder kronor för 2016
(avsnitt 5.4),

4.

godkänner beräkningen av budgetens
inkomster för 2014 (avsnitt 7.1 och bilaga 1
avsnitt 2),

5.

beslutar om fördelning av utgifter på
utgiftsområden för 2014 (avsnitt 8.1.1 och
tabell 8.2),

6.

godkänner beräkningen av förändringen av
anslagsbehållningar för 2014 (avsnitt 8.1.1
tabell 8.2),

7.

godkänner beräkningen av utgifterna för
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget för 2014 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2),

8.

godkänner den preliminära fördelningen av
utgifter på utgiftsområden för 2015, 2016
och 2017 som riktlinje för regeringens
budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3),

9.

bemyndigar regeringen att under 2014 ta
upp lån enligt 5 kap. budgetlagen
(2011:203) (avsnitt 9.2.1),

10. godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2014 (avsnitt
9.2.1 tabell 9.8),
11. godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2014 (avsnitt
9.2.1 tabell 9.8),
12. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om
lån
i
Riksgäldskontoret
för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i statens verksamhet som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
38 600 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1),
13. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare utnyttjade krediter uppgår till
högst 17 600 000 000 kronor (avsnitt
11.1.2),
14. bemyndigar regeringen att under 2014, med
de begränsningar som följer av 3 kap. 8 §
andra stycket budgetlagen (2011:203),
besluta om överskridande av vissa anslag
(avsnitt 11.4),
15. antar förslaget till lag om ändring i
budgetlagen (2011:203) (avsnitt 3.24 och
12.1.2),
vad gäller skattefrågor och annan lagstiftning som
ligger till grund för beräkningen av statens
inkomster
16. antar förslaget till lag om stöd vid
korttidsarbete (avsnitt 3.1 och 6.17),
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17. antar förslaget till lag om kvotplikt för
biodrivmedel (avsnitt 3.2 och 6.19),
18. antar förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken (avsnitt 3.3, 6.14
och 6.17),
19. antar förslaget till lag om ändring i
semesterlagen (1977:480) (avsnitt 3.4 och
6.17),
20. antar förslaget till lag om ändring i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)
(avsnitt 3.5 och 6.14),
21. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta (avsnitt 3.6 och 6.4),
22. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. (avsnitt 3.7
och 6.14),
23.

antar förslaget till lag om ändring i
ordningslagen (1993:1617) (avsnitt 3.8 och
7.4.2),

24. antar förslaget till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200) (avsnitt
3.9, 6.14 och 6.32),
25. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid import
m.m. (avsnitt 3.10 och 6.31),
26.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt (avsnitt 3.11
och 6.31),

27.

antar förslagen till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi (avsnitt
3.12, 3.13, 6.19, 6.21 och 6.23),

28.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
(avsnitt 3.14 och 6.17),

29. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor (avsnitt
3.15 och 7.4.1),
30.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av
transporter
m.m.
av
alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter (avsnitt
3.16 och 6.31),

31. antar förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt
3.17, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.13, 6.14 och 6.15),
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32. antar förslaget till lag om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.18,
6.9 och 6.14),
33. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter
(avsnitt 3.19 och 6.9),
34. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets
beskattningsverksamhet
(avsnitt 3.20 och 6.17),
35. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall
vid avgiftsberäkningen enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.21
och 6.9),
36. antar förslaget till lag om ändring i
vägtrafikskattelagen (2006:227) (avsnitt
3.22 och 6.24),
37. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt (avsnitt 3.23 och 6.24),
38. antar förslaget till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt
3.25 och 6.14),
39. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:1269)
om
godkännande
av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
(avsnitt 3.26 och 6.14),
40. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2012:681) om ändring i lagen (2010:1823)
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring
i lagen (1994:1776) om skatt på energi
(avsnitt 3.27 och 6.21),
41. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2012:797) om ändring i lagen (2009:1497)
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi
(avsnitt
3.28
och
6.23).
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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om stöd vid korttidsarbete

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt bestämmelserna i
denna lag.
Lagens innehåll
2 § I denna lag finns bestämmelser om
– vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),
– innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),
– när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5–8 §§),
– förutsättningar för preliminärt stöd (9–16 §§),
– beräkning av preliminärt stöd (17 §),
– ansökan om preliminärt stöd (18 §),
– avstämning av preliminärt stöd (19–27 §§),
– anmälan om avstämning (28–30 §§),
– återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (31 §),
– kreditering och debitering av skattekonto (32–34 §§),
– kontroll (35 och 36 §§),
– handläggande myndighet (37 §), och
– överklagande (38 §).
Vilka arbetsgivare som omfattas av lagen
3 § Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska
personer och bedriver näringsverksamhet.
Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan,
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2. juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller
indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser
affärsverksamhet, och
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av
allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på
det allmänna att tillhandahålla verksamheten.
Innebörden av vissa uttryck i denna lag
4 § Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:
1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om
han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den
ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro.
2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som
arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade
deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar
som avser tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del som
den överstiger det belopp som regeringen bestämmer. Vid beräkning av den
ordinarie lönen ska det bortses från frånvaro. Om arbetstagaren har deltagit i
korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen
motsvarande del.
3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie
arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt
kollektivavtal, under en begränsad period med anledning av en synnerligen
djup lågkonjunktur och lönen därför är lägre än den ordinarie lönen.
4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt
5–8 §§.
5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt
stöd för.
6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före den
månad då regeringen föreskriver att stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt
5 §.
När stöd vid korttidsarbete får lämnas
Regeringens föreskrifter om rätt till stöd vid korttidsarbete
5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas.
Sådana föreskrifter får meddelas endast om
1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en
sådan är nära förestående, och
2. stödet bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande
samhällsekonomiska nackdelar.
Tidsperiod
6 § Föreskrifter enligt 5 § ska avse en tid av tolv kalendermånader.
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Förlängning av tidsperiod
7 § Om förutsättningarna i 5 § andra stycket är uppfyllda får den tidsperiod
som anges i 6 § förlängas en gång med tolv kalendermånader.
Föreskrifter om förlängning får meddelas tidigast sex kalendermånader
efter det att föreskrifter enligt 5 § meddelades.
Ny tidsperiod
8 § När en sådan tidsperiod som avses i 6 eller 7 § har löpt ut, får föreskrifter
enligt 5 § avse en tidsperiod som infaller tidigast 24 kalendermånader från den
tidpunkt när tidsperioden löpt ut.
Förutsättningar för preliminärt stöd – gemensamma bestämmelser
Registrering hos Skatteverket
9 § Preliminärt stöd får lämnas endast till arbetsgivare som var registrerad som
arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och som även är
registrerad som sådan när ansökan om preliminärt stöd prövas.
Näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder
10 § Preliminärt stöd får inte lämnas till arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Krav hänförliga till arbetstagare
11 § Preliminärt stöd får lämnas endast för arbetstagare
1. som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under
stödmånaden,
2. för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala
arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och
3. som inte tillhör arbetsgivarens familj.
Nivåer för arbetstids- och löneminskning
12 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning vid deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
1. 20 procent av ordinarie arbetstid,
2. 40 procent av ordinarie arbetstid, eller
3. 60 procent av ordinarie arbetstid.
Har ett centralt kollektivavtal om partiell arbetsbefrielse ingåtts, ska
arbetsbefrielsen motsvara arbetstidsminskningen enligt första stycket.
13 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares löneminskning vid
deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
1. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
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2. 16 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
eller
3. 20 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.
Stöd lämnas inte för uppsägningstid
14 § Stöd får inte lämnas för korttidsarbete som är hänförligt till en arbetstagares uppsägningstid.
Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal
15 § För att en arbetsgivare ska ha rätt till preliminärt stöd ska, om inte annat
följer av 16 §, följande förutsättningar vara uppfyllda:
1. Arbetsgivaren ska vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete
som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.
2. De närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och
vilka arbetstagare som ska omfattas ska regleras i ett lokalt kollektivavtal.
3. Den arbetstids- och löneminskning som avtalats ska vara förenlig med 12
och 13 §§.
Om det inte finns någon lokal part på arbetstagarsidan, får ett avtal enligt
första stycket 2 i stället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala
arbetstagarorganisationen.
Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal
16 § För att en arbetsgivare som inte är bunden av ett sådant kollektivavtal
som avses i 15 § ska ha rätt till preliminärt stöd ska följande förutsättningar
vara uppfyllda:
1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i skriftligt avtal
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter
det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren.
2. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet som uppfyller
kraven enligt 11 § ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden.
3. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma
för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
4. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara förenlig
med 12 och 13 §§.
Beräkning av preliminärt stöd
17 § Underlaget för preliminärt stöd för en arbetstagare avseende en
stödmånad ska beräknas på följande sätt. Arbetstagarens ordinarie lön ska
multipliceras med den avtalade arbetstidsminskningen enligt 12 § för
avtalsperioden. Detta resultat ska minskas i proportion till det antal hela dagar
arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet under den del av stödmånaden
som arbetstagaren deltagit i korttidsarbete.
Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av
underlaget enligt första stycket.
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Ansökan om preliminärt stöd
18 § En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Skatteverket inom
två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte
lämnas för stödmånaden.
Avstämning av preliminärt stöd
Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning
19 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra en avstämning
enligt 20 §.
Avstämning ska ske vid utgången av tredje kalendermånaden från den
tidpunkt då en stödperiod löpt ut. Om arbetsgivaren före denna tidpunkt
under tre på varandra följande kalendermånader inte har ansökt om
preliminärt stöd, uppkommer dock skyldigheten att göra en avstämning vid
utgången av den tremånadersperioden. Den tidpunkt då skyldigheten att göra
en avstämning uppkommit, är en avstämningstidpunkt.
En stödperiod eller den kortare period som skyldigheten att göra en
avstämning avser, är en avstämningsperiod.
Vad avstämning innebär
20 § En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare som
det preliminära stödet har avsett, bedöma om den genomsnittliga arbetstidsoch löneminskningen som har tillämpats under respektive avtalsperiod som
avstämningsperioden består av
1. motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§, och
2. har stöd i avtal enligt 15 eller 16 §.
Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning
21 § Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en
avtalsperiod är den minskning av arbetstiden som en arbetstagare har haft
eller, om han eller hon har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av
ordinarie arbetstid.
22 § När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen enligt 21 §
fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för
honom eller henne.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara
en nivå enligt 12 § om den är minst lika stor som det procenttal som anges där
för respektive nivå.
Tillämpad genomsnittlig löneminskning
23 § Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod är
den minskning av lönen som en arbetstagare har haft eller, om han eller hon
har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.
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Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av
summan av ordinarie lön under avtalsperioden avrundat till närmaste heltal.
24 § När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen enligt 23 § fastställs
för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av månader
under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för honom eller
henne.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en
nivå enligt 13 § om den är lika stor som det procenttal som anges där för
respektive nivå.
Återbetalningsskyldighet för allt preliminärt stöd i vissa fall
25 § Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har
betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, om tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning beräknat på de månader eller
delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för
arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och samma nivå
enligt 12 och 13 §§. Detsamma gäller om något av angivna förhållanden inte
har stöd i avtal enligt 15 eller 16 §.
Beräkning av slutligt stöd om avtal justerats under avtalsperioden
26 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att betala tillbaka
skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om det preliminära stödet
för en stödmånad har beräknats på en större arbetstidsminskning än den som
följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men
baserat på den mindre arbetstidsminskningen.
27 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har rätt till ytterligare stöd
motsvarande skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om
preliminärt stöd för en stödmånad har beräknats på en mindre arbetstidsminskning än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten
gäller för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men
baserat på den större arbetstidsminskningen.
Ytterligare stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när frågan om sådant stöd prövas. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Anmälan om avstämning
28 § Arbetsgivaren ska ställa samman belopp som arbetsgivaren i förekommande fall är skyldig att betala tillbaka enligt 25 och 26 §§ och har rätt till
enligt 27 § till ett nettobelopp.
29 § En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om avstämning. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket inom två
kalendermånader från avstämningstidpunkten. I anmälan ska det anges om
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arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanställning
enligt 28 §.
En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har rätt till
ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall betalas
inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.
Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om
avstämning medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns
förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.
30 § Om en anmälan om avstämning inte ges in inom rätt tid, är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd. Detsamma gäller en
arbetsgivare som i anmälan inte anger återbetalningsskyldighet enligt 25 eller
26 § eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp.
Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet,
om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt
preliminärt stöd.
Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar
31 § En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för
högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.
Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp, är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller
skäligen borde ha insett felet.
Kreditering och debitering av skattekonto
32 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska tillgodoföras arbetsgivaren
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det
att beslut om utbetalning fattats, med undantag för januari då stödet i stället
ska krediteras den 17 och i augusti den 12 eller 17.
33 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt denna lag, ska
Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla
uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet
senast ska betalas.
Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 eller 26 i en månad, i
januari den 17 eller 26, i augusti den 12, 17 eller 26 och i december den 12 eller
27, och tidigast 30 dagar efter beslutet.
Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ska debiteras ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
34 § I fråga om stöd enligt denna lag gäller vad som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om
1. inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap. 2 §,
2. avräkning i 62 kap. 11–14 §§,
3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,
4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap. 19 §,
5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–6, 8–10, 13,
15, 16, 22 och 23 §§,
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6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. 2, 4, 9 och 10 §§,
7. ränta i 65 kap. 2–4, 7, 8, 13–16 och 18 §§,
8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,
9. indrivning i 70 kap., och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.
En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan fordran som har
påförts enligt skatteförfarandelagen.
Kontroll
35 § En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket
tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd
och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
36 § Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter
enligt 35 §.
Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning
av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Handläggande myndighet
37 § Frågor enligt denna lag, utom frågor som avses i 5–8 §§, prövas av
Skatteverket.
Överklagande
38 § Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt 5–
8 §§ och beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3.2

Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel

Härigenom föreskrivs följande
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag reglerar inblandningen av biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle.
2 § I denna lag betyder uttrycken
KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan 1,
bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,
biodrivmedel: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som
är avsedda för motordrift,
dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KNnr 2710 19 41 eller 2710 19 45,
kvotpliktig volym: den mängd bensin, exklusive alkylatbensin enligt 5 §
drivmedelslagen (2011:319), eller dieselbränsle, inklusive den volym biodrivmedel som blandats in eller ingår i bränslet, som den kvotskyldiges skattskyldighet har inträtt för under ett kalenderår enligt 5 kap. lagen (1994:1776)
om skatt på energi.
3 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.
Kvotskyldighet
4 § Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen
(1994:1776) om skatt på energi för kvotpliktiga volymer.
5 § Den som är kvotskyldig ska se till att det för varje kalenderår finns en viss
andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.
6 § Andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till sammanlagt minst 9,5
volymprocent av den kvotpliktiga volymen varav minst 3,5 procentenheter
ska bestå av särskilt anvisade biodrivmedel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om vad som avses med särskilt anvisade biodrivmedel
och om hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska beräknas och uppfyllas.

1 EGT L 279, 23.10.2001, s.1 (Celex 32001R2031).
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7 § Andelen biodrivmedel i bensin ska uppgå till minst 4,8 volymprocent av
den kvotpliktiga volymen bensin. Från och med den 1 maj 2015 ska denna
andel uppgå till minst 7 volymprocent av den kvotpliktiga volymen bensin.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om hur andelen biodrivmedel i bensin ska beräknas och
uppfyllas.
8 § Kvotplikten får endast fullgöras med biodrivmedel som uppfyller
hållbarhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.
Redovisning av kvotplikt
9 § Den som är kvotskyldig ska varje år redovisa till tillsynsmyndigheten hur
kvotplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om redovisning av kvotplikt.
Förseningsavgift och kvotpliktsavgift
10 § En förseningsavgift på 5 000 kronor ska tas ut av en kvotskyldig som inte
lämnar en sådan redovisning som avses i 9 § i rätt tid.
Förseningsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om förseningsavgiften.
11 § En kvotpliktsavgift ska tas ut av en kvotskyldig som inte har uppfyllt
kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara högst 20 kronor per liter
biodrivmedel som saknas i den kvotpliktiga volymen.
Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om kvotpliktsavgiften.
12 § Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift och om
kvotpliktsavgift.
13 § Om en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Skyldighet att spara uppgifter
14 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska spara uppgifter som har
betydelse för bedömning av hur kvotplikten har uppfyllts. Uppgifterna ska
sparas i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.
Tillsyn
15 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska på tillsynsmyndighetens
begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.
16 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.
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Överklagande
17 § Tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift
eller om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. År 2014 omfattar skyldigheten i 5 § tiden från och med maj till och med
december.
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3.3

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 25 kap. 19 §, 26 kap. 9 § och 59 kap. 24 § samt rubriken närmast
efter 26 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 26 kap. 18 a §, samt närmast
före 26 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 kap.
19 §
Som sjukpenninggrundande inSom sjukpenninggrundande inkomst av anställning räknas inte
komst av anställning räknas inte
ersättning som en idrottsutövare får
ersättning som en idrottsutövare får
från en ideell förening som har till
från en sådan ideell förening som
ändamål att främja idrott och som
avses i 7 kap. 7 § första stycket
uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och
inkomstskattelagen (1999:1229) och
10 §§
inkomstskattelagen
som har till huvudsakligt syfte att
(1999:1229), om ersättningen från
främja idrottslig verksamhet, om
ersättningen från föreningen under
föreningen under året kan antas bli
året kan antas bli mindre än ett halvt
mindre än ett halvt prisbasbelopp.
prisbasbelopp.
26 kap.
Sjukpenninggrundande inkomst
vid avbrott eller inskränkning av
förvärvsarbete (SGI-skyddad tid)

Sjukpenninggrundande inkomst
vid förvärvsavbrott (SGI-skyddad
tid)
SGI-skydd innebär att den
sjukpenninggrundande inkomsten
för tid då den försäkrade gör avbrott i
sitt arbete av något skäl som anges i
11–18 §§ (SGI-skyddad tid) beräknas med utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet,
om den sjukpenninggrundande
inkomsten därigenom blir högre än
om den hade beräknats med
beaktande av förhållandena under
avbrottet.

9§

SGI-skydd innebär att den
sjukpenninggrundande inkomsten
för tid då den försäkrade avbryter
eller inskränker sitt förvärvsarbete av
något skäl som anges i 11–18 a §§
(SGI-skyddad tid) beräknas med
utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet eller inskränkningen, om den sjukpenninggrundande inkomsten därigenom
blir högre än om den hade beräknats
med beaktande av förhållandena
under avbrottet eller inskränkningen.
Det som föreskrivs i denna paragraf gäller dock inte när 7 § 1, 3 eller 4 är
tillämplig.
Korttidsarbete
18 a §
SGI-skydd gäller under tid då den
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försäkrade deltar i korttidsarbete som
berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:000) om
stöd vid korttidsarbete.
59 kap.
24 §
Som pensionsgrundande inkomst
Som pensionsgrundande inkomst
av anställning räknas inte ersättning
av anställning räknas inte ersättning
som en idrottsutövare får från en
som en idrottsutövare får från en
ideell förening som har till ändamål
sådan ideell förening som avses i
att främja idrott och som uppfyller
7 kap. 7 § första stycket inkomstkraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§
skattelagen (1999:1229) och som har
inkomstskattelagen (1999:1229), om
till huvudsakligt syfte att främja
ersättningen från föreningen under
idrottslig verksamhet, om ersättett år är mindre än hälften av det för
ningen från föreningen under ett år
året gällande prisbasbeloppet.
är mindre än hälften av det för året
gällande prisbasbeloppet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3.4

Förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

Härigenom föreskrivs att 7 och 13 §§ samt rubriken närmast före 13 §
semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
Antalet
semesterdagar
med
Antalet
semesterdagar
med
semesterlön beräknas på följande
semesterlön beräknas på följande
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
varit anställd hos arbetsgivaren under varit anställd hos arbetsgivaren under
intjänandeåret
(anställningstiden)
intjänandeåret
(anställningstiden)
subtraheras de dagar då arbetssubtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från
tagaren varit helt frånvarande från
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
på semesterledighet, permittering
på semesterledighet, permittering,
eller ledighet som enligt 17–17 b §§
korttidsarbete eller ledighet som
är semesterlönegrundande, liksom
enligt 17–17 b §§ är semesterlönearbetsfria dagar som infaller under
grundande, liksom arbetsfria dagar
sådana frånvaroperioder, ska dock
som
infaller
under
sådana
räknas in i anställningstiden.
frånvaroperioder, ska dock räknas in
Differensen divideras med antalet
i anställningstiden. Differensen
dagar under intjänandeåret. Kvoten
divideras med antalet dagar under
multipliceras med tjugofem. Om ett
intjänandeåret. Kvoten multipliceras
brutet tal då uppstår, avrundas detta
med tjugofem. Om ett brutet tal då
till närmast högre hela tal.
uppstår, avrundas detta till närmast
högre hela tal.
Semesterledighet vid permittering

Semesterledighet vid permittering
eller korttidsarbete

13 § 2
Beslutar en arbetsgivare om
Beslutar en arbetsgivare om
permittering som arbetstagaren inte
permittering som arbetstagaren inte
hade anledning att räkna med när
hade anledning att räkna med när
besked lämnades enligt 8 §, har
besked lämnades enligt 8 §, har
arbetstagaren rätt att avstå från
arbetstagaren rätt att avstå från
utlagd
semesterledighet
utan
utlagd
semesterledighet
utan
semesterlön,
om
ledigheten
semesterlön,
om
ledigheten
sammanfaller med permitteringssammanfaller med permitteringsperioden.
perioden. Detta gäller dock endast om
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före
ledighetens början. Får arbetstagaren

1 Senaste lydelse 2009:1439.
2 Senaste lydelse 2009:1439.
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först senare kännedom om permitteringen, får arbetstagaren avstå från
ledigheten om han eller hon utan
dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den
dag då arbetsgivaren underrättades.

Har en arbetstagare lämnat besked
enligt 8 § innan han eller hon fått
information om hur arbetstiden ska
läggas ut vid korttidsarbete, har arbetstagaren rätt att avstå från utlagd
semesterledighet utan semesterlön, om
semesterledigheten sammanfaller med
tid då arbetstagaren ska vara helt
frånvarande på grund av korttidsarbete.
Första och andra styckena gäller
dock endast om arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor
före semesterledighetens början. Får
arbetstagaren först senare kännedom
om permitteringen eller hur arbetstiden ska läggas ut vid korttidsarbete,
får arbetstagaren avstå från semesterledigheten om han eller hon utan
dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den
dag då arbetsgivaren underrättades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3.5

Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4 §1
Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt
markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och
avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den
till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:
1. kyrkor samt barmhärtighetsin1. Kyrkor samt barmhärtighetsrättningar som avses i 7 kap. 15 §
inrättningar som avses i 7 kap. 15 §
inkomstskattelagen
(1999:1229)
inkomstskattelagen
(1999:1229)
samt sådana särskilda rättssubjekt
samt sådana särskilda rättssubjekt
som avses i 10 § första stycket lagen
som avses i 10 § första stycket lagen
(1998:1592) om införande av lagen
(1998:1592) om införande av lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan
(1998:1591) om Svenska kyrkan.
2. stiftelser, ideella föreningar och
2. Stiftelser som uppfyller kraven i
registrerade trossamfund som upp7 kap. 4–6 §§ samt ideella föreningar
fyller kraven i 7 kap. 3 § första stycket
och registrerade trossamfund som
respektive i 7 kap. 7 § första stycket
uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och
inkomstskattelagen
10 §§ inkomstskattelagen.
3. akademier, Nobelstiftelsen, stif3. Akademier,
Nobelstiftelsen,
telsen Dag Hammarskjölds Minnesstiftelsen
Dag
Hammarskjölds
fond, Apotekarsocietetens stiftelse
Minnesfond, Apotekarsocietetens
för
främjande
av
farmacins
stiftelse för främjande av farmacins
utveckling m.m., stiftelsen Sveriges
utveckling m.m. och stiftelsen
sjömanshus
Sveriges sjömanshus.
4. Sådana studentkårer, nationer
4. sådana studentkårer, nationer
och samarbetsorgan som avses i
och samarbetsorgan som avses i
7 kap. 16 § inkomstskattelagen.
7 kap. 16 § inkomstskattelagen och
5. utländska staters beskickningar.
5. Utländska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 §
utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid
2014 års fastighetstaxering.

1 Senaste lydelse 2009:767.
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3.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
Särskild inkomstskatt tas ut med
Särskild inkomstskatt tas ut med
25 procent av skattepliktig inkomst.
20 procent av skattepliktig inkomst.
Särskild inkomstskatt tas dock ut
Särskild inkomstskatt tas dock ut
med 15 procent av skattepliktig
med 15 procent av skattepliktig
inkomst beträffande inkomster som
inkomst beträffande inkomster som
avses i 5 § första stycket 12.
avses i 5 § första stycket 12.
Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som
uppbärs efter utgången av år 2013.

1 Senaste lydelse 2001:358.
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3.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1
Från skatteplikt enligt denna lag undantas
1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av
materiella eller immateriella tillgångar,
4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i
dubbelbeskattningsavtal,
5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i
samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om
det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod
uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,
7. inkomster enligt 7 § andra
7. inkomster enligt 7 § andra
stycket, om arrangören i allt väsentstycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell
ligt motsvarar en sådan ideell
förening som avses i 7 kap. 7 §
förening som uppfyller kraven i
inkomstskattelagen (1999:1229) och
7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskatteskattskyldighet enligt den lagen inte
lagen (1999:1229) och skattskyldighade förelegat för inkomsterna om
het enligt den lagen inte hade förearrangören hade varit en sådan
legat för inkomsterna om arrangören
förening.
hade varit en sådan förening.
Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller
television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den
del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som
uppbärs efter utgången av 2013.

1 Senaste lydelse 2010:1247.
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3.8

Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617) 1
dels att 2 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 11, 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
11 §
Beslut med anledning av en anBeslut med anledning av en ansökan eller en anmälan enligt 6 §
sökan eller en anmälan enligt 6 § ska
skall meddelas skyndsamt. Beslutet
meddelas skyndsamt. Beslutet ska
skall innehålla de villkor enligt 16 §
innehålla de villkor enligt 16 § andra
andra stycket som polismyndigheten
stycket som polismyndigheten medmeddelar för sammankomsten eller
delar för sammankomsten eller tilltillställningen. Vidare skall beslutet
ställningen.
innehålla uppgift om det högsta belopp
som anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning kan komma att bli tvungen
att betala i ersättning för polisens
kostnader för att hålla ordning.
27 §
Om anordnaren av en allmän
Om anordnaren av en allmän samsammankomst som anordnas i vinstmankomst som anordnas i vinstsyfte
syfte eller av en offentlig tillställning
eller av en offentlig tillställning inte
inte har gjort ansökan eller anmälan
har gjort ansökan eller anmälan som
som krävs enligt 4 eller 5 § eller inte
krävs enligt 4 eller 5 § eller inte har
har fullgjort ansöknings- eller anmälfullgjort ansöknings- eller anmälningsskyldigheten i sådan tid att
ningsskyldigheten i sådan tid att
beslut enligt 11 § har kunnat medbeslut enligt 11 § har kunnat meddelas före sammankomsten eller tilldelas före sammankomsten eller tillställningen, ska polismyndigheten
ställningen, skall polismyndigheten
ålägga anordnaren att ersätta mynålägga anordnaren att ersätta myndighetens kostnader för att hålla
dighetens kostnader för att hålla
ordning vid sammankomsten eller
ordning vid sammankomsten eller
tillställningen, i den mån kosttillställningen, i den mån kostnadnaderna beror på anordnarens förerna beror på anordnarens försumsummelse. Detsamma gäller om
melse. Detsamma gäller om anordanordnaren inte har följt de
naren inte har följt de föreskrifter
föreskrifter och villkor om ordning
och villkor om ordning och säkerhet
och säkerhet som har gällt för
som har gällt för sammankomsten
eller tillställningen.
sammankomsten eller tillställningen.
Vad som sägs i första stycket gäller

1 Senaste lydelse av 2 kap. 26 § 1999:1282.

79

PROP. 2013/14:1

även i fråga om anordnare som inte är
ersättningsskyldiga enligt 26 §.
Om de kostnader som beror på
Om de kostnader som beror på
anordnarens försummelse inte kan
anordnarens försummelse inte kan
beräknas med tillräcklig säkerhet, ska
beräknas med tillräcklig säkerhet,
polismyndigheten uppskatta dem till
skall polismyndigheten uppskatta
ett skäligt belopp.
dem till ett skäligt belopp.
Ersättningsskyldigheten får sättas ned eller efterges, om det finns särskilda
skäl.
Regeringen får meddela föreskrifter
om hur polismyndighetens kostnader
för ordningshållning ska beräknas.
28 § 2
Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsens beslut enligt 15 § andra stycket och Socialstyrelsens beslut
enligt 19 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om inte något annat har beslutats
Om inte något annat har beslutats
gäller polismyndighetens beslut
gäller polismyndighetens beslut
omedelbart utom när det är fråga om
omedelbart utom när det är fråga om
ersättningsskyldighet enligt 26 eller
ersättningsskyldighet enligt 27 §.
27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt
rum före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 2005:68.
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3.9

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

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1
dels att 13 kap. 28 b § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6–8 och 12 §§ ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §2
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband
med överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,
11. korttidsupplåtelse av lokaler
11. korttidsupplåtelse av lokaler
och anläggningar för idrottsoch anläggningar för idrottsutövning,
utövning, och
12. upplåtelse av terminalanlägg12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till
ning för buss- och tågtrafik till
trafikoperatörer, och
trafikoperatörer.
13. upplåtelse till en mobiloperatör
av plats för utrustning på en mast eller
liknande konstruktion och tillhörande
utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.
Undantaget enligt 2 § gäller inte
Undantaget enligt 2 § gäller inte
heller när en fastighetsägare, ett
heller när en fastighetsägare, ett
konkursbo eller en sådan mervärkonkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.
desskattegrupp som avses i 6 a kap.
för stadigvarande användning i en
för stadigvarande användning i en
verksamhet som medför skattverksamhet som medför skatt-

1 Lagen omtryckt 2000:500
2 Senaste lydelse 2012:386
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skyldighet eller som medför rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr
ut en sådan byggnad eller annan
anläggning, som utgör fastighet.
Uthyrning till staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 §
lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser
är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte
medför sådan skyldighet eller rätt.
Skatteplikt föreligger dock inte för
uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon
annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 § eller om uthyrningen
avser stadigvarande bostad. Vad som
har sagts om uthyrning gäller även
för upplåtelse av bostadsrätt.

skyldighet eller som medför rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr
ut en sådan byggnad eller annan
anläggning, som utgör fastighet.
Skatteplikt gäller dock inte om
uthyrningen avser stadigvarande
bostad. Uthyrning till staten, en
kommun, ett kommunalförbund
eller ett samordningsförbund som
avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även
om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller
12 §. Skatteplikt gäller dock inte för
uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet
som bedrivs av någon annan än
staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller
12 §. Det som har sagts om
uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som
innehas med bostadsrätt, och
3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller
genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.
I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i
andra och tredje styckena.
4 kap.
8 §3
Som ekonomisk verksamhet
Som ekonomisk verksamhet
räknas inte en verksamhet som
räknas inte en verksamhet som
bedrivs av en ideell förening eller ett
bedrivs av en ideell förening eller ett

3 Senaste lydelse 2013:368.
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registrerat trossamfund, när inregistrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör
komsten av verksamheten utgör
sådan inkomst av näringsverksamhet
sådan inkomst av näringsverksamhet
för vilken skattskyldighet inte
för vilken skattskyldighet inte föreföreligger för föreningen eller
ligger för föreningen enligt 7 kap. 7 §
trossamfundet enligt 7 kap. 3 §
första och andra stycket inkomstinkomstskattelagen (1999:1229).
skattelagen (1999:1229) eller för
trossamfundet enligt 7 kap. 14 §
samma lag.
Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan
förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).
9 kap.
1 §4
Skyldigheten att betala skatt enligt
Skyldigheten att betala skatt enligt
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig
fastighetsuthyrning
skattepliktig
fastighetsuthyrning
eller bostadsrättsupplåtelse som
eller bostadsrättsupplåtelse som ananges i 3 kap. 3 § andra stycket och
ges i 3 kap. 3 § andra stycket och
tredje stycket 1 och 2 gäller endast
tredje stycket 1 och 2 gäller endast
om Skatteverket har beslutat om detta
för
fastighetsägare,
hyresgäster,
efter ansökan (frivillig skattbostadsrättshavare, konkursbon och
skyldighet). En sådan ansökan får
mervärdesskattegrupper som har angett
göras av en fastighetsägare, en hyresutgående skatt i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen (frivillig
gäst, en bostadsrättshavare, ett
skattskyldighet).
konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.
Om den fastighet, hyresrätt eller
Om den fastighet, hyresrätt eller
bostadsrätt som ska omfattas av den
bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person
innehas av en beskattningsbar person
som ingår i en sådan mervärdessom ingår i en mervärdesskattegrupp
skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §
som avses i 6 a kap. 1 §, blir merska ansökan göras av grupphuvudvärdesskattegruppen frivilligt skattmannen med samtycke av den
skyldig om fakturan har utfärdats av
beskattningsbara person i merden beskattningsbara person i
mervärdesskattegruppen som äger
värdesskattegruppen som äger fastigfastigheten eller, i fråga om en
heten eller, i fråga om hyres-rätt eller
hyresrätt eller bostadsrätt, av den
bostadsrätt, av den beskattningsbara
beskattningsbara person som inneperson som innehar hyresrätten eller
har hyresrätten eller bostadsrätten.
bostadsrätten.
Första stycket gäller även om fakturan
har utfärdats i den beskattningsbara
personens namn och för dennes
räkning av köparen eller av en tredje
person.
Frivillig skattskyldighet för utFrivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till
hyrning eller annan upplåtelse till

4 Senaste lydelse 2013:368
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någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren har ett
intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat
av Utrikesdepartementet.
En faktura som avses i första stycket
ska ha utfärdats senast sex månader
från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som
fakturan avser. En fastighetsägare, en
hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt
skattskyldig enligt första stycket om
hela skattebeloppet sätts ned i en
kreditnota som avses i 11 kap. 10 §.
Det gäller dock endast om kreditnotan
utfärdas senast fyra månader från den
dag då fakturan utfärdades.

någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren visar ett
intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat
av Utrikesdepartementet.

Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighetsägare gäller även
annan som är skattskyldig till följd av
beslut enligt 1 eller 2 §.
Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighet gäller fastighet eller
del av fastighet som är eller som kan
vara föremål för sådan uthyrning
eller annan upplåtelse som är
skattepliktig till följd av beslut enligt 1
eller 2 §.

3§

Det som i fortsättningen i detta
kapitel sägs om fastighetsägare gäller
även andra som är skattskyldiga för en
uthyrning eller annan upplåtelse enligt
1 § eller är skattskyldiga till följd av
beslut enligt 2 §.
Det som i fortsättningen i detta
kapitel sägs om fastighet gäller
fastigheter eller delar av fastigheter
som är eller som kan vara föremål för
sådan uthyrning eller annan
upplåtelse som omfattas av skattskyldighet enligt 1 eller 2 §.

4 §5
Skattskyldighet till följd av beslut
Skattskyldighet enligt 1 § inträder
enligt 1 § inträder den dag då
den första dagen i den uthyrningsansökan inkommer till Skatteverket
period eller upplåtelseperiod som
eller den senare dag som sökanden
fakturan avser, dock tidigast den dag
angett, dock tidigast den dag då då hyresgästen eller bostadshyresgästen eller bostadsrättshavaren
rättshavaren enligt avtal tillträder den
enligt avtal tillträder den del av del av fastigheten som uthyrningen
fastigheten som ansökan avser.
eller upplåtelsen avser.
Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan
inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.

5 Senaste lydelse 2003:659
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6 §6
Den frivilliga skattskyldigheten upphör
1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål
än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller
2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på
grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller
på grund av rivning.
Skatteverket får, innan uthyrning
Skatteverket får, innan uthyrning
eller annan upplåtelse påbörjats,
eller annan upplåtelse påbörjats,
besluta att frivillig skattskyldighet till
besluta att frivillig skattskyldighet till
följd av beslut enligt 2 § skall
följd av beslut enligt 2 § ska upphöra,
upphöra, om förutsättningar för
om det inte längre finns förutsättsådan skattskyldighet inte längre
ningar för en sådan skattskyldighet.
föreligger.
Skatteverket skall, om en fastighet
Skatteverket ska, om en fastighet
överlåts, besluta att frivillig skattöverlåts, besluta att frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan
skyldighet för uthyrning eller annan
upplåtelse skall upphöra vid tillträdet
upplåtelse ska upphöra vid tillträdet
om den tidigare och den nye ägaren
om den tidigare och den nya ägaren
gemensamt ansöker om detta före
gemensamt ansöker om detta före
tillträdesdagen.
tillträdesdagen. Det som nu sagts
gäller endast om frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 § och överlåtelsen sker innan skattepliktig uthyrning eller upplåtelse har påbörjats.
Om en fastighet överlåts i andra fall
än som avses i tredje stycket upphör
den frivilliga skattskyldigheten vid
tillträdet, om den tidigare och den nya
ägaren före tillträdesdagen ingått ett
skriftligt avtal om att den frivilliga
skattskyldigheten inte ska övergå.
7 §7
En överlåtelse av en fastighet ska
En överlåtelse av fastighet skall
anmälas till Skatteverket av både den
anmälas till Skatteverket av både den
tidigare och den nya ägaren.
tidigare och den nye ägaren.
En fastighetsägare är skyldig att
En fastighetsägare är skyldig att
till Skatteverket anmäla sådant förtill Skatteverket anmäla ett sådant
hållande som enligt 6 § första stycket
förhållande som enligt 6 § första
medför att skattskyldigheten uppstycket medför att skattskyldigheten
hör.
upphör.
Första och andra styckena gäller
endast om
1. frivillig
skattskyldighet
har
beslutats enligt 2 §, och
2. överlåtelsen sker, eller det förhållande som avses i andra stycket

6 Senaste lydelse 2003:659
7 Senaste lydelse 2003:659

85

PROP. 2013/14:1

inträffar, innan skattepliktig uthyrning
eller upplåtelse påbörjats.
8 §8
En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.
I stället för att korrigera den inI stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får
gående skatten genom jämkning får
fastighetsägaren göra avdrag om
fastighetsägaren göra avdrag om
skattskyldighet
till
följd
av
skattskyldighet som gäller enligt 1 §
Skatteverkets beslut enligt 1 § har
har inträtt eller, vid skattskyldighet till
börjat gälla för honom inom tre år
följd av beslut enligt 2 § om en
från utgången av det kalenderår
skattepliktig uthyrning eller annan
under vilket
upplåtelse har påbörjats, inom tre år
från utgången av det kalenderår
under vilket
1. fastighetsägaren har utfört eller
1. han har utfört eller låtit utföra
låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad
ny-, till- eller ombyggnad av fastighet,
av fastigheten, under förutsättning att
under förutsättning att den del av
den del av fastigheten som omfattas
fastigheten som omfattas av ny-, tillav ny-, till- eller ombyggnaden inte
eller ombyggnaden inte tagits i bruk
tagits i bruk efter åtgärderna, eller
efter åtgärderna, eller
2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av
fastighet.
Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under förutsättning
– att den nya ägaren inte har av– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
dragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
stycket 4,
stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte varit
– att den tidigare ägaren inte
frivilligt skattskyldig, och
medgetts frivillig skattskyldighet, och
– att varken den tidigare eller den
– att varken den tidigare eller den
nye ägaren tagit den del av
nya ägaren tagit den del av
fastigheten som omfattas av ny-, tillfastigheten som omfattas av ny-, tilleller ombyggnaden i bruk efter
eller ombyggnaden i bruk efter
åtgärderna.
åtgärderna.
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
2 får göras för den ingående skatt
2 får göras för den ingående skatt
som hänför sig till byggarbetena och
som hänför sig till byggarbetena och
som motsvarar den skattepliktiga
som motsvarar den skattepliktiga
uthyrning som anges i beslutet om
upplåtelse som omfattas av frivillig
frivillig skattskyldighet.
skattskyldighet. Avdrag får inte göras
för ingående skatt som det gjorts
avdrag för efter beslut enligt 2 §.

8 Senaste lydelse 2007:1376
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12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
gäller även vid överlåtelse av fastiggäller även vid överlåtelse av fastighet som omfattas av frivillig skatthet som omfattas av frivillig skattskyldighet, även om den nye ägaren
skyldighet, även om den nya ägaren
blir skattskyldig först vid tillträdet
blir skattskyldig först vid tillträdet
enligt 5 § andra stycket.
enligt 5 § andra stycket.
Om skattskyldighet upphör till
Om skattskyldighet upphör enligt
följd av beslut enligt 6 § tredje
6 § tredje eller fjärde stycket är den
stycket är den tidigare ägaren skyldig
tidigare ägaren skyldig att jämka, om
att jämka, om inte den nye ägaren
inte den nya ägaren övertar rättighet
övertar rättighet och skyldighet att
och skyldighet att jämka enligt
jämka enligt 8 a kap. 12 §.
8 a kap. 12 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uthyrning eller upplåtelse som
avser tid före ikraftträdandet.
3. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i den äldre
lydelsen anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna i 9 kap.
4. 9 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas efter beslut enligt 9 kap. 2 § om
skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjas efter ikraftträdandet.
5. Om en faktura som anger utgående skatt har ställts ut före
ikraftträdandet och avser en uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod efter
ikraftträdandet tillämpas 9 kap. 1 § i sin äldre lydelse under förutsättning att
frivillig skattskyldighet inte har inträtt för uthyrningen eller upplåtelsen före
ikraftträdandet.
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3.10

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

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 kap.
3 §1
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
Spritdryck
Starkvin
Vin
Starköl
Cigaretter
Cigarrer
Röktobak
Snus

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

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

Föreslagen lydelse
4 kap.
3§
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
Spritdryck
Starkvin
Vin
Starköl
Cigaretter
Cigarrer
Röktobak
Snus

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

skatt
256 kr/liter
72 kr/liter
32 kr/liter
17 kr/liter
185 öre/styck
207 öre/styck
2 285 kr/kg
680 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:1291.
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3.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 2–6 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten
överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och
icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt tas ut per liter med
Skatt tas ut per liter med
1,66 kronor för varje volymprocent
1,78 kronor för varje volymprocent
alkohol.
alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
3 §2
Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och
1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst
15 volymprocent, eller
2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst
18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
2,25 men inte över 4,5 volym2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,11 kronor,
procent med 7,58 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
4,5 men inte över 7 volymprocent
4,5 men inte över 7 volymprocent
med 11,98 kronor,
med 11,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 7
drycker med en alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 volymprocent med
men inte över 8,5 volymprocent med
16,49 kronor,
15,41 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
8,5 men inte över 15 volymprocent
8,5 men inte över 15 volymprocent
med 23,09 kronor, och för
med 21,58 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
15 men inte över 18 volymprocent
15 men inte över 18 volymprocent
med 45,17 kronor.
med 48,33 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.

1 Senaste lydelse 2007:1386.
2 Senaste lydelse 2007:1386.
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4 §3
Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till
KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205
men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten
överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger
10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten
uteslutande har uppkommit genom jäsning.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
2,25 men inte över 4,5 volym2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,11 kronor,
procent med 7,58 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
4,5 men inte över 7 volymprocent
4,5 men inte över 7 volymprocent
med 11,98 kronor,
med 11,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 7
drycker med en alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 volymprocent med
men inte över 8,5 volymprocent med
16,49 kronor, och för
15,41 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
8,5 men inte över 15 volymprocent
8,5 men inte över 15 volymprocent
med 21,58 kronor.
med 23,09 kronor.
För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent
tas skatt ut med 0 kronor.
5 §4
Skatt ska betalas för mellanSkatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt
klassprodukter med en alkoholhalt
över 1,2 men inte över 22 volymöver 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr
procent som hänförs till KN-nr
2204, 2205 och 2206 men som inte
2204, 2205 och 2206 men som inte
beskattas enligt 2–4 §§.
beskattas enligt 2–4 §§.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om
drycker med en alkoholhalt om
högst 15 volymprocent med 29,10
högst 15 volymprocent med 27,20
kronor, och för
kronor,
drycker med en alkoholhalt över
och för
drycker med en alkoholhalt över
15 volymprocent med 48,33 kronor.
15 volymprocent med 45,17 kronor.
Skatt skall betalas för varor
hänförliga till KN-nr 2207 och 2208
med en alkoholhalt överstigande
1,2 volymprocent även om dessa
ingår i en vara som hänförs till ett
annat KN-kapitel. Skatt skall även
betalas för drycker som hänförs till
KN-nr 2204, 2205 och 2206 om

3 Senaste lydelse 2007:1386.
4 Senaste lydelse 1998:595.
5 Senaste lydelse 1998:595.
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6 §5

Skatt ska betalas för varor
hänförliga till KN-nr 2207 och 2208
med en alkoholhalt överstigande
1,2 volymprocent även om dessa
ingår i en vara som hänförs till ett
annat KN-kapitel. Skatt ska även
betalas för drycker som hänförs till
KN-nr 2204, 2205 och 2206 om
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alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.
Skatt tas ut med 501,41 kronor
per liter ren alkohol.

alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.
Skatt tas ut med 506,42 kronor
per liter ren alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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3.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § samt 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 kap.
1 §1
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter
5 kr 66 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som 3 kr 91 öre
avses under 1
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

1 Senaste lydelse 2012:680.
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a) har försetts med
817 kr per m3
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

3 093 kr per m3

miljöklass 2

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3
5 124 kr per
m3
5 265 kr per
m3
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KN-nr

4.

2711 12 11–
2711 19 00

Slag av bränsle

6.

2711 11 00,
2711 21 00

2701, 2702 eller
2704

Koldioxidskatt

Summa skatt

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

2 603 kr per
1 000 kg

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

5.

Skattebelopp
Energiskatt

Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a
Kol och koks

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Föreslagen lydelse
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter
5 kr 66 öre
per liter

Annan bensin än som 3 kr 91 öre
avses under 1 eller 7
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59
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KN-nr

3.

4.

5.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

2711 12 11–
2711 19 00

2711 11 00,
2711 21 00

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
817 kr per m3
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

3 093 kr per m3

miljöklass 2

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3
5 124 kr per
m3
5 265 kr per
m3

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

2 603 kr per
1 000 kg

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

2 kronor 50 öre per
liter

5 kronor 66
öre per liter

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

6.

2701, 2702 eller
2704

Kol och koks

7.

2710 11 31

Flygbensin med en
3 kronor 16 öre
blyhalt om högst 0,005 per liter
gram per liter

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
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Nuvarande lydelse
6 a kap.
1 §2
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte ger

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte

Råtallolja och bränsle

följer av tidigare punkter,

som avses i 2 kap. 1 §

förbrukning för framställning

första stycket 3 b

av värme i en anläggning för
vilken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med
utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

6 procent

–

2 Senaste lydelse 2012:796.
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Föreslagen lydelse
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte ger

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte

Råtallolja och bränsle

följer av tidigare punkter,

som avses i 2 kap. 1 §

förbrukning för framställning

första stycket 3 b

av värme i en anläggning för
vilken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med
utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

20 procent

–
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a kap.
2 §3
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för
Om råtallolja förbrukas för
ändamål som anges i 1 § 17 b,
ändamål som anges i 1 § 17 b,
medges befrielse från energiskatten
medges befrielse från energiskatten
med ett belopp som motsvarar 6
med ett belopp som motsvarar 20
procent av den koldioxidskatt som
procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.
första stycket 3 a.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2012:798.
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3.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att
7 kap. 3 a–3 d §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
3 a §1
Om inte annat följer av 3 b–3 d §§
För annat bränsle än som avses i
får en skattskyldig göra avdrag för
2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och
energiskatt med 100 procent och för
som en skattskyldig förbrukat eller sålt
koldioxidskatt med 100 procent på
som motorbränsle, får den skattskylbränsle som den skattskyldige har fördige göra avdrag för energiskatt med
brukat eller sålt som motorbränsle, upp
100 procent och för koldioxidskatt
till belopp som motsvarar skatten på
med 100 procent av skatten på den
den andel av motorbränslet som
andel av motorbränslet som utgörs
utgörs av beståndsdel som framav beståndsdel som framställts av
ställts av biomassa.
biomassa.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Första stycket gäller dock inte för
Första stycket gäller dock inte för
biogas.
biogas eller för den beståndsdel av
motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första
stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.
3 b §2
Om ett bränsle som framställts av
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
biomassa utgör ett bränsle som avses i
första stycket 1, 2 eller 3 och som en
2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3,
skattskyldig förbrukat eller sålt som
får den skattskyldige under respektive
motorbränsle, får den skattskyldige
redovisningsperiod endast göra avdrag
göra avdrag för koldioxidskatt med
enligt 3 a § för skatt som motsvarar
100 procent av koldioxidskatten på
skatten på den andel av motorbränsle
den andel av motorbränslet som utgörs
som bränslet utgör och till den del som
av beståndsdel som framställts av
uppgår till högst 15 volymprocent av
biomassa.
den totala mängd motorbränsle som
detta bränsle ingår i och för vilket den
skattskyldige ska redovisa skatt under
redovisningsperioden.
Första stycket gäller endast om
Med redovisningsperiod förstås här
motorbränslet eller beståndsdelen
redovisningsperiod enligt 26 kap. 10
omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt
eller 17 § eller en händelse enligt

1 Senaste lydelse 2012:798.
2 Senaste lydelse 2012:798.
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26 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen.

3 c §3
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 1 eller 2 och som en
första stycket 1 eller 2 och som den
skattskyldig förbrukat eller sålt som
skattskyldige förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med viss
göra avdrag för energiskatt med 89
procentuell andel av energiskatten på
procent och för koldioxidskatt med
den andel av motorbränslet som
100 procent på den andel av bränslet
utgörs av beståndsdel som framsom utgörs av annan beståndsdel
ställts av biomassa.
som framställts av biomassa än sådan
som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande
skatten på beståndsdelens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för
vilket den skattskyldige ska redovisa
skatt under redovisningsperioden.
Med procentuell andel i första
Med redovisningsperiod förstås här
stycket förstås 100 procent minskat
period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller
med kvoten mellan energiinnehållet i
en händelse enligt 26 kap. 8 §
beståndsdelen och 0,0326 GJ per liter.
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Om beståndsdelen utgörs av etanol
medges skattebefrielse enligt denna
paragraf endast om den skattskyldige
har framställt eller anskaffat denna
etanol eller motsvarande mängd
etanol, vilken vid import eller
framställning inom EU har hänförts
till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad
etanol).
3 d §4
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 och som den skattförsta stycket 3 och som en skattskyldige förbrukat eller sålt som
skyldig förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med 84
göra avdrag för energiskatt med viss
procent och för koldioxidskatt med
procentuell andel av energiskatten på

3 Senaste lydelse 2012:798.
4 Senaste lydelse 2012:798.
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100 procent på den andel av bränslet
den andel av motorbränslet som
som utgörs av annan beståndsdel
utgörs av beståndsdel som framsom framställts av biomassa än sådan
ställts av biomassa.
som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande
skatten på beståndsdelens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket
den skattskyldige ska redovisa skatt
under redovisningsperioden.
Med procentuell andel i första
Med redovisningsperiod förstås här
stycket förstås 100 procent minskat
period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller
med kvoten mellan energiinnehållet i
en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
beståndsdelen och 0,0359 GJ per liter.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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3.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
dels att 10, 13, 15 a och 17 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 d §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § 1
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som
1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön, eller
3. är tjänstledig utan lön,
4. har rätt till etableringsersättning
4. har rätt till etableringsersättning
enligt
lagen
(2010:197)
om
enligt
lagen
(2010:197)
om
etableringsinsatser för vissa nyetableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
anlända invandrare, eller
5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt
stöd enligt lagen (2013:000) om stöd
vid korttidsarbete.
Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt
37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från
medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till
ersättning som i sådana fall ska gälla.
13 § 2
Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande
1. haft semester,
2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning
än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller
barns födelse, eller
3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller
ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön.
Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederlagets
storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i
anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd som
motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om beräkningen.
Tid med arbetstidsminskning eller

1 Senaste lydelse 2013:152.
2 Senaste lydelse 2006:470.
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partiell arbetsbefrielse som berättigar
arbetsgivaren till preliminärt stöd
enligt lagen (2013:000) om stöd vid
korttidsarbete ska dock inte jämställas
med förvärvsarbete enligt första
stycket 2.
15 a § 3
Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den
sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om
anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.
Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av
ramtiden.
En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett
arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.
Tredje stycket gäller inte för en
sökande som avses i 16 d §.
16 d §
När ramtid ska bestämmas räknas
inte heller månader då den sökande
har deltagit i korttidsarbete för vilket
preliminärt stöd har lämnats enligt
lagen (2013:000) om stöd vid korttidsarbete, om det inte är förmånligare
för sökanden att sådan tid räknas med.
Om sökanden har deltagit i
korttidsarbete under en sammanhängande period och arbetsgivaren har
fått preliminärt stöd för någon del av
denna period men ansökan om sådant
stöd ännu inte har lämnats in eller
prövats för aktuell månad, ska ramtid
enligt första stycket bestämmas på
samma sätt som när preliminärt stöd
har lämnats för månaden.
17 a § 4
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
16 d, 17 eller 23 § inte ska räknas in i
17 eller 23 § inte ska räknas in i
ramtiden får omfatta högst fem år.
ramtiden får omfatta högst fem år.
Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

3 Senaste lydelse 2010:2030.
4 Senaste lydelse 2010:2031.
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3.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 1
dels att 41 a, 48 a, 48 b och 94 f §§ ska upphöra att gälla,
dels att 41, 48 c, 49 och 87 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 48 § ska lyda ”Finansieringsavgift”2.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

41 § 3
En arbetslöshetskassa ska ta ut
En arbetslöshetskassa ska ta ut
medlemsavgifter som i förening med medlemsavgifter som i förening med
andra inkomster får antas täcka andra inkomster får antas täcka
kassans förvaltningskostnader, betal- kassans förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och ningen av finansieringsavgift och
arbetslöshetsavgift samt övriga ut- övriga utgifter. En arbetslöshetskassa
gifter. En arbetslöshetskassa får får besluta om olika medlemsavgifter
besluta om olika medlemsavgifter för för olika medlemskategorier, om det
olika medlemskategorier, om det finns skäl för det.
finns skäl för det.
En arbetslöshetskassa får dock inte
för att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften ta ut
1. någon avgift av en medlem som
är arbetslös i den mening som avses i
41 a §, eller
2. mer än 300 kronor i månaden i
avgift per medlem av övriga
medlemmar.
48 c § 4
En finansierings- eller arbetslöshetsEn finansieringsavgift får inte
avgift får inte ändras efter tolv ändras efter tolv månader från utmånader från utgången av den gången av den kalendermånad som
kalendermånad som avgiften avser, avgiften avser, om anledningen till
om anledningen till ändringen är att ändringen är att de uppgifter som
de uppgifter som legat till grund för legat till grund för beräkningen av
beräkningen av avgiften ändrats.
avgiften ändrats.

1 Senaste lydelse av

41 a § 2008:410
48 a § 2009:665
48 b § 2009:665
94 f § 2013:153.
2 Senaste lydelse 2008:410.
3 Senaste lydelse 2008:410.
4 Senaste lydelse 2009:1438.
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49 § 5
Regeringen får meddela närmare
Regeringen får meddela närmare
föreskrifter om när och på vilket sätt föreskrifter om när och på vilket sätt
betalningarna enligt 48–48 b §§ ska betalningarna enligt 48 § ska göras.
göras.
87 § 6
För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag
med följande undantag.
Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans
verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar,
bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt
bestämmelserna i 82–84 §§ om fusion gäller inte.
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om
medlemskap, medlemsförteckning, medlemskap, medlemsförteckning,
medlemsavgift m.m., i 48–48 b §§ om medlemsavgift m.m., i 48 § om
finansieringsavgift och arbetslöshets- finansieringsavgift, i 94 g § om uppavgift, i 94 f och 94 g §§ om uppgifts- giftsskyldighet samt i 95–97 §§ och
skyldighet, samt i 95–97 §§ och 111– 111–115 §§ om överklagande, om115 §§ om överklagande, ompröv- prövning och ändring gäller för de
ning och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
anslutna i stället för medlemmarna. Det som sägs om medlem i 31 och
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten
61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande arbetslöstill den kompletterande arbetslös- hetskassan.
hetskassan.
I stället för det som sägs i 17 §
I stället för det som sägs i 17 §
tredje stycket gäller för den tredje stycket gäller för den
kompletterande arbetslöshetskassan kompletterande arbetslöshetskassan
följande. Till styrelseledamot får utses följande. Till styrelseledamöter får
medlemmar, förtroendevalda eller utses medlemmar, förtroendevalda
anställda i de organisationer som är eller anställda i de organisationer som
medlemmar i föreningen. Styrelse- är
medlemmar
i
föreningen.
ledamöterna får inte vara styrelse- Styrelseledamöterna får inte vara
ledamöter, kassaföreståndare eller styrelseledamöter, kassaföreståndare
ombud vid föreningsstämma i en eller ombud vid föreningsstämma i
annan arbetslöshetskassa.
en annan arbetslöshetskassa.
Bestämmelserna i 51–54 §§ om val
Bestämmelserna i 51–54 §§ om val
av ombud och valda ombud gäller i av ombud och valda ombud gäller i
den kompletterande arbetslöshets- den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud kassan på motsvarande sätt ombud
som utses av medlemsorganisa- som utses av medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller tionerna. För sådana ombud gäller
det som sägs i fjärde stycket om det som sägs i fjärde stycket om
styrelseledamot i den kompletterande styrelseledamöter i den kompletkassan.
terande kassan.

5 Senaste lydelse 2009:665.
6 Senaste lydelse 2013:153.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid
före den 1 januari 2014.
3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före
den 1 januari 2014.
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3.16

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

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5 a §1
Saknas tillräckliga uppgifter för att
Saknas tillräckliga uppgifter för att
fastställa skatten enligt 5 § första
fastställa skatten enligt 5 § första
stycket får denna tas ut med
stycket får denna tas ut med
198 kronor/liter för spritdryck,
196 kronor/liter för spritdryck,
48 kronor/liter för starkvin,
45 kronor/liter för starkvin,
24 kronor/liter för vin,
22 kronor/liter för vin,
9 kronor/liter för starköl,
8 kronor/liter för starköl,
1 krona/styck för cigaretter,
1 krona/styck för cigaretter,
64 öre/styck för cigariller och
64 öre/styck för cigariller och
cigarrer och
cigarrer och
709 kronor/kg för röktobak.
709 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte
22 volymprocent,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse 2011:1292.
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3.17

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

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1
dels att 7 kap. 3–14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 §§
samt rubrikerna närmast efter 7 kap. 2 och 6 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 1, 16, 18 och 21 §§, 11 kap. 17 och 47 §§,
33 kap. 3 §, 57 kap. 11, 16 och 19 §§, 63 kap. 3 a och 11 §§, 65 kap. 5 §, 67 kap.
7 och 24 §§ samt rubriken närmast före 63 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 7 kap. 3–11 §§ och 57 kap.
19 a § samt närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 10 §§ och närmast efter 7 kap. 2 §
nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7 §2
Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten.
Denna ska beräknas på följande sätt.
Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna
avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är
den fastställda och den beskattningsbara inkomsten.
För sådana ideella föreningar och
För sådana ideella föreningar och
registrerade trossamfund som uppregistrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 7 § första stycket
fyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§
minskas den fastställda inkomsten
minskas den fastställda inkomsten
med grundavdrag. Det belopp som
med grundavdrag. Det belopp som
återstår är den beskattningsbara
återstår är den beskattningsbara
inkomsten.
inkomsten.
3 kap.
1§
Detta kapitel gäller för fysiska personer.
Det finns bestämmelser om
– obegränsat skattskyldiga i 3–16 §§,
– begränsat skattskyldiga i 17–21 §§, och
– skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska inkomster i
22 och 23 §§.
För dödsbon finns särskilda bestämmelser i 4 kap.

1 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av
7 kap. 6 § 2011:1271
7 kap. 10 § 2011:1271
7 kap. 11 § 2011:1256.
2 Senaste lydelse 2011:1256.
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I 7 kap. 21 § finns bestämmelser om
att ägare av vissa fastigheter inte är
skattskyldiga för inkomst av fastigheten.
7 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för
– staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §,
– stiftelser i 3–6 §§,
– stiftelser, ideella föreningar och
– ideella föreningar i 7–13 §§,
registrerade trossamfund i 3–11 §§,
– registrerade trossamfund i 14 §,
– vissa andra juridiska personer i 15–20 §§, och
– ägare av vissa fastigheter i 21 §.
Vad som sägs om ett registrerat
trossamfund gäller även för självständiga organisatoriska delar av ett
sådant samfund.
I fråga om begränsat skattI fråga om begränsat skattskyldiga gäller bestämmelserna de
skyldiga gäller bestämmelserna de
inkomster som de är skattskyldiga
inkomster som de är skattskyldiga
för enligt 6 kap.
för enligt 3 eller 6 kap.
Stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund
Skattskyldighet
3§
Stiftelser som uppfyller ändamåls-,
verksamhets- och fullföljdskraven i
4–6 §§ samt ideella föreningar och
registrerade trossamfund som förutom
dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för
kapitalvinster och kapitalförluster,
skattskyldiga bara för inkomst av
sådan näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 §.
Föreningar och trossamfund som
uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är
dock inte skattskyldiga för
1. sådan inkomst som kommer från
en självständig näringsverksamhet
eller en särskild förvaltningsenhet som
avser fastighet, om inkomsten till
huvudsaklig del kommer från
– verksamhet som är ett direkt led i
främjandet av sådana ändamål som
avses i 4 § eller som har annan
naturlig anknytning till sådana
ändamål, eller
– verksamhet som av hävd
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utnyttjats som finansieringskälla för
ideellt arbete, eller
2. inkomst från innehav av en
fastighet som tillhör föreningen eller
trossamfundet och som används i
verksamheten på sådant sätt som anges
i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).
Ändamålskravet
4§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
ha ett eller flera allmännyttiga
ändamål. Med allmännyttigt ändamål
avses ett ändamål som främjar
– idrott,
– kultur,
– miljövård,
– omsorg om barn och ungdom,
– politisk verksamhet,
– religiös verksamhet,
– sjukvård,
– social hjälpverksamhet,
– Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,
– utbildning,
– vetenskaplig forskning, eller
– en annan likvärdig verksamhet.
Stiftelsens ändamål får inte vara
begränsat till vissa familjer eller
bestämda personer. Föreningens eller
trossamfundets ändamål får inte vara
begränsat
till
vissa
familjers,
medlemmars eller andra bestämda
personers ekonomiska intressen.
Verksamhetskravet
5§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
i den verksamhet som bedrivs under
beskattningsåret uteslutande eller så
gott som uteslutande främja ett eller
flera sådana ändamål som anges i 4 §.
Om verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret, får hänsyn
tas till hur kravet sammantaget har
uppfyllts året före beskattningsåret,
beskattningsåret samt det närmast
följande beskattningsåret.
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Fullföljdskravet
6§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för ett
eller flera allmännyttiga ändamål
enligt 4 §. Hänsyn får även tas till hur
intäkterna sammantaget har använts
under en period av flera beskattningsår.
Fullföljdskravet är uppfyllt även om
stiftelsen, föreningen eller trossamfundet under beskattningsåret inte har
använt sina intäkter i tillräcklig
omfattning, om detta förhållande kan
antas vara tillfälligt. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till om kravet
har uppfyllts de föregående beskattningsåren samt förutsättningarna för
att det kommer att uppfyllas under det
närmast följande beskattningsåret.
7§
Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska sådana intäkter
beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp
till beskattning, dock med undantag
för schablonintäkter enligt 42 kap.
43 § och kapitalvinster. Även följande
intäkter ska beaktas, om intäkterna
inte ska tas upp till beskattning enligt
denna lag:
1. Medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga
verksamheten.
2. Stöd eller bidrag.
3. Förvärv genom testamente eller
gåva.
Intäkter som avses i första stycket 2
och 3 ska dock beaktas bara om det
framgår av omständigheterna att avsikten är att de ska användas direkt för
verksamheten.
Intäkter som avses i första stycket
ska minskas med kostnader för att
förvärva och bibehålla dessa intäkter.
8§
Skatteverket får medge undantag
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från fullföljdskravet för en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund som avser att förvärva en
fastighet eller annan anläggning som är
avsedd för den ideella verksamheten.
Detsamma gäller om en förening eller
ett trossamfund avser att genomföra
omfattande byggnads-, reparationseller anläggningsarbeten på en fastighet
som används av föreningen eller
trossamfundet.
Beslutet får avse högst fem
beskattningsår i följd. Det får förenas
med villkor att föreningen eller
trossamfundet ska ställa säkerhet eller
liknande för den inkomstskatt som
kan komma att påföras föreningen
eller trossamfundet på grund av
omprövning av besluten om slutlig
skatt för de år som beslutet avser, om
det upphör att gälla enligt 9 §.
Skatteverkets beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.
9§
Om den ideella föreningen eller det
registrerade trossamfundet inte inom
föreskriven tid har genomfört den
avsedda investeringen eller inte har
iakttagit något annat villkor i beslutet,
ska skattskyldigheten prövas som om
undantaget inte hade medgetts.
Öppenhetskravet
10 §
En ideell förening eller ett registrerat trossamfund får inte vägra någon
inträde som medlem, om det inte finns
särskilda skäl för det med hänsyn till
arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.
11 §
Ideella
föreningars
central-,
distrikts- eller samarbetsorganisationer
anses som öppna om deras
medlemmar utgörs av föreningar som
uppfyller kravet i 10 §.
Ett registrerat trossamfund anses
som öppet om den del av trossam112
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fundet där medlemsantagning sker
uppfyller kravet i 10 §.
16 § 3
Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund av
innehav av fastigheter:
– akademier,
– allmänna undervisningsverk,
– studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som
sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med
stöd av högskolelagen ansvarar för,
– regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,
– arbetslöshetskassor,
– personalstiftelser som avses i
– personalstiftelser som avses i
lagen (1967:531) om tryggande av
lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. och vars
pensionsutfästelse m.m. och vars
ändamål uteslutande är att lämna
ändamål uteslutande är att lämna
understöd vid arbetslöshet, sjukdom
understöd vid arbetslöshet, sjukdom,
eller olycksfall,
olycksfall eller utbildning,
– stiftelser som bildats enligt avtal
– stiftelser som bildats enligt avtal
mellan organisationer av arbetsgivare
mellan organisationer av arbetsgivare
och arbetstagare med ändamål att
och arbetstagare med ändamål att
lämna avgångsersättning till arbetslämna avgångsersättning till friställda
tagare som blivit arbetslösa eller att
arbetstagare eller främja åtgärder till
främja åtgärder till förmån för
förmån för arbetstagare som blivit
arbetstagare som blivit eller löper
uppsagda eller löper risk att bli upprisk att bli arbetslösa eller att lämna
sagda till följd av driftsinskränkning,
understöd vid utbildning eller att
företagsnedläggning eller rationaliselämna permitteringslöneersättning,
ring av företags verksamhet eller med
och
ändamål att lämna permitteringslöneersättning, och
– bolag eller andra juridiska
– bolag eller annan juridisk person
personer som uteslutande har till
som uteslutande har till uppgift att
uppgift att lämna permitteringslämna permitteringslöneersättning.
löneersättning.
18 §
Bestämmelserna om begränsning i
Bestämmelserna om begränsning i
skattskyldigheten i 15–17 §§ tillämskattskyldigheten i 15–17 §§
pas för stiftelser bara om
tillämpas för stiftelser bara om
fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid
fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Om
tillämpning av fullföljdskravet ska
det finns särskilda krav när det gäller
stiftelserna anses främja ett allmänverksamheten eller liknande, tillämpas bestämmelserna om begränsning
nyttigt ändamål.

3 Senaste lydelse 2009:768.
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i skattskyldigheten bara om stiftelserna i sin verksamhet uteslutande
eller så gott som uteslutande
uppfyller dessa krav. När det anges
att stiftelserna uteslutande ska
bedriva viss verksamhet gäller dock
det.

Om det finns särskilda krav när
det gäller verksamheten eller liknande, tillämpas bestämmelserna om
begränsning i skattskyldigheten bara
om stiftelserna i sin verksamhet
uteslutande eller så gott som
uteslutande uppfyller dessa krav. När
det anges att stiftelserna uteslutande
ska bedriva viss verksamhet gäller
dock det.

21 §
Ägare av en sådan fastighet som
avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är inte
skattskyldig för inkomst från sådan
användning av fastigheten som gör att
byggnaden enligt 2 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen ska anses som
annan specialbyggnad än kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad
eller reningsanläggning.
Ägare av en sådan fastighet som
avses i 3 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen är inte skattskyldig för
inkomst från sådan användning av
fastigheten som avses i den paragrafen.
Ägare av en sådan fastighet som
Annan ägare av en sådan fastighet
avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxesom avses i 3 kap. 4 §
ringslagen (1979:1152) är inte
fastighetstaxeringslagen än en sådan
skattskyldig för inkomst av fastigideell förening eller ett sådant
heten i den utsträckning den används
registrerat trossamfund som uppfyller
för ändamål som avses i den
kraven i 7 § första stycket är inte
paragrafen.
skattskyldig för inkomst av fastigheten i den utsträckning den används
för ändamål som avses i den
paragrafen.
För sådan ideell förening eller
registrerat trossamfund som uppfyller
kraven i 4–6 och 10 §§ tillämpas dock
i stället 3 § andra stycket 2.
11 kap.
17 § 4
Förmån i form av utbildning eller
Förmån i form av utbildning eller
annan åtgärd som är av betydelse för
annan åtgärd som är av väsentlig
att den skattskyldige ska kunna
betydelse för att den skattskyldige
fortsätta att förvärvsarbeta ska inte
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta
tas upp hos den som blivit eller löper
ska inte tas upp hos den som riskerar

4 Senaste lydelse 2007:1419.

114

PROP. 2013/14:1

att bli arbetslös på grund av
omstrukturering, personalavveckling
eller liknande i arbetsgivarens verksamhet.

Första stycket gäller inte förmån
från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, om den anställde är
företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till en sådan
person. Om arbetsgivaren är en
enskild näringsidkare, gäller första
stycket inte förmån till sådana anställda som är närstående till arbetsgivaren.

risk att inom fem år bli arbetslös på
grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet.
Första stycket gäller också om
avsikten är att den skattskyldige ska få
annat arbete hos arbetsgivaren.
Första och andra styckena gäller
inte förmån från fåmansföretag eller
fåmanshandelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare
i företaget eller närstående till en
sådan person. Om arbetsgivaren är
en enskild näringsidkare, gäller första
och andra styckena inte förmån till
sådana anställda som är närstående
till arbetsgivaren.

47 §
Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas upp
till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det utbetalade beloppet.
Som inkomst ska inte heller tas
Som inkomst ska inte heller tas
upp sådana periodiska understöd
upp sådana periodiska understöd
som betalas ut från en stiftelse som är
som betalas ut från stiftelser, ideella
undantagen från skattskyldighet
föreningar eller registrerade trossamenligt 7 kap. 3–6 §§ eller från en ideell
fund som är undantagna från
förening som har till uppgift att främja
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 §.
de ändamål som anges i 7 kap. 4 §, om
Detta gäller dock bara om utbetalföreningen uppfyller övriga villkor i
ningen görs för att främja omsorg om
7 kap. 7–13 §§ för undantag helt eller
barn och ungdom, social hjälpverkdelvis från skattskyldighet. Detta
samhet, utbildning eller vetenskaplig
gäller dock bara om utbetalningen
forskning.
görs för att fullfölja något av de
ändamål som anges i 7 kap. 4 §.
33 kap.
3 §5
Ett positivt fördelningsbelopp beEtt positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt
räknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning
kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november året närmast
utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket
före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut ökad med
beskattningsåret går ut ökad med
fem och en halv procentenhet.
sex procentenheter.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.

5 Senaste lydelse 2011:1272.
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Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8–20 §§.
57 kap.
11 § 6

Årets gränsbelopp är
1. ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp
fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, eller
2. summan av
– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad
med nio procentenheter, och
– för andelar i fåmansföretag eller
– för andelar i fåmansföretag eller
företag som avses i 6 § lönebaserat
företag som avses i 6 § lönebaserat
utrymme enligt 16–19 a §§.
utrymme enligt 16–19 §§.
För tillgångar som avses i 2 §
För tillgångar som avses i 2 §
andra stycket ska statslåneräntan i
andra stycket ska statslåneräntan i
stället ökas med en procentenhet.
stället ökas med en procentenhet.
Bestämmelserna i första stycket 1
Bestämmelserna i första stycket 1
och i 16–19 §§ gäller inte för sådana
och i 16–19 a §§ gäller inte för
tillgångar.
sådana tillgångar.
Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som
äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den
tidigare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.
16 § 7

Det lönebaserade utrymmet är
Det lönebaserade utrymmet är
– 25 procent av löneunderlaget
50 procent av löneunderlaget enligt
enligt 17 och 18 §§, och
17 och 18 §§ och fördelas med lika
– 25 procent av det löneunderlag
belopp på andelarna i företaget.
som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas
med lika belopp på andelarna i
företaget.
Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen
av det lönebaserade utrymmet för den andelen.
Det lönebaserade utrymmet för
delägarens samtliga andelar får inte
överstiga ett belopp som motsvarar
50 gånger sådan kontant ersättning
som avses i 17 § första stycket och som
delägaren eller någon närstående har
fått från företaget och dess dotterföretag
under året före beskattningsåret.

6 Senaste lydelse 2011:1271.
7 Senaste lydelse 2011:1271.
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19 § 8
Lönebaserat utrymme ska beLönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller
räknas bara om
någon närstående under året före
1. andelsägaren äger andelar i
beskattningsåret fått sådan kontant
företaget som motsvarar minst fyra
ersättning som avses i 17 § första
procent av kapitalet i företaget, och
stycket från företaget och dess
2. andelsägaren eller någon närdotterföretag med ett belopp som
stående under året före beskattsammanlagt inte understiger det
ningsåret fått sådan kontant ersättlägsta av
ning som avses i 17 § första stycket
från företaget och dess dotterföretag
med ett belopp som sammanlagt inte
understiger det lägsta av
– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda
kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och
– 9,6 inkomstbasbelopp.
– tio inkomstbasbelopp.
19 a §
Vid tillämpning av 16–19 §§ ska
det med dotterföretag avses ett företag
där moderföretagets andel, direkt eller
indirekt genom ett annat dotterföretag,
överstiger 50 procent av kapitalet i
företaget. Om företaget är ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet
delägarbeskattad juridisk person, ska
det dock med dotterföretag avses ett
företag där samtliga andelar, direkt
eller indirekt, ägs av moderföretaget.

8 Senaste lydelse 2008:1343.
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63 kap.
Nuvarande lydelse
3 a §9
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,567 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,01 prisbasbelopp

0,785 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 1,01 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,674 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,129 prisbasbelopp ökat med
11 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,75 prisbasbelopp

21 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,182 prisbasbelopp

överstiger 3,75 men inte 4,77 prisbasbelopp

0,233 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 4,77 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,66 prisbasbelopp ökat med
1 procent
av
den
fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,12
prisbasbelopp

1,448 prisbasbelopp minskat med
9 procent
av
den
fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 12,12 prisbasbelopp

0,357 prisbasbelopp

9 Senaste lydelse 2012:757.
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Föreslagen lydelse
3a§
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,682 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,105 prisbasbelopp

0,880 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 1,105 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp minskat med
8,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,208 prisbasbelopp ökat med
11,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,69 prisbasbelopp

21,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,103 prisbasbelopp

överstiger 3,69 men inte 4,785 prisbasbelopp

0,322 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 4,785 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp ökat med
1 procent
av
den
fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,43
prisbasbelopp

1,541 prisbasbelopp minskat med
9 procent
av
den
fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 12,43 prisbasbelopp

0,422 prisbasbelopp
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ideella föreningar

Ideella föreningar och registrerade
trossamfund

11 §
Ideella föreningar och registrerade
Ideella föreningar och registrerade
trossamfund som uppfyller kraven i
trossamfund som uppfyller kraven i
7 kap. 4–6 och 10 §§ har rätt till
7 kap. 7 § första stycket har rätt till
grundavdrag med 15 000 kronor.
grundavdrag med 15 000 kronor.
65 kap.
5 § 10
För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara
förvärvsinkomster
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en nedre skiktgräns, och
– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en övre skiktgräns.
Skiktgränserna bestäms med utSkiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på
gångspunkt i en nedre skiktgräns på
367 600 kronor för beskattningsåret
435 900 kronor för beskattningsåret
2009 och en övre skiktgräns på
2014 och en övre skiktgräns på
526 200 kronor för beskattningsåret
602 600 kronor för beskattningsåret
2009.
2014.
För de därpå följande beskattFör de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till
ningsåren uppgår skiktgränserna till
skiktgränserna för det föregående
skiktgränserna för det föregående
beskattningsåret multiplicerade med
beskattningsåret multiplicerade med
det jämförelsetal, uttryckt i procent,
det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det
som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i juni året före
allmänna prisläget i juni året före
beskattningsåret och prisläget i juni
beskattningsåret och prisläget i juni
andra året före beskattningsåret plus
andra året före beskattningsåret plus
två procentenheter. Skiktgränserna
två procentenheter. Skiktgränserna
fastställs av regeringen före utgången
fastställs av regeringen före utgången
av året före beskattningsåret och
av året före beskattningsåret och
avrundas nedåt till helt hundratal
avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.
kronor.
Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett
beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

10 Senaste lydelse 2011:1256.
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67 kap.
Nuvarande lydelse
7 § 11
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 0,91 men inte 2,72 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
30,4 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,461 prisbasbelopp och
9,50 procent av arbetsinkomsterna
mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,868 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt
Föreslagen lydelse

7§
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad

11 Senaste lydelse 2009:1452.
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med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt
överstiger 0,91 men inte 2,94 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
33,2 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 2,94 men inte 8,08 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,584 prisbasbelopp och
11,1 procent av arbetsinkomsterna
mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 8,08 prisbasbelopp

skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 § 12
Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de som
1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva
3. har haft utgifter för gåva
avseende hjälpverksamhet bland beavseende främjande av social hjälphövande eller främjande av vetenverksamhet eller vetenskaplig forskskaplig forskning till en godkänd
ning till en godkänd gåvomottagare
gåvomottagare eller ska ta upp värdet
eller ska ta upp värdet av sådan gåva
av sådan gåva som inkomst.
som inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har
lämnats före dödsfallet.
3. 13 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013.

12 Senaste lydelse 2011:1271.
13 Senaste lydelse 2011:1271.
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3. Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2016.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 5 § om beskattning vid uttag ur näringsverksamhet ska inte tillämpas om en stiftelse vid ikraftträdandet blir
skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. till följd av den nya bestämmelsen
i 7 kap. 4 §.
3. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 57 kap. 19 § 2 andra strecksatsen
ska för beskattningsår 2014 och 2015 i stället för 9,6 inkomstbasbelopp gälla
tio inkomstbasbelopp.
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3.18

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

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)
dels att 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 11–13 §§ och 2 kap.
29–31 §§, samt närmast före 1 kap. 11 och 13 §§ och 2 kap. 29 § nya rubriker
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
Forskning och utveckling
11 §
Med forskning avses i denna lag
systematiskt och kvalificerat arbete
med att i kommersiellt syfte ta fram ny
kunskap.
12 §
Med utveckling avses i denna lag
systematiskt och kvalificerat arbete
med att i kommersiellt syfte använda
resultatet av forskning för att utveckla
nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra
redan existerande sådana.
Koncern
13 §
Med koncern avses vid tillämpning
av 2 kap. 31 § en koncern av sådant
slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

2 kap.
19 § 1
En ersättning till en idrottsutövare
En ersättning till en idrottsutövare
från en sådan ideell förening som
från en ideell förening som har till
avses i 7 kap. 7–13 §§ inkomständamål att främja idrott och som
skattelagen (1999:1229) och som har
uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och
till huvudsakligt syfte att främja
10 §§
inkomstskattelagen
(1999:1229) är avgiftsfri, om
idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om

1 Senaste lydelse 2010:1282.
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ersättningen från föreningen under
året inte har uppgått till ett halvt
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken.

ersättningen från föreningen under
året inte har uppgått till ett halvt
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken.
Avdrag för personer som arbetar med
forskning eller utveckling
29 § 2
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §,
om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning till en person
som arbetar med forskning eller
utveckling.
Med avgiftspliktig ersättning ska vid
tillämpning av första stycket inte avses
sådan ersättning på vilken avgifter ska
betalas enligt 27 eller 28 §.
30 § 3
Avdrag enligt 31 § får göras bara
om personen under kalendermånaden
har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under
minst tre fjärdedelar och minst 15
timmar av sin faktiska arbetstid.
Om villkoren i första stycket inte är
uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå
göras om avdrag enligt första stycket
har fått göras under var och en av de
närmast föregående fyra kalendermånaderna.
Avdrag enligt andra stycket får inte
göras om orsaken till att villkoren
enligt första stycket inte är uppfyllda är
att personen har fått ändrade arbetsuppgifter.
31 §
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning
till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras
med 10 procent av avgiftsunderlaget
för denna person. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det

2 Tidigare 2 kap. 29 § upphävd genom 2006:1345.
3 Tidigare 2 kap. 30 § upphävd genom 2006:1345.
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sammanlagda avdraget för samtliga
personer som arbetar med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige
får inte överstiga 230 000 kronor.
Vid bedömningen av avdragsrätten
enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern
och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i
första hand göras av moderföretaget.
Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det
utnyttjas av dotterföretagen i den
ordning som moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§ tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2013.
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3.19

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

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 § 1
Influtna arbetsgivaravgifter ska
Influtna arbetsgivaravgifter ska
fördelas mellan avgiftsändamålen enfördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter
ligt beslut om arbetsgivaravgifter
som följer av 53 kap. skattesom följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag
förfarandelagen (2011:1244). Avdrag
som görs enligt 5 § lagen
som görs enligt 2 kap. 31 § social(2001:1170) om särskilda avdrag i
avgiftslagen (2000:980) och avdrag
vissa fall vid avgiftsberäkningen
som görs enligt 5 § lagen (2001:1170)
enligt lagen (1994:1920) om allmän
om särskilda avdrag i vissa fall vid
löneavgift och socialavgiftslagen
avgiftsberäkningen enligt lagen
(2000:980) ska i första hand avse
(1994:1920) om allmän löneavgift
arbetsmarknadsavgiften och därefter
och socialavgiftslagen (2000:980) ska
sjukförsäkringsavgiften, föräldraföri första hand avse arbetsmarknadssäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften
avgiften och därefter i angiven
och efterlevandepensionsavgiften.
ordning
sjukförsäkringsavgiften,
föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.
Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och
räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om fördelningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2011:1404.
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3.20

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
Denna lag tillämpas vid beDenna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
handling av personuppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamSkatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt het och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets
lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsupphantering av vissa borgenärsuppgifter, om behandlingen är helt eller
gifter och lagen (2013:000) om stöd
delvis automatiserad eller om uppvid korttidsarbete, om behandlingen
gifterna ingår i eller är avsedda att
är helt eller delvis automatiserad eller
om uppgifterna ingår i eller är
ingå i en strukturerad samling av
avsedda att ingå i en strukturerad
personuppgifter som är tillgängliga
för sökning eller sammanställning
samling av personuppgifter som är
enligt särskilda kriterier.
tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda
kriterier.
Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av
uppgifter om juridiska personer och avlidna.
2 kap.
3 §3
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i
databasen:
1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare
och andra företrädare,
3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
2 Senaste lydelse 2007:329.
3 Senaste lydelse 2013:645.
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8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs i verk12. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och
samheten med bouppteckningar och
dödsboanmälningar enligt ärvdadödsboanmälningar enligt ärvdabalken, och
balken,
13. uppgifter som behövs vid
13. uppgifter som behövs vid
hantering av underrättelser från
hantering av underrättelser från
arbetsgivare om anställning av
arbetsgivare om anställning av ututlänningar som avses i lagen
länningar som avses i lagen
(2013:644) om rätt till lön och annan
(2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en
ersättning för arbete utfört av en
utlänning som inte har rätt att vistas
utlänning som inte har rätt att vistas
i Sverige.
i Sverige, och
14. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:000) om
stöd vid korttidsarbete.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande
av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3.21

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om
särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen (2000:980) 1
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast före 7 § en
ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §2
Vid beräkning av den allmänna
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften
och
arbetsgivarlöneavgiften
och
arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa
avgifterna ska från summan av dessa
avgifter avdrag göras med 10 procent
avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. För den del av
av avgiftsunderlaget. För den del av
underlaget som arbetsgivaravgifterna
underlaget som arbetsgivaravgifterna
beräknas på enligt 2 kap. 28 §
beräknas på enligt 2 kap. 28 §
socialavgiftslagen (2000:980) får
socialavgiftslagen (2000:980) eller
avdraget inte medföra att dessa
som avdrag ska beräknas på enligt
avgifter understiger ålderspensions2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får
avgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
avdraget inte medföra att dessa
Sammanlagt får avdrag göras med
avgifter understiger ålderspensionshögst 7 100 kronor. Avdraget ska i
avgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
första hand göras från den allmänna
Sammanlagt får avdrag göras med
löneavgiften.
högst 7 100 kronor. Avdraget ska i
första hand göras från den allmänna
löneavgiften.
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska
endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.
Om flera avgiftsskyldiga ingår
Vid bedömningen av avdragstillsammans i en koncern, ska de vid
rätten enligt första stycket ska flera
bedömningen av avdragsrätten enligt
avgiftsskyldiga som ingår i samma
första stycket anses som en avgiftskoncern och som uppfyller villkoren
skyldig. Avdraget ska i sådant fall i
för att få göra avdrag anses som en
första hand göras av moderföretaget.
avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett
Till den del avdraget inte kan
sådant fall i första hand göras av
utnyttjas av moderföretaget, får det
moderföretaget. Till den del avdraget
utnyttjas av dotterföretagen i den
inte kan utnyttjas av moderföretaget,
ordning moderföretaget bestämmer.
får det utnyttjas av dotterföretagen i
den ordning som moderföretaget

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
2 Senaste lydelse 2008:1268.
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bestämmer.
Kombination av avdrag
7§
Om avdrag ska göras både enligt
denna lag och enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första hand göras enligt 2 kap.
31 § socialavgiftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3.22

Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen
(2006:227)

Härigenom föreskrivs att det i vägtrafikskattelagen (2006:227) ska införas
en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
6a§
Med skattepliktig för första gången
avses den tidpunkt då ett fordon för
första gången blir skattepliktigt enligt
2 kap. 1 § eller, om lagen (2006:228)
med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt är tillämplig, enligt 3 §
den lagen.
Om ett fordon har registrerats i ett
annat land än Sverige före den
tidpunkt som avses i första stycket, ska
i stället med skattepliktig för första
gången avses den tidpunkt då fordonet
för första gången har registrerats i ett
annat land enligt uppgift i
vägtrafikregistret.
Om det vid tillämpningen av andra
stycket inte går att fastställa den
tidpunkt då fordonet för första gången
har registrerats i ett annat land, ska i
stället med skattepliktig för första
gången avses den 1 januari det år som
utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § ska inte tillämpas vid befrielse från
fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § om fordonet före ikraftträdandet var befriat
från fordonsskatt.
3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som
avser tid före den 1 januari 2014.
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3.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt att 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av denna lag
Vid tillämpningen av denna lag
gäller 1 kap. 2–5, 7 och 8 §§ samt
gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
(2006:227). För personbilar klass I
(2006:227). För personbilar klass I
gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikgäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.
skattelagen.
Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten
för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före
den 1 januari 2014.
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3.24

Förslag till lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om budgetlagen (2011:203)
dels att 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 4 och 5 §§, samt
närmast före 9 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
3§
Regeringen
ska
i
budgetRegeringen
ska
i
budgetpropositionen och den ekonomiska
propositionen och den ekonomiska
vårpropositionen redovisa prognoser
vårpropositionen redovisa prognoser
över statens inkomster och utgifter,
över den makroekonomiska utveckstatens lånebehov och utgifterna
lingen, statens inkomster och utunder utgiftstaket.
gifter, statens lånebehov, utgifterna
under utgiftstaket och den offentliga
sektorns inkomster, utgifter och
skulder.
Prognoserna ska omfatta det innevarande budgetåret och de tre därpå
följande åren och baseras på väl specificerade förutsättningar.
4§
Regeringen ska i den ekonomiska
vårpropositionen redovisa en bedömning av de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.
Utvärdering
5§
Regeringen ska regelbundet redovisa en utvärdering av de prognoser
som anges i 3 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

1 Jfr Europeiska unionens råds direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas

budgetramverk, i den ursprungliga lydelsen.
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3.25

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 § och 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
4§
Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om
1. ersättningen understiger 100 kronor,
2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att
betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,
3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att
betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och
a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren
bedriver,
c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse
som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska
anses som inkomst av anställning, samt
d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller
förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller
4. ersättningen betalas ut till en
4. ersättningen betalas ut till en
idrottsutövare av en ideell förening
idrottsutövare av en sådan ideell
som har till ändamål att främja idrott
förening som avses i 7 kap. 7 § första
och som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6
stycket
inkomstskattelagen
och 10 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) och som har till
(1999:1229) och det kan antas att det
huvudsakligt syfte att främja idrottslig
som föreningen sammanlagt komverksamhet och det kan antas att det
mer att betala ut under kalenderåret
som föreningen sammanlagt komunderstiger ett halvt prisbasbelopp.
mer att betala ut under kalenderåret
understiger ett halvt prisbasbelopp.
30 kap.
4 §1
En inkomstdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande
subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller
motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar och
2. sådana ideella föreningar och
registrerade trossamfund som avses i
registrerade trossamfund som avses i
7 kap. 3 § inkomstskattelagen
7 kap. 7 och 14 §§ inkomstskatte(1999:1229), om intäkterna under
lagen (1999:1229), om intäkterna

1 Senaste lydelse 2011:1289.
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beskattningsåret
har
överstigit
under beskattningsåret har överstigit
grundavdraget enligt 63 kap. 11 §
grundavdraget enligt 63 kap. 11 §
den lagen,
den lagen,
3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för
dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och
4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.
66 kap.
27 § 2
Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett
beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från
utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning)
om
1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den
uppgiftsskyldige
a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,
eller
d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska
rättas,
3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande har saknats eller varit
felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna
inkomstdeklaration,
4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt
eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,
b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller
enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl., eller
f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av
sådant prissättningsbesked,
5. en förening eller ett registrerat
5. en förening eller ett registrerat
trossamfund inte har genomfört en
trossamfund inte har genomfört en
investering inom den tid som föreinvestering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i
skrivs i ett sådant beslut som avses i

2 Senaste lydelse 2012:387.
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7 kap. 12 § inkomstskattelagen eller
7 kap. 9 § inkomstskattelagen eller
inte har följt ett annat villkor i
inte har följt ett annat villkor i
beslutet, eller
beslutet, eller
6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.
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3.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1269) om
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva

Härigenom föreskrivs att 6–8 och 15 §§ lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under förutsättning att
1. den sökande vid beslutet om
1. den sökande vid beslutet om
slutlig skatt året före det år då
slutlig skatt året före det år då
ansökan görs är inskränkt skattansökan görs är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap.
skyldig enligt 7 kap. 3 § inkomst3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen
skattelagen (1999:1229),
(1999:1229),
2. den sökande har som ändamål
2. den sökande har som ändamål
att bedriva hjälpverksamhet bland
att främja social hjälpverksamhet
behövande eller att främja vetenskapeller vetenskaplig forskning eller helt
lig forskning eller helt eller delvis eller delvis bedriver sådan verksambedriver sådan verksamhet,
het,
3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig
a) även vid de två beslut om slutlig
skatt som fattas efter det beslut som
skatt som fattas efter det beslut som
avses i 1 kommer att bli inskränkt
avses i 1 kommer att bli inskränkt
skattskyldig enligt den bestämmelse
skattskyldig enligt de bestämmelser
som anges i samma punkt, och
som anges i samma punkt, och
b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra
vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och
5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än de som anges i
6 § 1, ska prövningen enligt 6 § 1 och
3 a gälla frågan om förhållandena är
sådana att den sökande skulle ha
blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid tillämpning
av någon av de bestämmelser som
anges i 6 § 1.

7§

8§
138

För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än 3 §, ska prövningen enligt 6 § 1 och 3 a denna lag
gälla frågan om förhållandena är
sådana att den sökande skulle ha
blivit och skulle komma att bli
inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
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Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sökande
om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i en stat
1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a
ska då gälla frågan om förhållandena
ska då gälla frågan om förhållandena
är sådana att den sökande skulle ha
är sådana att den sökande skulle ha
blivit och skulle komma att bli
blivit och skulle komma att bli
inskränkt skattskyldig enligt någon
inskränkt skattskyldig enligt 7 kap.
av de bestämmelser som anges i 6 § 1
3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
om denne skulle beskattas i Sverige.
om denne skulle beskattas i Sverige.
För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller
dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket.
15 §
Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om
1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om
3. innehavaren vid ett beslut om
slutlig skatt som fattats under den
slutlig skatt som fattats under den
tid som avses i 10 § inte är inskränkt
tid som avses i 10 § inte är inskränkt
skattskyldig enligt bestämmelserna i
skattskyldig enligt 7 kap. 3 § in7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller,
komstskattelagen (1999:1229) eller,
när det gäller en svensk mottagare
när det gäller en svensk mottagare
som är inskränkt skattskyldig enligt
som är inskränkt skattskyldig enligt
någon annan bestämmelse i 7 kap.
någon annan bestämmelse i 7 kap.
inkomstskattelagen än 3 § eller en
inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 §
utländsk mottagare, inte skulle ha
eller en utländsk mottagare, inte
blivit inskränkt skattskyldig vid
skulle ha blivit inskränkt skattskyltillämpning av 7 kap. 3 § inkomstdig vid tillämpning av 7 kap. 3, 7 eller
skattelagen,
14 § inkomstskattelagen,
4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt
första stycket 2, 3 eller 6.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket och 15 § första stycket 3
ska frågan om inskränkt skattskyldighet för år 2013 och tidigare år prövas i
förhållande till 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) i dessa
paragrafers lydelse före den 1 januari 2014.
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3.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:681) om
ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i
stället för dess lydelse enligt lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823)
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt SFS 2012:681
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

3 218 kr per m3

4 068 kr
per m3

1 833 kr per m3 3 218 kr per m3

5 051 kr
per m3
5 331 kr

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än 4 kr 7 öre
som avses under 1 per liter

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

140

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid
350oC,
b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

850 kr per m3

miljöklass 2

2 113 kr per m3 3 218 kr per m3
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KN-nr

Slag av bränsle

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass
4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

6. 2701, 2702
eller 2704

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Kol och koks

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt
per m3

2 259 kr per m3 3 218 kr per m3

5 477 kr
per m3

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr
per 1 000
kg
4 477 kr
per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

2 409 kr
per
1 000 m3
3 348 kr
per
1 000 m3
3 446 kr
per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Föreslagen lydelse
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Skattebelopp
Energiskatt

Annan bensin än 4 kr 7 öre
som avses under 1 per liter
eller 7
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KN-nr

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid
350oC,
b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

850 kr per m3

3 218 kr per m3

4 068 kr
per m3

1 833 kr per m3 3 218 kr per m3

miljöklass 2

2 113 kr per m3 3 218 kr per m3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr per m3 3 218 kr per m3

5 051 kr
per m3
5 331 kr
per m3
5 477 kr
per m3

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr
per
1 000 kg

2 kr 60 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

6. 2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

7. 2710 11 31

Flygbensin med en 3 kr 28 öre
blyhalt om högst
per liter
0,005 gram per
liter

3 385 kr
per 1 000
kg
4 477 kr
per
1 000 kg

2 409 kr
per
1 000 m3
3 348 kr
per
1 000 m3

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
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3.28

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:797) om
ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:1776) om skatt på
energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:797) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2012:797
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte ger

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte

Råtallolja och bränsle

följer av tidigare punkter,

som avses i 2 kap. 1 §

förbrukning för framställning

första stycket 3 b

av värme i en anläggning för
vilken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med
utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

6 procent

–
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Föreslagen lydelse
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte ger

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte

Råtallolja och bränsle

följer av tidigare punkter,

som avses i 2 kap. 1 §

förbrukning för framställning

första stycket 3 b

av värme i en anläggning för
vilken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med
utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

20 procent

–

Lydelse enligt SFS 2012:797

Föreslagen lydelse

6 a kap.
2§
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för
Om råtallolja förbrukas för
ändamål som anges i 1 § 17 b,
ändamål som anges i 1 § 17 b,
medges befrielse från eneskattrgien
medges befrielse från energiskatten
med ett belopp som motsvarar
med ett belopp som motsvarar
6 procent av den koldioxidskatt som
20 procent av den koldioxidskatt
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.
första stycket 3 a.
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4 Den makroekonomiska utvecklingen

Sammanfattning

–

Svensk ekonomi har tydligt påverkats av
det
senaste
årets
internationella
konjunkturnedgång. Tillväxten i svensk
BNP mattades av 2012 och har varit låg
under inledningen av 2013.

–

Även om en något starkare utveckling kan
anas det andra halvåret förväntas tillväxten i
svensk ekonomi för helåret 2013 bli låg,
med fallande export och investeringar.

–

BNP-tillväxten bedöms öka 2014 jämfört
med 2013, till följd av en starkare
internationell utveckling och en ökad
tillförsikt hos svenska företag och hushåll.
Bidraget från hushållens konsumtion väntas
bli högt relativt tidigare återhämtningar.

–

Sysselsättningen och arbetskraften väntas
fortsätta öka i god takt 2014. Ökningen i
sysselsättningen blir dock inte tillräckligt
hög för att arbetslösheten ska minska
påtagligt.

–

Löneökningarna bedöms bli återhållna 2014
och inflationen låg. Penningpolitiken
förväntas vara fortsatt expansiv.

–

Det låga resursutnyttjandet och en god
utveckling av de disponibla inkomsterna
skapar tillsammans med en internationell
återhämtning förutsättningar för en
förhållandevis hög BNP-tillväxt 2015–2017.

–

Det råder en stor osäkerhet om den
framtida konjunkturutvecklingen. Riskerna
för en svagare utveckling bedöms överväga.

I detta avsnitt redovisas prognosen för den
ekonomiska utvecklingen i Sverige och
omvärlden fram t.o.m. 2017. 76 För att belysa den
osäkerhet som omgärdar prognosen redovisas
två alternativa scenarier för den ekonomiska
utvecklingen. Osäkerheten ökar dessutom med
prognoshorisonten. Till följd av detta har tyngdpunkten i framställningen lagts på prognosen för
innevarande och nästa år. Utvecklingen 2015–
2017 redovisas i ett separat delavsnitt. Avsnittet
avslutas med en beskrivning av hur prognosen
har reviderats jämfört med den bedömning som
gjordes i 2013 års ekonomiska vårproposition.
I avsnittet återfinns jämförelser med andra
bedömares prognoser av variablerna BNP,
arbetslöshet, inflation och BNP-gap. Genom att
redovisa jämförelser med andra bedömare, och
motivera större avvikelser, avser regeringen
tydliggöra de prognoser och bedömningar som
görs.

76 I arbetet med denna prognos har information som fanns tillgänglig

fram t.o.m. den 24 augusti 2013 beaktats. Prognosen är baserad på nu
gällande regler och av regeringen föreslagna och aviserade åtgärder i
denna proposition. I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga innehåll i
detalj.
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4.1

Utvecklingen 2013 och 2014

Diagram 4.2 Förtroendeindikatorer i valda länder 2006–
2013

4.1.1

Internationell konjunkturutveckling

Index
3

Låg tillväxt i världsekonomin 2012 och 2013

2

Det internationella konjunkturläget försämrades
2012 och under inledningen av 2013. I euroområdet föll BNP och den ekonomiska
utvecklingen i USA bromsade in. Även i många
tillväxtekonomier föll tillväxten tillbaka. 77
Världshandeln och industriproduktionen har
som en följd av detta mattats av (se diagram 4.1).

1
0
-1
-2
Euroområdet, inköpschefsindex
USA, inköpschefsindex

-3

Japan, ekonomiskt sentiment

Diagram 4.1 Världshandel och industriproduktion 2006–
2013
Årlig procentuell förändring
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Världshandel
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Anm.: Serierna är säsongrensade och normaliserade så att medelvärdet är 0 och
standardavvikelsen är 1. Data för euroområdet avser tjänste- och tillverknings–
industrin. Data för USA avser tillverkningsindustrin.
Källor: Markit, Institute for Supply and Management och Sentix.

25
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-4

09
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Källa: CPB - Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

En något starkare utveckling kan anas det andra
halvåret i år. Aktörer på den finansiella
marknaden visar viss tillförsikt inför framtiden
och förtroendeindikatorer har stigit bland
hushåll och företag i många OECD-länder (se
diagram 4.2).
Konjunkturnedgången i euroområdet tycks ha
nått sin botten. Recessionen ser dock ut att
fortsätta i stora ekonomier som Spanien och
Italien, vilket dämpar den ekonomiska utvecklingen i euroområdet under den resterande delen
av 2013. Till detta bidrar ett ansträngt banksystem som begränsar utlåningen, inte minst till
små- och medelstora företag.

I USA har förtroendet för den ekonomiska
utvecklingen stärkts bland konsumenter och
företag den senaste tiden. Samtidigt har de längre
marknadsräntorna stigit påtagligt under
sommaren. Räntorna steg i anslutning till att den
amerikanska centralbanken började förbereda
marknaden på att den senare under 2013 avser
trappa ned de kvantitativa lättnaderna. Det
relativt höga ränteläget verkar dämpande på
tillväxten i USA, men penningpolitiken är ändå
att betrakta som expansiv och tillväxten
förväntas stiga något det andra halvåret 2013
jämfört med det första. Den svaga utvecklingen
det första halvåret medför dock att tillväxten för
helåret 2013 blir dämpad (se tabell 4.1).
Tabell 4.1 Internationell och finansiell ekonomi
Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring om annat ej anges
Genomsnitt
1998–2012

2012

2013

2014

BNP, euroområdet

1,5

-0,6

-0,7

0,9

BNP, USA

2,3

2,8

1,5

2,7

BNP, världen

3,6

3,2

3,2

4,0

1,2

0,75

0,50

0,50

Fed funds1,3

0,25

0,25

0,25

1,32

1,30

1,28

111

106

104

Refiränta
EUR/USD

1

Brentolja1,4
1

Värde vid respektive års slut.
2
Europeiska centralbankens styrränta i procent.
3
Amerikansk styrränta i procent.
4
US Dollar per fat.
Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis, Internationella valutafonden,
Reuters EcoWin och egna beräkningar.
77 Tillväxtekonomier definieras som länder som inte är medlemmar i

OECD.
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I Japan bedöms tillväxten stiga ytterligare något
2013, jämfört med 2012. Detta drivs framför allt
av en mer expansiv penningpolitik, men även av
finanspolitiska stimulanser.
De stigande räntorna i stora delar av världen
och den ökade oron på finansiella marknader
med anledning av konflikterna i Mellanöstern
har bidragit till en accelererande kapitalflykt från
flera tillväxtekonomier. Detta har försvagat
valutorna i många länder och centralbankerna i
bl.a. Indien och Brasilien har höjt sina styrräntor
i ett försök att motverka försvagningen. För de
stora tillväxtekonomierna, Kina, Indien,
Brasilien och Ryssland, har den senaste tiden
även präglats av en allmänt ökad osäkerhet inför
hållbarheten i den ekonomiska tillväxten. För
tillväxtekonomierna sammantaget ser 2013 ut att
bli ett år med dämpad tillväxt jämfört med de
senaste årens höga tillväxttal.
Regeringen bedömer att världsekonomin
växer med 3,2 procent 2013, i linje med den
förhållandevis låga tillväxt som även präglade
2012 (se tabell 4.1).

Stärkta tillväxtförutsättningar i USA

I den amerikanska ekonomin innebär mildare
finanspolitiska åtstramningar förbättrade utsikter för en återhämtning 2014. Styrräntan
bedöms fortsatt ligga kvar på en nivå strax över
noll procent, även om en fortsatt nedtrappning
av de kvantitativa lättnaderna väntas. Penningpolitiken är därmed mycket expansiv även 2014.
Detta bidrar tillsammans med en minskad
skuldsättning hos de amerikanska hushållen och
en allt starkare utveckling på både arbets- och
bostadsmarknaden till att konsumtionen
förväntas ta fart ytterligare. En allt högre
aktivitet på bostadsmarknaden skapar också
förutsättningar för en högre tillväxt i bostadsinvesteringarna. BNP-tillväxten i USA 2014
bedöms sammantaget bli högre än 2013 (se tabell
4.1). Om hänsyn tas till det låga resursutnyttjandet är tillväxttakten 2014 ändå att
betrakta som återhållsam. Arbetslösheten förväntas minska något, men inte falla tillbaka till
nivåer som föranleder den amerikanska centralbanken att börja höja räntan.

Olikartad utveckling i euroområdet
Högre global tillväxt 2014

BNP förväntas öka i euroområdet 2014 (se tabell
4.1). Bedömningen är dock att tillväxten blir låg
och att det tar ytterligare en tid innan arbetslösheten faller tillbaka. De finanspolitiska åtstramningarna bedöms minska i omfattning och därtill
förväntas den Europeiska centralbanken (ECB)
behålla styrräntan på en låg nivå. Det alltjämt
ansträngda banksystemet i delar av euroområdet
förväntas även 2014 bidra till en svag
kredittillväxt och till en dämpad investeringsutveckling. En fortsatt hög arbetslöshet medverkar till att tillväxten i konsumtionen blir låg,
trots den expansiva penningpolitiken.
Utvecklingen för de enskilda länderna inom
valutaunionen är olikartad. Den tyska ekonomin
förväntas fortsätta att utvecklas förhållandevis
starkt även nästa år. En uppgång i världshandeln
stärker exporten och den expansiva penningpolitiken stimulerar investeringar och konsumtion. Arbetslösheten i Tyskland förväntas falla
ytterligare något. För de ekonomier som dras
med svaga offentliga finanser ser utvecklingen
däremot ut att bli fortsatt dyster. Tillväxten blir
låg 2014 och leder inte till någon nedgång i
arbetslösheten.

Den återhämtning som inleds i den japanska
ekonomin 2013 förväntas fortsätta även 2014,
med stöd av en expansiv penningpolitik.
Inflationen ser ut att bli positiv, efter ett drygt
decennium av deflation. I tillväxtekonomierna
fortsätter tillväxten att vara lägre än vad som var
fallet under inledningen av 2000-talet, bl.a. som
en effekt av de högre styrräntor som följt i
spåren av den senaste tidens oro på valutamarknaderna.
Världsekonomin bedöms växa i en något
högre takt 2014 jämfört med 2013 (se tabell 4.1).
I de stora OECD-ländernas ekonomier sker en
viss återhämtning, men resursutnyttjandet är
fortsatt lågt.
Stabil ekonomisk-politisk utveckling är en
förutsättning för en återhämtning

Prognosen för den internationella ekonomins
utveckling förutsätter att de relativt stabila
ekonomisk-politiska förhållanden som präglat
stora delar av världen sedan sommaren 2012
fortsätter att råda.
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Finansmarknaderna har det senaste året visat en
stor motståndskraft mot negativa nyheter.
Denna utveckling beror till stor del på ECB:s
utfästelser om stödköp av statsobligationer på
andrahandsmarknaden, via det s.k. OMTprogrammet. 78 Programmet har ännu inte testats
i praktiken. Den internationella prognosen
förutsätter emellertid att ECB och euroområdets
medlemsländer infriar sina löften om detta skulle
visa sig vara nödvändigt. Vidare förutsätts att de
länder som omfattas av låneprogram från ECB,
EU och Internationella valutafonden fortsätter
att uppfylla långivarnas krav och att de så
småningom blir redo att erhålla sin finansiering
direkt på kreditmarknaden. Utöver detta är den
internationella prognosen även baserad på ett
scenario där fortsatta åtgärder vidtas för att
förstärka det europeiska banksystemet.
I USA förutsätts att finansieringen av den
federala staten inte äventyras. Det s.k. skuldtaket
har den senaste tiden varit föremål för
omfattande inrikespolitisk turbulens. Hittills har
emellertid politiska uppgörelser nåtts som
medfört att skuldtaket har kunnat höjas.
Prognosen förutsätter att så även sker i samband
med förhandlingarna hösten 2013.
Den internationella prognosen baseras på att
marknadsräntor i USA och euroområdet fortsätter att stiga, men i en mer gradvis takt, och att
ränteutvecklingen är förenlig med en återhämtning. Vidare förutsätts den valutaoro som präglat
många tillväxtekonomier under sommaren 2013
dämpa den ekonomiska utvecklingen något i
vissa länder, men att betydande realekonomiska
effekter på världsekonomin uteblir.
De huvudsakliga förutsättningar som beskrivs
ovan ger även en indikation på de risker som
omgärdar prognosen. För en genomgång av
dessa risker och de två alternativa scenarier som
beräknats utifrån dessa, se avsnitt 4.3.

78 OMT är en förkortning av Outright Monetary Transactions (direkta

monetära transaktioner). Det är ett program där ECB under vissa villkor
avser köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden utgivna av
euroområdets medlemsstater.
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BNP

Stigande BNP-tillväxt

Det senaste årets internationella konjunkturnedgång har slagit hårt mot svensk ekonomi.
Exporten, men även investeringar och hushållens
konsumtion, har påverkats negativt av de allmänt
försämrade ekonomiska utsikterna. Sammantaget har lågkonjunkturen fördjupats och de
lediga resurserna i svensk ekonomi har ökat.
Även om en något starkare utveckling kan
anas i omvärlden det andra halvåret är prognosen
att BNP för helåret 2013 utvecklas svagt, med
såväl fallande export som investeringar. Detta
stöds av indikatorer för BNP-tillväxten som
fortfarande ligger något under genomsnittet (se
diagram 4.3). Tillväxten 2013 hålls uppe av
inhemsk efterfrågan.
Diagram 4.3 Förtroendeindikatorer 2006–2013
Index
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06

07

08

09

10

11

12

13

Anm.: Säsongrensade månadsvärden. Serierna är normaliserade så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen är 1.
Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank.

Regeringen bedömer att svensk export växer
nästa år och att förtroendet hos svenska hushåll
och företag fortsätter att stärkas, i takt med att
de internationella tillväxtutsikterna förbättras.
Investeringarna förväntas därmed åter växa 2014
och konsumtionstillväxten stiger. Förstärkningen av hushållens ekonomi som föreslås i
denna proposition bidrar till konsumtionsökningen. BNP-tillväxten bedöms stiga i
förhållande till 2013 (se tabell 4.2).
Även resursutnyttjandet förväntas stiga något
nästa år, men ligger trots det på en fortsatt låg
nivå. I termer av BNP-gap bedöms de lediga
resurserna i svensk ekonomi 2014 uppgå till
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3,0 procent som andel av potentiell BNP (se
tabell 4.2).
Tabell 4.2 BNP
Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring om annat ej anges

Hushållens konsumtion

Mdkr
2012

Genomsnitt
1998–2012

2012

2013

2014

1 718

2,5

1,5

2,1

3,1

Offentlig konsumtion

956

1,2

0,7

1,0

1,1

Fasta bruttoinvesteringar

669

3,9

3,2

-2,4

4,3

-1

0,0

-1,1

0,4

-0,1

Export

1 736

4,9

0,8

-2,3

3,0

Import

1 516

4,5

0,0

-2,7

3,3

220

0,4

0,4

0,0

0,0

3 562

2,7

0,7

1,2

2,5

2,6

1,1

1,2

2,6

2,5

2,4

2,0

2,2

-1,2

-2,7

-3,5

-3,0

Lagerinvesteringar1

Nettoexport 1
BNP
BNP, kalenderkorrigerad

3 667

Potentiell BNP,
kalenderkorrigerad2
BNP-gap3

Anm.: Fasta priser, referensår 2012.
1
Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter.
2
Till marknadspris. Potentiell BNP är den nivå på produktionen som skulle
uppnås vid normalt resursutnyttjande av de tillgängliga produktionsfaktorerna
arbete och kapital.
3
BNP-gapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av
potentiell BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

4.1.2.1.1

BNP-prognosen i linje med andra
bedömares

Regeringens prognos för svensk BNP-tillväxt
2013 och 2014 ligger i linje med andra
bedömares prognoser (se tabell 4.3).
Tabell 4.3 BNP: Regeringens prognos för 2013 och 2014
jämfört med andra bedömare

kvartalet 2013 (se fördjupningsrutan Jämförelser
med andra bedömares prognoser för svensk
ekonomi). Denna information har däremot
beaktats i både Konjunkturinstitutets och
regeringens prognoser. Regeringen, Europeiska
kommissionen
och
Konjunkturinstitutet
bedömer alla att BNP ökar med 2,5 procent
2014.
Hushållens konsumtion ger stöd 2014

Efter en hög tillväxt det första kvartalet 2013 var
utvecklingen i hushållens konsumtion betydligt
svagare det andra kvartalet. Det faktum att
påsken 2013 inföll under det första kvartalet har
påverkat tillväxtens fördelning mellan kvartalen.
Sett över hela det första halvåret 2013 var
tillväxten i hushållens konsumtion måttlig.
Konsumentförtroendet har dock stigit de
senaste månaderna (se diagram 4.4). Hushållens
syn på den egna ekonomin har förbättrats
betydligt och är något mer positiv än normalt.
Hushållen förefaller även ha en ljusare bild av
svensk ekonomi. Även förmögenhetsutvecklingen har varit gynnsam den senaste tiden, med
stigande bostadspriser och börskurser. Därtill
har reallöneökningarna varit relativt höga.
Sammanfattningsvis talar detta för en förhållandevis stark konsumtionsutveckling det
andra halvåret 2013.
Diagram 4.4 Hushållens förtroende 2006–2013
Index
130
Hushållens konfidensindikator
Makroindex

120

Procentuell förändring
Publiceringsdatum

Regeringen

2013

2014

1,2

2,5

Konjunkturinstitutet

2013-08-28

1,1

2,5

Europeiska kommissionen

2013-05-03

1,5

2,5

Riksbanken

2013-09-05

1,2

2,7

IMF
OECD1

2013-09-05
2013-05-29

1,1
1,3

2,3
2,5

Mikroindex

110

100

90

80

1

Kalenderkorrigerad data.
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, OECD, Europeiska kommissionen,
Internationella valutafonden (IMF) och egna beräkningar.
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Konjunkturinstitutet
och
Europeiska
kommissionen bedömer att BNP-tillväxten blir
1,1 respektive 1,5 procent 2013. Här bör noteras
att Europeiska kommissionen vid sin publicering
inte hade tillgång till nationalräkenskaperna för
det första eller snabbversionen för det andra
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Anm.: Säsongrensade månadsvärden. Medelvärde = 100. Makroindex och mikroindex är mått på hushållens syn på svensk ekonomi respektive sin egen ekonomi.
Källa: Konjunkturinstitutet.

Under 2014 förväntas utvecklingen av hushållens
disponibla inkomster hållas uppe av den förstärkning av hushållens ekonomi som föreslås i
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denna proposition. Därtill väntas penningpolitiken vara expansiv, inflationen låg och
hushållens finansiella ställning fortsatt god.
Detta gör att hushållen har ett relativt stort
utrymme för konsumtion. Konsumtionstillväxten förväntas därmed bli förhållandevis
hög 2014; tillväxttakten ligger något över ett
historiskt medelvärde (se tabell 4.2).
Investeringarna växer på nytt

De fasta bruttoinvesteringarna har fallit med
över 2 procent det första halvåret 2013. Framför
allt är det industriinvesteringarna som utvecklats
svagt i kölvattnet av den internationella
konjunkturnedgången. Bostadsinvesteringarna
sjönk kraftigt 2012, men har under början av
2013 präglats av en viss återhämtning. De offentliga investeringarna har utvecklats svagt 2013
efter en förhållandevis kraftig ökning framför
allt 2012. Det beror på att kommunernas
investeringar är återhållna efter flera år med stark
tillväxt.
Förtroendeindikatorer bland företagen har
stigit den senaste tiden, men har en längre tid
varit lägre än normalt (se diagram 4.5). Även
kapacitetsutnyttjandet i industrin var fortsatt
lågt det andra kvartalet 2013, vilket också talar
för en dämpad investeringsutveckling i industrin
de kommande kvartalen. Detta får också stöd av
industriföretagens
investeringsplaner
som
antyder en svag investeringsutveckling den
närmaste tiden. Samtidigt tyder statistik över
påbörjade byggen av bostäder på en starkare
utveckling av bostadsinvesteringarna.
Diagram 4.5 Konfidensindikatorn för totala näringslivet
2003–2013
Index
130
120
110

Källa: Konjunkturinstitutet.

Ett lågt kapacitetsutnyttjande och en allmänt
svag
produktionsutveckling
medför
att
investeringarna bedöms öka långsamt andra
halvåret 2013. För helåret 2013 faller
investeringarna (se tabell 4.2). Investeringarna
bedöms växa på nytt 2014. Industriinvesteringarna väntas dock återhämta sig
förhållandevis långsamt. Industriföretagen avvaktar med att bygga ut produktionskapaciteten
för att undvika överkapacitet.
Offentlig konsumtion växer i något högre takt

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med
0,7 procent 2012, vilket är under genomsnittet
för den senaste femtonårsperioden (se tabell
4.2). Den offentliga konsumtionen har
utvecklats svagt det första halvåret 2013.
Konsumtionstillväxten väntas fortsätta vara låg
även det andra halvåret, till följd av svag
utveckling av konsumtionen i kommunsektorn.
Nästa år förväntas den offentliga konsumtionen växa i en något högre takt än under 2013
(se tabell 4.2). Detta är en följd av högre
offentliga utgifter, som beror på ett starkare
demografiskt tryck och ökade statsbidrag till
kommunsektorn.
Ökade lagerinvesteringar 2013

Efter en kraftig lagerminskning det sista
kvartalet 2012 byggde företagen upp sina lager
första halvåret 2013. Det andra kvartalet var
det framför allt företag inom handeln som
ökade sina lager. Under resten av 2013 väntas
företagen i handeln minska sina lager, medan
industriföretagen i stället ökar sina lager något.
Helåret 2013 väntas lagerinvesteringarna bidra
positivt till BNP-tillväxten, medan lagerbidraget bedöms bli i stort sett neutralt 2014
(se tabell 4.2).
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Anm.: Säsongrensade månadsvärden. Medelvärde = 100.
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Den internationella konjunkturnedgången har
slagit hårt mot svensk export. Det första halvåret
2013 har exporten fallit med över 2 procent. De
senaste månaderna har indikatorer i flera av
Sveriges viktiga exportländer stigit, men
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förtroendet bland företag och hushåll har en
längre tid varit lägre än normalt (se diagram 4.2).
Även indikatorer för svensk exportorderingång
har stigit sedan 2012, men nivån är fortsatt låg
(se diagram 4.6). Sammantaget tyder indikatorerna på en fortsatt svag utveckling av exporten
den närmaste tiden, även om en viss tillväxt förväntas. För helåret 2013 faller exporten (se tabell
4.2). Givet den internationella utvecklingen
bedömer regeringen att svensk export åter växer
nästa år, men att tillväxten är något återhållen.
Importen har utvecklats svagt 2012 och under
inledningen av 2013. Förväntningarna bland
importföretagen har stigit något sedan årsskiftet,
men ligger fortfarande på låga nivåer. När väl
exporten och den inhemska efterfrågetillväxten
stiger 2014 förväntas även importtillväxten stiga
(se tabell 4.2).
Diagram 4.6 Exportorderingång 2000–2013

antyder dessutom en tilltagande optimism inom
de tjänsteproducerande branscherna.

Diagram 4.7 Näringslivets produktion 2003–2014
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Anm.: Index =100 år 2003.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 4.4 Näringslivets produktion

Index

Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring om annat ej anges

3

Mdkr
2012

Genomsnitt
1998-2012

2012

2013

2014

868

3,5

-0,6

-0,5

2,7

Industri

531

4,5

-3,6

-1,3

3,4

Bygg

181

2,1

2,9

1,4

2,1

1 603

3,3

1,9

2,4

3,4

1 190

4,0

2,0

1,9

2,9

2 471

3,4

1,0

1,4

3,2

2

Varuproducenter

1
0

Tjänsteproducenter

-1

exkl. FoF

1

Näringslivet totalt

-2
Exportorderingång i Barometern
-3

1

Finans- och fastighetstjänstebranscherna.
Anm.: Fasta priser, referensår 2012. Med produktion avses förädlingsvärde, dvs.
bruttoproduktion minus insatsförbrukning.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Anm.: Serierna är normaliserade så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen
är 1.
Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank.

Dämpad tjänsteproduktion och svag
varuproduktion

Varuproduktionen har fallit något till följd av
den internationella konjunkturnedgången (se
diagram 4.7). Mest har den fallit inom fordonsoch maskinindustrin.
Tjänsteproduktionen har däremot fortsatt att
växa under inledningen av 2013, även om
tillväxten mattats av. En måttlig tillväxt i tjänsteproduktionen förväntas för helåret 2013 (se
tabell 4.4). Tillväxten drivs i första hand av
konsumentnära tjänster, såsom handel och
hushållstjänster. Flera förtroendeindikatorer

För 2014 finns förutsättningar för en tillväxt i
varuproduktionen då exporten och investeringarna återhämtar sig. Men tillväxttakten
förväntas ändå vara låg givet det svaga resursutnyttjandet.
För kapacitetshöjande investeringar inom
industrin och för offentliga infrastrukturinvesteringar förväntas en svag utveckling 2014.
Detta dämpar utvecklingen i byggproduktionen
något.
Tillväxten i tjänsteproduktionen stiger 2014 i
förhållande till 2013. Produktionen gynnas av
den förhållandevis höga tillväxten i hushållens
konsumtion.
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Jämförelse med andra bedömares prognoser
för svensk ekonomi
Oberoende prognoser från externa aktörer är
ett viktigt inslag i det offentliga samtalet och
bidrar till en högre kvalitet i de ekonomiska
bedömningarna. Genom att redovisa jämförelser med andra bedömare, och motivera
större avvikelser, avser regeringen öka transparensen för de prognoser och bedömningar
som görs. Sådana jämförelser är också i linje
med det förslag till ändring av budgetlagen
som regeringen lämnar i denna proposition
med anledning av EU-direktivet om
minimikrav
på
medlemsstaternas
budgetramverk (se avsnitt 12.1.2).
I denna proposition återfinns jämförelser
med andra bedömares prognoser av variablerna
BNP, arbetslöshet, inflation, BNP-gap,
finansiellt respektive strukturellt sparande i
den offentliga sektorn. 79 I tabeller redovisas
utöver regeringens även Konjunkturinstitutets
(KI) prognos från augusti 2013, Internationella valutafondens och Riksbankens prognos
från september 2013 samt Europeiska kommissionens och OECD:s prognoser, som båda
publicerades i maj 2013. För arbetslösheten
redovisas även Arbetsförmedlingens prognos
från juni 2013. För den offentliga sektorns
finansiella och strukturella sparande görs även
en jämförelse med Ekonomistyrningsverkets
bedömning från september 2013.
Betydande avvikelser från KI:s och
Europeiska kommissionens prognoser kommenteras särskilt. KI är som expertmyndighet
med prognosansvar en naturlig jämförelsekandidat. Europeiska kommissionen publicerar tre prognoser per år bl.a. som underlag till
den förstärkta ekonomiska övervakningen av
medlemsstaternas ekonomier. Ett krav på
jämförelse mellan medlemsländernas och
Europeiska kommissionens prognoser ingår

79

Följande

prognoser

utgör

underlag

för

jämförelserna:

Konjunkturläget, augusti 2013 (Konjunkturinstitutet 2013); European

även i EU-direktivet för medlemsstaternas
budgetramverk (se avsnitt 12.1.2).
Avvikelser mellan prognoser

Det är inte ovanligt att olika bedömare skiljer sig
åt i sin syn på den makroekonomiska
utvecklingen. Skillnader mellan prognoser kan
generellt uppstå på grund av olika förutsättningar som t.ex. publikationsdatum och den
information som då finns tillgänglig, olika
prognosmetoder samt om bedömningarna inkluderar prognos på ekonomiska reformer eller ej.
Spännvidden mellan publiceringsdatumen
innebär att prognoserna baseras på olika
mängd information. Av stor vikt för prognoserna är nationalräkenskaperna (NR). Europeiska kommissionens prognoser har inte
beaktat den information som blev tillgänglig i
och med NR för det första och
snabbversionen för det andra kvartalet 2013.
Detsamma
gäller
arbetskraftsundersökningarna för april–juni 2013 samt
KPI-utfallen för maj–juli 2013. Då lång tid har
gått mellan olika publicerade prognoser kan
ekonomin i vissa fall även uppvisa tecken på
att vara i ett nytt skede av konjunkturcykeln.
Bedömare kan ha olika metoder för att t.ex.
uppskatta ekonomins långsiktiga potential och
arbetsmarknadens
funktionssätt.
Olika
bedömningar kan också göras av effekter av
t.ex. förändringar i omvärlden eller av politiska
reformer.
En prognos kan grundas på befintlig och
känd politik. Bedömare kan även välja att
förutse finanspolitikens inriktning, givet det
rådande konjunkturläget. 80 Om prognosen
inkluderar framtida, ännu inte beslutade eller
föreslagna, finanspolitiska åtgärder eller inte är
särskilt betydelsefullt för bedömningarna av
den offentliga sektorns finansiella och
strukturella sparande.
Sammantaget skapar olika tillgång till
statistik, metodval och bedömningar samt
antaganden om den framtida politiken olika
förutsättningar utifrån vilka prognoserna görs.

Economic Forecast, Spring 2013 (Europeiska kommissionen 2013);
Penningpolitisk rapport och uppföljning, september 2013 (Riksbanken
2013); IMF Country Report No. 13/276 (Internationella valutafonden
2013); OECD Economic Outlook, Volume 2013, Issue 1 (OECD 2013);
Prognos - Statens budget och de offentliga finanserna, september 2013

80 Detta gäller i princip även för penningpolitiken. Bedömare kan t.ex.

(Ekonomistyrningsverket 2013); Arbetsmarknadsutsikterna, våren 2013,

anta att Riksbankens rådande reporäntebana gäller eller göra en egen

Prognos för arbetsmarknaden 2013–2014 (Arbetsförmedlingen 2013).

bedömning av hur Riksbanken kommer att justera reporäntebanan.
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4.1.3

Arbetsmarknad

negativa utvecklingen ser ut att ha avtagit den
senaste tiden.

Sysselsättningen ökar trots lågkonjunkturen
Tabell 4.5 Arbetsmarknad

Trots en utdragen lågkonjunktur i omvärlden
har den svenska arbetsmarknaden utvecklats
förhållandevis starkt. Sysselsättningen föll i
samband med inledningen av finanskrisen, men
har ökat stadigt sedan slutet av 2009 och nådde
vid inledningen av 2011 samma nivå som före
krisen (se diagram 4.8). Därefter har sysselsättningen fortsatt att stiga, om än i lägre takt.
Sysselsättningen har under 2012 och första
halvåret 2013 ökat i takt med befolkningen,
vilket innebär att sysselsättningsgraden är
oförändrad. Ökningen har främst drivits av en
ökad sysselsättning i tjänstebranscherna och i
den offentliga sektorn (se tabell 4.6).

Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring om annat ej anges
Nivå, tusental om annat ej anges
2012

BNP1

2,6

1,1

1,2

2,6

1,9

0,6

0,9

2,2

Produktivitet i
näringslivet2

461

2,3

1,1

1,3

2,7

Arbetade timmar3

7 542

0,8

0,6

0,3

0,5

Arbetade timmar i
näringslivet3

5 371

1,0

0,2

0,1

0,6

Medelarbetstid 4

1 619

-0,2

0,0

-0,5

-0,3

Sysselsatta

4 657

1,0

0,7

0,8

0,8

Kvinnor

2 215

1,0

1,2

-

-

Män

2 442

1,0

0,2

-

-

Sysselsättningsgap 6

Sysselsatta (vänster skala)
4 800

72

Sysselsättningsgrad (höger skala)

70
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4 400
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Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Länkad data från Statistiska centralbyrån
(2001–2005) och Konjunkturinstitutet (1990–2000).
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

De framåtblickande indikatorerna på arbetskraftsefterfrågan, som anställningsplaner, varsel
och nyanmälda lediga platser, tyder på att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka under
andra halvåret 2013 (se diagram 4.9).
Antalet varsel har minskat kontinuerligt under
2013 och är i dagsläget i linje med det historiska
genomsnittet. Antalet nyanmälda lediga platser
befinner sig på en hög nivå. Sammantaget tyder
dessa indikatorer på en uppgång på arbetsmarknaden framöver. Anställningsplanerna i
näringslivet är enligt Konjunkturinstitutets
konjunkturbarometer fortsatt negativa (fler
företag som avskedar än som anställer), men den

2014

417

Tusental

74

2013

3 567

Diagram 4.8 Sysselsatta och sysselsättningsgrad 1990–
2014
5 000

2012

Produktivitet2

Potentiell
sysselsättning5

Procent av befolkningen

Genomsnitt
1998–2012

4 767

0,8

1,3
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0,6

-1,0
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-2,4

Arbetskraft

5 060

0,8

0,9

1,0

0,7

Kvinnor

2 400

0,7

1,2

-

-

Män
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0,8

0,6

-

-
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7,3
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8,1

Kvinnor
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-

Män

7,4

8,2
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-
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187

Anm.: BNP, produktivitet, arbetade timmar och medelarbetstid avser kalenderkorrigerade data. Sysselsatta, arbetskraft och arbetslöshet avser åldersgruppen
15–74 år enligt populationen i arbetskraftsundersökningarna (AKU). BNP,
produktivitet, arbetade timmar, medelarbetstid och potentiell sysselsättning
finns inte uppdelat på kön. Prognos fördelat på kvinnor och män görs ej.
1
BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser miljarder kronor.
2
Produktivitet mäts som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme.
3
Enligt nationalräkenskaperna. Nivå avser 10 000-tal.
4
Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med
årsmedeltal för antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU.
5
Potentiell sysselsättning avser inte den högsta möjliga nivån utan den nivå som
är förenlig med stabil inflation och ekonomisk balans.
6
Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell
sysselsättning i procent av potentiell sysselsättning.
7
I procent av arbetskraften.
8
Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och egna beräkningar.

I takt med att produktionen ökar snabbare från
2014 får företagen ett ökat behov av att anställa.
Sysselsättningsökningen blir dock förhållandevis
dämpad 2014, då företagen delvis kan möta den
ökade efterfrågan med lediga resurser inom
företagen. Produktiviteten ökar därför starkt
under 2014 (se tabell 4.5). Sammantaget bedöms
sysselsättningen öka med ca 35 000 personer
både under 2013 och 2014. Detta medför att
sysselsättningsgraden blir nästintill oförändrad
2013 och 2014 (se diagram 4.8).
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Diagram 4.9 Ett urval av sysselsättningsindikatorer 2001–
2013
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Diagram 4.10 Sysselsättning i näringslivet och offentlig
sektor 1994–2014
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Swedbanks inköpschefsindex, på att antalet
sysselsatta inom industrin kommer fortsätta att
minska. Sysselsättningen bestäms dock inte bara
av den konjunkturella utvecklingen. Den minskande andelen sysselsatta i varubranscherna totalt,
och den allt större andelen sysselsatta i tjänstebranscherna, följer en strukturell trend som
pågått sedan mitten av 1990-talet (se diagram
4.10).

13

Anm.: Nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen. Anställningsplanerna är
säsongrensade och avser förväntningar på antal anställda från Konjunkturbarometern. Nettotal är skillnaden mellan andelen positiva och andelen negativa
svar.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet.
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BNP-tillväxten 2013 och 2014 kommer till stor
del att drivas av en ökad tjänsteproduktion.
Detta följer av att den inhemska efterfrågan
väntas växa relativt starkt. Bidraget från
varuproduktionen blir förhållandevis litet
eftersom exporttillväxten förväntas bli svag.
Efterfrågan på arbetskraft kommer därmed skilja
sig mellan olika sektorer de närmaste åren. I
tjänstesektorn totalt bedöms sysselsättningen
öka med närmare 80 000 personer från 2012 till
2014.
Tabell 4.6 Sysselsättning i ekonomins olika sektorer

Näringslivet
Varusektorn
Tjänstesektorn
Offentlig sektor
Staten
Kommunsektorn
Ekonomin totalt1

Genomsnitt
1998–2012

2012

2013

2014

3 215
1 082

1,3
-0,1

0,6
-0,4

0,4
-1,7

1,0
-1,5

2 134
1 306

2,2
0,0

1,1
0,8

1,5
1,3

2,2
0,4

241
1 065

-0,1
0,0

2,0
0,5

2,0
1,2

0,8
0,3

4 633

0,9

0,7

0,7

0,8

1

I ekonomin totalt inkluderas även sysselsatta i hushållens icke vinstdrivande
organisationer. Antalet sysselsatta avser sysselsatta enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sysselsättningen i varubranscherna väntas
däremot minska (se tabell 4.6). På kort sikt tyder
flera indikatorer, såsom anställningsplaner enligt
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och
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Anm.: Sysselsatta enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sysselsättningen inom kommunsektorn har ökat
under början av 2013 (se avsnitt 10.3). 81 För att
uppfylla det kommunala balanskravet förväntas
utvecklingen av antalet arbetade timmar avstanna
något under andra halvåret 2013 och 2014.
Arbetade timmar

Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring om annat ej anges
Nivå, tusental personer
2012

0

Det totala antalet arbetade timmar bedöms öka
något under 2013 (se diagram 4.11). Ökningen
drivs, liksom sysselsättningen, av en positiv
utveckling i tjänstebranscherna och i den
offentliga sektorn. Däremot växer antalet
arbetade timmar långsammare än sysselsättningen. En förklaring till detta är att frånvaron
har ökat något. En annan förklaring är att
medelarbetstiden, dvs. hur många timmar man
arbetar under en vecka inklusive övertid, har
stigit i kommunsektorn under en längre tid och

81 Kommunsektorn avser kommunala myndigheter enligt nationalräken-

skaperna, där kommuner och landsting ingår.
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nu ligger på en historiskt hög nivå. Det verkar
som att kommunerna har behövt anställa fler för
att korrigera den utvecklingen. Inom näringslivet
utvecklas antalet arbetade timmar svagt 2013 och
inom den exporttunga tillverkningsindustrin
faller timmarna. Antalet arbetade timmar växer
starkare 2014 då varuproduktionen kommer
igång.

nyanlända invandrare, ökar i snabbare takt än
andra grupper under prognosperioden.
Diagram 4.12 Arbetskraften och arbetskraftsdeltagande
1990–2014
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Diagram 4.11 BNP, arbetade timmar och sysselsatta 1994–
2014
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Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Länkad data från Statistiska centralbyrån
(2001–2005) och Konjunkturinstitutet (1990–2000).
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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Anm.: Kalenderkorrigerade data för BNP och arbetade timmar.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Arbetskraften ökar långsammare

Arbetskraften har ökat starkt under de senaste
åren (se diagram 4.12). Det beror delvis på att
befolkningen i arbetsför ålder har ökat, men
också på att en större andel av befolkningen
deltar i arbetskraften, dvs. arbetskraftsdeltagandet har ökat. I regel sjunker arbetskraftsdeltagandet när konjunkturen försämras. Under
finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen har det dock inte minskat i samma grad
som under tidigare lågkonjunkturer. I dag är
arbetskraftsdeltagandet på samma nivå som
under högkonjunkturerna 2001 och 2007 (se
diagram 4.12). En viktig förklaring till det ökade
arbetskraftsdeltagandet är att regeringens skatteoch arbetsmarknadsreformer, framför allt
jobbskatteavdraget, har ökat drivkrafterna att
arbeta.
Den starka ökningen i arbetskraften bedöms
avta under 2013 och 2014, huvudsakligen beroende på att regeringens tidigare reformer i stort
bedöms ha fått full effekt på arbetskraften (se
tabell 4.5). En annan anledning är att grupper
med lågt arbetskraftsdeltagande, som äldre och

Arbetslösheten minskade i samband med
konjunkturåterhämtningen 2010 och 2011. När
konjunkturen åter försvagades i slutet av 2011
bröts nedgången (se diagram 4.13) och under
slutet av 2012 och början av 2013 har arbetslösheten stigit ytterligare.
Diagram 4.13 Arbetslöshet 1990–2014
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Procent av arbetskraften
12

500
450

10

400
350

8

300
250

6
Antal arbetslösa (vänster skala)

200

Arbetslöshet (höger skala)

150

4

100

2

50
0

0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Länkad av Statistiska centralbyrån (2001–
2005) och Konjunkturinstitutet (1990–2000).
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Den höga arbetslösheten beror på att arbetskraftsdeltagandet har ökat, samtidigt som
efterfrågan på arbetskraft varit svag under den
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utdragna lågkonjunkturen. Även om det ökade
arbetskraftsdeltagandet bidrar till högre arbetslöshet är ett högt arbetskraftsdeltagande i
grunden positivt, då chansen att få ett arbete är
större för personer i arbetskraften jämfört med
de som står utanför arbetsmarknaden.
Arbetslöshetstiderna har dock förlängts sedan
finanskrisens utbrott. Den främsta förklaringen
till ökningen i arbetslösheten är inte ett stort
inflöde från sysselsättning till arbetslöshet, utan
att det blivit svårare för de som redan är arbetslösa, och för de som nyligen har trätt in i arbetskraften, att hitta arbete (se fördjupningsrutan De
flesta har en låg arbetslöshetsrisk trots att arbetslösheten är hög).
De längre arbetslöshetstiderna har också
resulterat i att långtidsarbetslösheten stigit
kraftigt, även om antalet personer som är
långtidsarbetslösa minskat jämfört med 2009 och
2010, då långtidsarbetslösheten var som högst
(se diagram 4.14). Regeringen bedömer att
långtidsarbetslösheten kommer att ligga kvar på
en hög nivå de närmaste åren.
Diagram 4.14 Långtidsarbetslösa 2001–2013
Tusental

Procent av arbetslösa

Prognosen för arbetslösheten är i linje med andra
bedömares

Regeringens prognos för arbetslösheten för 2013
ligger i linje med andra bedömares prognoser (se
tabell 4.7). Europeiska kommissionens arbetslöshetsprognos är marginellt högre än
regeringens. En möjlig förklaring är att
kommissionen inte har haft tillgång till arbetskraftsundersökningarna för andra kvartalet 2013,
som publicerades i slutet av juli (se
fördjupningsrutan Jämförelse med andra
bedömares prognoser för svensk ekonomi).
Konjunkturinstitutet bedömer att sysselsättningen under 2013 blir något starkare och
arbetskraften något svagare än bedömningen i
regeringens prognos. Detta innebär att
Konjunkturinstitutets prognos för arbetslösheten 2013 är något lägre än regeringens.
För 2014 är regeringens bedömning av
arbetslösheten helt i linje med Europeiska
kommissionen, men 0,3 procentenheter högre
än Konjunkturinstitutets prognos. Konjunkturinstitutet prognostiserar en marginellt starkare
sysselsättningsökning, 0,9 procentenheter jämfört med regeringens 0,8 procentenheter.
Samtidigt bedömer Konjunkturinstitutet att
arbetskraften kommer att utvecklas svagare än
bedömningen i regeringens prognos.
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Tabell 4.7 Arbetslöshet: Regeringens prognos för 2013 och
2014 jämfört med andra bedömare
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Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Långtidsarbetslösa avser arbetslösa 27
veckor eller längre (svensk praxis), mätt enligt arbetskraftsundersökningarna.
Säsongrensad kvartalsdata.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Regeringen bedömer att sysselsättningen
kommer att öka under andra halvåret av 2013.
Även arbetskraften ökar under denna period och
arbetslösheten blir fortsatt hög. Under 2014
förbättras läget på arbetsmarknaden och
arbetslösheten faller gradvis tillbaka, då sysselsättningen ökar snabbare än arbetskraften (se
tabell 4.5).
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Publiceringsdatum

15

Antal långtidsarbetslösa (vänster skala)

2013

2014

8,2

8,1

Konjunkturinstitutet

2013-08-28

8,0

7,8

Europeiska kommissionen

2013-05-03

8,3

8,1

Riksbanken

2013-09-05

8,1

7,9

IMF

2013-09-05

8,2

7,8

Arbetsförmedlingen

2013-06-11

8,4

8,2

OECD

2013-05-29

8,2

8,1

Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år.
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Internationella valutafonden (IMF),
Europeiska kommissionen, OECD och Arbetsförmedlingen och egna beräkningar.
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De flesta har en låg arbetslöshetsrisk trots
att arbetslösheten är hög
Arbetslöshetens nivå bestäms både av hur många
som blir arbetslösa under en viss period
(inflödet) och av hur lång tid det tar innan den
arbetssökande hittar ett arbete (varaktigheten).
Dagens höga arbetslöshet beror huvudsakligen
på att arbetslöshetstiderna har förlängts sedan
finanskrisens utbrott och i mindre utsträckning
på att inflödet till arbetslöshet har ökat.
Sysselsatta som har en fast anställning, dvs. en
klar majoritet av alla anställda på den svenska
arbetsmarknaden, har en mycket liten risk att
drabbas av arbetslöshet (se diagram 4.15). I
samband med finanskrisen 2008 och 2009 då
företag tvingades dra ned på antalet anställda
ökade arbetslöshetsrisken temporärt för denna
grupp. Under den senaste tiden har dock varslen
legat på relativt normala nivåer samtidigt som
sysselsättningen i både den privata och offentliga
sektorn bedöms fortsätta öka de närmaste åren.
Sammantaget indikerar detta att risken för att bli
arbetslös kommer att ligga kvar på en låg nivå för
personer som har en fast anställning.
Diagram 4.15 Arbetslöshetsrisker 2006–2013

representerade bland de som skrivs in vid
Arbetsförmedlingen (se diagram 4.16).
Att unga ofta blir arbetslösa har i första hand
att göra med att de ska gå från skola till arbetsliv
eller att de söker tillfälliga jobb under
studietiden. De har vidare i stor utsträckning
tidsbegränsade anställningar, vilket innebär en
risk för arbetslöshet när anställningstiden löper
ut. De flesta unga arbetslösa har dock korta
arbetslöshetsperioder jämfört med andra
åldersgrupper. I åldersgruppen 25–64 är det en
betydligt lägre andel som har tidsbegränsade
anställningar, vilket tyder på att en tidsbegränsad
anställning är en språngbräda till etablering på
arbetsmarknaden för många unga. Utöver unga
är det framför allt utrikes födda och personer
med kort utbildning som är överrepresenterade
bland de som skrivs in vid Arbetsförmedlingen
(se diagram 4.16).
Diagram 4.16 Nyinskrivna vid arbetsförmedlingen, fördelat
på olika grupper 2001–2013
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Anm.: Säsongrensade kvartalsvärden.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Personer som har tillfälliga anställningar och de
som söker sig in på arbetsmarknaden har en
betydligt högre risk att drabbas av arbetslöshet
än fast anställda. Dessa grupper består till stor
del av unga (15–24 år) som ska etablera sig på
arbetsmarknaden. Arbetslöshetsrisken ökade
även för dessa grupper i samband med
finanskrisen. En indikation på att arbetslöshetsrisken är högre bland unga än bland övriga
åldersgrupper är att unga är kraftigt över-
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Anm.: Säsongrensade värden, tre månaders glidande medelvärden. Endast
förgymnasial utbildning är interpolerad från kvartal till månader.
Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Den låga arbetslöshetsrisken för en klar
majoritet av de sysselsatta innebär att dagens
höga nivå på arbetslösheten huvudsakligen
kommer sig av att arbetslöshetstiderna förlängts.
Det har medfört att andelen arbetslösa med
långa arbetslöshetstider har ökat (se diagram
4.17). Exempelvis har antalet personer med
inskrivningstider som är längre än 730 dagar mer
än fördubblats sedan finanskrisens utbrott.
Grupper med relativt hög risk för långtidsarbetslöshet är bl.a. personer med kort utbildning, äldre som blivit arbetslösa och utrikes
födda. Sverige har dock en låg långtidsarbetslöshet jämfört med andra OECD-länder och
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långtidsarbetslösheten är betydligt lägre än
under 1990-talskrisen.

4.1.4

Resursutnyttjande

Företagen har lediga resurser
Diagram 4.17 Andelen arbetslösa med långa
arbetslöshetsperioder 2000–2013
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Anm.: Säsongrensade värden, tre månaders glidande medelvärden.
Långtidsarbetslösa avser arbetslösa mer än 420 dagar.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Den ökande långtidsarbetslösheten är ett
problem för både samhället i stort och de
individer som drabbas. En anledning är att
sannolikheten att få ett arbete minskar med
tiden som arbetslös. Den utdragna lågkonjunkturen bedöms därför få långvariga
negativa effekter på arbetsmarknaden (s.k.
persistenseffekter). Det råder dock stor
osäkerhet om storleken på persistenseffekterna
och således hur mycket arbetslösheten kan
minska framöver utan att resursutnyttjandet på
arbetsmarknaden blir ansträngt.
Regeringen har genomfört omfattande
satsningar för att motverka långa tider utan
arbete. Givet det svaga efterfrågeläget bör
finanspolitiken under de närmaste åren bidra till
att minska lågkonjunkturens varaktiga effekter
på arbetsmarknaden och stimulera arbetskraftsefterfrågan. Det är också fortsatt angeläget med
utbudsstimulerande åtgärder kombinerat med
åtgärder som stimulerar efterfrågan på
arbetskraft för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Företagens resursutnyttjande varierar med
efterfrågan på deras varor och tjänster. Om
efterfrågan plötsligt viker, kommer varken
maskiner, anläggningar eller personal att
användas fullt ut. Det uppstår då ledig kapacitet.
Skulle den låga efterfrågan bestå under en lång
period kommer företagen att anpassa sin
produktionskapacitet till den lägre efterfrågan.
Flera indikatorer, som företagens syn på
personalstyrkans storlek och kapacitetsutnyttjandet av maskiner och anläggningar, tyder
på att resursutnyttjandet i företagen för
närvarande är något lägre än normalt, framför
allt i de varuproducerande branscherna (se
diagram 4.18). Det beror på att företagen i viss
utsträckning betraktar den svaga efterfrågeutvecklingen som tillfällig, och att de därmed
inte anpassat antalet anställda fullt ut till den
lägre efterfrågan. Det finns därmed lediga
resurser inom företagen. När väl efterfrågetillväxten stiger 2014 kan företagen öka
produktionen utan att utöka personalstyrkan,
maskinparken eller anläggningar i någon större
omfattning. Detta innebär att produktiviteten i
näringslivet ökar förhållandevis snabbt 2014 (se
tabell 4.5).
Diagram 4.18 Kapacitetsutnyttjande 1996–2013
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Anm.: Serierna är säsongrensade och normaliserade så att medelvärdet är 0 och
standardavvikelsen är 1. Kapacitetsutnyttjandet enligt SCB och Konjunkturinstitutet avser tillverkningsindustrin.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Riksbanken.
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Lågt resursutnyttjande på arbetsmarknaden

Prognosjämförelse: BNP-gap

När företag vill öka sin produktion och
behöver anställa är det viktigt att de kan hitta
personal med rätt kompetens. I dagsläget är
arbetslösheten hög, men det är inte en garanti
för att företagen upplever att det är lätt att
tillsätta vakanser.
Sysselsättningsgraden är fortsatt låg och
arbetslösheten hög. Även andra indikatorer
tyder sammantaget på att det finns lediga
resurser på arbetsmarknaden. Konjunkturbarometerns bristtal mäter andelen företag som
upplever brist på arbetskraft. Sammantaget är
bristtalen låga i de flesta branscher, vilket är en
indikation på att de lediga resurserna är stora på
de delar av arbetsmarknaden där dessa företag
verkar. Ytterligare ett tecken är att löneavtalen
för 2013 slöts på en relativt låg nivå, sett ur ett
historiskt perspektiv. Den samlade bedömningen är att det finns gott om lediga resurser på
arbetsmarknaden både 2013 och 2014.
Ett lågt resursutnyttjande inom företagen och
gott om lediga resurser på arbetsmarknaden
innebär att resursutnyttjandet i ekonomin i dess
helhet också bedöms vara lågt. BNP-gapet är
därmed negativt både 2013 och 2014 (se diagram
4.19). 82

Regeringens bedömning att det finns lediga
resurser i svensk ekonomi stöds av andra
bedömare. Skillnaderna i bedömningen av
resursutnyttjandets nivå, i tabell 4.8 mätt med
BNP-gapet, är dock stora.

Diagram 4.19 Resursutnyttjande 2000–2014
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Tabell 4.8 BNP-gap
Procent
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Regeringen (BP14)

-2,7 -3,5 -3,0 -2,1 -1,0 -0,2

Konjunkturinstitutet (aug 2013)

-1,9 -2,4 -1,9 -0,8 -0,2

0,1

Europeiska kommissionen
-1,3 -1,6 -1,1

(maj 2013)
Riksbanken (sep 2013)

-1,1 -1,6 -0,8

IMF (sep 2013)

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

OECD (maj 2013)

-1,4 -2,7 -2,9

0,2

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, OECD, Internationella valutafonden
(IMF), Europeiska kommissionen och egna beräkningar.

Skillnaderna kan dels bero på olika sätt att
beräkna potentiell BNP, dels på olika
bedömningar av faktisk BNP-tillväxt. Tabell 4.3
visar dock att skillnaderna i prognoserna för
faktisk BNP är relativt små; dvs. skillnaderna i
gap beror på skillnader i beräkningar av
potentiell BNP.
Konjunkturinstitutets (KI) och regeringens
metoder är snarlika när det gäller att beräkna
potentiell BNP. 83 Båda metoderna innebär att
potentiell BNP beräknas från potentiell
produktivitet och potentiellt antal arbetade
timmar. 84 Potentiell produktivitet tas fram med
hjälp av statistiska metoder och stäms av mot
indikatorer, där kapacitetsutnyttjandet (se
diagram 4.18) är den viktigaste. Potentiellt
arbetade
timmar
beror
bl.a.
på
befolkningstillväxt och beteendeeffekter av
utformningen av regelverk, t.ex. skatte- och
ersättningssystem.
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Anm.: Gapen visar skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av
potentiell nivå.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

83 Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas

(Finansdepartementets

ekonomiska

avdelning

2011:1).

Se

även

Konjunkturinstitutets fördjupningar Långsiktiga effekter på arbetsmarknaden av ekonomisk-politiska reformer, Konjunkturinstitutets
bedömning av jämviktsarbetslösheten och Uppdaterad syn på potentiell
produktion och sysselsättning i Konjunkturläget december 2011 och
mars 2013.
82 BNP-gapet är lika med summan av produktivitetsgapet, vilket mäter

84 Se Finansdepartementets promemoria Metod för beräkning av poten-

resursutnyttjandet inom företagen, och timgapet, vilket mäter resurs-

tiella variabler, som publicerades på regeringens hemsida i anslutning till

utnyttjandet på arbetsmarknaden i termer av arbetade timmar.

budgetpropositionen för 2013, för ytterligare detaljer.
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Vad gäller potentiell produktivitet är regeringens
och KI:s bedömningar likartade. Skillnader i
bedömningen av resursutnyttjandet härrör
därför främst från olika syn på utvecklingen av
potentiella arbetsmarknadsvariabler, i synnerhet
effekterna av regeringens arbetsmarknadsreformer. Olikheterna är störst 2013 och åren
dessförinnan.
Effektberäkningarna av regeringens arbetsmarknadsreformer grundar sig på forskning
inom området. Forskningen är dock inte
heltäckande och resultaten i olika studier kan
ibland skilja sig åt beroende på vilken metod och
vilket datamaterial som används. Det innebär att
det finns en betydande osäkerhet i
bedömningarna.85
De reformer som regeringen beräknar
effekterna av redovisas i tabell 1.9 i avsnitt 1. KI
är inte lika utförlig i sina beskrivningar av hur de
bedömer effekterna av enskilda reformer, vilket
gör att det är svårt att med större precision
förklara skillnaderna i förhållande till regeringens
bedömningar. Tre viktiga skillnader finns dock
när det gäller effekterna av de reformer som både
regeringen och KI beräknar.86
För det första bedömer KI att jobbskatte–
avdraget och den höjda skiktgränsen för statlig
inkomstskatt endast har marginella effekter på
medelarbetstiden. För det andra antar KI, till
skillnad från regeringen, en förväntad framtida
höjning av ersättningstaket i arbetslöshets–
försäkringen vilket leder till en lägre potentiell
sysselsättning än regeringens.87
För det tredje skiljer sig regeringen och KI åt i
bedömningen av hur lång tid det tar för
arbetsmarknaden att nå den nya, långsiktiga
jämvikt på arbetsmarknaden som uppstår till
följd av reformerna. Skillnader i bedömning av i
vilken takt reformerna får effekt, beror bl.a. på
konjunkturläget
och
förändringar
i
befolkningens sammansättning. Regeringen
bedömer att de reformer som genomfördes i

85 Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas

början av förra mandatperioden till stor del
redan har fått effekt på arbetsmarknaden. Av allt
att döma uppskattar KI att effekterna slår
igenom långsammare än i regeringens
bedömning.88
Europeiska kommissionen använder sig av en
mer modellbaserad metod som är enhetlig för
alla europeiska länder. 89 Det medför att de inte
explicit tar hänsyn till effekterna av regeringens
reformer.
4.1.5

Löner och inflation

Återhållsamma löneökningar

I avtalsrörelsen för 2013 har de flesta större
avtalen redan slutits. Omkring 2,4 miljoner
anställda har fått nya avtal, medan endast drygt
300 000 anställda omfattas av avtal som inte är
klara eller ännu inte har löpt ut.90 Industrins
parter inledde med att sluta ett treårigt avtal med
ett sammanlagt värde på 6,8 procent. Av denna
kostnadsökning utgör ca 6,2 procent löneökningar, medan resterande del ska avsättas till
ett system för delpension. Efter att avtalen inom
industrin blev klara slöts treåriga avtal även inom
andra större avtalsområden. Avtalsperioderna
blev därmed längre jämfört med förra
avtalsrörelsen, då merparten av avtalen hade en
löptid på ungefär ett år. Sammantaget har
kostnadsökningen i industrins avtal varit
normerande för övriga parter på arbetsmarknaden.

88 Skillnaden i potentiella timmar mellan regeringen och KI är i

(Finansdepartementets ekonomiska avdelning 2011:1).

genomsnitt ca 1,4 procentenheter år 2013 och 2014.

86 Jämför tabell 3.2 i rapport 2011:1 från Finansdepartementets ekonom-

89 Calculating potential growth rates and output gaps - A revised

iska avdelning och tabell 36 i fördjupningen Långsiktiga effekter på

production function approach - by Cécile Denis, Daniel Grenouilleau,

arbetsmarknaden av ekonomisk-politiska reformer, Konjunkturläget

Kieran Mc Morrow and Werner Röger. European Commission,

december 2011.

Economic papers, no 247, 2006.

87 Ser man endast till skillnaderna i potentiella timmar som härrör från

90 Enligt uppgifter inrapporterade till Medlingsinstitutet t.o.m. 19

beräkningen av jobbskatteavdraget (1-4) och begränsningen av taket i

augusti 2013. I siffran 300 000 ingår bara anställda vars löneavtal går ut

arbetslöshetsförsäkringen är den 1,3 procentenheter på lång sikt.

2013.
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Revideringar av potentiella variabler
De potentiella variablerna är viktiga för
bedömningen
av
konjunkturläget
och
ekonomins långsiktiga tillväxtförutsättningar.
Bedömningen av om det råder en hög- eller
lågkonjunktur eller om konjunkturläget är
balanserat är beroende på hur faktisk BNP
förhåller sig till potentiell BNP. Potentiell BNP
definieras som den produktionsnivå som kan
upprätthållas vid ett balanserat konjunkturläge.
Potentiell BNP beräknas utifrån potentiell
produktivitet och potentiellt antal arbetade
timmar, vilka i sin tur består av ett antal
underkomponenter.91
Potentiell BNP är ett teoretiskt begrepp och
mäts inte i den officiella statistiken. I stället görs
en bedömning av nivån med hjälp av olika
indikatorer och statistiska metoder. Bedömningen är därför mycket osäker.
I denna fördjupningsruta redovisas de större
revideringar som gjorts av potentiell BNP sedan
2013
års
ekonomiska
vårproposition
beslutades. 92
Det är i huvudsak tre revideringar som har
påverkat prognosen för potentiell BNP och
ändrat bedömningen av resursutnyttjandet. De
tre revideringarna beror på Statistiska
centralbyråns (SCB) nya befolkningsprognos,
effekterna av regeringens reformer och
bedömningen av potentiell produktivitet. I tabell
4.9 redovisas de totala revideringarna av
potentiell BNP och dess underliggande
komponenter.
4.1.5.1.1

Statistiska centralbyråns nya
befolkningsprognos

I april 2013 publicerade SCB en ny befolkningsprognos för 2013–2060. 93 Prognosen

91 Se Finansdepartementets promemoria Metod för beräkning av

potentiella variabler, som publicerades på regeringens hemsida i
anslutning till budgetpropositionen för 2013, för en mer detaljerad

påverkar bedömningen av arbetskraftens storlek.
Med hjälp av en demografisk modell, som
baseras på SCB:s befolkningsprognos, kan
regeringen skriva fram olika arbetsmarknadsvariabler.
Tabell 4.9 Prognoser för potentiella variabler i budgetpropositionen för 2014 och vårpropositionen för 2013
2013 års ekonomiska vårproposition inom parentes
Procentuell förändring om inte annat anges
Nivå 1

Potentiell BNP

2

3 667
(3 540)

Potentiell produktivitet

419
(408)

Pot. produktivititet3

465
(452)

Potentiella timmar

7 711
(7 606)

Jämviktsarbetslöshet4

6,0
(6,4)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,4

2,0

2,2

2,3

2,4

2,4

(2,1) (2,5) (2,1) (2,3) (2,2) (2,4)
1,3

1,0

1,6

1,8

2,0

1,9

(1,0) (1,4) (1,6) (1,9) (2,0) (2,2)
2,1

1,4

1,8

1,8

2,0

2,1

(1,6) (1,8) (1,8) (1,9) (2,0) (2,2)
1,3

0,9

0,6

0,6

0,5

0,5

(1,2) (1,0) (0,6) (0,5) (0,4) (0,4)
6,0

5,7

5,7

5,6

5,7

5,7

(5,9) (5,6) (5,5) (5,5) (5,5) (5,5)

1

Nivå för budgetpropositionen är 2012, medan nivå för vårpropositionen är 2011.
Detta på grund av referensårsbyte. Pot. BNP i miljarder kronor, jämviktsarbetslöshet i procent av arbetskraften, potentiellt arbetade timmar i miljoner timmar
och potentiell produktivitet i kronor per timme.
2
Potentiell BNP till marknadspris.
3
Potentiell produktivitet i näringslivet.
4
Procent av potentiell arbetskraft.
Källor: Egna beräkningar.

Från 2014 bedömer SCB att den totala
befolkningen växer snabbare än i tidigare
prognos. Tillväxten i åldern 15–74 år har
reviderats upp, det är främst i de äldre åldrarna
som den största ökningen är att vänta. Den nya
prognosen innebär även en snabbare befolkningsökning i åldern 17–30 år i början av
prognosperioden. Det beror på att fler personer
antas invandra de närmaste åren.94
Mot denna bakgrund har potentiell arbetskraft, sysselsättning, arbetade timmar och BNP
reviderats upp. Befolkningssammansättningen i
den nya befolkningsprognosen har en större
andel utrikes födda som i genomsnitt har svårare
att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med
inrikes födda. Det medför att jämviktsarbetslösheten är något uppreviderad jämfört med
bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition.

beskrivning av hur de potentiella variablerna definieras och är uppbyggda.
92 De potentiella variablerna kan revideras av en rad anledningar, bl.a. till

följd

av

ekonomiska

reformer,

nya

forskningsrön,

förändrade

befolkningsprognoser, ekonomiska kriser eller nya uppfattningar om
ekonomins funktionssätt.
93 Se Sveriges framtida befolkning 2013–2060, Statistiska meddelanden

94 Statistiska centralbyrån bedömer att den främsta orsaken till ökningen

BE 18 SM 1301, Statistiska centralbyrån.

är en ökad asylinvandring.
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Effekter av regeringens reformer

Förstärkningen av jobbskatteavdraget och den
höjda skiktgränsen för statlig inkomstskatt som
föreslås i denna proposition stärker drivkrafterna
att arbeta. Reformerna leder därför till ett
varaktigt högre arbetskraftsutbud. Utöver det
ökade arbetskraftsutbudet leder jobbskatteavdraget även till en något lägre jämviktsarbetslöshet. Det beror på att skattesänkningen
för de som arbetar förväntas öka sökintensiteten
bland arbetssökande. Reformerna förväntas även
leda till något mer dämpade löneökningskrav då
lönen efter skatt stiger. På lång sikt bedöms
potentiell BNP vara 0,4 procent högre till följd
av det femte steget i jobbskatteavdraget och den
höjda skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
Revideringar av potentiell produktivitet

Bedömningen av potentiell produktivitet i
näringslivet är väldigt osäker, både med avseende
på den aktuella nivån och på den framtida
utvecklingen. Av denna anledning stäms bedömningen kontinuerligt av mot indikatorer som
t.ex. kapacitetsutnyttjandet inom företagen.95
Den potentiella produktiviteten i näringslivet
har reviderats sedan 2013 års ekonomiska
vårproposition beslutades. Det beror främst på
att nationalräkenskaperna för det första och
andra kvartalet 2013 har publicerats sedan dess.
Tillväxten i faktisk produktivitet var i
genomsnitt lägre det första halvåret 2013 än
enligt den utveckling som förväntades i
bedömningen i vårpropositionen. Indikatorer
stödjer dock den tidigare synen på utvecklingen
av produktivitetsgapet i näringslivet för 2013. Av
denna anledning har potentiell produktivitet i
näringslivet reviderats i motsvarande grad.
Revideringar av potentiell BNP

Sammantaget innebär de revideringar som gjorts
sedan 2013 års ekonomiska vårproposition
beslutades att både nivån och tillväxten för

95 Se Finansdepartementets promemoria Metod för beräkning av

potentiella variabler, som publicerades på regeringens hemsida i
anslutning till budgetpropositionen för 2013, för en närmare redogörelse
för bedömningen av den potentiella produktiviteten.
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potentiell BNP är i princip oförändrad för åren
2013–2017.
Jämförelse med andra prognosmakare

Tabell 4.10 visar tillväxten i potentiell BNP för
sex olika bedömare. Det bör dock framhållas att
inte alla bedömare publicerar tillväxten i
potentiell BNP och att skillnaderna i
bedömningen av tillväxten är stora för 2012–
2014, mellan 1,5–2,7 procent. OECD har i
genomsnitt den högsta bedömningen av den
potentiella tillväxten och Konjunkturinstitutet
lägst. Regeringens bedömning ligger mitt
emellan. På längre sikt har regeringen lite högre
bedömning av den potentiella tillväxten än
Konjunkturinstitutet (se avsnitt 4.1.4 för en
jämförelse av BNP-gap och en utförligare
diskussion).
Tabell 4.10 Potentiell BNP-tillväxt
Procentuell förändring
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Regeringen (BP14)

2,4

2,0

2,2

2,3

2,4

2,4

Konjunkturinstitutet (aug 2013)

1,5

1,5

2,1

2,2

2,3

2,2

Europeiska kommissionen
(maj 2013)

2,1

1,8

1,9

OECD (maj 2013)

2,4

2,6

2,7

IMF

Publicerar inte

Riksbanken

Publicerar inte

Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen, OECD, Internationella
valutafonden (IMF), Riksbanken och egna beräkningar.
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Det svaga konjunkturläget bidrog till att de
avtalade löneökningarna blev förhållandevis
återhållsamma (se diagram 4.20).

förekomma. 96 År 2013 och 2014 bedöms lönerna
enligt båda måtten öka i ungefär samma takt.

Diagram 4.20 Centrala avtal och löneökningar i näringslivet
1993–2014

Låg inflation

Procentuell förändring

Inflationen, både mätt som den årliga
procentuella förändringen i konsumentprisindex
(KPI) och med KPI med fast ränta (KPIF), var
2012 lägre än Riksbankens mål på 2 procent.
Under inledningen av 2013 har inflationen
fortsatt att vara låg.
Det låga kostnadstrycket kan framför allt
förklaras av att resursutnyttjandet är lågt. Vidare
har förstärkningen av kronan bidragit till lägre
importpriser
utöver
en
allmänt
svag
prisutveckling internationellt. Dessutom sjönk
boräntorna betydligt under 2012.
Enhetsarbetskostnaden bedöms 2013 stiga
något mer än den genomsnittliga ökningstakten
de senaste femton åren på 1,5 procent (se
diagram 4.21). Men det allmänt svaga efterfrågeläget bidrar till att företagen har svårt att föra
vidare högre kostnader till konsumenterna.

7
Utöver centrala avtal

6

Centrala avtal

5
4
3
2
1
0
93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

Källor: Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Sammantaget bedöms lönerna i hela ekonomin
öka med 2,7 procent 2013 och 2,8 procent 2014,
enligt konjunkturlönestatistikens definition (se
tabell 4.11).

Diagram 4.21 Enhetsarbetskostnad, produktivitet och löner
2007–2014

Tabell 4.11 Löner och inflation

Procentuell förändring

Utfall fram till 2012, prognos för 2013 och 2014
Procentuell förändring

10

Genomsnitt
1998–2012

2012

2013

2014

KL, hela ekonomin1

3,4

3,0

2,7

2,8

KL, näringslivet 1

3,4

3,2

2,7

2,8

NR, hela ekonomin2

3,5

2,9

2,8

2,9

3,5

3,4

2,9

2,9

KPI3

1,3

0,9

0,1

0,9

KPIF3, 4

1,6

1,0

1,0

1,3

Timlön

NR, näringslivet

Enhetsarbetskostnad
Timlön
Produktivitet

8
6

2

4
2
0

Inflation
-2
-4

1

Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
2
Timlön enligt nationalräkenskaperna.
3
Årsgenomsnitt.
4
KPIF (KPI med fast bostadsränta) är ett av Riksbanken definierat mått på
underliggande inflation. KPIF beräknas genom att den del av förändringen i
hushållens räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser
hålls konstant.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Utöver
konjunkturlönestatistiken
mäts
löneutvecklingen även av nationalräkenskaperna.
Löneutvecklingen enligt de två källorna brukar
följa varandra väl, även om vissa skillnader kan

-6
07

08

09

10

11

12

13

14

Anm.: Samtliga variabler avser näringslivet, timlön enligt nationalräkenskaperna.
Kalenderkorrigerad data.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Dessutom sker genomslaget från högre
kostnader till högre priser gradvis under flertalet

96 Lönemåtten skiljer sig åt genom att olika typer av ersättningar, som

bonusersättning,

semesterersättning,

sjuklön

och

vissa

typer

av

skattepliktiga förmåner, ingår i nationalräkenskapernas lönemått men inte
i konjunkturlönestatistiken.
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år. Prisökningen på varor och tjänster, som utgör
merparten av förändringen av KPI och KPIF,
väntas därmed vara fortsatt låg resterande delen
av 2013 och 2014. Dessutom väntas boräntorna
vara fortsatt låga och importpriserna likaså. De
genomförda och pågående hyresförhandlingarna
indikerar dock att hyreshöjningar ligger strax
över genomsnittet de senaste tio åren.
Hushållens och företagens inflationsförväntningar stödjer bilden att inflationstrycket
blir lågt 2013. Sammantaget innebär detta att
KPI och KPIF väntas stiga långsamt 2013 och
2014 (se diagram 4.22).
Diagram 4.22 KPI och KPIF 2006–2014

Tabell 4.12 KPI: Regeringens prognos för 2013 och 2014
jämfört med andra bedömare
Årsgenomsnitt
Procentuell förändring
Publiceringsdatum

Regeringen

2014

0,1

0,9

Konjunkturinstitutet

2013-08-28

0,1

0,8

Europeiska kommissionen

2013-05-03

0,9

1,4

Riksbanken

2013-09-05

0,1

1,3

IMF

2013-09-05

0,3

1,6

OECD

2013-05-29

0,2

1,3

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, OECD, Europeiska kommissionen,
Internationella valutafonden (IMF) och egna beräkningar.

4.1.6

Procent

2013

Räntor och växelkurser

4,0

Expansiv penningpolitik

3,5
3,0

Bedömningen är att resursutnyttjandet blir
svagt, arbetslösheten hög och inflationen låg
under 2013 och 2014. Riksbanken fortsätter
därför att föra en expansiv penningpolitik.
Reporäntan förväntas ligga kvar på 1 procent
under hela 2014 (se tabell 4.13).97

2,5
2,0
1,5
KPI

1,0

KPIF

0,5
0,0

Tabell 4.13 Räntor och växelkurser
Utfall för 2012, prognos för 2013 och 2014

-0,5

2012

-1,0
06

07

08

09

10

11

12

13

14

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

KPI-prognosen något lägre än andra prognoser

Regeringens prognos för inflationens utveckling
2013 och 2014 är i linje med Konjunkturinstitutets bedömning. Europeiska kommissionen
bedömer emellertid att KPI-inflationen kommer
att vara högre både 2013 och 2014 jämfört med
regeringens prognos (se tabell 4.12).
Skillnaden gentemot Europeiska kommissionens prognos kan sannolikt till viss del förklaras
av de låga inflationsutfallen under sommaren
2013 (se fördjupningen Jämförelser med andra
bedömares prognoser för svensk ekonomi).
Europeiska kommissionen publicerade sina
prognoser före utfallen och hade därmed ingen
möjlighet att beakta dessa.

2013

2014

Reporänta

1,00

1,00

1,00

Statsobligationsränta (10-årig)

1,53

2,30

2,50

TCW

119

116

116

EUR/SEK

8,58

8,50

8,40

Anm.: Värde vid respektive års slut.
Källor: Riksbanken, Reuters Ecowin och egna beräkningar.

Längre marknadsräntor, som tidigare i stor
utsträckning pressats till rekordlåga nivåer av en
mycket expansiv penningpolitik i omvärlden, har
stigit kraftigt på bred front under sommaren (se
diagram 4.23). Räntorna steg i anslutning till att
den amerikanska centralbanken började förbereda marknaden på att den senare i år avser
minska expansionen av de kvantitativa

97 Regeringens prognos på reporäntan i denna proposition skiljer sig inte

från prognosen i 2013 års ekonomiska vårproposition. Detta trots att
regeringen har reviderat upp sin prognos för BNP 2014, bl.a. till följd av
de förstärkningar av hushållens ekonomi som föreslås i denna
proposition. Detta följer av att Riksbanken i sina prognoser för 2014, från
april och juni 2013, förutspått en inriktning av finanspolitiken och en
BNP-tillväxt i linje med prognoserna i denna proposition.
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lättnaderna. Men även en ökad optimism om den
ekonomiska återhämtningen i USA har
sannolikt bidragit till det högre ränteläget.
Den globala ränteuppgången bedöms vara
varaktig. Förväntningar om en återhämtning i
världsekonomin
förväntas
driva
längre
obligationsräntor högre även 2014, om än i en
något mer gradvis takt än vad som skett på
sistone (se tabell 4.13).
Diagram 4.23 Statsobligationsräntor 2008–2013
Procent
5
Tyskland
Sverige

4

USA
3

2

1

0
08

09

10

11

12

13

Källa: Reuters EcoWin.

Kronan fortsatt stark

Kronan har trendmässigt förstärkts i
handelsviktade termer sedan sommaren 2012.
Under våren 2013 försvagades den något och
under sommaren har TCW-index varierat runt
en nivå på 117. 98 I handelsvägda nominella
termer är kronan därmed relativt stark medan
den i reala termer inte är långt ifrån den
genomsnittliga nivån sedan 1993. TCW-index
förväntas falla något, till 116 i slutet av 2013, det
vill säga kronan förväntas stärkas något.
Förstärkningen av TCW drivs av en starkare
växelkurs
gentemot
euron.
Marknadsförväntningar om en fortsatt låg eller
fallande styrränta i euroområdet kopplat till
förväntningar om en allt tidigare reporäntehöjning bidrar till detta. Prognosen för 2014 är

98 TCW-index (Total Competitiveness Weights) är ett sätt att mäta

kronans värde mot en korg av olika valutor. TCW-index har den 18
november 1992 som startdatum. För detta datum är index lika med 100.
Den 19 november 1992 tilläts kronan att flyta. Ett högt värde på index

att TCW ligger kvar på en nivå på cirka 116 (se
tabell 4.13).

4.2

Utvecklingen 2015–2017

4.2.1

Internationella förutsättningar

Enligt prognosen inleds återhämtningen i
OECD-länderna 2014. Resursutnyttjandet är
dock fortsatt lågt. Återhämtningen väntas
fortsätta 2015–2017 och bedömningen är att ett i
stort sett balanserat resursutnyttjande nås 2017.
Inom euroområdet är obalanserna stora.
Många av de länder som dras med svaga
statsfinanser har även stora bytesbalansunderskott. För att kunna öka sin export
behöver
de
stärka
sin
internationella
konkurrenskraft. Samtidigt förväntas länder med
överskott i utrikeshandeln, t.ex. Tyskland, stå
för en allt större del av den inhemska efterfrågan
i euroområdet. Denna anpassning mellan olika
ekonomier i euroområdet bidrar till att
återhämtningen förväntas bli utdragen i många
av de enskilda ekonomierna och för euroområdet som helhet.
Resursutnyttjandet i USA bedöms vara lågt
även 2015. En fortsatt expansiv penningpolitik,
en förbättrad finansiell ställning bland hushållen
och en stark återhämtning på bostadsmarknaden
bidrar till en hög tillväxt 2015–2017. Finanspolitiken i USA förväntas emellertid dämpa
tillväxten fram t.o.m. 2015, även om
åtstramningarna mildras. Därefter väntas
finanspolitikens inriktning vara neutral.
I Japan bedöms penningpolitiken vara
expansiv de kommande åren. Detta bidrar till en
fortsatt återhämtning av den japanska ekonomin
2015–2017.
I Kina väntas tillväxten bli återhållen de
närmaste åren. Detta följer av att konsumtionen
successivt antas lämna ett allt större bidrag till
BNP-tillväxten, samtidigt som investeringarnas
bidrag väntas minska. Denna omställning
dämpar sannolikt den ekonomiska aktiviteten
och BNP i Kina ser därmed ut att fortsätta att
växa i en lägre takt än vad som var fallet under
inledningen av 2000-talet. Den måttliga
tillväxttakten i Kina påverkar även tillväxtförutsättningarna i många andra tillväxtekonomier. Sammantaget bedöms tillväxtekonomierna växa i en högre takt än OECD-

betyder att kronans värde försvagats.
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länderna 2015–2017, men i en lägre takt jämfört
med de senaste tio åren.
Återhämtningen i OECD-länderna bidrar till
att BNP-tillväxten stiger i världsekonomin
2015–2017 jämfört med 2012–2014 (se tabell
4.14). Tillväxten bedöms uppgå till 4,4 procent
samtliga år 2015–2017.
Tabell 4.14 Nyckeltalstabell
Utfall för 2012, prognos för 2013–2017
Procentuell förändring om annat ej anges
2012

2013

2014

2015

2016

2017

BNP

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

2,9

BNP, kalenderkorr.

1,1

1,2

2,6

3,3

3,5

3,1

Hushållens
konsumtion

1,5

2,1

3,1

3,9

3,6

3,1

Offentlig konsumtion

0,7

1,0

1,1

0,2

0,7

0,6

Fasta
bruttoinvesteringar

3,2

-2,4

4,3

6,9

6,7

4,3

Lagerinvesteringar1

-1,1

0,4

-0,1

0,0

0,0

0,0

Sverige:

Export

0,8

-2,3

3,0

6,8

7,7

6,2

Import

0,0

-2,7

3,3

7,1

7,4

6,1

0,4

0,0

0,0

0,3

0,6

0,4

Nettoexport 1

0,6

0,3

0,5

1,1

1,6

1,5

Sysselsatta3

0,7

0,8

0,8

1,0

1,3

1,3

Arbetslöshet4

8,0

8,2

8,1

7,8

7,0

6,4

Timlön5

3,0

2,7

2,8

2,9

3,2

3,4

6

0,9

0,1

0,9

1,7

2,7

3,2

1,0

1,0

1,3

1,5

1,7

1,9

Reporänta7

1,00

1,00

1,00

1,75

2,75

3,25

TCW9

119

116

116

116

116

116

BNP-gap8

-2,7

-3,5

-3,0

-2,1

-1,0

-0,2

Arbetade timmar

KPI

2

KPIF6

Diagram 4.24 Exportutveckling under konjunkturuppgångar
Index
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3,0

BNP, världen

3,2

3,2

4,0

4,4

4,4

4,4

BNP, euroområdet

ekonomiernas vikt i världsekonomin ökar,
kommer de europeiska länderna fortsatt att spela
en stor roll för utvecklingen av svensk export. I
den internationella prognosen bedöms tillväxten
i euroområdet bli förhållandevis låg de
kommande åren, särskilt givet det låga resursutnyttjandet i många euroländer. Detta gäller
även länder utanför euroområdet, men som ändå
är viktiga för svensk export, t.ex. Storbritannien
och Danmark. Detta verkar dämpande på
utvecklingen av svensk exportmarknad.
Under prognosperioden förväntas minskade
bytesbalansöverskott i svensk ekonomi. Detta
beror på att Sverige, efter en längre tid med stora
överskott i utrikeshandeln har minskande behov
av att ha ett högt nettosparande mot omvärlden.
Detta minskade behov förstärks av en realt
starkare växelkurs mot flera av Sveriges viktiga
exportländers valutor. I nominella termer
förväntas kronans handelsviktade växelkurs vara
oförändrad 2015–2017 (se tabell 4.14). Den
förhållandevis
svaga
exportmarknadsutvecklingen och den trendmässiga minskningen
av överskotten i utrikeshandeln medför att
svensk export, i förhållande till tidigare
återhämtningar, utvecklas svagt (se diagram
4.24).

130
120

1

Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter.
2
Kalenderkorrigerad.
3
15–74 år.
4
I procent av arbetskraften, 15–74 år.
5
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
6
Årsgenomsnitt.
7
Procent, vid årets slut.
8
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
9
Värde vid respektive års slut.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Riksbanken, Bureau of
Economic Analysis, Eurostat, Reuters EcoWin, Internationella valutafonden och
egna beräkningar.

4.2.2

BNP

Svensk exportmarknad är koncentrerad till
Europa. Drygt 70 procent av svensk varuexport
går till europeiska länder. Även om andelen antas
minska de kommande åren allt eftersom tillväxt168

110
100
90
01

02

03

04

05

Anm.: Index = 100 vid konjunkturbotten. Seriens förklaringspost avser detta år.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Ett i utgångsläget högt sparande bland hushållen
och en god utveckling av de disponibla
inkomsterna ger utrymme för en förhållandevis
hög tillväxt i hushållens konsumtion de närmaste
åren (se diagram 4.25 och 4.26). Även ett bättre
läge på arbetsmarknaden 2015–2017 förväntas
bidra till detta. En större andel av den disponibla
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inkomsten förväntas då gå till konsumtion,
vilket är liktydigt med en lägre sparkvot. Sett ur
ett historiskt perspektiv är detta ingen
anmärkningsvärd utveckling. Sparkvoten har vid
flera tillfällen minskat under längre perioder och
varit negativ 1997–2000 och 2003–2006 (se
diagram 4.25).
Diagram 4.25 Hushållens konsumtion, disponibel inkomst
och sparkvot 1994–2017
Procent

Anm.: Index = 100 vid konjunkturbotten. Seriens förklaringspost avser detta år.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Allteftersom kapacitetsutnyttjandet stiger i
svensk ekonomi tilltar även behovet av
investeringar, framför allt i industrin.
Investeringstillväxten förväntas därmed stiga
2015 och fortsätta vara förhållandevis hög åren
därefter (se tabell 4.14).
Sammantaget är prognosen att BNP växer i en
relativt hög takt 2015–2017.

8

4.2.3
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Anm.: Sparkvoten är hushållens nettosparande exklusive sparande i avtals–
pensioner och premiepensionssystemet. Sparkvoten är definierad som andel av
hushållens disponibla inkomster medan hushållens konsumtion och real
disponibel inkomst är årlig procentuell förändring.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Hushållen brukar vanligtvis höja sitt sparande
när konjunkturutsikterna försvagas och minska
sparandet vid konjunkturuppgångar. Att
sparandet som andel av inkomsterna förväntas
minska beror även på befolkningens sammansättning. Äldre, som utgör en växande andel av
befolkningen, tenderar att spendera en större
andel av sina inkomster.
Diagram 4.26 Konsumtionsutveckling under
konjunkturuppgångar
Index
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Arbetsmarknad och
resursutnyttjande

För att möta uppgången i efterfrågan bedöms
företagen i näringslivet öka antalet anställda i en
högre takt 2015–2017. I prognosen ökar
sysselsättningen med 244 000 personer mellan
2012 och 2017. Större delen av ökningen, drygt
170 000 personer, väntas äga rum under
prognosperiodens senare del, 2015–2017.
Sysselsättningen väntas växa snabbare än
befolkningen dessa år, vilket innebär att
sysselsättningsgraden stiger, efter att ha legat
mer eller mindre på en konstant nivå 2011–2014.
En avmattning av arbetskraftsökningen väntas
2015–2017. Regeringen bedömer då att den
faktiska arbetskraften utvecklas svagare än den
potentiella. Samtidigt bedöms befolkningen växa
snabbare än arbetskraften från 2015, vilket
minskar arbetskraftsdeltagandet något. Antalet
personer i arbetskraften väntas stiga med ca
174 000 personer mellan 2012 och 2017, vilket
kan jämföras med en ökning på 290 000 personer
från 2006 till 2012.
Eftersom sysselsättningen utvecklas starkare
än arbetskraften 2015–2017 väntas arbetslösheten minska till ca 6,4 procent 2017 (se tabell
4.14). Antalet arbetslösa bedöms då vara drygt
330 000, dvs. ca 70 000 färre än 2012.
Arbetslösheten förväntas vara högre än
jämviktsnivån hela prognosperioden (se diagram
4.27). Det kommer därmed att finnas lediga
resurser på arbetsmarknaden de kommande åren.
Återhämtningen sker dock gradvis och arbetsmarknaden bedöms närma sig konjunkturell
balans under prognosperioden. För ekonomin i
dess helhet bedöms resursutnyttjandet vara i
stort sett balanserat 2017. Givet prognosen
kommer svensk ekonomi då ha befunnit sig i
lågkonjunktur i nio år (fr.o.m. 2009 t.o.m. 2017).
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Diagram 4.27 Jämviktsarbetslöshet och arbetslöshet 1990–
2017
Procent av arbetskraften
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6
Arbetslöshet
Jämviktsarbetslöshet
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Diagram 4.28 Real och nominell löneutveckling 1994–
2017
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relevant för företagen i näringslivet (det s.k.
förädlingsvärdespriset). Historiskt sett har
företagens priser ökat långsammare än
konsumentprisinflationen.101 Under prognos–
perioden (2013–2017) bedöms produktiviteten i
näringslivet i genomsnitt växa med 2 procent per
år och företagens priser stiga med omkring
1 procent per år. Prognosens genomsnittliga
löneökningstakt på 3 procent per år är alltså i
linje med den samhällsekonomiskt hållbara
utvecklingen. En indikator på detta är att
vinstandelen i näringslivet är relativt konstant
under prognosperioden.

16

Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Jämviktsarbetslöshet motsvarar skillnaden
mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning, i procent av potentiell
arbetskraft. Faktisk arbetslöshet är länkad av Statistiska centralbyrån (2001–
2005) och Konjunkturinstitutet (1990–2000).
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Procentuell förändring
8
7

Nominallön

6

Reallön

5

4.2.4

Löner och inflation

4

Det nya avtalet inom industrin har en löptid på
tre år och gäller fram t.o.m. sista mars 2016.
Efter att industrins avtal blev klart slöts treåriga
avtal även inom andra större avtalsområden.99
Detta innebär att merparten av de anställda har
kollektivavtal som gäller fram till inledningen av
2016. 100 Detta innebär att löneökningstakten
sannolikt blir dämpad även 2015. Först 2016 och
2017 bedöms lönerna stiga gradvis i takt med att
konjunkturläget förbättras. Den genomsnittliga
löneökningstakten 2015–2017 bedöms dock bli
lägre än ett historiskt genomsnitt sedan
industriavtalets tillkomst 1997.
Den dämpade utvecklingen av de nominella
lönerna medför att reallönerna förväntas att bli
något lägre än det historiska genomsnittet sedan
industriavtalets tillkomst (se diagram 4.28).
Arbetskostnaden kan på lång sikt öka med
summan av produktivitetstillväxten och
ökningen i företagens priser. Det relevanta
prismåttet är inte KPI utan det pris som är
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Anm.: Reallöneökning är nominell löneökning enligt nationalräkenskaperna
deflaterad med hushållens konsumtionsdeflator.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Trots en högre löneökningstakt dämpas
enhetsarbetskostnaden något 2015–2017 till
följd av en relativt hög produktivitetstillväxt.
Genomslaget från enhetsarbetskostnaden till
konsumentpriser sker dock med en betydande
fördröjning. När konjunkturläget förbättras
ökar företagens möjligheter att höja priserna,
och inflationen väntas gradvis stiga mot
inflationsmålet. KPIF-inflationen bedöms nå
2 procent i slutet av 2017. Inflationen, mätt med
KPIF, har då legat under inflationsmålet i över
sex år, vilket kan förklaras av att nuvarande
lågkonjunktur både har varit ovanligt djup och
långvarig.

99 Detta gäller t.ex. avtalen mellan Sveriges Kommuner och Landsting

och

Svenska

Kommunalarbetareförbundet,

Svensk

Handel

och

Handelsanställdas förbund samt mellan Visita och Hotell- och
restaurangfacket.
100 I en del avtal är dock det sista året uppsägningsbart. Detta gäller t.ex.

101 I genomsnitt sedan 1997 har företagens priser ökat med ca

mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund samt mellan Visita

1,0 procent vilket kan jämföras med att KPIF har ökat med 1,6 procent

och Hotell- och restaurangfacket.

och KPI med 1,3 procent i genomsnitt.
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I takt med stigande resursutnyttjande och
högre inflation blir penningpolitiken mindre
expansiv. Reporäntan höjs gradvis till
3,25 procent i slutet av prognosperioden (se
tabell 4.14).

inblandade i krishanteringen i euroområdet, allt
från enskilda länders regeringar till institutionella
och privata långivare. Att väga samman dessa
intressen har visat sig vara svårt och avgörande
beslut har många gånger dragit ut på tiden.

4.3

Risker och alternativscenarier

Osäkerhet kring utvecklingen av finans- och
penningpolitiken i USA

4.3.1

Risker

En internationell konjunkturuppgång är en
förutsättning för en ökad tillväxt de närmaste
åren. Även om indikatorer i nuläget antyder
att det internationella konjunkturläget
kommer att förbättras, framför allt i OECDländerna, är läget fortfarande osäkert och en
konjunkturuppgång långt ifrån garanterad. En
fortsatt stark konsumtionstillväxt bland
hushållen är också en viktig förutsättning för
en återhämtning i svensk ekonomi. Både den
internationella utvecklingen och prognosen
för hushållens konsumtion omgärdas av stora
risker; tillväxten kan bli antingen lägre eller
högre än vad som nu väntas. Den
sammantagna bedömningen är dock att
riskerna för en svagare konjunkturutveckling
fortsatt dominerar. Risken för en kraftig
nedgång av det slag som drabbade världsekonomin 2008 och 2009 framstår emellertid
som betydligt lägre än vad den varit de senaste
åren.

Även USA står inför stora utmaningar i
hanteringen av sina offentliga finanser. Om en
överenskommelse om fortsatt finansiering av
den federala budgeten inte träffas i tid kan det
leda till finansiell oro. Inriktningen på penningpolitiken i USA är också en osäkerhetsfaktor.
Försök från den amerikanska centralbanken att
förbereda marknaderna på en eventuell
neddragning av dess köp av statsobligationer, har
bidragit till en påtaglig ränteuppgång i stora delar
av världen. Det finns en fortsatt risk att de
internationella räntorna stiger mer än väntat och
att svängningarna på ränte- och valutamarknaderna ökar. Det skulle slå mot länders
möjligheter att låna, framför allt i tillväxtekonomierna och för länder med stora bytesbalansunderskott. Stigande räntor riskerar också
att leda till stora och snabba valutautflöden med
svåröverblickbara effekter på världsekonomin.
I alternativscenario 1 nedan redovisas en
analys av hur en avtrappning av USA:s expansiva
penningpolitik skulle kunna leda till svagare
omvärldsefterfrågan och högre marknadsräntor
än tidigare väntat och därmed påverka den
svenska ekonomins utveckling mer än vad som
antagits i huvudscenariot.

Fortsatt osäker politisk utveckling i euroområdet

Starkare internationell konjunkturuppgång möjlig

Den politiska situationen i euroområdet är
fortfarande osäker. Även om läget har
stabiliserats finns fortfarande en risk för förnyad
turbulens på de finansiella marknaderna. Om det
politiska stödet för finanspolitiken i krisländerna
vacklar kan krishanteringen och reformpolitiken
försvåras. Förtroendet för flera länders förmåga
att klara sina åtaganden skulle då kunna minska
ytterligare. Det relativa lugn som nu råder på de
finansiella marknaderna beror vidare till stor del
på utfästelser från ECB om att vid behov
genomföra stödköp på obligationsmarknaderna.
En ytterligare riskfaktor är att många parter är

Om förtroendet bland hushåll och företag,
särskilt i USA och i Europa, återvänder snabbare
än förväntat kan tillväxten bli starkare än i
prognosen. I ett sådant scenario kan efterfrågan
på svensk export stiga i en högre takt än vad som
antas i prognosen. Detta skulle få positiva
effekter på BNP-tillväxten genom hushållens
konsumtion och företagens investeringar. Även
utvecklingen på arbetsmarknaden skulle då bli
starkare än enligt prognosen. En återhämtning
av svensk ekonomi skulle påskyndas och
resursutnyttjandet balanseras tidigare än vad
som nu antas.

Betydande risker för en svagare utveckling
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I alternativscenario 2 redovisas en analys av
hur svensk ekonomi skulle kunna utvecklas om
den internationella konjunkturåterhämtningen
inleds tidigare och blir starkare än i huvudscenariot.
Risker omgärdar prognosen för hushållens
konsumtion

Då hushållens konsumtion bedöms komma att
stå för en större del av BNP-tillväxten jämfört
med i tidigare konjunkturuppgångar är
prognosen särskilt känslig för förändringar i
hushållens konsumtion.
Ett högre internationellt ränteläge skulle få
negativa effekter även för svensk ekonomi
genom lägre omvärldsefterfrågan men också via
högre finansieringskostnader för framför allt
företag och hushåll. En sådan utveckling skulle i
sin tur medföra en mer dämpad utveckling av
hushållens
konsumtion
och
företagens
investeringar jämfört med huvudscenariot.
Utöver ett högre ränteläge utgör även hushållens
höga skuldsättningsgrad en risk i prognosen för
hushållens konsumtion (se fördjupningsrutan
Hushållens skuldsättning). Hushållens skulder
steg som andel av den disponibla inkomsten
kraftigt från slutet av 1990-talet till 2011. Sedan
dess har skuldsättningsgraden legat relativt still,
men den höga nivån riskerar att förstora
effekterna av stigande räntor.
Bostadsprisernas utveckling utgör också en
risk. I prognosen förutsätts bostadspriserna öka,
om än i en måttlig takt de närmaste åren. Detta
följer bl.a. av att ökningen av de disponibla
inkomsterna förväntas vara god och att
arbetslösheten gradvis minskar. Samtidigt kan
bostadspriserna stiga snabbare än vad prognosen
förutsätter. Detta kan få till följd att hushållens
skulder också ökar i en snabbare takt. Snabbt
stigande bostadspriser ökar dessutom risken för
stora fall i bostadspriser. En sådan utveckling
vore inte önskvärd eftersom en kombination av
höga skulder och fallande priser riskerar att få
betydande konsekvenser för den finansiella
stabiliteten
och
den
makroekonomiska
utvecklingen.
I prognosen hålls hushållens inkomster uppe
av förstärkningar som föreslås i denna
proposition. Samtidigt bedöms sparkvoten
fortsatt vara hög 2014, även om den faller något
(se diagram 4.25). Därmed finns fortsatt ett stort
172

konsumtionsutrymme för hushållen. En risk i
prognosen är att hushållens konsumtion blir
starkare än förväntat. I alternativscenario 2
redovisas utvecklingen av svensk ekonomi med
ett antagande om ett starkare konsumentförtroende än förväntat. Detta utöver den
starkare utveckling av svensk ekonomi som
följer av den högre tillväxt internationellt som
även antas i scenariot.
4.3.2

Alternativscenarier

Alternativscenario 1: Högre räntor i omvärlden

I detta alternativscenario antas att avtrappningen
av den expansiva penningpolitiken får större
realekonomiska effekter än vad som antas i
huvudscenariot. Detta skulle kunna orsakas av
en avtrappning i den amerikanska centralbankens
kvantitativa lättnader som leder till större
ränteökningar än väntat, för framförallt
obligationer med lång löptid. De oväntat stora
ränteökningarna leder även till att de europeiska
bankernas finansieringskostnader ökar, direkt
genom högre räntekostnader, men även genom
förhöjda riskpremier på grund av den ökade
osäkerheten. Det högre ränteläget i, först och
främst, USA och Europa attraherar även valuta
från framför allt tillväxtländer. Dessa länder
svarar med att höja sina räntor för att motverka
valutautflödet, med dämpad ekonomisk
utveckling och minskad import från bl.a. Europa
och Sverige till följd.
Sammantaget dämpas tillväxten för den
internationella efterfrågan mer än väntat, vilket
slår hårdare mot svensk export än vad som
antagits i huvudscenariot (se tabell 4.15). Det
högre internationella ränteläget innebär också
högre finansieringskostnader för svenska banker,
som till viss del antas föra dessa vidare i form av
högre räntor på lån till företag och hushåll.
Högre bolåneräntor håller tillbaka hushållens
disponibla inkomster, vilket bidrar till att
konsumtionen dämpas 2014.
Försämrade globala tillväxtutsikter och en
förhöjd finansiell osäkerhet leder till en svagare
krona, vilket till viss del motverkar den svagare
efterfrågans negativa effekt på exporten.
Företagens investeringar dämpas av den svagare
exporten, men även till följd av högre
lånekostnader och en generell osäkerhet om
framtiden.
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Sammantaget utvecklas BNP svagare än i
huvudscenariot (se diagram 4.29). Företagen
anställer även i mindre utsträckning än i
huvudscenariot och arbetslösheten stiger till
8,5 procent 2014 (se diagram 4.30). Den svagare
utvecklingen på arbetsmarknaden ger ett lägre
lönetryck jämfört med i huvudscenariot.
Konsumtionstillväxten tar fart först 2015.
Riksbanken sänker reporäntan under 2014 för
att sedan börja höja räntan i långsam takt 2015.
Konjunkturåterhämtningen kommer först under
2016 och BNP-gapet är fortfarande negativt i
slutet av prognosperioden.

ökar. En viss motverkande effekt följer av att
även de offentliga utgifterna minskar till följd av
den svagare efterfrågan.
Diagram 4.29 BNP-tillväxt 2011–2017
Procentuell förändring
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

Tabell 4.15 Alternativscenario 1: Högre räntor i omvärlden

1,5

Prognos enligt huvudscenariot inom parentes
Procentuell förändring om annat ej anges

1,0

2013

2014

2015

2016

2017

0,5

1,2
(1,2)

1,8
(2,6)

2,4
(3,3)

3,0
(3,5)

3,4
(3,1)

0,0

-2,3
(-2,3)

1,8
(3,2)

3,5
(6,4)

6,2
(7,2)

7,2
(6,6)

Sysselsättning

0,8
(0,8)

0,4
(0,8)

0,4
(1,0)

0,8
(1,3)

1,5
(1,3)

Arbetslöshet2

8,2
(8,2)

8,5
(8,1)

8,4
(7,8)

8,0
(7,0)

7,0
(6,4)

BNP-gap3

-3,5
(-3,5)

-3,8
(-3,0)

-3,8
(-2,1)

-3,2
(-1,0)

-2,0
(-0,2)

Reporänta4

1,00
(1,00)

0,50
(1,00)

0,75
(1,75)

1,25
(2,75)

2,25
(3,25)

Timlön5

2,7
(2,7)

2,6
(2,8)

2,5
(2,9)

2,7
(3,2)

3,0
(3,4)

KPIF6

1,0
(1,0)

1,1
(1,3)

1,3
(1,5)

1,5
(1,7)

1,7
(1,9)

TCW4

116
(116)

118
(116)

119
(116)

118
(116)

117
(116)

Finansiellt sparande7

-1,2
(-1,2)

-1,8
(-1,5)

-0,9
(-0,4)

-0,2
(0,4)

0,5
(1,1)

BNP

1

Export

1

1

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

Den offentliga sektorns finansiella sparande som
andel av BNP försämras med som mest
0,6 procentenheter
jämfört
med
i
huvudscenariot. Det beror i huvudsak på att
lönesumman utvecklas betydligt långsammare
till följd av färre arbetade timmar och lägre löner.
Dessutom blir mervärdesskatteintäkterna lägre
eftersom
hushållens
konsumtion
ökar
långsammare än i huvudscenariot. Bland
utgifterna är det främst räntekostnaderna för
statsskulden och arbetslöshetsersättningen som

Huvudscenario
Alternativscenario 1
Alternativscenario 2

11

12

13

14

15

16

17

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Alternativscenario 2: En starkare omvärldsefterfrågan och högre konsumentförtroende

I detta alternativscenario inleds den internationella konjunkturåterhämtningen tidigare
och blir starkare än i huvudscenariot. Ländernas
utveckling tillbaka till långsiktigt hållbara
offentliga finanser antas bli stabilare och kantas
av mindre osäkerhet än förväntat, samtidigt som
centralbankernas avtrappning av kvantitativa
lättnader får mycket begränsade realekonomiska
effekter.
Den starkare efterfrågan i omvärlden leder till
en starkare exporttillväxt jämfört med i
huvudprognosen (se tabell 4.16). Den
internationella konjunkturåterhämtningen bidrar
till att svenska hushåll blir mer optimistiska om
framtiden. Ett högre konsumentförtroende
driver på konsumtionen som växer med i
genomsnitt 3,8 procent per år 2014–2017,
jämfört med 3,4 procent i huvudscenariot. Även
investeringstillväxten blir starkare än i prognosen
och BNP-gapet sluts i början av 2016.
Företagen möter initialt den högre efterfrågan
med en högre produktivitet, men börjar
successivt anställa i större utsträckning jämfört
med i huvudscenariot. Detta medför att
arbetslösheten sjunker från ca 8 procent 2014 till
strax över 5 procent 2017 (se diagram 4.30). Den
starka arbetsmarknadsutvecklingen ger ett högre
lönetryck och inflationen blir något högre än
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inflationsmålet 2017. Riksbanken inleder en
höjning av reporäntan 2014, dvs. tidigare än i
huvudscenariot.
Det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn förstärks i denna alternativa beräkning
med som mest 0,6 procentenheter som andel av
BNP jämfört med huvudscenariot. Det är
framför allt en effekt av den beräknat starkare
utvecklingen av lönesumman som följer av att
antalet arbetade timmar är högre än i
huvudscenariot. Även skatteintäkterna från
mervärdesskatten blir högre som en följd av att
hushållens konsumtion ökar.

2014

2015

2016

2017

1,2
(1,2)

3,2
(2,6)

3,9
(3,3)

3,6
(3,5)

2,9
(3,1)

2,1
(2,1)

4,0
(3,1)

4,4
(3,8)

4,0
(3,5)

2,9
(3,2)

Investeringar1

-2,5
(-2,5)

4,8
(4,4)

7,6
(6,5)

6,4
(6,3)

4,6
(4,7)

Sysselsättning

0,8
(0,8)

0,9
(0,8)

1,6
(1,0)

1,8
(1,3)

1,3
(1,3)

Arbetslöshet2

8,2
(8,2)

8,0
(8,1)

7,1
(7,8)

6,0
(7,0)

5,3
(6,4)

BNP-gap3

-3,5
(-3,5)

-2,4
(-3,0)

-0,9
(-2,1)

0,5
(-1,0)

0,8
(-0,2)

Reporänta4

1,00
(1,00)

1,50
(1,00)

2,50
(1,75)

3,50
(2,75)

3,75
(3,25)

Timlön5

2,7
(2,7)

2,9
(2,8)

3,1
(2,9)

3,6
(3,2)

3,8
(3,4)

KPIF6

1,0
(1,0)

1,4
(1,3)

1,7
(1,5)

2,0
(1,7)

2,2
(1,9)

TCW4

116
(116)

116
(116)

116
(116)

117
(116)

117
(116)

Finansiellt sparande7

-1,2
(-1,2)

-1,4
(-1,5)

0,0
(-0,4)

1,0
(0,4)

1,6
(1,1)

1

Kalenderkorrigerad.
Procent av arbetskraften, 15–74 år.
3
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
4
Slutkurs.
5
Timlön enligt nationalräkenskaperna.
6
Årsgenomsnitt.
7
Procent av BNP.
Källa: Egna beräkningar.
2
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8,5
8,0
7,5
7,0
Huvudscenario
Alternativscenario 1
Alternativscenario 2

6,5
6,0
5,5

11

2013

Hushållens
konsumtion1

9,0

12

13

14

15

16

17

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Prognos enligt huvudscenariot inom parentes
Procentuell förändring om annat ej anges

BNP

Procent av arbetskraften

5,0

Tabell 4.16 Alternativscenario 2: Starkare
omvärldsefterfrågan och högre konsumentförtroende

1

Diagram 4.30 Arbetslöshet 2011–2017

4.4

Huvudsakliga revideringar
jämfört med 2013 års
ekonomiska vårproposition

De revideringar som redovisas i detta avsnitt är
till viss del en effekt av regeringens reformer.
Sammantaget bedöms reformerna som föreslås i
denna proposition leda till att BNP-tillväxten
blir ca 0,3 procentenheter högre 2014 och antalet
sysselsatta blir ca 10 000 personer fler 2014 än
vad som annars hade blivit fallet (se avsnitt 1.9
för en beskrivning av förväntade sysselsättningsoch fördelningseffekter av regeringens politik).
Makroekonomin 2013 bedöms sammantaget
inte utvecklas väsentligt annorlunda än enligt
den bedömning som gjordes i 2013 års
ekonomiska vårproposition. De fasta bruttoinvesteringarna har visserligen fallit mer än vad
som förväntades i vårpropositionen, men
effekterna på BNP har motverkats av en
lageruppbyggnad och en högre nettoexport. Som
en följd av detta är prognosen för BNP-tillväxten 2013 densamma som i vårpropositionen
(se tabell 4.17).
Mycket tyder på att BNP i euroområdet växer
2014, från att ha fallit 2012 och 2013. Tillväxten
väntas emellertid bli låg och har tillsammans med
efterfrågan i omvärlden reviderats ned marginellt
jämfört med bedömningen i vårpropositionen.
Den svenska BNP-tillväxten för 2014 har trots
det reviderats upp från 2,2 procent till
2,5 procent. Det är framför allt positiva effekter
på hushållens disponibla inkomster av de
reformer som föreslås i denna proposition som
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bidrar till att hushållens konsumtionsutgifter
utvecklas mer positivt 2014 än vad som
förväntades i vårpropositionen. Även den
offentliga konsumtionen revideras upp för 2014
bl.a. till följd av de reformer som föreslås i denna
proposition.
Sysselsättningen har under 2013 hittills
utvecklats överraskande starkt, vilket främst har
berott på en ökad sysselsättning i den offentliga
sektorn och tjänstebranscherna. Arbetskraften
har också utvecklats starkare än vad som
bedömdes i vårpropositionen, men inte i samma
utsträckning som sysselsättningen. Detta har
bidragit till att prognosen för arbetslösheten har
reviderats ned för 2013. Arbetslösheten sjunker
till 8,1 procent 2014, vilket är en nedrevidering
med
0,3 procentenheter
jämfört
med
bedömningen i vårpropositionen.
Mätt med KPI har inflationen utvecklats
svagare än vad som förväntades i vårpropositionen, framför allt på grund av lägre
bolåneräntor. KPI-prognosen är, bl.a. till följd av
detta, nedreviderad både 2013 och 2014. KPI
förväntas vara 0,3 procentenheter lägre 2014 än
vad som tidigare förutspåddes. Effekten av lägre
bolåneräntor indikeras av att KPIF-prognosen
inte har reviderats ned i samma utsträckning.
Den potentiella produktiviteten i näringslivet
har reviderats ned med 0,4 procentenheter för
2013 jämfört med bedömningen i vårpropositionen. Tillsammans med en ny
befolkningsprognos från SCB gör detta att även
potentiell BNP har reviderats ned med
0,5 procentenheter
(se
fördjupningsrutan
Revidering av potentiella variabler för en mer
ingående förklaring av de revideringar som har
gjorts). BNP-gapet förväntas vara -3,5 procent
2013, vilket är samma bedömning som gjordes i
vårpropositionen. Jämviktsarbetslösheten har
reviderats upp marginellt, framför allt på grund
av en ny befolkningsprognos från SCB.
Omvärldsefterfrågan har reviderats ned något
under prognosperioden, vilket bidrar till att
svensk export väntas öka långsammare än i
vårpropositionen. Ökade disponibla inkomster
till följd av regeringens reformer får även under
2015 genomslag i större tillväxt i hushållens
konsumtionsutgifter än tidigare väntat, vilket i
sin tur bidrar till att hålla BNP-tillväxten
oförändrad jämfört med bedömningen i
vårpropositionen. Sammantaget bedöms dock
BNP-tillväxten 2015–2017 utvecklas i linje med
prognosen i vårpropositionen. I takt med att

återhämtningen fortsätter stiger resursutnyttjandet successivt och ekonomin når ett
balanserat konjunkturläge under 2017, dvs.
något tidigare men i linje med vad som antogs i
vårpropositionen.
Tabell 4.17 Regeringens prognoser i budgetpropositionen
för 2014 och 2013 års ekonomiska vårproposition
Prognos enligt vårpropositionen för 2013 inom parentes
Procentuell förändring om annat ej anges
2013

2014

2015

2016

2017

BNP

1,2
(1,2)

2,5
(2,2)

3,6
(3,6)

3,9
(3,9)

2,9
(2,9)

Arbetade timmar

0,3
(0,2)

0,5
(0,3)

1,1
(0,7)

1,6
(1,5)

1,5
(1,3)

Sysselsättning1

0,8
(0,2)

0,8
(-0,1)

1,0
(0,6)

1,3
(1,5)

1,3
(1,4)

Arbetslöshet1,2

8,2
(8,3)

8,1
(8,4)

7,8
(8,1)

7,0
(7,1)

6,4
(6,3)

-3,5
(-3,5)

-3,0
(-3,3)

-2,1
(-2,3)

-1,0
(-1,1)

-0,2
(-0,4)

2,0
(2,5)

2,2
(2,1)

2,3
(2,3)

2,4
(2,2)

2,4
(2,4)

1,00
(1,00)

1,00
(1,00)

1,75
(1,75)

2,75
(2,75)

3,25
(3,25)

Timlön6

2,7
(2,8)

2,8
(2,9)

2,9
(3,1)

3,2
(3,4)

3,4
(3,6)

KPI7

0,1
(0,5)

0,9
(1,2)

1,7
(1,8)

2,7
(2,7)

3,2
(3,1)

KPIF7

1,0
(1,1)

1,3
(1,3)

1,5
(1,5)

1,7
(1,8)

1,9
(2,0)

BNP-gap3
Potentiell BNP4
Reporänta5

1

15–74 år.
Procent av arbetskraften.
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
4
Avser marknadspris.
5
Slutkurs.
6
Timlön enligt konjunkturlönestatistiken.
7
Årsgenomsnitt.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2
3

Arbetslösheten bedöms vara något lägre 2015 på
grund av en starkare sysselsättningstillväxt än
vad som förväntades i vårpropositionen.
Stigande resursutnyttjande, sysselsättning,
bostadsräntor, importpriser och enhetsarbetskostnader gör att kostnadstrycket ökar 2015–
2017. Under denna period utvecklas KPI och
KPIF i stort sett i linje med prognosen i vårpropositionen.
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5 Finanspolitikens övergripande inriktning

Sammanfattning

-

-

-

-

-

Det överordnade målet för finanspolitiken
är att skapa en så hög välfärd som möjligt
genom att bidra till en hög och hållbar
ekonomisk tillväxt (genom strukturpolitiken), en välfärd som kommer alla till
del (genom fördelningspolitiken) och ett
stabilt högt resursutnyttjande (genom
stabiliseringspolitiken).
Det finansiella sparandet 2013 och 2014
bedöms ligga under 1 procent av BNP,
även när hänsyn tas till det aktuella
konjunkturläget.
Det av riksdagen fastlagda utgiftstaket har
klarats samtliga år sedan det infördes 1997.
Regeringen föreslår att utgiftstakets nivå
för 2016 fastställs till 1 167 miljarder
kronor. Regeringen bedömer att utgiftstakets nivå för 2017 bör uppgå till 1 196
miljarder kronor. Utgiftstakets nivå ökar
då med 40 miljarder kronor mellan 2015
och 2016 samt med 29 miljarder kronor
mellan 2016 och 2017.
Trots ett fortsatt svagt konjunkturläge är
kommunsektorns finanser stabila under
prognosperioden. Resultatet beräknas
uppgå till 10 miljarder kronor 2013, och
förväntas sedan uppgå till mellan 7 och 12
miljarder kronor 2014–2017. Mot slutet av
prognosperioden bedöms resultatet vara i
nivå med god ekonomisk hushållning.
Finanspolitikens övergripande inriktning
bestäms i en samlad bedömning av ett
antal olika mål och restriktioner.

-

Regeringen bedömer att det finns
utrymme för ofinansierade permanenta
reformer om 24 miljarder kronor 2014.
Denna storlek på budgetutrymmet bidrar
till att hålla uppe den samlade efterfrågan i
ekonomin samtidigt som förtroendet för
finanspolitiken värnas.

I detta avsnitt redogör regeringen för sin syn på
den övergripande inriktningen på finanspolitiken. Regeringens utgångspunkt är att
inriktningen ska bedömas i en bred ansats, där
ett antal enskilda mål och restriktioner ställs mot
varandra. Regeringen gör därför en samlad
bedömning av en rad faktorer som presenteras i
detta avsnitt.

5.1

Målen för finanspolitiken

Finanspolitiken är de beslut om offentliga
inkomster och utgifter som tas i syfte att
påverka ekonomin. Det överordnade målet för
finanspolitiken är att skapa en så hög välfärd som
möjligt genom att bidra till en hög och hållbar
ekonomisk tillväxt (genom strukturpolitiken),
en välfärd som kommer alla till del (genom
fördelningspolitiken) och ett stabilt högt resursutnyttjande (genom stabiliseringspolitiken).

Strukturpolitiken bidrar till en högre tillväxt
Ett av målen för finanspolitiken är att öka den
varaktiga sysselsättningen och den långsiktiga
179
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tillväxten. Det åstadkoms genom en väl utformad strukturpolitik, som bl.a. skapar goda
drivkrafter för arbete och företagande. Ett högt
antal arbetade timmar ökar den samlade
produktionen av varor och tjänster och är en
förutsättning för att den offentliga sektorns
åtaganden ska kunna finansieras utan att skattebelastningen blir för hög. Detta är särskilt viktigt
eftersom andelen äldre i befolkningen ökar.
Strukturpolitiken ska dessutom bidra till en hög
produktivitetstillväxt i alla delar av ekonomin
och till att korrigera s.k. marknadsmisslyckanden
inom vissa områden, bl.a. miljö och hälsa.
Ekonomisk tillväxt ska vara hållbar, dvs. inte
åstadkommas till priset av oacceptabla effekter
på miljön, klimatet eller människors hälsa.
Sverige är en konkurrenskraftig ekonomi med
en internationellt sett hög sysselsättningsgrad.
För att förbättra förutsättningarna för tillväxt
fokuserar regeringens politik på åtgärder som
bidrar till att öka sysselsättningen, investeringarna och produktiviteten. Regeringen har
sedan sitt tillträde 2006 genomfört ett omfattande reformarbete för att stärka Sveriges
långsiktiga tillväxtförutsättningar. Detta arbete
fortsätter.

Fördelningspolitiken bidrar till att välfärden
kommer alla till del
Ett annat mål för finanspolitiken är att välfärden
ska förbättras för alla medborgare. Det åstadkoms genom en fördelningspolitik som bidrar
till att den inkomstökning som uppkommer när
ekonomin växer kommer alla till del.
Fördelningspolitiken verkar dels genom att
skatte- och transfereringssystemet gör att de
disponibla inkomsterna blir mer jämnt fördelade
än inkomsterna före skatt, dels genom att
offentligt finansierade tjänster, som exempelvis
skola och sjukvård, tillhandahålls efter behov
och inte efter betalningsförmåga. Fördelningspolitiken omfördelar också inkomster över livscykeln, bl.a. genom ålderspensionssystemet.
För den absoluta majoriteten av befolkningen
är det egna arbetet den viktigaste inkomstkällan,
och den vanligaste orsaken till en låg ekonomisk
standard är avsaknaden av arbete. En politik för
ökad sysselsättning och minskat utanförskap är
därför kärnan i regeringens fördelningspolitiska
strategi. När fler arbetar och färre försörjs av

sociala ersättningar minskar inkomstskillnaderna
i samhället.
Trots finanskrisen och den efterföljande
utdragna lågkonjunkturen har hushållens
inkomster utvecklats gynnsamt sedan regeringen
tillträdde 2006. Hushållens ekonomiska standard
ökade mellan 2006 och 2011 med sammanlagt
15 procent, eller med 2,8 procent per år. 102 De
ökade inkomsterna är emellertid inte jämnt fördelade, vilket har gjort att inkomstskillnaderna
ökat i Sverige. Detta är en utveckling som har
pågått i många länder under de senaste 20 åren.

Stabiliseringspolitiken dämpar
konjunktursvägningarna
Finanspolitiken ska också, genom stabiliseringspolitiken, vid behov bidra till att stabilisera
konjunkturen. Stora konjunktursvängningar är
kostsamma då de har en negativ effekt på
investeringar, konsumtion och sysselsättning.
Eftersom investeringar i allmänhet inte kan tas
tillbaka tenderar de att minska när osäkerheten
om den ekonomiska utvecklingen ökar. Perioder
med hög arbetslöshet riskerar att leda till att de
arbetslösas humankapital försämras och därmed
till lägre produktivitet. Detta kan på sikt leda till
en varaktigt högre arbetslöshet. Ett för högt
resursutnyttjande i en högkonjunktur kan å
andra sidan leda till för snabba pris- och
löneökningar. Kraftiga konjunktursvängningar
och stora variationer i inflationstakten försämrar
dessutom förutsättningarna för hushåll och
företag att fatta rationella beslut.
Vid störningar som påverkar efterfrågeläget i
ekonomin råder normalt sett inget motsatsförhållande mellan att stabilisera sysselsättningen
och inflationen. Det innebär att penningpolitiken normalt stimulerar ekonomin i lågkonjunkturer och stramar åt i högkonjunkturer.
Finanspolitiken bidrar vid sådana störningar till
konjunkturstabilisering, främst genom de
automatiska och semiautomatiska stabilisatorerna. De automatiska stabilisatorerna är
finanspolitikens automatiska reaktion på
konjunkturförändringar. I en konjunkturnedgång sjunker skatteintäkterna, medan utgifterna
för bl.a. arbetslöshetsersättning ökar utan att

102 Se 2013 års ekonomiska vårproposition (prop. 2012/13:100 bilaga 2).
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några beslut behöver fattas. Den budgetförsvagning som därmed uppkommer bidrar till
att motverka konjunkturnedgången. Med semiautomatiska stabilisatorer avses främst den
förstärkning av arbetsmarknadspolitiken som
regelmässigt beslutas när arbetslösheten ökar av
konjunkturella skäl, men i framtiden även det
system för korttidsarbete som regeringen
föreslår ska införas fr.o.m. januari 2014.
Finanspolitiken kan dessutom, till skillnad
från penningpolitiken, vid behov hantera
specifika problem som kan uppstå i ekonomin i
samband med en konjunkturnedgång. Vid större
efterfråge- och utbudsstörningar kan finanspolitiken behöva stötta penningpolitiken mer
aktivt, framförallt i ett läge där Riksbankens
styrränta redan är låg.
Resursutnyttjandet är fortsatt svagt
Till följd av den internationella lågkonjunkturen
bedöms resursutnyttjandet vara lågt 2013 och
2014. Arbetslösheten förväntas ligga kvar på en
hög nivå de närmaste åren. Läget på arbetsmarknaden är i dag betydligt allvarligare än det
var vid inledningen av finanskrisen. Arbetslösheten är nu över 8 procent, vilket är ca
2 procentenheter högre än hösten 2008. Uppgången beror huvudsakligen på att arbetslöshetstiden har förlängts sedan finanskrisens utbrott,
och endast i mindre utsträckning på att inflödet
till arbetslöshet har ökat. Den utdragna lågkonjunkturen bidrar därmed till att långtidsarbetslösheten ökat. Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden riskerar att drabbas
hårt. Osäkerheten är dessutom stor om den
framtida konjunkturutvecklingen. Sammantaget
bedöms sannolikheten för en svagare utveckling
än i huvudscenariot vara större än sannolikheten
för en starkare utveckling (se vidare avsnitt 4).
Utrymmet för såväl finans- som penningpolitiska åtgärder är mindre i dag än vid
inledningen av finanskrisen. Detta gäller framför
allt i de länder som drabbats hårdast av krisen,
men även i Sverige. Reporäntan är i dagsläget
väsentligt lägre än vad den var vid finanskrisens
utbrott 2008 (1,00 jämfört med 4,75 procent).
Även det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn är nu betydligt lägre än det var 2008
(-1,5 procent av BNP jämfört med 2,2 procent
av BNP). Eftersom Riksbankens styrränta redan
är låg har finanspolitiken en mer aktiv roll att
spela i stabiliseringspolitiken. Detta sker först

och främst genom att de automatiska
stabilisatorerna tillåts verka fullt ut, men också
genom aktiva åtgärder.
Finanspolitiken anpassas till konjunkturläget
Det är viktigt att finanspolitiken anpassas till det
rådande konjunkturläget för att motverka stora
konjunktursvängningar. En ofta använd
indikator på finanspolitikens inriktning är förändringen av det strukturella sparandet. Det är
ett grovt mått på den offentliga sektorns effekter
på efterfrågan, som inte bara innefattar aktiv
finanspolitik i statens budget utan även ett flertal
andra faktorer.103
Om förändringen i det strukturella sparandet
är noll indikerar det att finanspolitiken, bortsett
från effekten av de automatiska stabilisatorerna,
har en neutral effekt på resursutnyttjandet i
ekonomin. Om det strukturella sparandet i
stället ökar eller minskar indikerar det att
finanspolitiken har en åtstramande respektive
expansiv effekt på resursutnyttjandet.
Tabell 5.1 Indikatorer för impuls till efterfrågan
Årlig förändring, procent av BNP

Förändring finansiellt
sparande

2013

2014

2015

2016

2017

-0,6

-0,4

1,1

0,8

0,7

Varav
Automatiska stabilisatorer

-0,4

0,3

0,6

0,6

0,4

Engångseffekter

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

Extraordinära
kapitalvinster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,3

0,6

0,2

0,2

Aktiv finanspolitik1

-0,5

-0,6

0,2

-0,1

-0,1

Kapitalkostnader, netto

Förändring strukturellt
sparande
Varav

-0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

Kommunsektorns finanser

0,3

-0,1

0,0

0,1

0,1

Övrigt

0,2

0,5

0,3

0,2

0,2

-0,8

0,4

0,9

1,1

0,8

BNP-gap,
förändring i procentenheter

1
Avser utgifts- och inkomstförändringar 2013–2017 i förhållande till tidigare år
av beslutade, föreslagna och aviserade reformer (se tabell 9.2).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

103 Se vidare budgetpropositionen för 2013 för en utförligare redogörelse

av dessa faktorer, (prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget, finansplan
m.m. avsnitt 4.3).
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År 2013 förväntas resursutnyttjandet minska
och det negativa BNP-gapet öka med motsvarande 0,8 procent av potentiell BNP (se den
sista raden i tabell 5.1). En sådan avmattning
försvagar normalt de offentliga finanserna med
motsvarande ca 0,4 procent av BNP (se rad två i
tabell 5.1). Det är effekten av de automatiska
stabilisatorerna. Skillnaden mellan det finansiella
sparandets förändring och nettoeffekten av
automatiska stabilisatorer, engångseffekter och
extraordinära kapitalvinster utgör förändringen
av det strukturella sparandet.
Förändringen av det strukturella sparandet har
en svagt expansiv effekt 2013 och en något
starkare expansiv effekt 2014. Den aktiva finanspolitiken i statens budget (rad 6 i tabell 5.1)
lämnar ett expansivt bidrag motsvarande
0,5 procent av BNP 2013 och 0,6 procent av
BNP 2014.
Normalt ökar skatteintäkterna i ungefär
samma takt som BNP i löpande priser, medan de
offentliga utgifterna ökar något långsammare.
Vissa utgifter är exempelvis bestämda nominellt i
kronor, medan andra endast är prisindexerade.
Anslagen till statliga myndigheter kompenserar
inte fullt ut för att lönerna ökar. Utan nya aktiva
beslut förstärks de offentliga finanserna därför
automatiskt, vilket till stor del förklarar de
positiva värdena i rad 9 i tabell 5.2. För att denna
automatiska budgetförstärkning inte ska ske kan
normalt förslag om skattesänkningar eller
utgiftsökningar lämnas i budgetpropositionen.
När det s.k. budgetutrymmet bestäms beaktas
dock inte enbart denna automatiska budgetförstärkning utan också ett antal andra faktorer
(se avsnitt 5.8).
Sammantaget har det strukturella sparandet
försvagats med motsvarande ca 2,5 procent av
BNP sedan krisen inleddes 2009, vilket
väsentligt bidragit till att hålla uppe efterfrågan i
ekonomin. Det bör påpekas att effekten av en
åtgärd ett enskilt år normalt ligger kvar även
under åren därefter. Således har exempelvis en
skattesänkning, som försämrar det offentliga
sparandet endast ett år i tabell 5.1, vanligen en
gradvis avtagande positiv effekt på efterfrågan
även under de därpå närmast följande åren. Från
och med 2015 bedöms finanspolitiken ha en
åtstramande effekt vid oförändrad politik, sett
till förändringen av det strukturella sparandet.
Vid utformningen av finanspolitiken de
närmaste åren måste en avvägning göras mellan
behovet av att stödja tillväxt och sysselsättning
182

och behovet av att återföra det offentliga
sparandet till 1 procent av BNP i takt med att
konjunkturläget förbättras. Mot bakgrund av
den nu bedömda konjunkturutvecklingen, med
ett relativt svagt resursutnyttjande och en fortsatt hög arbetslöshet, bör finanspolitiken enligt
regeringen stödja återhämtningen 2014.

5.2

De budgetpolitiska målens roll
för att nå målen för
finanspolitiken

Eftersom det finns flera mål för finanspolitiken
måste regeringen kontinuerligt göra avvägningar
mellan de olika målen och ibland uppstår det
målkonflikter, vilket tvingar fram prioriteringar.
De budgetpolitiska målen, dvs. överskottsmålet,
utgiftstaket och det kommunala balanskravet,
används i den politiska beslutsprocessen för att
skapa förutsättningar för att finanspolitikens
överordnade mål ska kunna nås på ett sätt som
säkerställer att finanspolitiken är långsiktigt
hållbar. Erfarenheter av tidigare statsfinansiella
kriser visar på vikten av tydliga budgetpolitiska
mål och en väl utformad budgetprocess för att
det överordnade finanspolitiska målet ska kunna
nås. De budgetpolitiska målen har även varit
viktiga för att stärka finanspolitikens transparens
och trovärdighet.
Det är viktigt att betona att syftet med ett
budgetpolitiskt ramverk inte är att frånta
demokratiskt valda företrädare beslutanderätten
över finanspolitiken. Det är varken möjligt eller
önskvärt att ersätta den politiska beslutsprocessen med mekaniska regler. Det politiska
systemet kan dock använda sig av mål och
principer som bidrar till att göra finanspolitiken
långsiktigt hållbar. Ett trovärdigt budgetpolitiskt
ramverk, med tydliga mål och restriktioner, kan i
hög grad bidra till att finanspolitiken utformas
på ett långsiktigt hållbart sätt. Det svenska
ramverket, med överskottsmålet, utgiftstaket
och det kommunala balanskravet, spelar därför
en avgörande roll när storleken på budgetutrymmet eller besparingsbehovet fastställs. Det
är dock viktigt att poängtera att regeringen vid
utformningen av den övergripande inriktningen
på finanspolitiken gör en bred analys genom att
utöver de budgetpolitiska målen även ta hänsyn
till de övergripande målen för finanspolitiken,
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och den
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osäkerhet om framtiden som alltid finns. Det
svenska budgetramverkets förhållande till EUrättens krav behandlas i avsnitt 12.

5.3

Uppföljning av överskottsmålet

Överskottsmålet anger att det finansiella
sparandet i den offentliga sektorn ska motsvara
1 procent av BNP i genomsnitt över en
konjunkturcykel. Att överskottsmålet är
formulerat som ett genomsnitt över en
konjunkturcykel, i stället för som ett årligt sparkrav på 1 procent av BNP, är motiverat av
stabiliseringspolitiska skäl. Om målet skulle vara
1 procents sparande varje enskilt år skulle finanspolitiken behöva stramas åt när konjunkturen
försvagas för att säkerställa att det årliga målet
nåddes. Politiken
skulle
då förstärka
konjunktursvängningarna när de automatiska
stabilisatorerna inte skulle tillåtas verka fritt. Att
målet är formulerat som ett genomsnitt över en
konjunkturcykel gör det dock svårare att följa
upp om finanspolitiken ligger i linje med
målet. 104
Eftersom överskottsmålet främst utgör ett
framåtblickande riktmärke för finanspolitiken
följs målet i första hand upp i ett framåtblickande perspektiv. En bakåtblickande analys
görs dock för att se om det funnits systematiska
fel i finanspolitiken som riskerar att minska
sannolikheten för att målet ska nås i framtiden. I
tabell 5.2 redovisas det genomsnittliga finansiella
sparandet under den senaste tioårsperioden med
utfallsdata och de indikatorer som används för
att stämma av budgetutrymmet eller besparingsbehovet mot överskottsmålet i ett framåtblickande perspektiv.
Vid bedömningen av dessa indikatorer är det
viktigt att ha den betydande prognososäkerheten
i åtanke. En genomgång av prognoser för det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn
under innevarande år gjorda 2000–2011 visar att
prognosfelen i genomsnitt är så stora som
knappt 2 procent av BNP. Även bedömningen
av det strukturella sparandet är mycket osäker.

104 Se avsnitt 4 i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 Förslag

till statens budget, finansplan m.m.) och skrivelsen Ramverk för finanspolitiken (skr. 2010/11:79) för en mer utförlig beskrivning av upp-

Uppföljningar visar att det inte är ovanligt att
bedömningen av det strukturella sparandet för
ett utfallsår (dvs. ett år då det finansiella
sparandet är känt) ändras med mer än 1 procent
av BNP från en bedömning till en annan. Den
genomsnittliga skillnaden mellan den lägsta
respektive högsta bedömningen av det
strukturella sparandet ett utfallsår uppgick 2000–
2010 till 2 procent av BNP. Om bedömningen
revideras på detta sätt kan storleken på budgetutrymmet ändras kraftigt.

Bakåtblickande analys av måluppfyllelsen
År 2003–2012 uppgick det finansiella sparandet i
den offentliga sektorn till i genomsnitt 0,7
procent av BNP. Justerat för det genomsnittliga
resursutnyttjandet under perioden låg dock det
genomsnittliga
finansiella
sparandet
på
1,5 procent av BNP. Detta tyder på att det
genomsnittliga finansiella sparandet i den
offentliga sektorn 2003–2012 var i linje med
överskottsmålet när hänsyn tas till konjunkturläget under denna period, och att det inte finns
några systematiska avvikelser i finanspolitiken
som kan påverka måluppfyllelsen framöver.

Framåtblickande analys av måluppfyllelsen
Sjuårsindikatorn uppgår till -0,8 procent av BNP
2012, -0,6 procent av BNP 2013 och -0,4 procent
av BNP 2014. Eftersom BNP-gapen bedöms
vara stora i negativa termer under dessa år är den
konjunkturjusterade sjuårsindikatorn högre än
den ojusterade. Den konjunkturjusterade
indikatorn pekar på ett sparande något över den
målsatta nivån 2012 som sedan sjunker under
målsatt nivå 2013 och 2014. Om vikt tillmäts
både den ojusterade och den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn ligger det finansiella
sparandet under 1 procent av BNP samtliga år
2012–2014.
Det strukturella sparandet bedöms vara lägre
än 1 procent av BNP 2012–2015 för att sedan
öka till något över 1 procent 2017. Denna
indikator pekar således på ett sparande som
ligger under överskottsmålets nivå fram t.o.m.
2015 vid en oförändrad politik, utöver de
åtgärder som föreslås i denna proposition.

följningen av överskottsmålet.
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Tabell 5.2 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt
indikatorer för avstämning mot överskottsmålet
Procent av BNP respektive potentiell BNP
Utfallsdata för 2012 och prognoser 2013–2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

-0,8

-0,6

-0,4

1

1,1

0,8

0,7

Strukturellt sparande

0,6

0,5

0,2

0,8

1,0

1,2

-2,1

-1,0

-0,2

Finansiellt sparande
Bakåtblickande
tioårssnitt
Konjunkturjusterat

0,7
1

Sjuårsindikatorn
Konjunkturjusterad
BNP-gap

1,5

-2,7

-3,5

-3,0

Sjuårssnitt

-3,2

-2,4

-2,0

Bakåtblickande
tioårssnitt

-1,2

1

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

Sjuårsindikatorn och det strukturella sparandet
visar att det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn ligger under den målsatta nivån 2012–
2015. Eftersom bedömningen bygger på en
oförändrad finanspolitik efter det att de åtgärder
som föreslås i denna proposition genomförts
stärks det finansiella sparandet gradvis under
åren därefter så att det överstiger 1 procent av
BNP mot slutet av perioden.

En jämförelse med andra bedömningar av
det strukturella sparandet
Det strukturella sparandet är en bedömning av
hur stort det faktiska finansiella sparandet skulle
vara om ekonomin inte påverkades av det
aktuella konjunkturläget eller andra engångseffekter. Det strukturella sparandet kan beräknas
på olika sätt, men bygger i princip på två olika
delar, förutom bedömningen av det faktiska
finansiella sparandet. För det första görs en
bedömning av det aktuella konjunkturläget och
nivån på potentiell BNP, dvs. hur långt från ett
balanserat resursutnyttjande ekonomin befinner
sig. 105 För det andra görs en bedömning av hur
det offentliga sparandet påverkas av det aktuella
konjunkturläget. Till skillnad från det faktiska
finansiella sparandet publiceras inte något

105 En redogörelse för utvecklingen av potentiell BNP och en jämförelse

med andra aktörers bedömning av potentiell BNP finns i avsnitt 4.
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allmänt accepterat utfall för det strukturella
sparandet, utan bedömningarna skiljer sig åt även
för redan passerade år.
Vid en jämförelse av de olika bedömningarna
är det viktigt att beakta att de har gjorts vid olika
tidpunkter och bygger på olika antaganden om
den framtida politiken (se fördjupningsrutan
Jämförelse med andra bedömares prognoser för
svensk ekonomi). Regeringens bedömning av
det strukturella sparandet, som bygger på en
oförändrad politik efter 2014, ligger 2013 över
övriga aktörers bedömningar (se tabell 5.3).
Även för 2014 och 2015 ligger regeringens
bedömning högt om hänsyn tas till att de andra
bedömningarna, förutom Konjunkturinstitutets,
inte beaktar de åtgärder som förslås i denna
proposition.
Tabell 5.3 Bedömningar av strukturellt sparande
2013–2017
Procent av BNP eller potentiell BNP

Regeringen

2013

2014

2015

2016

2017

0,5

0,2

0,8

1,0

1,2

KI (aug 2013)

-0,8

-0,8

-0,1

0,5

1,2

ESV (sep 2013)

-0,9

-0,6

0,2

0,6

0,9

EU-kommissionen (maj
2013)

-0,1

0,3

OECD (maj 2013)

-0,2

0,3

IMF (sep 2013)

-1,4

-0,8

0,1

0,7

1,2

Konjunkturinstitutet räknar i sin bedömning
med en permanent diskretionär budgetförsvagning om 25 miljarder kronor 2014, och att
regeringen sedan genomför aktiva budgetförstärkningar 2016 och 2017 för att överskottsmålet ska nås 2017. Detta antagande får till följd
att det strukturella sparandet stärks relativt
snabbt fr.o.m. 2015. Ekonomistyrningsverkets
bedömning bygger endast på redan fattade beslut
och presenterade lagförslag från regering och
riskdag. De budgetförsvagande åtgärder som
förslås i denna proposition beaktas således inte,
vilket förstärker det strukturella sparandet 2014–
2017 allt annat lika. Internationella valutafonden
bedömer att det strukturella sparandet är lågt
inledningsvis, men räknar sedan med den
snabbaste förstärkningen fram till 2017.
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5.4

Uppföljning av utgiftstaket,
förslag till tekniska justeringar
och nivå för 2016 samt
bedömning av nivån för 2017

Uppföljning av utgiftstaket
Utgifterna i statens budget är uppdelade på 27
utgiftsområden. De utgifter som omfattas av
utgiftstaket är utgifterna under utgiftsområde
1–25, utgiftsområde 27 och utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ingår
inte i de takbegränsade utgifterna eftersom
riksdagen och regeringen endast i begränsad
omfattning kan påverka dessa utgifter på kort
sikt. De takbegränsade utgifterna utgörs av
faktiskt förbrukade anslagsmedel. Detta innebär
att även myndigheternas utnyttjande av anslagssparande och anslagskredit ingår.
Utrymmet mellan de takbegränsade utgifterna
och utgiftstaket benämns budgeteringsmarginalen. Om budgeteringsmarginalen tas i
anspråk försämras i regel de offentliga
finanserna. Jämfört med bedömningen i 2013 års
ekonomiska vårproposition bedöms nu budgeteringsmarginalen bli mindre 2014 och 2015.
Störst förändring har skett för 2015, för vilket
bedömningen av marginalen minskat med ca
8 miljarder kronor. Det förklaras i första hand av
att volymerna i sjukförsäkringen nu bedöms bli
väsentligt högre.
Budgeteringsmarginalen beräknas uppgå till
29 miljarder kronor för 2013, 16 miljarder
kronor för 2014 och 22 miljarder kronor för
2015. I procent av de takbegränsade utgifterna
motsvarar det 2,7 procent, 1,5 procent respektive
2,0 procent. Eftersom utgiftstaket fastställs i
nominella termer, och normalt inte ändras, bör
det finnas ett obudgeterat utrymme, en s.k.
säkerhetsmarginal, under utgiftstaket för att
kunna hantera osäkerhet, i första hand av
konjunkturella skäl. Enligt regeringens riktlinje
för budgeteringsmarginalens minsta storlek bör
säkerhetsmarginalen uppgå till minst 1 procent
av de takbegränsade utgifterna innevarande år t
(2013), minst 1,5 procent år t+1 (2014) och
minst 2 procent år t+2 (2015). Den nödvändiga
bufferten för t+3 (2016) och för t+4 (2017)
bedöms behöva uppgå till minst 3 procent av de
takbegränsade utgifterna. Bedömningen av
budgeteringsmarginalen i denna proposition
innebär att den överstiger säkerhetsmarginalen

för 2013 och är lika stor som säkerhetsmarginalen för 2014 och 2015.
Regeringen bedömer mot bakgrund av det
ovan anförda att budgeteringsmarginalen under
utgiftstaket för 2013–2015 är tillräcklig för att
hantera den osäkerhet som finns i utgiftsutvecklingen. Emellertid finns det inget
ytterligare utrymme i förhållande till säkerhetsmarginalen 2014 och 2015. Sedan den första
bedömningen av utgiftstakets nivå för 2014 i
2010 års ekonomiska vårproposition har
budgeteringsmarginalen
minskat
med
39 miljarder kronor. Huvuddelen av detta
utrymme, 38 miljarder kronor, har tagits i
anspråk av de utgiftsreformer som regeringen
genomfört sedan dess. I övrigt har större
volymer i transfereringssystemen, i förhållande
till den ursprungliga prognosen, tagit ca 16
miljarder kronor i anspråk. Det motverkas av att
ändrade makroekonomiska förutsättningar har
medfört ett större utrymme under utgiftstaket
om ca 17 miljarder kronor.

Tekniska justeringar av utgiftstakets nivå
2013–2017
Regeringens förslag: För 2014 och 2015 fastställs

utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, till
följd av tekniska justeringar till 1 107 respektive
1 127 miljarder kronor.

Skälen för regeringens förslag: Varje beslut
om nivån på utgiftstaket för ett nytt år innebär
att utgiftstaket definieras på ett visst sätt i
förhållande till de takbegränsade utgifterna. Det
gäller dels vilka utgifter som omfattas av taket,
dels hur dessa utgifter redovisningsmässigt är
bokförda i budgeten. Riksdagen fastställer efter
förslag i budgetpropositionen nivån på utgiftstaket för det tredje tillkommande året.
Från det att nivån fastställts för ett tillkommande år, fram till dess att det specifika året
har passerats, ska utgiftstakets begränsande
effekt på de statliga utgifterna för det året vara
densamma. Under en så lång period sker
emellertid normalt budgetmässiga förändringar
av olika slag som förändrar de takbegränsade
utgifterna, men som inte motsvaras av ett i sak
förändrat offentligt åtagande.
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Tabell 5.4 Ursprungligt och faktiskt utgiftstak 2003–2015
Miljarder kronor om inget annat anges. Utfall 2003–2011, prognos 2012–2015.

Ursprunglig årlig
nominell förändring av
utgiftstaket1
Ursprungligt beslutade utgiftstak
Teknisk justering
Reell justering

2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30

33

38

37

42

33

32

30

30

20

10

10

20

847

877

894

931

949

971

989

1 018

1 050

1 074

1 093

1 103

1 123

-25

-19

-24

-24

0

-14

0

6

13

10

2

4

4

3

-11

Slutligt fastställda
utgiftstak

822

858

870

907

938

957

989

1 024

1 063

1 084

1 095

1 107

1 127

Takbegränsade
utgifter

819

856

864

895

910

943

965

986

989

1 022

1 066

1 091

1 105

Budgeteringsmarginal

3

2

6

12

28

14

24

38

74

62

29

16

22

Budgeteringsmarginal,
procent av takbegränsade utgifter

0,4

0,3

0,7

1,3

3,1

1,4

2,5

3,9

7,5

6,0

2,7

1,5

2,0

Anm.: För åren 1997–2002, se 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100 s. 164).
1
Ursprunglig nominell förändring av utgiftstaket jämfört med föregående år vid det tillfälle utgiftstaket för det aktuella året fastställdes för första gången. Beloppen i
första raden i tabellen avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade nivåerna på utgiftstaket (rad 2) eftersom fastställda nivåer regelbundet
justeras av tekniska skäl. Exempelvis uppgick utgiftstaket för 2006 till 931 miljarder kronor när det ursprungligen fastställdes. Efter fastställandet justerades nivån av
tekniska skäl till 907 miljarder kronor, vilket var den nivå som gällde när utgiftstaket för 2007 först fastställdes till 949 miljarder kronor, dvs. en ursprunglig ökning av
utgiftstaket 2007 med 42 miljarder kronor.
2
Ett ursprungligt beslutat utgiftstak justeras ofta flera gånger till följd av tekniska orsaker. De tekniska justeringarna som redovisas här är de ackumulerade tekniska
justeringarna för varje år.
3
Utgiftstaket för 2007 sänktes med 11 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2007. Den förändringen av utgiftstakets nivå är inte en teknisk justering, utan en
finanspolitiskt motiverad sänkning av utgiftstaket.
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Omvänt kan förändringar genomföras som
påverkar det offentliga åtagandet, men som av
tekniska skäl inte påverkar de takbegränsade
utgifterna. För att utgiftstaket ska behålla den
ursprungliga finansiella begränsningen måste
beslutade taknivåer justeras så att budgetförändringar av detta slag neutraliseras. Detta
sker genom s.k. tekniska justeringar.
För att föranleda en teknisk justering ska en
förändring inte ha samma nettoeffekt på den
konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller
det offentliga finansiella sparandet som på de
takbegränsade utgifterna. Sedan utgiftstaket
infördes 1997 har beslutade nivåer på utgiftstaket justerats tekniskt vid flera tillfällen.
Vissa budgetförändringar som redovisas i
denna proposition föranleder tekniska justeringar av utgiftstaket (se tabell 5.5). De tekniska
justeringarna omfattar redan fastställda nivåer
för utgiftstaket 2013–2015. Regeringen gjorde i
2013 års ekonomiska vårproposition en
bedömning av nivåerna för utgiftstaket 2016 och
2017. Förslaget till nivå på utgiftstaket för 2016,
och den bedömning av nivån för 2017 som
regeringen redovisar i denna proposition, tar
hänsyn till de föreslagna tekniska justeringarna.
Regeringen föreslår i denna proposition att
det särskilda grundavdraget för pensionärer höjs
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ytterligare fr.o.m. 2014. Förslagets effekt på den
offentliga sektorns finanser uppskattas till
2,5 miljarder kronor. En stor del av effekten
utgörs av ett minskat skatteunderlag för
kommuner och landsting. För att neutralisera
effekten på kommunsektorns intäkter föreslår
regeringen att 2,43 miljarder kronor fr.o.m. 2014
tillförs anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner.
Beräkningen av omslutningen i det
kommunala kostnadsutjämningssystemet för
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) bedöms bli 0,01 miljarder kronor högre
2013 och preliminärt 0,16 miljarder kronor
högre fr.o.m. 2014 än enligt beräkningen i
budgetpropositionen för 2013. Detta föranleder
en ökning av anslaget Statligt utjämningsbidrag
för LSS-kostnader under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner, som dock
motsvaras av högre avgifter från kommunerna
till staten. Förändringen motiverar en höjning av
utgiftstaket. Motsvarande tekniska justeringar
har gjorts tidigare i samband med att omslutningen i utjämningssystemet förändrats.
Budgetlagens (2011:203) bestämmelser om
utlåning och hantering av förväntad förlust
kommer att tillämpas på all nyutlåning i studie-
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medelssystemet fr.o.m. den 1 januari 2014.
Vidare kommer bruttoredovisningen av studiemedelsräntor att avskaffas. Förändringarna avser
enbart inomstatliga transaktioner och påverkar
varken statens budgetsaldo eller dess finansiella
sparande.
Tabell 5.5 Förslag till tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten 2013–2017
Miljarder kronor

Utgiftstak för staten i
VÅP13

2013

2014

2015

1 095

1 105

1 125

2,43

2,43

2,43

2,43

0,16

0,16

0,16

0,16

-0,48

-0,80

-1,03

-1,65

0,01

2,11

1,79

1,56

0,94

0

2

2

2

1

Reglering kommunalekonomisk utjämning: höjt
särskilt grundavdrag till
pensionärer
Nivåhöjning statligt
utjämningsbidrag för LSSkostnader

0,01

Ändrade principer för
förlusthantering på
studielån
Summa tekniska
justeringar
Summa tekniska
justeringar (avrundat)
Förslag till utgiftstak för
staten

1 095

1 107

1 127

2016

2017

1 1651 1 1951

1 167

1 196

detta lämnar regeringen i denna proposition ett
förslag till nivå för utgiftstaket 2016.
I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop.
2009/10:100) förlängdes tidsperspektivet med
ett år och regeringen redovisade en bedömning
av utgiftstaket för det fjärde tillkommande året
för att tydliggöra strategin för en återgång till
överskott i de offentliga finanserna. Samtidigt
konstaterade regeringen att osäkerheten var stor
avseende den framtida konjunkturutvecklingen
och den långsiktigt hållbara tillväxttakten samt
att det fanns stora risker för bakslag. Vidare
framhölls att det förlängda tidsperspektivet
också kunde bidra till en ökad osäkerhet.
Regeringen redovisar i denna proposition en
bedömning av utgiftstakets nivå för 2017.
Regeringen återkommer med en bedömning av
utgiftstakets nivå för 2017 i 2014 års ekonomiska
vårproposition och avser i enlighet med
budgetlagen att föreslå utgiftstak för 2017 i
budgetpropositionen för 2015. I tabell 5.6
redovisas utgiftstakets nivåer för 2013–2017.
Regeringens förslag: För 2016 fastställs utgifts-

2

1

Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2016 och 2017 i 2013 års
ekonomiska vårproposition.
2
Regeringen lämnar en bedömning av utgiftstakets nivå 2017 i denna
proposition.
Källa: Egna beräkningar.

I enlighet med praxis avrundas de årsvisa tekniska justeringarna till hela miljarder kronor.
Sammantaget motiverar de ovan nämnda förändringarna att de tidigare fastställda nivåerna på
utgiftstaket för 2014 och 2015 bör höjas med
2 miljarder kronor. Även den i 2013 års
ekonomiska vårproposition bedömda nivån på
utgiftstaket för 2016 bör höjas med 2 miljarder
kronor, medan den bedömda nivån för 2017 bör
höjas med 1miljard kronor.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
utgiftstaket för 2014 och 2015 fastställs till 1 107
respektive 1 127 miljarder kronor till följd av
tekniska justeringar.

Förslag till nivå på utgiftstaket för 2016 och
bedömning av utgiftstakets nivå för 2017
Enligt budgetlagen (2011:203) ska regeringen i
budgetpropositionen lämna förslag till utgiftstak
för det tredje tillkommande året. I enlighet med

taket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, till
1 167 miljarder kronor.
Regeringens bedömning: För 2017 bör utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, uppgå till
1 196 miljarder kronor.

Skälen för regeringens förslag och
bedömning: Utgiftstaket är den tidiga,
övergripande restriktionen som begränsar
budgetprocessen och statens utgifter från det att
taket fastställs flera år före budgetåret till
budgetårets utgång. Genom utgiftstaket ges
riksdag och regering förbättrade möjligheter till
kontroll och styrning över anvisade medel och
utgiftsutvecklingen. Användningen av utgifts–
taket tydliggör behovet av prioriteringar mellan
utgiftsområden och förebygger en utveckling där
skatteuttaget måste höjas till följd av bristfällig
utgiftskontroll.
Enligt budgetlagen är det obligatoriskt för
regeringen att använda utgiftstak. Vilken nivå på
utgiftstaket som regeringen ska föreslå är
däremot inte reglerat. Utgiftstakets nivå är ett
uttryck för regeringens syn på hur det offentliga
åtagandet mätt i utgiftstermer ska utvecklas och
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är på sikt avgörande för det totala skatteuttaget.
Att bestämma utgiftstakets nivå är ett politiskt
beslut. Olika politiska majoriteter kommer att
ha olika motiv till vilken nivå på de offentliga
utgifterna som är lämplig och skatteuttaget som
ska finansiera dessa. Det går därför inte att
reducera ett beslut om nivån på utgiftstaket till
en beräkning enligt en i förväg bestämd formel.
I enlighet med skrivelsen Ramverk för
finanspolitiken (skr. 2010/11:79) bör dock
utgiftstakets nivå för ett nytt år beskrivas i
förhållande till andra makroekonomiska
storheter så att det framgår vilka avväganden
som lett fram till den föreslagna nivån. Lämpliga
bestämningsfaktorer är utgiftstakets relation till
överskottsmålet, utvecklingen av de totala
offentliga utgifterna i förhållande till BNP,
budgeteringsmarginalens
storlek
och
utvecklingen av utgiftstaket i fasta priser.
Så långt fram i tiden som 2016 och 2017 är
bedömningarna av den ekonomiska utvecklingen
mycket osäkra. Det är därför viktigt att ett
osäkert framtida budgetutrymme inte intecknas
på förhand utan att det kontinuerligt stäms av
inför varje nytt budgetår. När det gäller utgiftstaket anger regeringen emellertid en fast övre
gräns för utgiftsnivån minst tre år framåt. De
makroekonomiska
förutsättningarna
och
bedömningen av de offentliga finanserna
kommer att förändras fram till 2016 och 2017.
Eftersom utgiftstaket anges i nominella termer
förändras dess relation till andra makroekonomiska storheter när bedömningen av den
ekonomiska utvecklingen förändras jämfört med
det tillfälle när nivån på utgiftstaket fastställdes.
Risken för en väsentligt annorlunda utveckling
av de offentliga finanserna bör därför vägas in i
bedömningen av den lämpliga nivån på
utgiftstaket.
Förslaget till nivå för 2016 och bedömningen
av nivån för 2017 överensstämmer med
bedömningen av dessa år i 2013 års ekonomiska
vårproposition, exklusive sådana budgetförändringar som motiverar tekniska justeringar.
Förslaget för 2016 innebär att nivån på
utgiftstaket för 2016 ökar med 40 miljarder
kronor i förhållande till 2015, medan
bedömningen för 2017 innebär en ökning med
29 miljarder kronor jämfört med 2016. Nedan
följer en motivering av förslaget till nivå 2016
och bedömningen av nivån 2017 med
utgångspunkt i de bestämningsfaktorer som
redovisas ovan.

Relationen till överskottsmålet
En viktig funktion för utgiftstaket är att ge
förutsättningar för att uppnå överskottsmålet. I
tabell 5.6 redovisas den bedömda utvecklingen av
de takbegränsade utgifterna och det offentliga
sparandet. De offentliga finanserna förstärks
successivt under de kommande åren och det
strukturella sparandet uppgår till 1,0 procent av
BNP för 2016 och 1,2 procent av BNP för 2017.
En ansvarsfull finanspolitik och tidigare
genomförda strukturreformer har bidragit till att
svensk ekonomi visat en förvånansvärt stor
motståndskraft mot den negativa globala ekonomiska utvecklingen. Det gäller inte minst de
offentliga
finanserna.
Osäkerheten
om
utvecklingen de kommande åren är fortsatt stor
och riskerna för en sämre ekonomisk utveckling
framöver är betydande. Tillväxten väntas ta fart
men det finns lediga resurser i ekonomin ända
fram till slutet av prognosperioden. Eftersom
beslutet om utgiftstakets nivå baseras på
prognoser på en sådan lång sikt som tre år kan
förutsättningarna förändras och finanspolitiken
komma att behöva axla ett större ansvar än vad
som bedömdes vara nödvändigt när beslutet om
utgiftstakets nivå fattades. Den negativa
riskbilden i den makroekonomiska utvecklingen
motiverar att det bör finnas möjlighet att vid
behov vidta kraftfulla åtgärder på budgetens
utgiftssida för att stötta sysselsättningen och den
ekonomiska utvecklingen. Regeringen anser
därför att budgeteringsmarginalen för 2016
behöver vara något större än den säkerhetsmarginal som ges av riktlinjen för budgeteringsmarginalens minsta storlek. Syftet med säkerhetsmarginalen är i första hand att det ska finnas
utrymme för utgiftsförändringar som följer av
konjunkturen.106 Om utvecklingen framöver blir
sådan att det, utöver det bidrag som ges av de
samlade
automatiska
stabilisatorerna på
inkomst- och utgiftssidan, uppstår ett behov av
att stötta sysselsättningen och konjunkturuppgången bör det finnas utrymme för detta.
Utgiftstaket bör inte betraktas som ett
utgiftsmål. Att det finns utrymme under utgiftstaket betyder inte i sig att det finns ett utrymme
för reformer som ökar de takbegränsade
utgifterna. Utrymmet för reformer på utgifts-

106 Med konjunkturberoende utgifter avses i detta sammanhang de

automatiska stabilisatorerna på budgetens utgiftssida.
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sidan 2016 och 2017 begränsas för närvarande
primärt av överskottsmålet. Även skattepolitiken
utgör en begränsning för utrymmet på utgiftssidan, eftersom en skattesänkning tar i anspråk
delar av ett potentiellt budgetutrymme. Slutligen
begränsas utrymmet för reformer på utgiftssidan
av behovet av en säkerhetsmarginal under
utgiftstaket.
Tabell 5.6 Utgiftstak för staten 2013–2017
Miljarder kronor om inget annat anges
2013

2014

2015

Av riksdagen beslutade
utgiftstak

1 095

1 105

1 125

1 1651 1 195 1

Regeringens förslag till
utgiftstak

1 095

1 107

1 127

1 167 1 1962

10

10

20

40

29

30,2

29,5

28,6

28,1

27,5

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

2017

29,1

28,5

28,0

27,9

27,5

3

1 085

1 083

1 086

1 105

1 110

Takbegränsade utgifter

1 066

1 091

1 105

1 124

1 156

Takbegränsade utgifter,
procent av BNP

29,4

29,1

28,1

27,1

26,6

Takbegränsade utgifter,
fasta priser 3

1 057

1 067

1 064

1 064

1 073

Budgeteringsmarginal

29

16

22

43

40

Budgeteringsmarginal,
procent av
takbegränsade utgifter

2,7

1,5

2,0

3,9

3,4

Budgeteringsmarginal,
procent av BNP

0,8

0,4

0,6

1,0

0,9

Finansiellt sparande
offentlig sektor, procent
av BNP

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

Strukturellt sparande
offentlig sektor, procent
av BNP

0,5

0,2

0,8

1,0

1,2

51,3

50,7

49,5

48,4

47,8

Utgiftstak, fasta priser

Offentliga sektorns
utgifter, procent av
BNP
1

2016

Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2016 och 2017 i 2013 års
ekonomiska vårproposition.
2
Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå 2017 i denna proposition.
3
Beräkningen i fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. När det
gäller de takbegränsade utgifterna är utgifter motsvarande andelen transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volymer och makroekonomiska förutsättningar) deflaterade med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter,
utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och löneomräknade
anslag) är deflaterade med implicitprisindex för statliga konsumtionsutgifter och
utgifter motsvarande andelen anslag som inte är indexerade är deflaterade med
deflatorn för BNP. Samma metod har använts för beräkningen av utgiftstaket i
fasta priser (med undantag för att 1 procent av de takbegränsade utgifterna,
motsvarande riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek för innevarande år,
har behandlats som transfereringsanslag).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I procent av BNP uppgår budgeteringsmarginalen till 1,0 för 2016 och 0,9 för 2017.
Hela budgeteringsmarginalen bör emellertid inte
utnyttjas. Enligt regeringens riktlinje för
budgeteringsmarginalens storlek bör en marginal
motsvarande minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna finnas kvar under budgetåret för att hantera osäkerheten i utgiftsbedömningarna. År 2016 motsvarar det ca
11 miljarder kronor eller knappt 0,3 procent av
BNP. Budgeteringsmarginalen, exklusive denna
säkerhetsmarginal, uppgår 2016 till 0,8 procent
av BNP. För 2017 uppgår budgeteringsmarginalen exklusive säkerhetsmarginalen till 0,6
procent av BNP. I sammanhanget bör också
nämnas att regeringen sedan 2007 har lämnat ett
relativt stort outnyttjat utrymme under
utgiftstaket för de år som passerat. I genomsnitt
uppgår det outnyttjade utrymmet för utfallsåren
2007–2012 till 40 miljarder kronor, alltså
väsentligt mer än den säkerhetsmarginal som bör
upprätthållas för innevarande år.
Nivån på de takbegränsade utgifterna för 2016
och 2017 kan bli högre (och budgeteringsmarginalen motsvarande mindre) än i den
aktuella bedömningen av olika anledningar, så
som makroekonomiska förändringar (t.ex. högre
inflation), större volymer i transfereringssystemen eller beslut om reformer.
Om budgeteringsmarginalen delvis tas i
anspråk för utgiftsökningar till följd av makroekonomiska förändringar är detta ofta inte ett
problem i förhållande till överskottsmålet. Det
beror på att överskottsmålet är formulerat på ett
sätt som tillåter att utgiftsökningar som följer av
de automatiska stabilisatorerna, främst utgifter
för arbetslöshetsersättningen, normalt bör
kunna försvaga den offentliga sektorns finansiella sparande vid en försvagning av konjunkturen. De takbegränsade utgifterna är också i
hög grad beroende av pris- och löneutvecklingen
i ekonomin som helhet. Förändringar av de takbegränsade utgifterna till följd av oväntat höga
priser och löner kan normalt tillåtas absorberas
av budgeteringsmarginalen, utan att detta leder
till en konflikt med överskottsmålet. Det beror
på att generella förändringar av pris- och lönenivån normalt har små effekter på det finansiella
sparandet, eftersom den offentliga sektorns
inkomster och utgifter på några års sikt tenderar
att påverkas i ungefär samma utsträckning av
sådana förändringar.
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Förändringar av nivån på de takbegränsade
utgifterna som beror på förändrade volymer i
transfereringssystemen som inte direkt följer av
ändrade makroekonomiska förutsättningar, t.ex.
ohälsa och migration, samt strukturella förändringar, som beslut om reformer, påverkar
dock både det finansiella sparande och
indikatorerna för överskottsmålet.

Diagram 5.1 Utgiftstak 1997–2017
36
35
34
33

Procent av potentiell BNP
Procent av BNP

32
31
30
29

Utgiftstakets och de totala offentliga
utgifternas förhållande till BNP
Utgiftstaket omfattar större delen av utgifterna i
staten och ålderspensionssystemet. Tillsammans
med utgifterna i kommuner och landsting utgör
de takbegränsade utgifterna i det närmaste de
totala utgifterna för den offentliga sektorn. Det
är denna utgiftsnivå som tillsammans med överskottsmålet i slutändan är avgörande för hur
stora de samlade skatteintäkterna behöver vara.
Efter att utgiftstakets nivå under större delen
av 2000-talet motsvarat ungefär 31 procent av
BNP, ökade kvoten 2009 i samband med
finanskrisen, då nominell BNP föll. Utgiftstakets nivå som andel av BNP bedöms därefter
minska successivt 2010–2017. I förhållande till
potentiell BNP utvecklades utgiftstakets nivå
naturligt nog jämnare under krisåret 2009, men
efter 2011 bedöms det minska på ungefär samma
sätt som i förhållande till faktisk BNP.
De totala offentliga utgifterna har minskat
från ca 58 procent av BNP 1997 till ca 50
procent av BNP 2012. Det budgetpolitiska ramverket som infördes i samband med 90-talskrisen
har fungerat som ett stöd för denna utveckling.
Ramverket bidrar till att det offentliga åtagandet
ständigt omprövas, vilket skapar utrymme för
omprioriteringar.
Förutsatt att det inte beslutas om skatteförändringar som netto minskar de offentliga
skatteintäkterna utvecklas den offentliga
sektorns skatteinkomster över tiden i ungefär
samma takt som BNP. Så länge utgiftstaket
fastställs på en nivå som innebär att det minskar
som andel av BNP kommer således de offentliga
finanserna att förstärkas över tiden.
Förslaget till utgiftstakets nivå för 2016 och
bedömningen av nivån för 2017 medför att
utgiftstaket i procent av BNP minskar t.o.m.
2017. Nivåerna på utgiftstaket för 2016 och 2017
ger därmed stöd till en förstärkning av de
offentliga finanserna t.o.m. 2017.
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Anm.: För att uppnå jämförbarhet över tiden har utgiftstak och takbegränsade
utgifter rensats från skillnader över tiden i tekniska justeringar.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna
och budgeteringsmarginalens storlek
Den föreslagna nivån på utgiftstaket medför att
budgeteringsmarginalen för 2016 uppgår till
43 miljarder kronor, eller 3,9 procent av de
takbegränsade utgifterna. Det är ett något större
obudgeterat utrymme under utgiftstaket än vad
som följer av den riktlinje som regeringen
använder för att bedöma den minsta storlek som
budgeteringsmarginalen bör uppgå till, den s.k.
säkerhetsmarginalen. Som beskrivs ovan är
storleken på budgeteringsmarginalen motiverad
av den negativa riskbilden och möjligheten att
kunna vidta kraftfulla åtgärder på budgetens
utgiftssida om det skulle uppstå ett behov av att
göra det.
Förslaget till nivå på utgiftstaket för 2016
innebär vidare en ökning av nivån med
40 miljarder kronor jämfört med 2015. Det
motsvarar en ökning på 3,5 procent i löpande
priser, vilket är något mer än den genomsnittliga
årliga ökningen 1998–2015 om 2,8 procent.
Den bedömda nivån på utgiftstaket för 2017
innebär en ökning med 29 miljarder kronor
jämfört med 2016. Det motsvarar en ökning på
2,5 procent i löpande priser, dvs. något mindre
än den genomsnittliga ökningstakten.
Budgeteringsmarginalens storlek för 2017 är
väl avvägd i förhållande till riktlinjen för den
säkerhetsmarginal som bör upprätthållas. Det är
viktigt att de konjunkturberoende utgifterna kan
verka fullt ut vid en annan makroekonomisk
utveckling än väntat.
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Den aktuella situationen med en mindre
budgeteringsmarginal 2017 än 2016 medför
vidare att nivån på utgiftstaket 2017 begränsar
utrymmet för utgiftsökningar som permanent
tar budgeteringsmarginalen i anspråk, innan nivå
för 2016 blir en begränsning.
Utvecklingen av utgiftstaket och de
takbegränsade utgifterna i fasta priser
De takbegränsade utgifterna redovisas normalt i
nominella termer. Då består förändringen av
utgiftsnivån mellan två år av en volymkomponent och en priskomponent. Volymkomponenten visar om statens och pensionssystemets utgifter växer eller krymper i termer
av exempelvis årsarbetskrafter, kontorsyta eller
antal helårsekvivalenter med ersättning från
något transfereringssystem. Priskomponenten
visar hur förändringar i prisnivåer mellan åren
bidrar till utgifternas förändring.
Utgiftstakets nivå, uttryckt i fasta priser, ökar
med sammantaget 24 miljarder kronor 2016 och
2017. Det kan jämföras med ökningen i
nominella termer på 69 miljarder kronor.
Ungefär en tredjedel av ökningen av utgiftstakets nivå 2016 och 2017 består således av
ökande volymer, medan ungefär två tredjedelar
består av stigande priser.
De takbegränsade utgifterna, omräknade till
fasta priser, ökar måttligt under prognosåren, i
frånvaro av nya beslut om reformer. Ökningen
är hänförlig till pensionssystemet, vilket är ett
tecken på att antalet pensionärer ökar. Däremot
faller statens utgifter omräknade till fasta priser,
vilket betyder att statens samlade storlek
minskar under perioden.

5.5

Uppföljning av god ekonomisk
hushållning och det kommunala
balanskravet

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

resultatet som är avgörande för huruvida de
uppfyller kommunallagens (1991:900) krav på en
balanserad budget. Enligt detta krav ska
kommuner och landsting upprätta en budget så
att intäkterna överstiger kostnaderna. Endast om
synnerliga skäl föreligger, får avvikelser göras
från detta balanskrav. Balanskravet anger den
lägsta godtagbara resultatnivån på kort sikt.
Diagram 5.2 Kommunsektorns resultat och finansiella
sparande 2000–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2000–2012, prognos för 2013–2017.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Mellan den kommunala redovisningen och
nationalräkenskaperna
förekommer
redovisningsmässiga skillnader som kan uppgå till
flera miljarder kronor enskilda år (se diagram
5.2). Skillnaderna beror på att den kommunala
redovisningen bygger på samma utgångspunkter
som redovisningen inom näringslivet. Om t.ex.
investeringsutgifterna ökar kraftigt mellan två år
får detta omedelbart genomslag på det finansiella
sparandet, medan resultatet endast påverkas av
kostnader för avskrivning av investeringarna (se
vidare fördjupningsrutan Skillnaden mellan det
ekonomiska resultatet och det finansiella
sparandet).
Enligt kommunallagen ska kommuner och
landsting ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Från och med 2005
ska kommuner och landsting bl.a. fastställa de
finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål i kommunerna är ett resultat
som motsvarar 2 procent av intäkterna från
skatter och generella statsbidrag. Kommunernas
och landstingens årsredovisning ska vidare
innehålla en bedömning av om balanskravet har
uppfyllts. Den ska även innehålla en utvärdering
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av om kravet på god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.

2011, varierat mellan 50 och 90 procent (se
diagram 5.3).

Tabell 5.7 Resultaträkning för kommuner och landsting
2010–2012

Diagram 5.3 Andel kommuner och landsting som redovisat
nollresultat eller överskott 2000-2012

Miljarder kronor

Procent
Kommuner
2010
2011

2012

Landsting
2010
2011

2012

Nettokostnader

-409

-422

-428

-221

-228

-235

Skatteintäkter

343

355

365

179

185

196

Utjämn. system
och generella
statsbidrag

76

76

74

47

47

46

4

1

3

0

-7

-1

Finansnetto
Resultat före
extraordinära
poster

14

9

14

5

-2

5

Extraordinära
poster

1

0

0

0

0

0

Årets resultat

14

9

14

5

-2

5

Anm.: På grund av avrundningar stämmer summan av de enskilda posterna inte
alltid med totalsumman.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm.: Med resultat avses resultat före extraordinära poster.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Resultatet var starkt år 2012

Stabila resultat framöver trots
konjunkturläget

Kommunsektorns resultat före extraordinära
poster uppgick till 19 miljarder kronor 2012 (se
diagram 5.2 och tabell 5.7).
Resultatet blev därmed betydligt starkare än
2011, vilket till stor del förklaras av en återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA
Försäkring. Den redovisade intäktsökningen till
följd av detta uppgick till ca åtta miljarder kronor
för kommunerna och ca tre miljarder kronor för
landstingen. Resultatet för kommunsektorn som
helhet torde motsvara god ekonomisk hushållning. Justerat för effekten av återbetalningen
av sjukförsäkringspremier torde dock det
sammanlagda resultatet vara lägre än vad som
följer av kravet om god ekonomisk hushållning.
Av kommunerna redovisade 270, eller
93 procent, ett positivt resultat 2012 (se diagram
5.3). Flertalet landsting, 17 av 20, redovisade
också positiva resultat. Justerat för effekten av
återbetalningen från AFA Försäkring redovisade
13 landsting ändå positiva resultat.
Sedan balanskravet infördes 2000 och kravet
på att fastställa de finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning
infördes i kommunallagen 2005, har andelen
kommuner som redovisat ett nollresultat eller
ett överskott varierat mellan 75 och 97 procent.
För landstingen har motsvarande andel, frånsett

Kommunsektorns finanser bedöms vara förhållandevis stabila under prognosperioden, trots
ett fortsatt svagt konjunkturläge den närmaste
tiden. Det sammanlagda resultatet under
prognosperioden beräknas alltså bli högre än vad
som följer av kravet på en balanserad budget.
Resultatet för 2013, som beräknas uppgå till
10 miljarder kronor, påverkas av engångseffekter. Resultatet förstärks såväl 2012 som
2013 av en återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring. Den redovisade
intäktsökningen till följd av detta uppgår 2013
preliminärt till ca 8 miljarder kronor för
kommunerna och ca 3 miljarder kronor för
landstingen. Återbetalningen påverkar både
resultatet och det finansiella sparandet.
Resultatet försvagas samtidigt av en justering av
kalkylräntan som används för beräkning av
pensionsskulden. Den redovisade kostnadsökningen för kommunsektorn till följd av
ränteförändringen uppgår till 11 miljarder
kronor. Det finansiella sparandet påverkas dock
inte av den justerade räntan.
Resultatet beräknas uppgå till mellan 7 och 12
miljarder kronor per år 2013–2017. Det
finansiella sparandet beräknas uppgå till mellan
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2 och -12 miljarder kronor för motsvarande
period.
I prognosen antas kommuner och landsting
sammantaget anpassa konsumtionsutgifterna så
att ett resultat motsvarande god ekonomisk hushållning uppnås på sikt. Detta innebär att de
gradvis bättre förutsättningarna mot slutet av
prognosperioden slår igenom på kommunsektorns resultat (se vidare avsnitt 10).
Resultatet beräknas uppgå till 12 miljarder
kronor 2017.

5.6

Sverige uppfyller stabilitets- och
tillväxtpaktens krav

Utöver det budgetpolitiska ramverket och dess
regler är Sverige som medlem i EU även bunden
av reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten.
Dessa regler utgör en övergripande ram som det
svenska regelverket måste hålla sig inom. Det
svenska finanspolitiska ramverket är striktare
och har en högre målsättning än vad stabilitetsoch tillväxtpakten föreskriver.107
Inom stabilitets- och tillväxtpakten har två
gränsvärden fastställts: underskottet i de
offentliga finanserna får inte vara större än tre
procent av BNP och den offentliga skulden ska
inte överstiga 60 procent av BNP. Sverige klarar
med god marginal båda dessa gränsvärden.
Den förebyggande delen av stabilitets- och
tillväxtpakten ska motverka att medlemsstaterna
bygger upp allt för stora underskott i sina
offentliga finanser. Varje medlemsstat ska ha ett
medelfristigt budgetmål (MTO) för det
strukturella sparandet, dvs. det konjunkturjusterade finansiella sparandet för offentlig
sektor rensat för engångseffekter och tillfälliga
åtgärder. Målets nivå bestäms av respektive
medlemsstat, men måste överstiga en viss
miniminivå för att säkerställa finanspolitikens
hållbarhet, eller snabba framsteg mot hållbarhet,
samt ge möjlighet till budgetmässig handlingsfrihet. En medlemsstats MTO ska vara nära
balans eller i överskott, men kan avvika från
detta, förutsatt att det finns en lämplig

säkerhetsmarginal till referensvärdet för budgetunderskott på 3 procent av BNP. Sverige har i
detta sammanhang valt ett MTO på -1 procent
av BNP. I maj 2013 bedömde EUkommissionen att Sveriges strukturella sparande
var -0,1 procent av BNP 2013 och 0,3 procent av
BNP 2014. Detta är 0,6 procent av BNP lägre
respektive 0,1 procent av BNP högre än
bedömningen i denna proposition (se tabell
5.8). 108 Europeiska kommissionens bedömning
av Sveriges strukturella sparande 2014 tar inte
hänsyn till den försvagning av det offentliga
sparandet som blir följden av de åtgärder som
föreslås
i
denna
proposition.
Enligt
bedömningarna finns en god marginal till
Sveriges MTO båda åren.
Tabell 5.8 Bedömningskriterier för stabilitets- och
tillväxtpakten
2012

2013

2014

Strukturellt sparande, procent av BNP
Regeringen

0,6

0,5

0,2

EU-kommissionen

0,2

-0,1

0,3

-1,0

-1,0

-1,0

Regeringen

2,8

3,6

2,3

EU-kommissionen

2,8

2,7

---

Referensvärde potentiell tillväxt

1,9

1,9

1,9

Medelfristigt budgetmål (MTO)
Utgiftskriteriet, real tillväxttakt

Källor: Europeiska kommissionen och egna beräkningar.

Ett lagstiftningspaket för stärkt ekonomisk
styrning i EU antogs i december 2011. Detta
innebar bl.a. att ett utgiftskriterium infördes som
ett nytt element i stabilitets- och tillväxtpaktens
förebyggande del. Utgiftskriteriet innebär att
den reala ökningen av de primära offentliga
utgifterna, justerat för diskretionära skatteförändringar, ska vara lägre än den reala
potentiella BNP-tillväxten. Utgiftskriteriet
används vid bedömningen av om en medlemsstat
vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå sitt
MTO. I en medlemsstat där sparandet ligger
under dess MTO ska ökningen av de offentliga
utgifterna vara så mycket långsammare än den
potentiella reala BNP-tillväxten på medellång
sikt att en tillfredsställande anpassningsbana mot
landets MTO uppnås. Om en medlemsstat
uppnår sitt MTO bör de offentliga utgifternas

107 I avsnitt 12 behandlas det svenska budgetramverkets förenlighet med

Europeiska rådets direktiv (2011/85/EU) om krav på medlemsstaternas

108 Se European Economic Forecast, European Economy no 1, 2013 och

budgetramverk.

Rådets not 10657/1/13.
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ökningstakt under normala omständigheter inte
överstiga referensvärdet för potentiell BNPtillväxt på medellång sikt.
För en medlemsstat som i likhet med Sverige
överträffar sitt MTO är utgiftskriteriet dock inte
bindande, såvida inte betydande oväntade
inkomster används för utgiftsökningar och detta
bedöms äventyra landets MTO. Även om de
reala utgifterna i Sverige enligt utgiftskriteriets
specifikation bedöms öka snabbare än potentiell
BNP (se tabell 5.8) är detta således förenligt med
reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, så länge
som det strukturella sparandet överstiger
Sveriges MTO.
Stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande
del, underskottsförfarandet, syftar till att rätta
till alltför stora skulder och underskott i de
offentliga finanserna. För närvarande befinner
sig 16 av EU:s 27 medlemsländer i den
korrigerande delen av stabilitets- och tillväxtpakten. Sverige är tillsammans med Estland de
enda EU-länderna som aldrig varit föremål för
underskottsförfarandet.

5.7

Finanspolitiken är långsiktigt
hållbar

För att företag, medborgare och de finansiella
marknaderna ska ha förtroende för finanspolitiken måste den vara hållbar på lång sikt, dvs.
sannolikheten ska vara låg för att en plötslig och
väsentlig förändring av de regler som bestämmer
de offentliga inkomsterna och utgifterna tvingas
fram. En hållbar finanspolitik är en förutsättning
för att möta både den rådande lågkonjunkturen
och de ökade utgifter som följer av den
demografiska utvecklingen eller andra kostnadsökande trender. Utvecklingen i flera av
euroländerna visar hur stora de samhällsekonomiska kostnaderna kan bli när förtroendet
för finanspolitiken sviktar. Ett bristande förtroende för finanspolitiken riskerar att leda till
att dess inriktning måste ändras från åtgärder
som bidrar till tillväxt, välfärd och sysselsättning
till skuldsanering.
Förtroendet för finanspolitiken kan mätas på
olika sätt. Ett vanligt mått är att jämföra ett lands
upplåningskostnader, den långa räntan och riskpremien, som för Sverige i dag ligger på en
historiskt sett låg nivå. Den tioåriga svenska
statslåneräntan låg 2012 på samma nivå som den
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tyska (se tabell 5.9). Även den konsoliderade
bruttoskulden ligger på en i internationell
jämförelse mycket låg nivå och förväntas
fortsätta minska framöver. Den finansiella
nettoställningen är positiv.
Tabell 5.9 Finanspolitiska nyckeltal
Procent av BNP respektive procent
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Konsoliderad
bruttoskuld

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

Finansiell
nettoställning

20,8

19,1

16,6

15,4

15,0

15,4

Tioårig statslåneränta

1,6

2,01

Räntedifferens mot
Tyskland, 10 år
statsobl.

0,0

0,41

1

Avser utfall för månaderna januari–augusti.
Källor: Statistiska centralbyrån, Ecowin och egna beräkningar.

Regeringen och ett antal andra granskare av
svensk ekonomi gör även bedömningar av
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet med hjälp
av ekonomiska modeller. Syftet med dessa hållbarhetsbedömningar är att i god tid fånga upp
tecken på att finanspolitiken kommer att
behövas läggas om, så att åtgärder för att säkerställa hållbarheten och upprätthålla förtroendet
för finanspolitiken kan vidtas i god tid. En
ohållbar utveckling som uppmärksammas tidigt
kan lättare åtgärdas genom väl utformade
reformer, samtidigt som hushåll och företag får
möjlighet att ställa om till nya förutsättningar
under en längre tidsperiod.
Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet mäts
ofta med hjälp av de s.k. S1- och S2indikatorerna. S1 visar hur mycket budgeten
behöver förstärkas eller försvagas för att den
offentliga skulden ska motsvara en viss andel av
BNP vid en given tidpunkt, i denna proposition
vad som krävs för att den offentliga skulden ska
motsvara 60 procent av BNP 2030, medan S2
visar hur mycket budgeten behöver förstärkas
eller försvagas för att de offentliga finanserna ska
gå jämnt ut över en oändlig tidshorisont. Ett
negativt värde på dessa indikatorer innebär att en
permanent budgetförsvagning är möjlig utan att
finanspolitiken blir ohållbar, medan ett positivt
indikatorvärde pekar på att en permanent
budgetförstärkning är nödvändig.
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I
de
ekonomiska
vårpropositionerna
presenteras en mer utförlig analys av finansDe
politikens
långsiktiga
hållbarhet.109
hållbarhetsberäkningar som utförts inför denna
proposition visar att finanspolitiken i Sverige är
långsiktigt hållbar (se tabell 5.10). Tabell 5.10
visar att de båda S-indikatorerna har negativa
värden, dvs. det går att permanent försvaga det
offentliga
sparandet
något
utan
att
finanspolitiken blir ohållbar. Värdena är dock
mindre i absoluta tal än motsvarande värden i
2013 års ekonomiska vårproposition. Detta
beror främst på de förslag till budgetförsvagande
åtgärder som presenteras i denna proposition,
men delvis också på att den offentliga
konsumtionen och kostnaderna för ohälsan nu
bedöms bli något högre på sikt.
Tabell 5.10 Indikatorer på finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet

5.8

Finanspolitikens övergripande
inriktning

Sverige har klarat den internationella
ekonomiska nedgången bättre än de flesta andra
länder. Sverige har som ett av få länder, under
hela lågkonjunkturen, kunnat stötta sysselsättningen och genomföra reformer för fler i
arbete, tillväxtinvesteringar och välfärdssatsningar. Regeringens politik har varit framgångsrik. Kraftfulla åtgärder för att dämpa
effekterna av lågkonjunkturen har förenats med
ett tydligt fokus på strukturellt riktiga åtgärder
för högre varaktig sysselsättning, förbättrade
tillväxtvillkor för företagen och åtgärder som
förbättrar välfärden och håller samman samhället. Samtidigt har långsiktigt hållbara
offentliga finanser upprätthållits.

Procent av BNP
S1

S2

2013 års ekonomiska vårproposition

-1,1

-2,4

Budgetpropositionen för 2014

-0,4

-1,5

Källa: Egna beräkningar.

De båda S-måtten ger en i teoretiskt mening
välgrundad bild av finanspolitikens långsiktiga
konsekvenser. Samtidigt är måtten känsliga för
olika beräkningsantaganden. Indikatorerna kan
därmed inte användas för att direkt bedöma
storleken på ett budgetutrymme, utan ska
snarare ses som indikatorer på konsekvenserna
av den förda finanspolitiken över olika tidshorisonter. Indikatorvärdena måste tolkas med
försiktighet. Ett högt indikatorvärde i absoluta
termer innebär dock att sannolikheten för att
finanspolitiken är ohållbar och måste läggas om
är större.
Europeiska kommissionen bedömer att risken
är låg för en offentligfinansiell kris i Sverige på
ett års sikt, lägre än i de flesta andra EUländer.110 Även marknadens förtroende för den
svenska finanspolitiken är stort. Allt tyder
därmed på att förtroendet för finanspolitiken
kommer att vara fortsatt starkt de närmaste åren.

109 Se 2013 års ekonomiska vårproposition (prop. 2012/13:100, s. 221).
110 Fiscal sustainability report (EU-kommissionen 2012).

Läget motiverar en finanspolitik som stödjer
tillväxt och sysselsättning
Arbetslösheten steg kraftigt i samband med
finanskrisen och bedöms ligga kvar på höga
nivåer också de närmaste åren. Trots att svensk
ekonomi drabbades hårt av finanskrisen och den
därpå följande skuldkrisen, har sysselsättningen
utvecklas bättre än i många andra länder. Den
fortsatta internationella lågkonjunkturen gör
dock att det tar lång tid innan arbetslösheten
minskar påtagligt. Även om BNP-tillväxten
väntas ta fart 2014 kommer det att finnas gott
om lediga resurser i svensk ekonomi under flera
år framöver. Mot slutet av prognosperioden
kommer Sverige att ha gått igenom en lågkonjunktur som varat i minst nio år, vilket är
längre än den tid som 1990-talskrisen varade. En
så lång period av låg efterfrågan på arbetskraft
ökar riskerna för att arbetslösheten biter sig fast
på en hög nivå. Detta visas av att det framför allt
är längre arbetslöshetstider som drivit uppgången i arbetslösheten, snarare än ett ökat
inflöde i arbetslöshet.
Utrymmet för en ytterligare expansiv
penningpolitik är begränsat eftersom reporäntan
ligger på en låg nivå. Det är därför lämpligt att
finanspolitiken tar ett större ansvar i detta läge.
Finanspolitiken 2014 bör därför, inom ramen
för överskottsmålet och utgiftstaket, stödja
ekonomin och förhindra att arbetslösheten biter
sig fast. Det är viktigt med aktiva insatser för att
motverka långtidsarbetslösheten. Regeringen har
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avsatt omfattande resurser till Arbetsförmedlingen för att ge aktiva insatser till långtidsarbetslösa.
Riskerna för en allvarlig global nedgång är
betydligt mindre än för ett par år sedan. Men
riskerna för en sämre ekonomisk utveckling än i
prognosen är fortsatt större än chanserna till en
bättre utveckling. Läget på de finansiella
marknaderna är fundamentalt bättre, men
riskerna kvarstår för att turbulens åter ska uppstå. Utvecklingen av hushållens skuldsättning
utgör vidare en risk för makroekonomisk
stabilitet och finanspolitiken ska inte bidra till en
ohållbar skulduppbyggnad. Dessa risker måste
beaktas när behovet av säkerhetsmarginaler
bedöms.

Budgetutrymme 2014
Att överskottsmålet är formulerat som ett
genomsnitt över en konjunkturcykel innebär att
det finansiella sparandet i offentlig sektor bör
ligga under målnivån på 1 procent av BNP när
resursutnyttjandet är lågt (se fördjupningsrutan
Finanspolitiken och överskottsmålet). Överskottsmålet stödjer därigenom en finanspolitik
som motverkar stora konjunktursvängningar
och inte verkar procyklisk. Sparandet i den
offentliga sektorn behöver för att bidra till ett
stabilt och högt resursutnyttjande variera över
konjunkturcykeln.
De indikatorer som används för att följa upp
överskottsmålet pekar på att det finansiella
sparandet för närvarande ligger under den målsatta nivån men att det finansiella sparandet
stärks över tid.
Samtidigt som det finns behov av att finanspolitiken stödjer tillväxten i ekonomin, finns det
även fortsättningsvis behov av utrymme för att
kunna vidta åtgärder vid en ny kraftigt fördjupad
konjunkturnedgång eller förnyad finansiell oro.
Att det finns ett stort förtroende för Sveriges
offentliga finanser ger utrymme för att 2014
bedriva en finanspolitik som stödjer arbetsmarknaden. Låg och sjunkande offentlig skuldsättning, inte minst i ett internationellt
perspektiv, och god långsiktig offentligfinansiell
hållbarhet ger denna starka position.
Utrymmet för att vidta åtgärder för att stödja
sysselsättningen begränsas av att sparandet ska
återvända till den målsatta nivån när resursutnyttjandet går mot balans. Jämfört med
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bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition är det finansiella sparandet i de
offentliga finanserna något lägre ett par år fram i
tiden. Detta innebär att riskerna med att använda
en del av budgetutrymmet tidigare under
perioden har ökat, men detta måste vägas mot
risken att den höga arbetslösheten permanentas
om inte finanspolitiken agerar.
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att
ett budgetutrymme för 2014 motsvarande drygt
24 miljarder kronor är väl avvägt.

Stor återhållsamhet krävs de närmaste åren
För att bevara det starka förtroendet för finanspolitiken är det viktigt att det finansiella
sparandet, vid ett balanserat resursutnyttjande,
visar ett överskott om 1 procent av BNP.
Överskott i de offentliga finanserna behövs för
att kraftfulla åtgärder ska kunna vidtas om
svensk ekonomi åter utsätts för stora störningar.
Det behövs också som en buffert för att hantera
andra risker, inte minst de som följer av Sveriges
stora banksektor. Takten i återgången till
1 procent bör, i enlighet med det finanspolitiska
ramverket, anpassas efter läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av resursutnyttjandet. Förutsatt att det finns förtroende
för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet bör finanspolitiken inte vara åtstramande
så länge arbetslösheten är hög och resursutnyttjandet lågt. En allt för snabb återgång till
överskott riskerar leda till att en försämrad
utveckling på arbetsmarknaden som följd. När
de lediga resurserna i ekonomin minskar bör det
finansiella sparandet gradvis stärkas. Det är
rimligt att återvända till ett sparande om
1 procent av BNP först när resursutnyttjandet
närmat sig balans för att därigenom säkra en
stabil tillväxt och lägre arbetslöshet. Enligt
nuvarande prognos förväntas det finansiella
sparandet vara 1,2 procent 2017.
För att ett överskott om 1 procent av BNP
ska uppnås när resursutnyttjandet är balanserat
krävs en stor återhållsamhet i finanspolitiken
framöver. Budgetutrymmet bedöms vara mycket
begränsat de närmaste åren. Det innebär att nya
reformer i högre utsträckning än tidigare
kommer att kräva finansiering.
Det handlar exempelvis om åtgärder som
säkrar
skattesystemets
effektivitet
och
legitimitet samt åtgärder som motverkar
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samhällsekonomisk ineffektivitet. Det är också
viktigt med stram utgiftsgranskning och god
utgiftskontroll.

Finanspolitikens sammansättning
Fokus för finanspolitiken i denna proposition är
att stödja ekonomin och det är därför viktigt att
prioritera åtgärder som är effektiva både vad
gäller att stabilisera konjunkturläget och att
möta de långsiktiga tillväxtutmaningarna. Fokus
bör därför ligga på strukturellt riktiga
permanenta åtgärder. En av de viktigaste lärdomarna från de senaste åren, både i Sverige och
i andra länder, är vikten av att politiken även vid
en ekonomisk nedgång fokuserar på strukturellt
riktiga reformer för varaktigt högre sysselsättning och tillväxt. Därigenom stärks de långsiktiga tillväxtförutsättningarna samtidigt som
ekonomin stöttas på kort sikt.
Den möjliga sammansättningen av åtgärder
påverkas även i hög grad av att utrymmet för
utgiftsökningar i förhållande till utgiftstaket är
mycket litet 2014 och 2015. Budgeteringsmarginalen under utgiftstaket ligger 2013–2015 i
linje med regeringens riktlinjer för hur stora
marginaler som behövs för att hantera den
osäkerhet som finns i utgiftsutvecklingen.
Emellertid finns det inget ytterligare utrymme i
förhållande till säkerhetsmarginalen 2014 och
2015. Det innebär att det 2014 och 2015 inte går
att genomföra annat än mindre reformer på
utgiftssidan utan att det görs motsvarande
utgiftsminskningar.
Sedan
den
första
bedömningen av utgiftstakets nivå för 2014 i
2010 års ekonomiska vårproposition har huvuddelen, 38 miljarder kronor, av det tillgängliga
utrymmet i förhållande till utgiftstaket tagits i
anspråk för utgiftsreformer, exempelvis stora
satsningar på forskning och utveckling samt
infrastruktur för att motverka krisen och skjuta
in energi i ekonomin. Därtill har ökade utgifter i
transfereringssystemen i förhållande till
prognosen, framför allt i sjukförsäkringen, tagit
ca 16 miljarder kronor i anspråk. Detta innebär
att huvuddelen av satsningarna för att stötta
tillväxt och jobb bör ligga på inkomstsidan för
att värna utgiftstaket och säkerhetsmarginalerna
under
taket.
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6 Skattefrågor

Sammanfattning

–

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare
bör sänkas genom en förstärkning av
avdraget vid beräkning av avgifterna.

–

Jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor.

–

–

Den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster begränsas genom att den nedre
skiktgränsen höjs.

Inkomstskattereglerna för ideell sektor
reformeras.

–

Skattefriheten för inkomster från specialbyggnader slopas.

–

Skatten för pensionärer
2,5 miljarder kronor.

med

–

–

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta sänks med 5 procentenheter
till 20 procent.

Skatteverket bör ges i uppdrag att utvärdera
reglerna om dokumentationsskyldighet vid
internprissättning.

–

Ett statligt stöd införs för korttidsarbete
vid en synnerligen djup lågkonjunktur.

–

Omställning på arbetsmarknaden underlättas genom vissa inkomstskatteändringar,
bl.a. vad gäller förmån av utbildning.

–

Energiskatten på biodrivmedel ändras när
kvotplikt för inblandning av biodrivmedel i
bensin och dieselbränslen införs.

–

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar
förlängs med tre år.

–

En skattereduktion bör införas för mikroproduktion av förnybar el.

–

Energiskatten för blyfri flygbensin sänks.

–

Koldioxidskatten sänks för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel
med utsläppsrätter.

–

Fordonsbeskattningen justeras genom att
begreppet skattepliktig för första gången
definieras.

–

Energibeskattning av el som förbrukas av
värmeföretag för produktion av värme som
levereras till industrin bör ses över.

–

En särskild utredare bör analysera den roll
som ekonomiska styrmedel kan spela för
att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i
vissa varugrupper.

–

Skatten på öl och vin höjs med ca 7 procent
och skatten på sprit höjs med 1 procent.

sänks

–

Skattereglerna för finansiella instrument,
t.ex. optioner och andra aktierelaterade
incitament, som företag ger till nyckelpersoner, bör utredas.

–

Det införs ett incitament för forskning och
utveckling genom sänkta arbetsgivaravgifter.

–

Ett system med nystartszoner bör införas.

–

Nedsättningen av socialavgifterna för unga
bör förändras och riktas mer mot de yngsta.

–

I 3:12-reglerna genomförs vissa förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln.

–

Räntesatsen för positiv räntefördelning
höjs, vilket främst berör enskilda näringsidkare.
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–

Reglerna om frivillig skattskyldighet för
mervärdesskatt vid lokaluthyrning förenklas.

–

Hanteringen av mervärdesskatt vid import
bör förenklas och i huvudsak läggas över på
Skatteverket.

–

Möjligheterna att införa en s.k. rak
kontantmetod bör analyseras.

–

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår
bör samordnas med tidpunkten för att
lämna inkomstdeklaration.

–

Vissa förfaranderegler avseende skatt på
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter bör ändras för att motverka fusk.

Regeringen redovisar i följande avsnitt ett antal
åtgärder på skatte- och avgiftsområdet med
effekter för budgetåret 2014 och framåt.
Efter ett inledande avsnitt kring de av
riksdagen antagna skattepolitiska riktlinjerna
presenteras de olika åtgärderna med en indelning
i ett antal huvudgrupper (se prop. 2008/09:1,
Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och
skattefrågor m.m., avsnitt 6, s. 163–165 för
motiv för den valda klassificeringen). De olika
huvudgrupperna är:
–

skatt på arbetsinkomster (skatter på
förvärvsinkomster och socialavgifter m.m.;
avsnitt 6.2–6.12),

–

skatt på kapitalägande (kapitalegendomsskatter; avsnitt 6.13),

och

–

skatt på kapitalanvändning (företagsskatter;
avsnitt 6.14–6.16) samt

–

skatt på konsumtion m.m. (energi- och
miljöskatter, övriga punktskatter och mervärdesskatt; avsnitt 6.18–6.35).

Förslaget om ett statligt stöd vid korttidsarbete
redovisas i avsnitt 6.17.
Efter bedömningar angående månadsuppgifter, vissa skatteförfarandefrågor, den internationella utvecklingen för att motverka skatteundandraganden och skatteforskning (avsnitt
6.36–6.40) sammanfattas de offentligfinansiella
effekterna av de skatte- och avgiftsförslag som
lämnas eller aviseras i denna proposition (avsnitt
6.41).
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Avsnittet avslutas med en författningskommentar till lagförslagen (avsnitt 6.42).

Beredning av förslagen
För de ärenden där förslag lämnas finns
lagförslag i avsnitt 3. Beredningen av de olika
frågorna inklusive granskning av Lagrådet redovisas i respektive delavsnitt.

6.1

Riktlinjer för skattepolitiken

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

De fem hållpunkterna
2

Goda förutsättningar för varaktigt hög
sysselsättning
Skattereglerna ska bidra till att öka den varaktiga sysselsättningen (antalet arbetade
timmar) genom ökat arbetsmarknadsdeltagande, genom att personer som redan har
arbete ökar sitt arbete och genom ökad
utbildning och kompetens hos dem som
arbetar.

3

Goda villkor för företagande och
investeringar
Skattereglerna ska ge goda villkor för
investeringar i Sverige, genom att attrahera
utländska företags lokalisering och investeringar i Sverige och genom att företag redan
verksamma i Sverige ökar sina investeringar.
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Därutöver ska också goda villkor gälla för
svenska företags investeringar i utlandet.
4

5

6

Generell och rättvist fördelad välfärd
Skattepolitiken ska utformas så att målen
om en generell och rättvist fördelad välfärd
och högre sysselsättning säkerställs.
Effektiva
ekonomiska
styrmedel
Skattereglerna ska bidra till att negativa
miljö- och folkhälsoaspekter fångas upp i
prisbildningen på olika marknader genom
internalisering av s.k. negativa externa
effekter. Korrigeringar av sådana effekter
bör ske på ett så effektivt sätt som möjligt
med beaktande av andra krav på skattesystemet. På miljöområdet ska skatterna
samordnas med andra styrmedel – som
exempelvis handel med utsläppsrätter – så
att
miljöstyrningen
blir
samhällsekonomiskt effektiv. Principen om att
förorenaren ska betala ska gälla.
Ett legitimt och rättvist skattesystem
Skattereglerna ska utformas så att de
stärker medborgarnas förtroende för
skattesystemet och underlättar för dem att
göra rätt för sig. Skattefel ska begränsas och
skattebrott, skattefusk och skatteundandragande motverkas.

De fem kraven
3

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

4

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

5

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

6

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

7

Förenkling av regler för ökad effektivitet
Arbetet med att förenkla skattereglerna
(minskad administrativ börda) drivs vidare.
I arbetet ska nyttan av förenklingar för
företagen beaktas liksom behovet av att
värna skatteintäkterna.

Hållpunkterna och kraven ger en ram för
utvecklingen av skattepolitiken. De fem hållpunkterna med dess koppling till den
ekonomiska politiken pekar i första hand ut vad
som är angeläget. De fem kraven har sin
tyngdpunkt på det som bör undvikas. En i
förhållande till hållpunkter och krav framgångsrik skattepolitik innebär därmed i första hand att
hållpunkterna förstärks medan avvikelserna från
kraven är så begränsade som möjligt.

Riktlinjerna och åtgärderna i denna
proposition
I förhållande till riktlinjerna syftar förslaget om
ett förstärkt jobbskatteavdrag och höjd nedre
gräns för statlig inkomstskatt till att varaktigt
öka sysselsättningen. Åtgärderna gör det mer
lönsamt att arbeta vilket väntas leda till att fler
människor arbetar. Sänkta marginalskatter kan
också bidra till ett ökat arbetsutbud bland dem
som redan har ett arbete. Att underlätta
omställning på arbetsmarknaden bidrar också till
högre varaktig sysselsättning. Det aviserade
förslaget om nystartszoner syftar till att
förbättra situationen i områden i Sverige där
dynamiken i näringslivet inte är tillfredställande
och där utanförskapet är mer påtagligt genom att
skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen i
dessa områden. För att ytterligare underlätta
inträdet på arbetsmarknaden för unga bör
nuvarande nedsättning av socialavgifterna riktas
tydligare mot de yngsta och syftar till att nå en
högre varaktig sysselsättning.
Förändringarna i 3:12-reglerna slår vakt om
legitimiteten i skattesystemet och bidrar till mer
rättvisa villkor för företagande och investeringar.
Ett gynnsamt skatteklimat för forskning och
utveckling bidrar till att attrahera etableringar
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och investeringar i Sverige, vilket förslaget till
skatteincitament för forskning och utveckling
tar sikte på. Ett förstärkt avdrag vid beräkning av
egenavgifterna är också positivt för företagande
med särskild inriktning på småföretagare.
Onödigt krångliga skatteregler har en negativ
effekt både för villkoren för företagande och
investeringar och för legitimiteten och rättvisan i
skattesystemet. Förslagen på momsområdet om
uthyrning av verksamhetslokal, ändrad deklarationstidpunkt och ändrad hantering av moms vid
import underlättar för skattebetalarna att göra
rätt för sig samtidigt som de bidrar till att
förenkla skattereglerna och minska de
administrativa bördorna. Förslaget om nedsatt
skatt för utomlands bosatta gör det också lättare
för människor att göra rätt för sig.
Den generella och rättvisa välfärden förstärks
genom den ökade skattelättnaden för
pensionärer.
På energi- och miljöområdet effektiveras
styrningen genom att skattelättnader införs för
blyfri flygbensin samt att förändringarna i
beskattningen av biodrivmedel med anledning av
förslaget om kvotplikt för inblandning av
biodrivmedel i bensin och dieselbränsle genomförs. Förlängningen av nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar innebär en
fortsatt användning av ett ekonomiskt effektivt
styrmedel för att nå en mindre miljöförstörande
fordonsflotta. En skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el förbättrar styrningen
på miljö- och energiområdet. Höjningarna av
skatten på alkohol väntas minska incitamenten
att konsumera alkohol och bidrar därmed till
förbättrad folkhälsa.
Förslagen om ändrad beskattning av viss
värmeproduktion på grund av överkompensation och förändringarna i fordonsbeskattningen
bidrar till att energi- och koldioxidbeskattningen
blir hållbar och försvarbar i ett EU-rättsligt
perspektiv.
De reformerade inkomstskattereglerna för
ideell sektor och den slopade skattefriheten för
inkomster från specialbyggnader bidrar till att
öka legitimiteten och rättvisan i skattesystemet
och till att minska konkurrenssnedvridning av
fastighetsinkomster.
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Skatt på arbetsinkomster –
förvärvsinkomstbeskattningen
I avsnitten 6.2–6.12 redovisas regeringens förslag
och bedömningar om skatt på arbetsinkomster i
form av förvärvsinkomstbeskattningen och
socialavgifter m.m.

6.2

Förstärkt jobbskatteavdrag och
sänkt statlig inkomstskatt

6.2.1

Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2011 angav regeringen att en ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget skulle öka antalet arbetade
timmar genom såväl ytterligare sänkta trösklar
för inträde på arbetsmarknaden som fler
arbetade timmar för dem som redan finns på
arbetsmarknaden. Vidare angav regeringen att
antalet löntagare som betalar statlig inkomstskatt på sina förvärvsinkomster borde minska.
Regeringen aviserade att den därför har som
reformambition att förändra jobbskatteavdraget
och den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster (prop. 2010/11:1,
Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och
skattefrågor m.m., avsnitt 1.7.4).
Inom Finansdepartementet utarbetades därefter en promemoria innehållande bl.a. förslag
om en förstärkning av jobbskatteavdraget med
12 miljarder kronor och en begränsning av uttaget av statlig inkomstskatt på beskattningsbara
förvärvsinkomster till en kostnad av 3 miljarder
kronor. En sammanfattning av promemorians
förslag finns i bilaga 4, avsnitt 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 4, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
4, avsnitt 3. En remissammanställning finns
tillgänglig
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2011/1936).
Lagrådet
Förslagen om förstärkt jobbskatteavdrag och
sänkt statlig inkomstskatt är författningstekniskt
och även i övrigt enligt regeringens bedömning
av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande
skulle sakna betydelse.
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6.2.2

Bakgrund

Jobbskatteavdrag
För dem som vid beskattningsårets ingång inte
har fyllt 65 år beräknas jobbskatteavdraget, som
är en skattereduktion, enligt gällande regler i
67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) på
följande sätt för beskattningsåret 2013. På
arbetsinkomster – vilka även omfattar inkomster
av aktiv näringsverksamhet – upp till och med
40 500 kronor är jobbskatteavdraget skillnaden
mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt. Detta innebär att om en persons
förvärvsinkomster uteslutande består av arbetsinkomster med högst 40 500 kronor per år,
kommer jobbskatteavdraget att motsvara
inkomstskatten.
För arbetsinkomster som överstiger 40 500
men inte 121 000 kronor är underlaget för
jobbskatteavdraget 40 495 kronor, med tillägg
för 30,4 procent av den del av arbetsinkomsten
som överstiger detta belopp, minskat med
grundavdraget. Detta underlag multiplicerat med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger
jobbskatteavdraget.
För arbetsinkomster som överstiger 121 000
men inte 311 500 kronor är underlaget för
jobbskatteavdraget 65 014 kronor, med tillägg
för 9,5 procent av den del av arbetsinkomsten
som överstiger 121 000 kronor, minskat med
grundavdraget. Detta underlag multiplicerat med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger
jobbskatteavdraget.
För
arbetsinkomster
som
överstiger
311 500 kronor är jobbskatteavdraget skillnaden
mellan 83 126 kronor och grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt. Beräkningen av jobbskatteavdraget för dem som vid beskattningsårets
ingång inte har fyllt 65 år illustreras i tabell 6.1.
Tabell 6.1 Beräkning av jobbskatteavdraget för personer
som inte har fyllt 65 år
Arbetsinkomst

Jobbskatteavdrag

–0,91 PBB

(AI-GA)*KI

0,91 PBB–2,72 PBB

(0,91 PBB+0,304*(AI-0,91 PBB)-GA)*KI

2,72 PBB–7,00 PBB

(1,461 PBB+0,095*(AI-2,72 PBB)-GA)*KI

7,00 PBB–

(1,868 PBB-GA)*KI

Anm.: PBB = Prisbasbelopp, AI = Arbetsinkomst, GA = Grundavdrag,
KI = Skattesatsen för kommunal inkomstskatt.
Källa: Egna beräkningar.

För dem som vid beskattningsårets ingång har
fyllt 65 år är jobbskatteavdraget högre. Bakgrunden till detta är att vi lever allt längre
samtidigt som den faktiska pensionsåldern inte
har ökat. Det innebär att försörjningsbördan
kommer att öka i betydande omfattning om
antalet arbetade timmar är oförändrat. Det är
därför viktigt att kunna behålla äldre på arbetsmarknaden. Ett högre jobbskatteavdrag ger
starkare drivkrafter för äldre att stanna kvar på
arbetsmarknaden.
Jobbskatteavdraget för denna grupp beräknas
enligt 67 kap. 8 § inkomstskattelagen på följande
sätt för beskattningsåret 2013. På arbetsinkomster upp till och med 100 000 kronor är
jobbskatteavdraget 20 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster som överstiger
100 000 kronor men inte 300 000 kronor är
jobbskatteavdraget 15 000 kronor med tillägg av
5 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster därutöver är jobbskatteavdraget
30 000 kronor. I tabell 6.2 visas hur jobbskatteavdraget beräknas för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.
Tabell 6.2 Beräkning av jobbskatteavdraget för personer
som har fyllt 65 år
Arbetsinkomst (kr)

Jobbskatteavdrag (kr)

–100 000

0,2*AI

100 000–300 000

15 000+0,05*AI

300 000–

30 000

Anm.: kr = kronor, AI = Arbetsinkomst.
Källa: Egna beräkningar.

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster
Fysiska personer som har beskattningsbara
förvärvsinkomster över en viss nivå ska enligt
65 kap. 5 § inkomstskattelagen betala statlig
inkomstskatt på dessa inkomster. Den statliga
inkomstskatten tas ut efter två olika skattesatser.
Skattesatsen är 20 procent för den del av den
beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en nedre skiktgräns. För den del av den
beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en övre skiktgräns är skattesatsen fem
procentenheter högre, dvs. 25 procent.
Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i
en nedre skiktgräns på 367 600 kronor och en
övre skiktgräns på 526 200 kronor för beskattningsåret 2009. Vid de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till det föregående beskattningsårets skiktgränser multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan det
205
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allmänna prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången
av året före beskattningsåret och avrundas nedåt
till helt hundratal kronor. För beskattningsåret
2013 uppgår den nedre skiktgränsen till
413 200 kronor och den övre skiktgränsen till
591 600 kronor.
6.2.3

Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Skatten på förvärvsinkomster sänks dels genom att jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor, dels
genom att uttaget av den statliga inkomstskatten
på beskattningsbara förvärvsinkomster begränsas
till en kostnad av 3 miljarder kronor.
Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär
att nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget höjs
för dem som vid beskattningsårets ingång inte
har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som
överstiger 0,91 prisbasbelopp. Förstärkningen
motsvarar en skattelättnad med upp till
4 044 kronor per år vid en genomsnittlig
skattesats
för
kommunal
inkomstskatt
(31,73 procent för 2013).
Begränsningen av uttaget av den statliga
inkomstskatten innebär dels att den nedre
skiktgränsen höjs från 420 800 kronor till
435 900 kronor för beskattningsåret 2014
inklusive den årliga uppräkningen, dels att
avrundningsregeln vid fastställande av skiktgränserna för uttag av statlig inkomstskatt
justeras så att avrundningen görs uppåt i stället
för nedåt till helt hundratal kronor.
I genomsnitt minskas skatten med ca
3 260 kronor per år för dem som omfattas av
förslagen.
För att få samma basår, dvs. beskattningsår
2014, vid efterföljande uppräkningar av skiktgränsen fastställs den övre skiktgränsen till
602 600 kronor för beskattningsåret 2014.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslagen. Svensk Handel
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tillstyrker förslaget att förstärka jobbskatteavdraget. Sveriges akademikers centralorganisation
(Saco) och Tjänstemännens Centralorganisation
(TCO) tillstyrker förslaget att sänka den statliga
inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster. Landsorganisationen (LO) avstyrker
förslagen. Statskontoret, Saco och TCO avstyrker
förslaget att förstärka jobbskatteavdraget. LO
anser att det inte finns utrymme för skattesänkningar, eftersom det fortfarande finns eftersatta områden i den offentliga välfärden som
behöver ytterligare satsningar. LO anser också
att förslagen ökar inkomstskillnaderna. LO är
vidare kritisk till att föreslagna skattesänkningar
inte kommer arbetslösa och sjuka till del. LO
och TCO framhåller att jobbskatteavdraget
minskar det relativa värdet av trygghetsförsäkringarna. Saco anser att det på lång sikt är
bättre med generella skattesänkningar då det inte
är en uthållig strategi att åstadkomma skattesänkningar med hjälp av avdrag och skattereduktioner. Statskontoret och Saco anser att
effekterna av nuvarande jobbskatteavdrag bör
utvärderas empiriskt innan ytterligare steg tas.
LO ifrågasätter förslagens effekter för sysselsättningen. Konjunkturinstitutet (KI) och Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
anser dock att förslagen får positiva effekter för
arbetsutbudet. KI bedömer att promemorians
beräkningar av arbetskraftsutbudet är rimliga.
Däremot anser KI att effekten på medelarbetstiden är försumbar. Statskontoret anser att
förslaget att höja den nedre skiktgränsen kan få
positiva effekter på sysselsättningen. Skatteverket, Föreningen Svenskt Näringsliv, Näringslivets skattedelegation, Fastighetsägarna Sverige
och Skattebetalarnas förening efterfrågar möjligheten att ge jobbskatteavdraget en enklare
utformning för personer som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år.
Skälen för regeringens förslag
Motiven för skattesänkningen
Den utdragna lågkonjunkturen riskerar medföra
att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.
Det är därför motiverat att stödja en återhämtning genom att ytterligare stärka hushållens
ekonomi. Fortsatta förstärkningar till hushållen
är ett viktigt komplement till den ökade offentliga konsumtionen och de ökade offentliga
investeringarna som genomförts under krisen.
Mellan 2006 och 2012 har jobbskatteavdraget
tydligt bidragit till hushållens ökade disponibla
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inkomster. För att ytterligare stärka hushållens
ekonomi och på så vis stödja en återhämtning,
och samtidigt stärka drivkrafterna till arbete,
finns det skäl att ytterligare sänka skatten på
förvärvsinkomster.
Jobbskatteavdraget är en central del i
regeringens ekonomiska politik för att varaktigt
öka sysselsättningen. Avdraget gör det mer
lönsamt att arbeta vilket leder till att fler
människor deltar i arbetskraften. Dessutom ökar
incitamenten att söka arbete vilket bidrar till att
arbetslösheten blir lägre. Genom sänkta
marginalskatter kan avdraget också bidra till ett
ökat arbetsutbud bland dem som redan har ett
arbete. Såväl svenska som internationella
erfarenheter visar att en politik som gör det mer
lönsamt att arbeta är viktigt för att varaktigt höja
sysselsättningen och minska frånvaron på arbetsmarknaden. En lägre skatt på arbetsinkomster
ökar därtill individernas självbestämmande över
den egna inkomsten och gör att fler kan försörja
sig på sin lön.
Regeringen har redan vidtagit ett antal
åtgärder för att få fler i arbete, t.ex. genom
införandet av jobbskatteavdraget 2007 och
genom att förstärka det vid tre tillfällen.
Fortfarande står dock många utanför arbetsmarknaden.
Som ett led i ansträngningarna att ytterligare
stimulera arbetsutbudet och öka den varaktiga
sysselsättningen, men också för att undvika att
nuvarande arbetslöshet biter sig fast, föreslås i
promemorian att skatten på förvärvsinkomster
sänks dels genom att jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor för personer som
inte har fyllt 65 år, dels genom att uttaget av
statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster begränsas med 3 miljarder
kronor.
Det är enligt regeringens mening angeläget att
åtgärder vidtas för att varaktigt öka sysselsättningen. Fler i arbete är en förutsättning för
att säkra välfärden för en befolkning med allt fler
äldre. Med fler människor i arbete skapas således
förutsättningar för att finansieringen av välfärden säkras långsiktigt. Fler i arbete är därför
av stor betydelse för att kunna tillhandahålla en
god ekonomisk situation för bl.a. sjukskrivna,
arbetslösa och pensionärer. Mot bakgrund härav
gör regeringen, i motsats till vad LO, Saco och
TCO anför om välfärd, inkomstskillnader och
effektivitet, bedömningen att jobbskatteavdraget
bör förstärkas med 12 miljarder kronor för

personer som inte har fyllt 65 år och att uttaget
av den statliga inkomstskatten bör begränsas
med 3 miljarder kronor. Samma bedömning gör
också majoriteten av remissinstanserna.
Statskontoret och Saco anser att effekterna av
nuvarande jobbskatteavdrag bör utvärderas
empiriskt innan ytterligare steg tas. Även riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen
framhållit att effekterna av jobbskatteavdraget
bör utvärderas. Finansdepartementet har utvärderat jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen (prop. 2011/12:100, Förslag till riktlinjer, bilaga 5). Resultaten indikerar att sysselsättningseffekten av reformerna är betydande.
Resultaten är i linje med regeringens bedömning.
För personer som har fyllt 65 år förenklades
jobbskatteavdraget 2009 genom att bl.a. kopplingen till grundavdraget slopades. Denna förenkling medförde att jobbskatteavdraget i
genomsnitt blev kraftfullt förbättrat för denna
grupp, särskilt för pensionärer med låga arbetsinkomster. De ekonomiska villkoren har också
förbättrats för pensionärer generellt genom den
höjning av grundavdraget som gjordes för
pensionärer 2009 och som därefter har förstärkts
vid tre tillfällen. Med hänsyn härtill och till att
grundavdraget i avsnitt 6.3 föreslås höjas ytterligare för pensionärerna, bör förstärkningen av
jobbskatteavdraget, i likhet med vad som framförts i promemorian, inte omfatta personer som
har fyllt 65 år. Ingen remissinstans har haft något
att erinra mot det.
För att få största möjliga effekt på arbetsutbud görs i promemorian bedömningen att
jobbskatteavdraget även fortsättningsvis särskilt
bör inriktas mot att dels sänka trösklarna för
individen att gå från fulltidsfrånvaro till hel- eller
deltidsarbete, dels förstärka drivkraften hos dem
som redan har ett arbete att öka sin arbetsinsats.
Regeringen ansluter sig till promemorians
bedömning.
Några remissinstanser, däribland Skatteverket,
Föreningen Svenskt Näringsliv och Näringslivets
skattedelegation, efterfrågar möjligheten att ge
jobbskatteavdraget en enklare utformning för
personer som inte har fyllt 65 år. Regeringen har
förståelse för en sådan regelförenkling. Emellertid är en förenkling av jobbskatteavdraget för
denna grupp inte oproblematisk då den är förknippad med stora offentligfinansiella kostnader.
När det gäller begränsningen av uttaget av den
statliga inkomstskatten på beskattningsbara
förvärvsinkomster görs i promemorian bedöm207
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ningen att den bör inriktas mot den nedre delen
av den statliga inkomstskatteskalan för att
därigenom öka drivkrafterna till större arbetssatsningar och högre produktivitet för så stora
grupper av sysselsatta som möjligt. Regeringen
delar denna bedömning. Ingen remissinstans har
i detta avseende haft något att erinra.
En förstärkning av jobbskatteavdraget för personer
som inte har fyllt 65 år
Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär
att nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget höjs
för dem som har arbetsinkomster som överstiger
0,91 prisbasbelopp. I tabell 6.3 visas hur jobbskatteavdraget beräknas efter föreslagen förstärkning för personer som inte har fyllt 65 år.
Tabell 6.3 Beräkning av jobbskatteavdraget efter föreslagen
förstärkning för personer som inte fyllt 65 år

snittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt för 2013 (31,73 procent) samt prisbasbeloppet för 2014 på 44 400 kronor.
Tabell 6.4 Skatt på arbetsinkomster och jobbskatteavdrag
2014 enligt gällande regler samt enligt förslag om förstärkt
jobbskatteavdrag för personer som inte har fyllt 65 år
Kronor per år
Arbetsinkomst
kr/år

Skatt
utan
jobbskatteavdrag

Gällande
jobbskatteavdrag

Föreslagen förstärkning
av jobbskatteavdrag

Totalt
jobbskatteavdrag

Totalt
jobbskatteavdrag i
procent
av inkomsten

100 000

22 211

9 049

530

9 579

9,6

150 000

37 124

10 992

1 538

12 530

8,4

200 000

54 575

14 086

1 791

15 877

7,9

250 000

72 027

17 180

2 045

19 225

7,7

300 000

89 478

20 274

2 298

22 572

7,5

350 000

106 898

22 159

3 729

25 888

7,4

400 000

122 763

22 159

4 044

26 203

6,6

167 713

22 159

4 044

26 203

5,2

Arbetsinkomst

Jobbskatteavdrag

–0,91 PBB

(AI-GA)*KI

500 000

0,91 PBB–2,94 PBB

(0,91 PBB+0,332*(AI-0,91 PBB)-GA)*KI

2,94 PBB–8,08 PBB

(1,584 PBB+0,111*(AI-2,94 PBB)-GA)*KI

8,08 PBB–

(2,155 PBB-GA)*KI

Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga förvärvsinkomster är 0 kronor, en
kommunalskattesats på 31,73 procent (vägt genomsnitt för 2013) samt ett
prisbasbelopp på 44 400 kronor. Höjningen av den nedre skiktgränsen som
föreslås nedan är inte inkluderad i skatteberäkningen.
Källa: Egna beräkningar.

Anm: PBB = Prisbasbelopp, AI = Arbetsinkomst, GA = Grundavdrag
KI = Skattesatsen för kommunal inkomstskatt.
Källa: Egna beräkningar.

Exempel. En person, som är under 65 år, har en
arbetsinkomst år 2014 på 300 000 kronor och
inga övriga inkomster. Skattesatsen för
kommunal inkomstskatt är 31,73 procent.
Prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kronor och
grundavdraget uppgår till 18 000 kronor.
Eftersom arbetsinkomsten på 300 000 kronor
motsvarar 6,76 prisbasbelopp, beräknas jobbskatteavdraget utifrån tredje raden i tabell 6.3.
Jobbskatteavdraget blir då 22 572 kronor [=
(1,584*44 400 + 0,111* (300 000 - 2,94*44 400)
- 18 000)*0,3173].
Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär
en skattelättnad med upp till 4 044 kronor per år
för dem som har genomsnittlig skattesats för
kommunal inkomstskatt och som inte har fyllt
65 år.
I tabell 6.4 visas skatten utan jobbskatteavdrag
samt effekterna av jobbskatteavdraget före
respektive efter förstärkningen (gällande jobbskatteavdrag och föreslagen förstärkning).
Dessutom visas den totala inkomstskattesänkningen som procent av arbetsinkomsten.
Skattesänkningen i tabellen gäller för personer
som har hela sin inkomst från arbete samt är
under 65 år. I beräkningen används den genom208

Av tabellen framgår att för en person med en
årsinkomst på 250 000 kronor före skatt, ger
jobbskatteavdraget en skattesänkning med totalt
19 225 kronor per år. Av dessa är 2 045 kronor
en följd av förstärkningen av jobbskatteavdraget.
Det innebär att jobbskatteavdraget bidrar till att
utbytet av ett heltidsarbete med denna arbetsinkomst ökar med 19 225 kronor per år.
I tabell 6.5 redovisas storleken av det totala
jobbskatteavdraget, inklusive en förstärkning,
vid olika kombinationer av inkomster för
personer som inte har fyllt 65 år.
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uppräkning av skiktgränsen med förändringen av
konsumentprisindex med tillägg av två procentenheter.

Tabell 6.5 Jobbskatteavdraget 2014 efter föreslagen
förstärkning vid olika kombinationer av inkomster för
personer som inte fyllt 65 år
Kronor per år
Övrig
inkomst

0

50 000

100 000

150 000

200 000

0

0

0

0

0

Arbetsinkomst

0
100 000

9 579

8 627

10 213

11 800

13 386

150 000

12 530

14 116

15 703

17 289

18 844

200 000

15 877

17 464

19 050

20 605

20 605

250 000

19 225

20 811

22 366

22 366

22 366

300 000

22 572

24 127

24 127

24 127

24 127

350 000

25 888

25 888

25 888

25 888

25 888

400 000

26 203

26 203

26 203

26 203

26 203

Anm.: Beräkningarna utgår från en kommunalskattesats på 31,73 procent (vägt
genomsnitt för 2013) samt ett prisbasbelopp på 44 400 kronor.
Källa: Egna beräkningar.

Begränsning av uttag av statlig inkomstskatt
Begränsningen av uttaget av den statliga
inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster föreslås ske genom att den nedre
skiktgränsen höjs.
Begränsningen innebär att den nedre
skiktgränsen höjs med 15 100 kronor till
435 900 kronor för beskattningsåret 2014. Utan
höjning skulle den nedre skiktgränsen uppgå till
420 800 kronor för beskattningsåret 2014. År
2014 beräknas 29 procent av alla heltidsanställda
betala statlig inkomstskatt med nu gällande
regler. Med detta förslag minskar andelen till
26 procent. Vidare innebär förslaget att antalet
personer som kommer att betala statlig inkomstskatt minskar med ca 110 000 personer.
Nuvarande skiktgränser för uttag av statlig
inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster räknas årligen upp med förändringen
av konsumentprisindex mellan juni året före
beskattningsåret och juni andra året före
beskattningsåret med tillägg av två procentenheter. Före utgången av året före beskattningsåret fastställer regeringen, i förordningsform, skiktgränserna. Dessa avrundas nedåt till
helt hundratal kronor. Då avrundningen avseende grundavdraget görs uppåt bör även
avrundningen avseende skiktgränserna göras
uppåt.
För att få samma basår, dvs. beskattningsår
2014, vid efterföljande uppräkningar av skiktgränserna bör den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2014 fastställas till 602 600 kronor. Vid
denna bestämning har hänsyn tagits till en

Effekter på genomsnittlig skatt och marginalskatt
Förslagen medför ytterligare lägre genomsnittlig
skatt och sänkta marginalskatter. I diagram 6.1
illustreras skillnaden i genomsnittlig skatt mellan
en situation utan jobbskatteavdrag, enligt
gällande regler och enligt förslaget om sänkt
skatt på förvärvsinkomster. Beräkningarna i
figuren avser personer, som inte har fyllt 65 år,
med enbart arbetsinkomster och utgår från den
genomsnittliga kommunalskattesatsen för 2013
(31,73 procent).
Diagram 6.1 Genomsnittlig skatt 2014 för personer som
inte har fyllt 65 år utan jobbskatteavdraget, enligt gällande
regler samt enligt förslaget om sänkt skatt på
förvärvsinkomster
45%
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Källa: Egna beräkningar.
Anm.: Endast arbetsinkomster och 31,73 procent i kommunalskattesats.

För alla personer som betalar skatt på
arbetsinkomst innebär skattelättnaden en lägre
genomsnittlig skatt. På arbetsinkomster upp till
439 000 kronor per år blir den genomsnittliga
skatten lägre än 25 procent (vid genomsnittlig
kommunalskattesats).
I diagram 6.2 visas skillnaden i marginalskatt
mellan en situation utan jobbskatteavdrag,
jobbskatteavdrag enligt gällande regler och enligt
förslaget om sänkt skatt på förvärvsinkomster.
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Diagram 6.2 Marginalskatt 2014 för personer som inte har
fyllt 65 år utan jobbskatteavdraget, enligt gällande regler
samt enligt förslaget om sänkt skatt på förvärvsinkomster

Tabell 6.6 Procentuell förändring av nettoinkomst och skatt
för personer som inte har fyllt 65 år till följd av förslagen
om sänkt skatt på förvärvsinkomster
Kronor per år

60%

Arbetsinkomst

Förändring av
nettoinkomst (%)

Förändring av skatt
(%)

100 000

0,6

-4,0

150 000

1,2

-5,9

200 000

1,1

-4,4

250 000

1,0

-3,7

300 000

1,0

-3,3

350 000

1,4

-4,4

400 000

1,4

-4,0

450 000

2,1

-5,9

500 000

2,0

-4,9

550 000

1,9

-4,1

600 000

1,8

-3,6

50%

40%

30%

20%

Förstärkt jobbskatteavdrag och
höjd skiktgräns
Utan jobbskatteavdrag

10%
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Källa: Egna beräkningar.
Anm.: Endast arbetsinkomster och 31,73 procent i kommunalskattesats.

Förslagen om en förstärkning av jobbskatteavdraget och sänkt statlig inkomstskatt innebär
att marginalskatten sänks med ca 0,9 procentenheter
för
arbetsinkomster
upp
till
119 000 kronor per år. För arbetsinkomster runt
125 000 kronor sänks marginalskatten med
7,5 procentenheter. För arbetsinkomster mellan
ca 131 000 och 310 000 kronor per år sänks
marginalskatten med ca 0,5 procentenheter. För
arbetsinkomster mellan ca 311 000 och
359 000 kronor per år sänks marginalskatten
med ca 3,5 procentenheter. Till följd av höjningen av den nedre skiktgränsen sänks
marginalskatten för förvärvsinkomster mellan
433 900 och 449 000 kronor med 20 procentenheter.
I tabell 6.6 visas den procentuella förändringen av nettoinkomsten samt den procentuella skatteförändringen till följd av förslaget
om ett förstärkt jobbskatteavdrag och begränsat
uttag av statlig inkomstskatt.
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Anm.: Nettoinkomst definieras här som arbetsinkomst minus skatt.
Beräkningarna utgår från att övriga förvärvsinkomster är 0 kronor, en
kommunalskattesats på 31,73 procent (vägt genomsnitt för 2013) samt ett
prisbasbelopp på 44 400 kronor.
Källa: Egna beräkningar.

Av tabellen följer att vid en arbetsinkomst på
100 000 kronor per år ökar nettoinkomsten med
0,6 procent och skatten sänks med 4,0 procent.
Vidare framgår att vid en arbetsinkomst på
500 000 kronor per år ökar nettoinkomsten med
2,0 procent och skatten sänks med 4,9 procent.
Förslaget att begränsa uttaget av den statliga
inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster medför att den procentuella förändringen av nettoinkomsten är högst för dem
med årsinkomster runt 450 000 kronor. Enbart
denna skattesänkning ökar nettoinkomsten för
en person med inkomster på 450 000 kronor per
år med 0,9 procent och med 0,7 procent för en
person med inkomster på 600 000 kronor per år.
I genomsnitt minskas skatten med ca
3 260 kronor per år för dem som omfattas av
förslagen.
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Effekter på antalet sysselsatta, arbetade timmar och
BNP
En hög sysselsättning är en av de mest
betydelsefulla bestämningsfaktorerna för uthållig
tillväxt och uthålliga offentliga finanser. Den
kommande demografiska förändringen riskerar
att bromsa BNP-tillväxten och underminera
välfärdssystemets finansiering. En minskad
sysselsättning leder till såväl lägre skatteintäkter
som högre utgifter i de offentliga trygghetssystemen. Om skattehöjningar och utgiftsbesparingar ska undvikas, krävs att befolkningen
arbetar mer än vad som är fallet i dag.
Mot denna bakgrund är det angeläget att
löpande mäta de ekonomiska drivkrafterna för
arbete samt analysera hur dessa påverkas av
regeländringar i skatte- och transfereringssystemen. Ett alltför begränsat ekonomiskt
utbyte av ökat arbetsutbud eller av att vara rörlig
på arbetsmarknaden reducerar utrymmet för
privat och offentlig konsumtion. Skatte- och
transfereringssystemens effekter på arbetsutbudet beror på hur dessa system påverkar de
ekonomiska drivkrafterna samt hur känsligt
arbetsutbudet är för dessa drivkrafter.
En förstärkning av jobbskatteavdraget och en
begränsning av uttaget av den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster
förstärker drivkrafterna för arbete. Jobbskatteavdrag gör det mer lönsamt att arbeta och
förväntas därför leda till att fler söker sig till
arbetskraften. Jobbskatteavdraget och sänkt statlig inkomstskatt leder vidare till sänkta marginalskatter för stora grupper, vilket kan bidra till ett
ökat arbetsutbud bland dem som redan har ett
arbete. Begränsat uttag av statlig inkomstskatt
ökar incitamenten till utbildning och kan därför
på sikt leda till högre produktivitet.
De förväntade långsiktiga effekterna av den
föreslagna skattesänkningen beräknas med hjälp
av en s.k. mikrosimuleringsmodell. Modellen
innehåller detaljerade regler för skatter och
bidrag, samt faktiska uppgifter om inkomster,
skatter m.m. för ett representativt urval av
befolkningen. Dessutom innehåller modellen ett
antal skattade beteendeekvationer som beskriver
dels individers preferenser för marknadsarbete,
dels sannolikheter för övergångar från utanförskap (arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller
sjuk- och aktivitetsersättning) till arbete när
ersättningsgraden förändras.
När det gäller sysselsättningen utgör bedömningen av effekterna med största sannolikhet ett

golv, dvs. effekterna är troligen större. Mikrosimuleringsmodellen fångar t.ex. inte jämviktseffekter via lönebildningen. Under rimliga
antaganden kan dessa antas påverka sysselsättningen i positiv riktning. Vidare utesluter
modellen att pensionärer och studenter ändrar
sitt arbetsutbud. Detta innebär sannolikt också
en underskattning av effekterna på sysselsättningen.
Resultaten från mikrosimuleringsmodellen
sammanfattas i tabell 6.7. Tabellen innehåller
också bedömningar av hur jämvikten på arbetsmarknaden förändras till följd av att jobbskatteavdraget leder till ökade incitament för arbetslösa att söka jobb. Denna effekt leder till att
jobbskatteavdraget utöver att påverka arbetsutbudet även leder till en lägre jämviktsarbetslöshet. Tabellen inkluderar vidare en bedömning
av lönebildningseffekten på sysselsättningen.
Sammantaget bedöms skattesänkningen leda till
att antalet i arbetskraften ökar med 0,19 procent
och att antalet sysselsatta på lång sikt ökar med
0,27 procent. Vidare beräknas medelarbetstiden
öka med 0,20 procent. Förändringen i
medelarbetstid avspeglar förändringen i arbetstid
för dem som redan arbetar, arbetstiden för nya
sysselsatta samt övergång från långtidssjukskrivning till arbete. Effekten på det totala antalet
arbetade timmar, dvs. summan av förändringen i
sysselsättning och förändringen av medelarbetstid, blir därmed 0,47 procent, vilket motsvarar ca
20 000 helårsarbetskrafter. De personer som
kommer in på arbetsmarknaden bedöms ha en
lägre produktivitet (70 procent) än genomsnittet
av dem som arbetar i dagsläget. BNP bedöms
sammantaget öka med ca 0,39 procent på lång
sikt till följd av skattesänkningen.
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Tabell 6.7 Förväntade effekter på arbetsutbud och
jämvikten på arbetsmarknaden av förstärkt jobbskatteavdrag
och höjd nedre skiktgräns

Arbetsutbudseffekter

Sysselsättning
(%)

Arbetskraften
(%)

Arbetstimmar
(%)

Medelarbetstid
för
sysselsatta
(%)

Arbetslöshet
(p.e.)

0,22

0,19

0,42

0,20

-0,03

0,27

0,19

0,47

0,20

-0,08

(se anm.)
Arbetsmarknadsjämvikt
inkl. lönebildning

Anm.: Förändringen i arbetslöshet mäts vid ett konstant arbetskraftsdeltagande.
Förändringen i sysselsättning, arbetstimmar och medelarbetstid är den
uppskattade förändringen av individers önskade arbetsutbud. En del av
arbetskraftsökningen kan på kort sikt medföra ökad arbetslöshet istället för ökad
sysselsättning. Detta tas inte i beaktande. På lång sikt bedöms denna effekt
emellertid vara av marginell betydelse.
Källa: Egna beräkningar.

Den budgeteffekt som redovisas för förslagen är
statiskt beräknad och tar inte hänsyn till långsiktiga effekter på de offentliga finanserna till
följd av att sysselsättningen ökar. Att försöka
uppskatta förslagens långsiktiga effekter på de
offentliga finanserna är komplicerat och kalkylerna är därför behäftade med ett stort mått av
osäkerhet. Inte desto mindre är det viktigt att
försöka bedöma åtgärdens långsiktiga effekter
för att få ett så brett beslutsunderlag som
möjligt. Effekterna på de offentliga finanserna på
lång sikt beräknas bli en förstärkning med ca
3,3 miljarder kronor. Den beräknade effekten
innebär en självfinansieringsgrad på drygt
20 procent.
Fördelningseffekter av förslagen
Förslagen om en förstärkning av jobbskatteavdraget och en begränsning av uttaget av statlig
inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster syftar bl.a. till att stärka hushållens
ekonomi, stimulera arbetsutbudet, höja produktiviteten på arbetsmarknaden och öka den
varaktiga sysselsättningen. En sådan utveckling
bidrar till en jämnare inkomstfördelning på lång
sikt. Förstärkningen av jobbskatteavdraget
bidrar till att fler människor kommer in på
arbetsmarknaden och får en högre inkomst samt
att personer med låga inkomster får behålla en
större del av en arbetsinkomstökning. Begränsningen av uttaget av den statliga inkomstskatten
ger högre incitament för dem som redan arbetar
att öka sin arbetstid och arbetsprestation.
Begränsat uttag av statlig inkomstskatt leder
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även till att utbildning lönar sig bättre och bidrar
därmed till ökad produktivitet på arbetsmarknaden.
I diagram 6.3 redovisas både de kort- och
långsiktiga fördelningseffekterna för olika
inkomstgrupper. De kortsiktiga fördelningseffekterna beräknas statiskt och exkluderar de
effekter som berörs av förändrat beteende. De
långsiktiga effekterna däremot inkluderar de
effekter som uppstår till följd av ökat arbetsutbud. Effekterna redovisas för befolkningen
över 19 år.
Beräkningarna avser en jämförelse mellan nu
gällande regelverk och förslagen för 2014.
Fördelningseffekter mellan inkomstgrupper
redovisas i inkomstdeciler. Befolkningen är
indelad i tio lika stora grupper sorterade efter
justerad disponibel inkomst. Den justerade
disponibla inkomsten är disponibel inkomst
justerad för antal hushållsmedlemmar. Med
disponibel inkomst avses den sammanlagda
inkomsten efter skatt från arbete, socialförsäkringar, arbetsmarknadsstöd och kapital.
Resultaten av beräkningarna visar att den
ekonomiska standarden ökar för alla inkomstgrupper både på kort och lång sikt. På kort sikt
är den procentuella förändringen större för
högre inkomstdeciler än för lägre inkomstdeciler. På lång sikt minskar dock skillnaderna på
grund av ökat arbetskraftsdeltagande i de lägre
inkomstdecilerna.
Diagram 6.3 Kortsiktiga och långsiktiga effekter av
förslagen på justerad disponibel inkomst för hela
befolkningen (över 19 år). Inkomstgrupper (deciler)
Procentuell ökning
1,4
Direkt effekt
1,2

Långsiktig effekt

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1
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Källa: Egna beräkningar.

I diagram 6.4 visas de kortsiktiga fördelningseffekterna av förslaget för olika socioekonomiska grupper. Indelningen i arbetare och
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tjänstemän är gjord utifrån socioekonomisk
gruppering, som kombinerar utbildningsnivå
efter grundskola med facklig tillhörighet. LOanslutna är normalt arbetare medan TCO- och
Saco-anslutna normalt räknas som tjänstemän.
Den justerade disponibla inkomsten ökar till
följd av förslagen något mer för högre tjänstemän än för andra arbetstagare.

skattereduktioner och statlig inkomstskatt inte
påverkar den beskattningsbara förvärvsinkomsten, medför förslagen ingen kostnad för
kommuner och landsting. Förslagen bedöms
vidare få positiva effekter på arbetsutbud och
sysselsättning, vilket i sin tur leder till en
förstärkning av såväl kommunernas och
landstingens finanser som de statliga finanserna.

Diagram 6.4 Procentuell förändring av justerad disponibel
inkomst för dem som omfattas av förslagen, indelade utifrån
socioekonomisk grupp

Effekter för myndigheter
Förslagen medför endast marginella förändringar
för Skatteverket. Dessa kommer att ingå i den
anpassning som årligen görs på grund av ny eller
förändrad lagstiftning. Eventuella ekonomiska
konsekvenser för Skatteverket får hanteras inom
befintliga ekonomiska ramar.
För de allmänna förvaltningsdomstolarna
bedöms förslagen inte få någon budgetpåverkan.

Procentuell ökning
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Arbetare

Tjänsteman
låg/medel

Tjänsteman hög

Företagare

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

På kort sikt leder förslagen till en liten ökning av
inkomstspridningen och ginikoefficienten ökar
något från 0,291 till 0,292. Ginikoefficienten är
ett sammanfattande mått som beskriver hur
ojämnt inkomsterna är fördelade. Ginikoefficienten kan anta värden mellan 0 och 1, ju
lägre värden desto jämnare är fördelningen. På
lång sikt motverkas ökningen av inkomstspridningen av att sysselsättningen ökar i högre
utsträckning bland låginkomsttagare.
Lagförslag
Förslagen föranleder ändringar i 65 kap. 5 § och
67 kap. 7 § inkomstskattelagen, se avsnitt 3.17.
6.2.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslagen att förstärka jobbskatteavdraget och
begränsa uttaget av statlig inkomstskatt på
beskattningsbara förvärvsinkomster minskar
skatteintäkterna med 15 miljarder kronor.
Kommunernas och landstingens skattebas
utgörs av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Eftersom

Effekter för företag
Förslagen om att förstärka jobbskatteavdraget
och begränsa uttaget av statlig inkomstskatt på
beskattningsbara förvärvsinkomster gör det mer
lönsamt att arbeta och att bedriva aktiv näringsverksamhet.
Omkring 270 000 personer beräknas ha
inkomst av aktiv näringsverksamhet och
påverkas av förslagen om förstärkt jobbskatteavdrag och sänkt statlig inkomstskatt på
beskattningsbara förvärvsinkomster.
Förslagen bedöms inte påverka företagens
konkurrensförhållanden eftersom de omfattar
alla som har arbetsinkomster, oavsett om man är
anställd eller bedriver aktiv näringsverksamhet.
Förslagen påverkar heller inte företagens
administrativa börda och har inte några effekter
på företagens villkor i övrigt.
Effekter för jämställdheten
Förslagen att förstärka jobbskatteavdraget och
begränsa uttaget av den statliga inkomstskatten
innebär ytterligare skattelättnader för både
kvinnor och män. Förvärvsfrekvensen för
kvinnor är lägre än för män och kvinnor arbetar
oftare deltid. Kvinnor är i större utsträckning än
män låg- och medelinkomsttagare. Därför går
statiskt räknat 39 procent av förstärkningen av
jobbskatteavdraget och begränsningen av uttaget
av den statliga inkomstskatten vid oförändrat
beteende till kvinnor och 61 procent till män.
Resultaten från mikrosimuleringsmodellen
tyder på att män ökar sitt arbetsutbud något mer
än kvinnor, 0,46 jämfört med 0,36 procent i
termer av arbetade timmar. De kvinnor som
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redan arbetar ökar emellertid sitt arbetsutbud
med 0,22 procent medan männen som redan
arbetar ökar sitt arbetsutbud med 0,11 procent.
När det gäller fördelningseffekten, som
åskådliggörs i diagram 6.5, ökar den individuella
disponibla inkomsten något mindre för kvinnor
jämfört med män, både på kort och lång sikt.
Förslagen innebär att ett av de jämställdhetspolitiska delmålen påverkas, nämligen det som
handlar om ekonomisk jämställdhet.
Diagram 6.5 Kortsiktiga och långsiktiga effekter av förstärkt
jobbskatteavdrag och höjd nedre skiktgräns på individuell
disponibel inkomst för hela befolkningen (över 19 år),
uppdelat på kvinnor och män
Procentuell ökning
1,4
Direkt effekt
1,2

Långsiktig effekt

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

I budgetpropositionen för 2012 aviserade
regeringen att den har som reformambition att
under 2013 eller 2014 återkomma med förslag
om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att det råder balans i de offentliga
finanserna (prop. 2011/12:1, Förslag till statens
budget för 2012, finansplan och skattefrågor,
avsnitt 1.9). I budgetpropositionen för 2013
föreslogs att det förhöjda grundavdraget för dem
som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år
skulle mot bakgrund av utrymmet i de offentliga
finanserna förstärkas med 1,15 miljarder kronor,
vilket motsvarade hälften av den i promemorian
föreslagna förstärkningen. Samtidigt aviserade
regeringen att den avsåg att för 2014 återkomma
med ytterligare förslag om sänkt skatt för
pensionärer under förutsättning att de offentliga
finanserna så tillät (prop. 2012/13:1, Förslag till
statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.2). Riksdagen antog därefter
under hösten 2013 regeringens förslag (bet.
2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37).
I denna budgetproposition behandlas resterande del av promemorians förslag om sänkt
skatt för pensionärer.

0,2
0,0
Samtliga

Män

Kvinnor

Källa: Egna beräkningar.

6.3

Sänkt skatt för pensionärer

6.3.1

Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2011 aviserade
regeringen att den har som reformambition att
sänka skatten för pensionärer (prop. 2010/11:1,
Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och
skattefrågor m.m., avsnitt 1.7.4).
Inom Finansdepartementet utarbetades därefter en promemoria innehållande bl.a. förslag
om en ytterligare skattesänkning för pensionärer
med 2,3 miljarder kronor. En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 4, avsnitt 1
och promemorians lagförslag finns i bilaga 4,
avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
4, avsnitt 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi
2011/1936).
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Lagrådet
Förslaget om ytterligare skattesänkning för
pensionärer är enligt regeringens bedömning
författningstekniskt och även i övrigt av sådan
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.
6.3.2

Bakgrund

Grundavdrag
Någon form av grundavdrag har funnits i skattelagstiftningen sedan lång tid tillbaka. Avdraget
har ett fördelningspolitiskt syfte och avser
främst att lindra beskattningen för låginkomsttagare. Bestämmelser om grundavdrag finns i
63 kap. 1–5 och 11 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229).
Rätt till grundavdrag har fysiska personer som
är obegränsat skattskyldiga under någon del av
beskattningsåret och som har haft förvärvsinkomst. Obegränsat skattskyldig är i princip
den som är bosatt eller vistas stadigvarande i
Sverige eller som har väsentlig anknytning hit
och som tidigare har varit bosatt här (se 3 kap.
3 § inkomstskattelagen). Även begränsat skattskyldiga har i vissa fall rätt till grundavdrag.
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Grundavdragets storlek är beroende av den
fastställda förvärvsinkomstens storlek. För
beskattningsåret 2013 uppgår grundavdraget till
18 900 kronor vid en fastställd förvärvsinkomst
upp till ca 44 000 kronor. För en fastställd
förvärvsinkomst över ca 350 700 kronor uppgår
grundavdraget till 13 100 kronor. För inkomster
däremellan är grundavdraget högre (se 63 kap.
3 § inkomstskattelagen).
Grundavdraget får inte överstiga den skattskyldiges sammanlagda överskott av tjänst och
aktiv näringsverksamhet sedan allmänna avdrag
gjorts. Särskilda regler finns för hur överskottet
av tjänst och allmänna avdrag ska beräknas i vissa
speciella fall (se 63 kap. 5 § inkomstskattelagen).
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer
Den 1 januari 2009 trädde det s.k. förhöjda
grundavdraget för pensionärer i kraft (prop.
2008/09:38,
bet.
2008/09:SkU13,
rskr.
2008/09:109, SFS 2008:1306). Reformen syftade
till att förbättra de ekonomiska villkoren för
personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Ytterligare skattesänkningar har
därefter gjorts den 1 januari 2010 (prop.
2009/10:29,
bet.
2009/10:SkU24,
rskr.
2009/10:111, SFS 2009:1490), den 1 januari 2011
(prop. 2010/11:1, Förslag till statsbudget för
2011, finansplan och skattefrågor m.m., bet.
2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64, SFS 2010:1826)
och den 1 januari 2013 (prop. 2012/13:1, Förslag
till statens budget för 2013, finansplan och
skattefrågor,
bet.
2012/13:FiU1,
rskr.
2012/13:37, SFS 2012:757).
Bestämmelserna om det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 65 år återfinns i 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen.
Regleringen innebär att grundavdraget för
fysiska personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år, uppgår till grundavdragsbeloppet enligt 3 § med tillägg av ett särskilt
belopp som anges för vissa inkomstintervall.
I likhet med grundavdraget har den förhöjda
delen av grundavdraget ett fördelningspolitiskt
syfte. Följaktligen är den förhöjda delen av
grundavdraget högst för personer med låga
fastställda förvärvsinkomster. För beskattningsåret 2013 är grundavdraget inklusive den förhöjda delen lika stort som den fastställda
förvärvsinkomsten på inkomster upp till
44 900 kronor, varför ingen skatt ska betalas på
inkomsten. I inkomstintervallet 44 900–
166 800 kronor trappas grundavdraget upp. För

inkomster mellan 166 800 kronor och
212 200 kronor är avdraget konstant och trappas
sedan av för inkomster mellan 212 200 kronor
och 539 300 kronor. För inkomster därutöver är
avdraget konstant.
6.3.3

Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Det förhöjda grundavdraget

för dem som vid beskattningsårets ingång har
fyllt 65 år förstärks med 2,5 miljarder kronor.
Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs
för alla med en fastställd förvärvsinkomst som
överstiger 44 800 kronor per år.
För beskattningsåret 2014 ska den förhöjda
delen av grundavdraget beräknas på följande sätt:
– För inkomster upp till och med 0,99 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen av grundavdraget till 0,682 prisbasbelopp.
– För inkomster som överstiger 0,99 men inte
1,105 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen
till 0,880 prisbasbelopp minskat med 20 procent
av inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 1,105 men
inte 2,72 prisbasbelopp uppgår den förhöjda
delen till 0,753 prisbasbelopp minskat med
8,5 procent av inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 2,72 men inte
3,11 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till
0,208 prisbasbelopp ökat med 11,5 procent av
inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 3,11 men inte
3,69 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till
21,5 procent av inkomsterna minskat med
0,103 prisbasbelopp.
– För inkomster som överstiger 3,69 men inte
4,785 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen
till 0,322 prisbasbelopp ökat med 10 procent av
inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 4,785 men
inte 7,88 prisbasbelopp uppgår den förhöjda
delen till 0,753 prisbasbelopp ökat med
1 procent av inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 7,88 men inte
12,43 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen
till 1,541 prisbasbelopp minskat med 9 procent
av inkomsterna.
– För inkomster som överstiger 12,43 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 0,422 prisbasbelopp.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.
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Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förslag med undantag för
förstärkningens storlek. I promemorian föreslås
en förstärkning med sammanlagt 2,3 miljarder
kronor. En förstärkning om 1,15 miljarder
kronor har genomförts den 1 januari 2013 och
nu föreslås en ytterligare förstärkning om 2,5
miljarder kronor.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget
eller har inget att invända mot det. Arbetsgivarverket och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) avstyrker förslaget. Saco,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och
Landsorganisationen i Sverige (LO) har synpunkter av mer principiell natur i fråga om valet
av metod för att förstärka välfärden för
pensionärerna. Sveriges pensionärsförbund (SPF),
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF),
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska
Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF)
och Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)
och LO anser att det är positivt med den
ytterligare skattesänkningen för pensionärer,
men anför att skatten bör vara densamma för
pensionärer och yrkesverksamma. Konjunkturinstitutet anför att förslaget får en liten negativ
effekt på arbetsutbudet för personer som fyllt
65 år. Även Arbetsgivarverket anser att förslaget
får negativa effekter på arbetsutbudet för dem
som har fyllt 65 år.
Skälen för regeringens förslag
Motiven för en skattesänkning
Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Somliga har
god ekonomi och god hälsa, medan andra har
små marginaler och kanske behöver en trygg
omsorg för att få vardagen att fungera.
Regeringens politik syftar till att människor ska
känna att Sverige är ett bra och tryggt land att
åldras i. Som ett led i denna politik har
regeringen sänkt skatten för personer som vid
beskattningsårets ingång har fyllt 65 år vid fyra
tillfällen – 2009, 2010, 2011 och 2013.
Det finns i dag ca 1,8 miljoner personer i
Sverige som är 65 år eller äldre. Inom de
närmaste tio åren beräknas antalet öka till
närmare 2 miljoner. Medellivslängden har de
senaste åren stigit med mellan 30 och 40 dagar
per år. Det finns därmed allt fler pensionärer
högre upp i åldrarna, varav en stor del är
ensamstående. Kvinnor lever i genomsnitt längre
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än män och utgör därmed en större andel av
ålderspensionärerna ju högre upp i åldrarna man
kommer.
Den genomsnittliga åldern för uttag av ålderspension är ca 65 år och har i princip inte ändrats
trots stigande medellivslängd. År 2005 fick drygt
hälften av alla ålderspensionärer garantipension
till någon del. Av dem som i dag beviljas ålderspension får ca 40 procent garantipension till
någon del. Den genomsnittliga disponibla
inkomsten för pensionärer understiger den
genomsnittliga disponibla inkomsten för
personer som är under 65 år.
Regeringen anser, i likhet med vad som framförts i promemorian, att det således finns skäl att
gå vidare i ambitionen att förbättra välfärden för
dem som har fyllt 65 år. Denna bedömning gör
också majoriteten av remissinstanserna.
I promemorian föreslogs att förbättringen av
välfärden för pensionärer skulle ske genom en
förstärkning av det förhöjda grundavdraget.
Saco, SKL, TCO och LO har synpunkter av mer
principiell natur i fråga om valet av metod för att
förstärka välfärden för pensionärerna. Regeringen anser dock att det är enkelt att utöka det
förhöjda grundavdraget eftersom det redan finns
på plats. En förstärkning av grundavdraget är
lämplig även av den anledningen att den går att
utforma på ett fördelningsmässigt fördelaktigt
sätt. En permanent åtgärd i form av en
skattesänkning är därför det mest lämpliga
medlet för att uppnå detta mål.
När det gäller förstärkningens storlek gör
regeringen bedömningen att det nu finns
utrymme i de offentliga finanserna för en
förstärkning med sammanlagt 2,5 miljarder
kronor. Sett över de senaste sju åren kommer
skattelättnaderna för pensionärerna därmed att
uppgå till 16,45 miljarder kronor, räknat vid varje
års ikraftträdande.
Förstärkningens utformning
När det gäller utformningen av förstärkningen
bedöms det som lämpligt att bibehålla den
utformning av det förhöjda grundavdraget som
infördes 2011 där grundavdraget trappas upp i
ett inledande intervall. Upptrappningen innebär
att marginalskatten blir lägre i detta intervall,
vilket skapar incitament till att arbeta mer i
arbetsför ålder. På detta sätt mildras de negativa
effekter på arbetsutbudet som förväntas uppstå
till följd av att det förhöjda grundavdraget ökar
den arbetsfria inkomsten. Av fördelningsmässiga
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skäl trappas avdraget av vid höga inkomster. De
negativa effekter på arbetsutbudet som därav kan
uppstå bedöms som små eftersom få personer
befinner sig i detta inkomstintervall. Den valda
utformningen är en avvägning mellan att uppnå
en rimlig fördelningsprofil och att upprätthålla
arbetslinjen.
Utformningen innebär att skattesänkningen
ökar välfärden för dem som har fyllt 65 år och
bidrar till att genomföra regeringens politik att
Sverige ska vara ett bra och tryggt land att
åldras i.
Konjunkturinstitutet anför att förslaget får en
liten negativ effekt på arbetsutbudet för personer
som fyllt 65 år. Även Arbetsgivarverket anser att
förslaget får negativa effekter på arbetsutbudet
för dem som har fyllt 65 år. Regeringen delar
uppfattningen att förslaget kan leda till ett
försämrat arbetsutbud för dem som har fyllt 65
år, men anser trots detta att det är angeläget att
förslaget genomförs för att förbättra pensionärernas välfärd. För personer över 65 år gäller
dessutom det förhöjda jobbskatteavdraget, vilket
gör det mer lönsamt att arbeta och som
motverkar negativa effekter på arbetsutbudet.
Förstärkningen innebär att alla som vid
beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och som
betalar inkomstskatt får en skattesänkning.
Skattesänkningen kan som mest uppgå till ca
2 300 kronor per år och beror på den fastställda
inkomstens storlek samt personens marginalskatt.
I tabell 6.8 och tabell 6.9 redovisas nuvarande
särskilt belopp respektive det nya särskilda
beloppet i olika inkomstintervall för beskattningsåret 2014. Det förhöjda grundavdraget, dvs.
grundavdraget med tillägg av det särskilda
beloppet, redovisas för olika inkomster dels i
termer av prisbasbelopp i tabell 6.10 och termer
av kronor i tabell 6.11.

Tabell 6.8 Nuvarande särskilt belopp för personer över 65 år
Fastställd förvärvsinkomst (FFI)

Nuvarande särskilt belopp

-

0,99 PBB

0,567 PBB

0,99 PBB -

1,01 PBB

0,785 PBB-0,2 FFI

1,01 PBB -

2,72 PBB

0,674 PBB-0,09 FFI

2,72 PBB -

3,11 PBB

0,129 PBB+0,11 FFI

3,11 PBB -

3,75 PBB

0,21 FFI-0,182 PBB

3,75 PBB -

4,77 PBB

0,233 PBB+0,1 FFI

4,77 PBB -

7,88 PBB

0,66 PBB+0,01 FFI

7,88 PBB -

12,12 PBB

1,448 PBB-0,09 FFI

12,12 PBB -

0,357 PBB

Anm: PBB = Prisbasbelopp, 44 400 kronor 2014. FFI = Fastställd
förvärvsinkomst.
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 6.9 Nytt särskilt belopp för personer över 65 år
Fastställd förvärvsinkomst (FFI)

-

0,99 PBB

Nytt särskilt belopp

0,682 PBB

0,99 PBB -

1,105 PBB

0,880 PBB-0,2 FFI

1,105 PBB -

2,72 PBB

0,753 PBB-0,085 FFI

2,72 PBB -

3,11 PBB

0,208 PBB+0,115 FFI

3,11 PBB -

3,69 PBB

0,215 FFI-0,103 PBB

3,69 PBB -

4,785 PBB

0,322 PBB+0,1 FFI

4,785 PBB -

7,88 PBB

0,753 PBB+0,01 FFI

7,88 PBB -

12,43 PBB

1,541 PBB-0,09 FFI

12,43 PBB -

0,422 PBB

Anm: PBB = Prisbasbelopp, 44 400 kronor 2014. FFI = Fastställd
förvärvsinkomst.
Källa: Egna beräkningar

Tabell 6.10 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år
Beskattningsår 2014
Fastställd förvärvsinkomst (FFI)

-

Förhöjt grundavdrag

1,105 PBB

1,105 PBB

1,105 PBB -

3,69 PBB

0,978 PBB+0,115 FFI

3,69 PBB -

4,785 PBB

1,403 PBB

4,785 PBB -

12,43 PBB

1,834 PBB-0,09 FFI

12,43 PBB -

0,715 PBB

Anm: PBB = Prisbasbelopp, 44 400 kronor 2014. FFI = Fastställd
förvärvsinkomst.
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 6.11 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år
Beskattningsår 2014, kronor
Fastställd förvärvsinkomst

Förhöjt grundavdrag

-

49 100

49 100

49 200 -

163 800

49 200 upp till 62 300

163 900 -

212 500

62 300

212 600 -

552 100

62 300 ner till 31 800

552 200 -

31 800

Källa: Egna beräkningar.

Det förhöjda grundavdraget för dem som har
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång kommer
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med förslaget att 2014 uppgå till hela den
fastställda förvärvsinkomsten upp till en
fastställd förvärvsinkomst om 1,105 prisbasbelopp (ca 49 100 kronor), varvid ingen skatt ska
betalas på inkomsten. I inkomstintervallet 1,105
till
3,69 prisbasbelopp
(ca
49 200–
163 800 kronor) trappas grundavdraget upp med
11,5 procent av inkomsten. För inkomster
mellan 3,69 prisbasbelopp och 4,785 prisbasbelopp (ca 163 900–212 500 kronor) är
grundavdraget 62 300 kronor. För inkomster
mellan 4,785 och 12,43 prisbasbelopp (ca
212 600–552 100 kronor) reduceras grundavdraget med 90 kronor per 1 000 kronor i ökad
fastställd förvärvsinkomst. För inkomster över
12,43 prisbasbelopp (ca 552 200 kronor) blir
grundavdraget 0,715 prisbasbelopp (31 800
kronor). Skillnaden i grundavdrag mellan
gällande regler och förslaget framgår av diagram
6.6, som visar de olika grundavdragsnivåerna.
Diagram 6.6 Grundavdrag i kronor för personer över 65 år
enligt gällande regler, enligt förslaget om ytterligare förhöjt
grundavdrag samt grundavdrag för personer under 65 år
Kronor per år
70000
Grundavdrag
Gällande förhöjt grundavdrag

60000

Nytt förhöjt grundavdrag

50000

I tabell 6.12 visas nettoinkomstökningar 2014
för olika inkomst- och kommunalskattenivåer
som följer av förstärkningen av det förhöjda
grundavdraget. För en garantipensionär innebär
förstärkningen en nettoinkomstökning med
mellan drygt 1 100 och knappt 1 400 kronor per
år beroende på civilstånd och den kommunalskattesats man betalar. För inkomster mellan
100 000 och 450 000 kronor per år är
nettoinkomstökningen mellan ca 1 200 och
1 400 kronor per år och för inkomster däröver
blir skattesänkningen på grund av den statliga
inkomstskatten något större, runt 2 000 kronor
per år.
Tabell 6.12 Skattesänkning i kronor per år genom förslaget
om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år,
vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer
Kronor per år och procent

Fastställd förvärvsinkomst

50 000

Kommunalskatt
Lägsta
Medel
Högsta
28,89
31,73
34,52

1 069

Andel av bruttoinkomsten, kommunalskatt 31,73 %

1 174

1 277

2,3

Garantipensionär, född
1938 eller senare:
Gift/sammanboende, 84 360

1 155

1 269

1 381

1,5

Ensamstående,
94 572

1 127

1 237

1 347

1,3

Garantipensionär, född
1937 eller tidigare:

40000
30000

Gift/sammanboende, 86 287

1 155

1 269

1 381

1,5

20000

Ensamstående,
96 855

1 156

1 269

1 381

1,3

150 000

1 214

1 333

1 450

0,9

200 000

1 127

1 237

1 346

0,6

10000
0
0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Källa: Egna beräkningar.

300 000

1 185

1 301

1 415

0,4

400 000

1 184

1 301

1 415

0,3

500 000

2 004

2 121

2 235

0,4

Källa: Egna beräkningar.
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I tabell 6.13 visas, för olika inkomstnivåer och
vid genomsnittlig kommunalskatt, den totala
skattesänkningen till följd av de fyra stegen av
det förhöjda grundavdraget. Sett till andel av
inkomsten har skattesänkningarna en fördelningspolitisk profil där de med lägst inkomster
gynnas.
Tabell 6.13 Total skattesänkning i kronor per år till följd av
det förhöjda grundavdraget (steg 1–4) och förslaget om
ytterligare förhöjt grundavdrag (steg 5) för olika
inkomstnivåer vid genomsnittlig kommunalskatt (31,73 %)
Kronor per år och procent
Fastställd
förvärvsinkomst

Skattesänkning till följd
av steg 1-5

Skattesänkning som andel
(%) av bruttoinkomsten

50 000

9 266

18,5

Garantipensionär, född
1938 eller senare:

I diagram 6.7 visas den genomsnittliga procentuella förändringen av justerad disponibel
inkomst per inkomstgrupp (decil) för de som är
65 år eller äldre vid årets början. Den justerade
disponibla inkomsten ökar för samtliga
inkomstnivåer och den genomsnittliga ökningen
är drygt 0,6 procent. Den största ökningen
återfinns i den första inkomstdecilen. Den
minsta ökningen får de med högst inkomster.
Diagram 6.7 Procentuell förändring av justerad disponibel
inkomst 2014 för personer över 65 år efter decilindelad
inkomst
Procent
1,2
1

Gift/sammanboende, 84 360

8 345

9,9

0,8

Ensamstående,
94 572

8 059

8,5

0,6
0,4

Garantipensionär, född
1937 eller tidigare:
Gift/sammanboende, 86 287

8 281

9,6

Ensamstående,
96 855

7 996

8,3

150 000

8 790

5,9

200 000

10 883

5,4

300 000

11 581

3,9

400 000

10 281

2,6

500 000

12 105

2,4

Källa: Egna beräkningar.

0,2
0
1

2

3

Låg inkomst

4

5

6

7

8

9

10

Hög inkomst

Källa: Egna beräkningar.

Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 63 kap. 3 a §
inkomstskattelagen (1999:1229), se avsnitt 3.17.
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6.3.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslaget att förstärka grundavdraget för dem
som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år
bedöms beröra så gott som uteslutande hela
åldersgruppen, ca 1,8 miljoner personer. De
personer som berörs är de som i dag betalar
inkomstskatt. Av de som berörs får antalet
begränsat skattskyldiga bedömas som ringa. Den
offentligfinansiella effekten av förslaget uppskattas med beaktande av antalet berörda skattskyldiga och föreslagen nivå på höjningen av
grundavdraget till 2,5 miljarder kronor. Denna
effekt kommer till stor del att påverka skatteunderlaget för kommuner och landsting. Med en
höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25, kompenseras
emellertid samtliga kommuner och landsting.
Förslaget innebär också att underlaget för det
kommunala inkomstutjämningssystemet kan
komma att påverkas. Genom utjämningssystemet kommer dock eventuella förändringar
av enskilda kommuners och landstings relativa
skattekraft att jämnas ut.
Effekter för myndigheter och företag
En förstärkning av det förhöjda grundavdraget
för pensionärer medför endast marginella förändringar för Skatteverket och ingår i den
anpassning som årligen görs på grund av ny eller
förändrad lagstiftning. Eventuella ekonomiska
konsekvenser för Skatteverket får hanteras inom
befintliga ramar.
För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan.
För företagen bedöms förslaget inte få några
effekter.
Jämställdhetsanalys
Grundavdrag har genom sin konstruktion en
större relativ betydelse för låg- och medelinkomsttagare än för höginkomsttagare. Grundavdraget är generellt vid en given fastställd
förvärvsinkomst och således lika stort för
kvinnor som för män, oavsett om det handlar
om löneinkomst eller pensionsinkomst.
Det förhöjda grundavdraget och även
förslaget om ett ytterligare förhöjt grundavdrag
innebär skattesänkningar för både kvinnor och
män. Kvinnor har i större utsträckning än män
låg pension bl.a. till följd av att kvinnor oftare
arbetat deltid eller förvärvsarbetat under färre år.
Kvinnor lever också längre än män. Förslaget
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kommer därför att gynna kvinnor i något större
utsträckning än män. Diagram 6.8 visar de
genomsnittliga inkomstförstärkningarna till följd
av det ytterligare förhöjda grundavdraget
uppdelat på kön och åldersgrupper. Ökningen är
störst i de äldre åldersgrupperna. I samtliga
åldersgrupper ökar kvinnors disponibla inkomst
mer än männens.
Diagram 6.8 Procentuell förändring av justerad disponibel
inkomst 2014 för personer över 65 år efter kön och
åldersgrupp
Procent
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Källa: Egna beräkningar.

6.4

Sänkt särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta

6.4.1

Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2011 aviserade
regeringen att den har som reformambition att
kombinera en förstärkning av jobbskatteavdraget med en sänkning av den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta (prop.
2010/11:1, Förslag till statsbudget för 2011,
finansplan och skattefrågor m.m., avsnitt 1.7.4).
Inom Finansdepartementet utarbetades därefter en promemoria innehållande bl.a. förslag
om en sänkning av den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta med skattepliktiga
inkomster som inte utgör sjöinkomst med
5 procentenheter till 20 procent. En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 4,
avsnitt 1 och promemorians lagförslag finns i
bilaga 4, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
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4, avsnitt 3. En remissammanställning finns
tillgänglig
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2011/1936).
Lagrådet
Förslaget om sänkt särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta är författningstekniskt och
även i övrigt enligt regeringens bedömning av
sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle
sakna betydelse.
6.4.2

Bakgrund

Tjänsteinkomster i Sverige som uppbärs av
fysiska personer som är bosatta utomlands beskattas enligt bestämmelserna i lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
(SINK), dock med undantag för artister och
idrottsmän. Med bosatt utomlands avses en
fysisk person som är begränsat skattskyldig
enligt inkomstskattelagen (1999:1229). För
inkomster i form av pension, sjukersättning och
aktivitetsersättning som betalas ut från
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
gäller ett gemensamt fribelopp på 0,77 prisbasbelopp.
Den särskilda inkomstskatten är en statlig
definitiv källskatt som betalas in av utbetalaren
av ersättningen. Detta innebär att den skattskyldige inte behöver deklarera inkomsten och
att administrationen underlättas för Skatteverket. Skatten tas ut med 25 procent av den
skattepliktiga inkomsten med undantag för
sjöinkomst där skatten tas ut med 15 procent.
För personer som omfattas av SINK ska
beslut om särskild inkomstskatt meddelas av
Skatteverket. Eftersom det i vissa fall kan vara till
nackdel för den skattskyldige att beskattas enligt
SINK finns det en möjlighet att välja att i stället
få sina svenska tjänsteinkomster beskattade
enligt inkomstskattelagen. Om den skattskyldige gör ett sådant val sker beskattning enligt en
för riket genomsnittlig kommunal skattesats och
den skattskyldige ges rätt till avdrag för
kostnader i inkomstslaget tjänst, sjöinkomstavdrag och sådana skattereduktioner som inte
bara ges till obegränsat skattskyldiga (allmän
pensionsavgift och sjöinkomst). Om den
skattskyldiges överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och i andra länder uteslutande eller så
gott som uteslutande utgörs av överskott av
förvärvsinkomster i Sverige ges den skatt-

skyldige dessutom rätt till personliga avdrag.
Med personliga avdrag avses bl.a. allmänna
avdrag, grundavdrag och jobbskatteavdrag.
6.4.3

Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Den särskilda inkomst-

skatten för utomlands bosatta sänks med
5 procentenheter till 20 procent för skattepliktiga inkomster som inte utgör sjöinkomst.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig i denna del tillstyrker
eller har inget att erinra mot förslaget.
Arbetsgivarverket framhåller att sänkt skatt för
utländsk arbetskraft gör att det blir lättare för
statliga myndigheter att rekrytera den typen av
kompetens.
Skälen för regeringens förslag: Skatt enligt
SINK tas ut med 25 procent av skattepliktiga
inkomster som inte utgör sjöinkomst. Några
kostnadsavdrag får inte göras. Inte heller ges
jobbskatteavdrag och grundavdrag vid en
beskattning enligt SINK. Eftersom det i vissa fall
kan vara till nackdel för den skattskyldige att
beskattas enligt SINK finns det en möjlighet att i
stället välja att få sina svenska tjänsteinkomster
beskattade enligt inkomstskattelagen. Skattskyldiga som gör detta val och som uteslutande
eller så gott som uteslutande uppbär sin totala
förvärvsinkomst från Sverige har också rätt till
bl.a. jobbskatteavdrag och grundavdrag.
Syftet med SINK är att underlätta för den
skattskyldige och förenkla hanteringen för
Skatteverket (se prop. 1990/91:107 s. 25).
Således bör det för utomlands bosatta endast
undantagsvis vara mer förmånligt att välja att
beskattas enligt inkomstskattelagen framför en
beskattning enligt SINK. Detta kan annars
komma att medföra en inte obetydlig ökning av
personer som väljer att beskattas enligt
inkomstskattelagen. Vid ytterligare förstärkningar av jobbskatteavdraget och det förhöjda
grundavdraget för pensionärer samt vid
förändring av uttaget av statlig inkomstskatt
finns det därför av förenklingsskäl och
administrativa skäl anledning att sänka den
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särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
med skattepliktiga inkomster som inte utgör
sjöinkomst.
Mot bakgrund av att det i denna budgetproposition föreslås en förstärkning av såväl
jobbskatteavdraget som det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år samt en
begränsning av uttaget av statlig inkomstskatt,
bör den särskilda inkomstskatten även sänkas för
utomlands bosatta med andra tjänsteinkomster
än sjöinkomst. I likhet med vad som framförts i
promemorian gör regeringen bedömningen att
det är lämpligt att sänka skattesatsen från 25 till
20 procent.

departementet en promemoria med olika förslag,
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014 (dnr Fi2013/1535). En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorian innehöll bl.a. förslag om inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på
arbetsmarknaden. Promemorians lagförslag i
denna del finns i bilaga 5, avsnitt 2. Förslaget har
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En
remissammanställning finns tillgänglig i
Finansdepartementet (dnr Fi 2013/1535).
I detta avsnitt behandlas denna del av
promemorians förslag.

Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 7 § SINK, se
avsnitt 3.6.

Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. de förslag
till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229) som finns i bilaga 5, avsnitt 4.
Lagrådet har lämnat förslaget om inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på
arbetsmarknaden utan erinran. Lagrådets
yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5. I förhållande
till lagrådsremissens lagförslag har vissa
ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

6.4.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Cirka 170 000 personer beskattas enligt SINK.
Skatteintäkterna uppgår till drygt 1,5 miljarder
kronor. En sänkning av skattesatsen med
5 procentenheter till 20 procent bedöms minska
skatteintäkterna med 0,3 miljarder kronor 2014.
Effekter för myndigheter och företag
Förslaget att sänka den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta bedöms medföra endast
en marginell förändring för Skatteverket, vilken
kommer att ingå i den anpassning som årligen
görs på grund av ny eller förändrad lagstiftning.
Eventuella ekonomiska konsekvenser för Skatteverket får hanteras inom befintliga ekonomiska
ramar.
För de allmänna förvaltningsdomstolarna
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan.
För företagen bedöms förslaget inte få några
effekter.

6.5

Inkomstskatteändringar för att
underlätta omställning på
arbetsmarknaden

6.5.1

Ärendet och dess beredning

För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 remitterade Finans222

6.5.2

Bakgrund

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger
bl.a. på kollektivavtal och starka och självständiga parter, som t.ex. ansvarar för lönebildningen. Eftersom lönebildningen är av stor
betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden
har parterna ett, med regeringen gemensamt,
ansvar för att arbetsmarknaden ska fungera väl.
Hösten 2011 bjöd regeringen in arbetsmarknadens parter till s.k. trepartssamtal. Syftet
är att finna gemensamma lösningar på svåra
problem på arbetsmarknaden.
Regeringens målsättning med trepartssamtalen är att finna åtgärder som sänker jämviktsarbetslösheten och ökar den varaktiga
sysselsättningen.
Trepartssamtal pågår också vad gäller olika
omställningsfrågor relaterade till Föreningen
Svenskt Näringslivs och Privattjänstemannakartellens, förkortad PTK:s, förhandlingar om
ett nytt omställningsavtal. Förhandlingarna tar
sikte på åtgärder som förbättrar möjligheterna
till utbildning och kompetensutveckling genom
livet och som därigenom stärker individers an-

PROP. 2013/14:1

ställningsbarhet och arbetsmarknadens omställningsförmåga.
Inom ramen för trepartssamtalen har
Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK
framfört önskemål om ändringar i bestämmelsen
i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL. Det har också framhållits vissa
tillämpningssvårigheter med avseende på
bestämmelsen i 11 kap. 17 § IL.
6.5.3

Inskränkt skattskyldighet för vissa
stiftelser

6.5.3.1 Kollektivavtalsstiftelser
Regeringens förslag: Bestämmelsen om inskränkt

skattskyldighet för stiftelser som bildats enligt
avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare utvidgas så att den också omfattar
ändamålen att
– lämna avgångsersättning till arbetstagare
som blivit uppsagda på grund av personliga skäl
eller till arbetstagare vars tidsbegränsade
anställningar har upphört,
– främja åtgärder till förmån för arbetstagare
som blivit eller löper risk att bli uppsagda på
grund av personliga skäl eller till förmån för
arbetstagare vars tidsbegränsade anställningar
kommer att upphöra eller har upphört, och
– lämna understöd vid utbildning.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Arbetsgivarverket anser
att skattereglerna bör vara neutralt utformade, så
att det inte är någon skillnad om utbildning
betalas av en enskild arbetsgivare eller en
stiftelse. Förvaltningsrätten i Falun anser att det
är oklart om grundläggande högskoleutbildningar som syftar till att ändra nuvarande
yrkesinriktning omfattas av begreppet ”utbildning”.
Skälen för regeringens förslag: Stiftelser och
aktiebolag är i likhet med flertalet andra juridiska
personer i regel oinskränkt skattskyldiga till
statlig inkomstskatt. Vissa stiftelser och andra
juridiska personer har emellertid ansetts bedriva

en så höggradigt allmännyttig verksamhet att
deras skattskyldighet har inskränkts. Bestämmelserna om vilka skattesubjekt som
åtnjuter inskränkt skattskyldighet finns bl.a. i
7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL. De i den bestämmelsen nämnda
rättssubjekten är endast skattskyldiga för inkomst av fastighet.
Bestämmelsen i 7 kap. 16 § IL gäller bl.a.
stiftelser som har bildats enligt avtal mellan
organisationer av arbetsgivare och arbetstagare
med ändamål att lämna avgångsersättning till
friställda arbetstagare eller att främja åtgärder till
förmån för arbetstagare som blivit uppsagda eller
löper risk att bli uppsagda till följd av
driftsinskränkning, företagsnedläggning eller
rationalisering av företags verksamhet eller att
lämna
permitteringslöneersättning
(sjunde
strecksatsen). Inskränkningen i skattskyldigheten gäller dock bara om stiftelserna
uteslutande eller så gott som uteslutande uppfyller de angivna kraven på verksamheten (7 kap.
18 § IL och RÅ 1999 not. 56).
Ändamålen att ”lämna avgångsersättning till
friställda arbetstagare” och att ”främja åtgärder
till förmån för arbetstagare som blivit uppsagda
eller löper risk att bli uppsagda till följd av
driftsinskränkning, företagsnedläggning eller
rationalisering av företags verksamhet” tar sikte
på uppsägningar som har sin grund i arbetsbrist.
Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK har
inom ramen för trepartssamtalen framfört
önskemål om att också stiftelser som bildats
enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare
och arbetstagare med vissa andra ändamål än de
som i dag åtnjuter en inskränkning i skattskyldigheten ska befrias från skattskyldighet för
annan inkomst än inkomst av fastighet. Det
gäller stiftelser med ändamål att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit
uppsagda på grund av personliga skäl eller till
arbetstagare vars tidsbegränsade anställningar har
upphört, att främja åtgärder till förmån för
arbetstagare som blivit eller löper risk att bli
uppsagda på grund av personliga skäl eller till
förmån för arbetstagare vars tidsbegränsade anställningar kommer att upphöra eller har upphört och att lämna understöd vid utbildning.
Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet,
förkortat TRR, har sin grund i ett avtal mellan
Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK.
Stiftelsen har i dag till ändamål att lämna avgångsersättning till friställda arbetstagare och att
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understödja sysselsättningsfrämjande åtgärder
vid uppsägningar som har sin grund i
personalinskränkningar.
Målgruppen för TRR:s verksamhet är arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Avsikten är att målgruppen för verksamheten ska utvidgas så att den, förutom
arbetstagare som blivit uppsagda på grund av
arbetsbrist, också omfattar arbetstagare som
blivit uppsagda på grund av personliga skäl och
arbetstagare vars tidsbegränsade anställningar har
upphört.
Vidare är avsikten att Föreningen Svenskt
Näringsliv och PTK ska bilda en ny kollektivavtalsstiftelse med ändamål att lämna bidrag för
utbildning. Det gäller utbildning som ökar
arbetstagarens anställningsbarhet. Målgruppen
för den nya kollektivavtalsstiftelsen är i första
hand arbetstagare som under pågående anställning önskar genomgå detta slag av utbildning. Utbildningarna ska utgöra ett hjälpmedel för framtida omställningsbehov.
Med den avsedda utvidgningen av verksamheten kan TRR inte utan lagändring komma
i åtnjutande av den inskränkning i skattskyldigheten som TRR i dag åtnjuter. Inte heller kan
utan lagändring en nybildad stiftelse med ändamål att lämna understöd till utbildning komma i
åtnjutande av den inskränkning som stiftelser
med i bestämmelsen i 7 kap. 16 § IL angivna
ändamål i dag åtnjuter.
Arbetsgivarverket anser att skattereglerna bör
vara neutralt utformade, så att det inte är någon
skillnad om utbildning betalas av en enskild
arbetsgivare eller en stiftelse. De avsedda ändamålen måste emellertid anses bidra till ett
stärkande av arbetstagares anställningsbarhet och
arbetsmarknadens omställningsförmåga. Det
föreslås därför att stiftelser som bildats enligt
avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare med avsedda ändamål i beskattningshänseende ska behandlas på samma
sätt som de stiftelser som i dag åtnjuter en
inskränkning i skattskyldigheten. Det innebär
att bestämmelsen utvidgas så att den också
omfattar ändamålen att
– lämna avgångsersättning till arbetstagare
som blivit uppsagda på grund av personliga skäl
eller till arbetstagare vars tidsbegränsade
anställningar har upphört,
– främja åtgärder till förmån för arbetstagare
som blivit eller löper risk att bli uppsagda på
grund av personliga skäl eller till förmån för
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arbetstagare vars tidsbegränsade anställningar
kommer att upphöra eller har upphört, och
– lämna understöd vid utbildning.
Ändamålet att ”lämna understöd vid utbildning” avser t.ex. ekonomiskt stöd till arbetstagare vid deltagande i utbildning och bidrag till
arbetstagare för bestridande av kostnader för
deltagande i utbildning. Förvaltningsrätten i
Falun anser att det är oklart om grundläggande
högskoleutbildningar som syftar till att ändra
nuvarande yrkesinriktning omfattas av begreppet
”utbildning”. Med utbildning avses t.ex. grundläggande utbildningar i syfte att ändra nuvarande
yrkesinriktning eller påbyggnadsutbildningar i
syfte att få möjlighet till befordran och ökat
ansvar. Det gäller bl.a. utbildning som berättigar
till
studiestöd
enligt
studiestödslagen
(1999:1395) eller uppdragsutbildning enligt
förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor. Det innebär att
t.ex. grundläggande högskoleutbildningar som
syftar till att ändra nuvarande yrkesinriktning
omfattas av begreppet utbildning.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 16 § IL, se
avsnitt 3.17.
6.5.3.2 Personalstiftelser
Regeringens förslag: Bestämmelsen om inskränkt

skattskyldighet för personalstiftelser utvidgas så
att den också omfattar ändamålet att lämna
understöd vid utbildning.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen i 7 kap. 16 § IL gäller också stiftelser som
har ett med i avsnitt 6.5.3.1 angivna stiftelser
närliggande syfte, nämligen personalstiftelser
som avses i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m., förkortad tryggandelagen, med ändamål att lämna understöd vid
arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall (sjätte
strecksatsen). Inskränkningen i skattskyldigheten gäller dock bara om stiftelserna
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uteslutande uppfyller de angivna kraven på
verksamheten (7 kap. 18 § IL).
Med personalstiftelse avses enligt 27 §
tryggandelagen en av arbetsgivare grundad
stiftelse med ändamål att främja sådan välfärd åt
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som
inte avser pension, avlöning eller annan förmån
vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till
enskild arbetstagare. Av förarbetena framgår att
välfärd kan vara t.ex. utgivande av resestipendier
eller studiebidrag (SOU 1965:41 s. 231 f.).
I avsnitt 6.5.3.1 föreslås en utvidgning av den
inskränkta skattskyldigheten för stiftelser som
bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att
lämna understöd vid utbildning. Personalstiftelser har som angetts ovan ett med angivna
stiftelser närliggande syfte. Som en följd av detta
föreslås att personalstiftelser med ändamål att
lämna understöd vid utbildning av motsvarande
slag ska omfattas av en inskränkning i skattskyldigheten.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 7 kap. 16 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.5.4

Förmån av utbildning vid
personalavveckling

6.5.4.1 Gällande rätt

Enligt bestämmelsen i 11 kap. 17 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
gäller att förmån i form av utbildning eller annan
åtgärd som är av väsentlig betydelse för att den
skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta inte ska tas upp hos den som riskerar att
bli arbetslös på grund av omstrukturering,
personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens
verksamhet.
Syftet med bestämmelsen är att underlätta för
omställning vid personalavveckling genom
utbildning eller annan åtgärd.
Bestämmelsen innebär att förmån i form av
utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling är skattefri oavsett kostnadernas
storlek eller åtgärdens karaktär om kriterierna i
bestämmelsen i övrigt är uppfyllda. Med uttrycket ”annan åtgärd” avses insatser som syftar
till att hjälpa den skattskyldige att få ett nytt
arbete eller att i övrigt bistå den anställde på ett

personligt plan i samband med att en uppsägning
kan bli aktuell. Bestämmelsen omfattar inte lön
eller ersättning för ökade levnadskostnader.
Däremot omfattas kurskostnader, terminsavgifter, kurslitteratur, arvoden till föredragshållare och konsulter m.m. En första förutsättning för att bestämmelsen ska bli tillämplig
är att arbetsgivaren vidtagit en åtgärd i syfte att
minska personalen eller att omplacera anställda.
Något krav på att den skattskyldige formellt har
blivit uppsagd ställs inte. Den skattskyldige
måste emellertid visa att det föreligger en
personalavvecklings- eller omstruktureringssituation. En förmån ska inte beskattas om han
eller hon t.ex. visar att arbetsgivaren underrättat
en arbetstagarorganisation om eventuella uppsägningar eller att sådana övervägs. För det andra
krävs att åtgärden ska vara av väsentlig betydelse
för att den skattskyldige ska kunna fortsätta att
förvärvsarbeta. Åtgärden ska på ett påtagligt sätt
öka den skattskyldiges möjligheter på arbetsmarknaden i den arbetsmarknadssituation som
råder när förmånen åtnjuts. Om den skattskyldige har en sådan utbildning att han eller hon
kan få arbete hos en annan arbetsgivare, omfattas
han eller hon inte av bestämmelsen. Skattebefrielsen omfattar inte heller kurser som kan
vara utvecklande för den skattskyldige men som
inte ökar möjligheten att få ett arbete. Datakurser och språkkurser av allmän karaktär som
underlättar för den enskilde att studera vidare
omfattas däremot av bestämmelsens tillämpningsområde. Vidare anses grund- och yrkesutbildning vara av väsentlig betydelse för den
skattskyldiges möjligheter att få arbete om han
eller hon tidigare saknar sådan utbildning (prop.
1995/96:152 s. 87 f.).
Skattskyldig som åtnjuter sådan skattefri förmån som avses i bestämmelsen får göra avdrag
för utgifter för resor mellan bostaden och
platsen för utbildningen eller åtgärden (12 kap.
31 § första stycket IL).
Bestämmelsen gäller inte förmån från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget
eller närstående till en sådan person. Om
arbetsgivaren är en enskild näringsidkare gäller
bestämmelsen inte förmån till sådana anställda
som är närstående till arbetsgivaren (11 kap. 17 §
andra stycket IL).

225

PROP. 2013/14:1

6.5.4.2 Skattefriheten utvidgas
Regeringens förslag: Väsentlighetskravet i be-

stämmelsen om skattefri förmån i form av
utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling slopas.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Almega AB, FAR,
Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Näringslivets skattedelegation (NSD), Stockholms Handelskammare,
Svensk Industriförening (Sinf), Svenska Bankföreningen och Visita anser att det nuvarande
undantaget för delägare och närstående i fåmansföretag m.m. bör slopas.
Skälen för regeringens förslag: Förutsättningen ”utbildning eller annan åtgärd som är
av väsentlig betydelse för att den skattskyldige
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta” innebär
att bestämmelsen i 11 kap. 17 § IL inte omfattar
åtgärder som inte påtagligt ökar den anställdes
möjligheter att kunna fortsätta förvärvsarbeta
(prop. 1995/96:152 s. 39). Fråga är emellertid
om väsentlighetskravet bör slopas för att underlätta omställning vid personalavveckling.
Utgångspunkten vid tillämpning av bestämmelsen bör vara att det normalt är arbetsgivaren som, i samråd med arbetstagaren, har
bäst förutsättningar att ta ställning till om en
åtgärd kan antas leda till en ny anställning för
arbetstagaren. Även om kravet på att en åtgärd
ska vara ”av väsentlig betydelse” för att den
skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta ger utrymme för arbetsgivaren och arbetstagaren att själv ta ställning till vilken åtgärd som
kan antas leda till att den enskilde kvarstår i
arbetslivet, ger tidigare förarbetsuttalanden intrycket att bestämmelsen ska tillämpas med viss
restriktivitet. Om kravet på att en åtgärd ska vara
”av väsentlig betydelse” för att den skattskyldige
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta ändras till
att åtgärden ska vara ”av betydelse” för att den
skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta, bör utrymmet för att kunna ta hänsyn till
arbetsgivarens och arbetstagarens bedömning i
det enskilda fallet vara större än i dag. Det inne226

bär att fler utbildningar och andra åtgärder än i
dag kommer att omfattas av skattefriheten. För
att underlätta omställning vid personalavveckling
bör därför bestämmelsen ändras så att åtgärden
ska vara ”av betydelse” för att den skattskyldige
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.
Bestämmelsen gäller inte förmån från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget
eller närstående till en sådan person. Om
arbetsgivaren är en enskild näringsidkare gäller
bestämmelsen inte förmån till sådana anställda
som är närstående till arbetsgivaren (11 kap. 17 §
andra stycket IL). Almega AB, FAR, Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna, NSD, Stockholms Handelskammare, Sinf, Svenska Bankföreningen och
Visita anser att undantaget bör slopas.
Regeringen anser emellertid att undantaget
behövs för att förhindra missbruk (prop.
1995/96:152 s. 45 ff.). I sammanhanget vill
regeringen dock framhålla att undantaget endast
avser förmåner som arbetsgivaren ger. Förmåner
som en s.k. trygghetsstiftelse eller liknande
lämnar omfattas inte av undantaget (prop.
1995/96:152 s. 88).
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i 11 kap. 17 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.5.4.3 Skattefriheten förtydligas
Regeringens förslag: Bestämmelsen om skattefri

förmån i form av utbildning eller annan åtgärd
vid personalavveckling förtydligas så att det klart
framgår att
– bestämmelsen omfattar en utbildning eller
annan åtgärd som sätts in inom fem år före en
eventuell uppsägning,
– den som redan blivit arbetslös omfattas av
bestämmelsen, och
– bestämmelsen blir tillämplig också om
avsikten är att den skattskyldige ska få annat
arbete hos arbetsgivaren.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
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att erinra mot förslaget. Sveriges akademikers
centralorganisation (Saco) ifrågasätter om femårsgränsen inte är för kort tilltagen. Förvaltningsrätten i Falun framhåller att det kan vara
svårt för den skattskyldige att visa att tidpunkten
för skattefriheten har inträtt.
Skälen för regeringens förslag: Inom ramen
för trepartssamtalen har framhållits att bestämmelsen i 11 kap. 17 § IL är otydlig och svårtillämpad. Det gäller framför allt tidpunkten för
skattefrihetens inträde.
Förutsättningen ”riskerar att bli arbetslös på
grund av omstrukturering, personalavveckling
eller liknande i arbetsgivarens verksamhet” är
enligt förarbetena uppfyllt om arbetsgivaren
vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen
eller att omplacera anställda. Det innebär att
skattefriheten inträder vid den tidpunkt då
åtgärden planeras (prop. 1995/96:152 s. 40).
I RÅ 2002 not. 96 bedömdes bestämmelsen
vara tillämplig i ett fall där en undersköterska
som ett led i en större omstrukturering i ett
landsting, som i praktiken innebar att undersköterskor (tidigast) inom en treårsperiod skulle
ersättas av sjuksköterskor, omskolat sig till sjuksköterska för att kunna få fortsatt anställning i
landstinget. Innebörden av omstruktureringen
var i praktiken att landstinget ville ha fler sjuksköterskor och färre undersköterskor. Landstinget avsåg alltså inte att minska andelen vårdpersonal i egentlig mening, bara att ändra
kompetensen hos en del av personalen. I avsaknad av utbildningen till sjuksköterska
riskerade undersköterskan att bli uppsagd från
landstinget. Slutsatsen av rättsfallet är att skattefriheten kan inträda flera år före en eventuell
uppsägning.
Att skattefriheten kan inträda flera år före en
eventuell uppsägning, bör, mot bakgrund av den
osäkerhet om bestämmelsens tillämpningsområde som föreligger i det praktiska rättslivet,
komma till uttryck i lagtexten. Detta sker
lämpligen genom att det i bestämmelsen införs
en tidsgräns, innebärande att den som inom
tidsperioden löper risk att bli arbetslös på grund
av personalavveckling omfattas av bestämmelsen.
En tidsgräns sätter en bortre gräns för bestämmelsens tillämplighet. Tidsgränsen bör
lämpligen bestämmas till fem år. Saco ifrågasätter
om femårsgränsen inte är för kort tilltagen. En
femårsgräns får emellertid, mot bakgrund av
angivet rättsfall, anses vara väl tilltagen. Mot
denna bakgrund föreslås att den som inom fem

år löper risk att bli arbetslös på grund av
personalavveckling omfattas av bestämmelsen.
Förvaltningsrätten i Falun framhåller att det
kan vara svårt för den skattskyldige att visa att
tidpunkten för skattefriheten har inträtt. För att
skattefriheten ska inträda krävs att den skattskyldige kan visa att det föreligger en omstruktureringseller
personalavvecklingssituation eller liknande i arbetsgivarens verksamhet. En förmån ska inte beskattas om han
eller hon t.ex. visar att arbetsgivaren underrättat
arbetstagarna eller en arbetstagarorganisation om
att uppsägningar kan komma att övervägas på
grund av en tänkt omstrukturering.
Av bestämmelsen bör också uttryckligen
framgå att den är tillämplig om avsikten är att
den skattskyldige ska få annat arbete hos samme
arbetsgivare (RÅ 2002 not. 96).
Enligt förarbetena omfattar bestämmelsen,
förutom den som riskerar att bli arbetslös på
grund av personalavveckling, den som redan
blivit arbetslös till följd av en sådan åtgärd (prop.
1995/96:152 s. 39). Detta bör uttryckligen
framgå av bestämmelsen.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 17 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.5.5

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget
om utvidgad inskränkt skattskyldighet för vissa
stiftelser bedöms uppgå till 30 miljoner kronor
per år.
Förslagen om att utvidga och förtydliga
bestämmelsen om skattefri förmån i form av utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling bedöms få försumbara offentligfinansiella effekter.
Effekter för myndigheter och företag
Förslagen medför inte någon ökad administrativ
börda för företagen.
För arbetstagarna bidrar förslagen till ett
stärkande av arbetstagares anställningsbarhet.
Förslagen bedöms inte medföra några ökade
kostnader för vare sig Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna.
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6.6

Nedsatt förmånsvärde för vissa
miljöanpassade förmånsbilar

6.6.1

Ärendet och dess beredning

För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag,
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014 (dnr Fi2013/1535). En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorian innehöll bl.a. förslag om att den
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet
för vissa miljöanpassade bilar ska förlängas med
ytterligare tre år. Promemorians lagförslag i
denna del finns i bilaga 5, avsnitt 2. Förslaget har
remissbehandlats.
En
förteckning
över
remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En
remissammanställning finns tillgänglig i
Finansdepartementet (dnr Fi 2013/1535).
I detta avsnitt behandlas denna del av
promemorians förslag.
Lagrådet
Förslaget om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar ska förlängas med ytterligare tre
år är enligt regeringens bedömning författningstekniskt och även i övrigt av sådan enkel
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.
6.6.2

Gällande rätt

Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på visst
schabloniserat sätt enligt 61 kap. 5–11 §§
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.
Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska
motsvara kostnaderna för en motsvarande
privatägd bil med samma privata körsträcka. För
miljöanpassade förmånsbilar finns det dock
särskilda regler i 61 kap. 8 a § IL som innebär att
förmånsvärdet sätts ned under vissa förutsättningar.
Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet
för miljöanpassade bilar tillämpades första
gången vid 2000 års taxering. Reglerna innebär
att förmånsvärdet för en bil som, helt eller delvis,
är utrustad med teknik för drift med elektricitet
eller med mer miljöanpassade drivmedel än
bensin eller dieselolja och som därför har ett
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nybilspris som är högre än nybilspriset för
närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska
sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Reglerna, som är
permanenta, infördes bl.a. för att underlätta
introduktionen av miljöbilar på bilmarknaden
och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att
miljöprestandan hos beståndet av förmånsbilar
skulle
öka
(prop.
1999/2000:6,
bet.
1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66, SFS
1999:1048).
Den 1 januari 2002 kompletterades dessa
regler med en tidsbegränsad möjlighet till
ytterligare nedsättning av förmånsvärdet för
vissa typer av miljöanpassade bilar. För bilar som
var utrustade med teknik för drift med elektricitet eller med annan gas än gasol skulle
nedsättningen göras till ett värde som motsvarar
60 procent av förmånsvärdet för närmast
jämförbara konventionella bil, dock maximalt
med 16 000 kronor per år. För bilar som var
utrustade med teknik för drift med alkohol
skulle motsvarande nedsättning göras till 80
procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock maximalt med
8 000 kronor per år. Syftet med denna nedsättning var att ytterligare underlätta introduktionen av miljöanpassade bilar och att få
beståndet av dessa fordon att öka (prop.
2001/02:45,
bet.
2001/02:SkU12,
rskr.
2001/02:122, SFS 2001:1175).
Den tidsbegränsade nedsättningen gällde
initialt till och med 2005 års taxering för eldrivna
bilar och 2006 års taxering för alkohol- och
gasdrivna bilar. Därefter har tidsgränserna
förlängts vid fyra tillfällen och för närvarande
gäller en gemensam tidsgräns till och med det
beskattningsår som slutar den 31 december 2013
(prop. 2011/12:1, Förslag till statens budget för
2012, finansplan och skattefrågor, bet.
2011/12:FiU1,
rskr.
2011/12:32,
SFS
2011:1271). Vid den senaste förlängningen av
tidsgränsen begränsades dock förlängningen till
att avse bilar som är utrustade med teknik för
drift med elektricitet som tillförs genom
laddning från yttre energikälla eller med annan
gas än gasol. Detta innebar att etanol- och
elhybridbilar från och med den 1 januari 2012
inte omfattas av den tidsbegränsade nedsättningen, men alltjämt av den permanenta
nedsättningen.
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6.6.3

Den tidsbegränsade nedsättningen
förlängs med tre år

Regeringens förslag: Den tidsbegränsade ned-

sättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Skatteverket
avstyrker förlaget. Detta eftersom kontant lön
inte bör diskrimineras jämfört med en
motsvarande förmån. Även förenklingsskäl talar,
enligt verket, för att minska förekomsten av
skattesubventionerade förmåner då de medför
administrativa kostnader. Naturvårdsverket, BIL
Sweden, E.ON Sverige AB, Motorbranschens
Riksförbund,
Motormännens
Riksförbund,
Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet
(SPBI) och Volkswagen Group Sverige AB anser
att förslaget är för kortsiktigt och att
förlängningen bör gälla under längre tid, varvid
BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund,
Motormännens Riksförbund och Volkswagen
Group Sverige AB anser att förslaget bör
kopplas till leasingkontraktets fulla längd. SPBI
anser att förslaget bör vara konkurrens- och
teknikneutralt. SPBI och Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) anser att etanolbilar bör
omfattas av förslaget, varvid SVEBIO anser att
storleken på nedsättningen bör begränsas för
etanolbilar, liksom för gasbilar.
Skälen för regeringens förslag: Nuvarande
regler om nedsättning av förmånsvärdet för
miljöanpassade bilar består av två delar. Den
första delen består av en permanent nedsättning
som innebär att förmånsvärdet för en bil som
helt eller delvis är utrustad med teknik för drift
med elektricitet eller med mer miljöanpassade
drivmedel än bensin eller dieselolja sätts ned till
en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en
jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Den
andra delen består av tidsbegränsade regler som
innebär att för bilar som är utrustade med teknik
för drift med elektricitet som tillförs genom
laddning från yttre energikälla eller med annan
gas än gasol görs nedsättning till ett värde som
motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för

närmast jämförbara konventionella bil, dock
högst med 16 000 kronor per år. Den tidsbegränsade nedsättningen gäller till och med det
beskattningsår som slutar den 31 december
2013.
Det huvudsakliga syftet med dessa regler är
att underlätta introduktionen av miljöanpassade
bilar på marknaden och på så sätt skapa bättre
förutsättningar för att miljöprestandan hos
beståndet av förmånsbilar ska öka.
När reglerna om den tidsbegränsade nedsättningen infördes var avsikten att de endast skulle
gälla ett fåtal år. Reglerna har därefter förlängts i
olika omgångar, bl.a. för att det funnits behov av
att stimulera utvecklingen av teknik, drivmedel
och infrastruktur. Frågan är dock om den tidsbegränsade nedsättningen bör förlängas ytterligare.
I promemorian görs bedömningen att det
alltjämt finns behov av sådan stimulans. Det
föreslås därför att den tidsbegränsade nedsättningen förlängs. Skatteverket anser dock att
förslaget diskriminerar kontant lön jämfört med
en motsvarande löneförmån. Även förenklingsskäl talar, enligt verket, mot förslaget. Av de
riktlinjer för skattepolitiken som riksdagen
antog våren 2008 framgår bl.a. att skattereglerna
ska vara generella, dvs. kontant lön ska inte
missgynnas jämfört med andra löneförmåner
(prop.
2007/08:100,
avsnitt
5.3,
bet.
2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259). Avsteg från
denna riktlinje kan dock vara motiverade om det
finns explicita krav på styrning. Det är enligt
regeringens mening angeläget att åtgärder vidtas
för att öka andelen miljöanpassade bilar på
marknaden. De senaste årens ökning av andelen
miljöanpassade förmånsbilar visar att nedsättningen har de effekter som eftersträvas.
Regeringen bedömer därför att förslaget ökar
både företagens och de anställdas intresse av att
vilja ha miljöanpassade förmånsbilar. Dessutom
medför det kvardröjande effekter i bilparken när
bilarna säljs vidare.
Sammantaget anser regeringen att de positiva
effekterna av en förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för
vissa miljöanpassade bilar motiverar ett avsteg
från den riktlinje som bl.a. innebär att skattereglerna ska vara generella. Regeringen anser
således, i likhet med vad som föreslås i
promemorian, att en förlängning av reglernas
giltighetstid bör ske. Samma bedömning gör
också majoriteten av remissinstanserna.
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När det gäller vilka bilar som ska omfattas av
förlängningen föreslås i promemorian att den
ska gälla för bilar som är utrustade med teknik
för drift med elektricitet som tillförs genom
laddning från yttre energikälla eller med annan
gas än gasol. SPBI och SVEBIO anser dock att
förslaget bör omfatta etanolbilar, varvid
SVEBIO anser att storleken på nedsättningen av
förmånsvärdet bör begränsas för etanolbilar.
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för etanol- och elhybrider löpte ut vid
utgången av beskattningsåret 2011. I prop.
2011/12:1 uttalade regeringen följande (s. 236).
”Genom den teknikutveckling och marknadsintroduktion som skett fram till i dag har fordonstekniken såvitt avser etanol (E85) nått en
mognad. Det framgår dels av att andelen etanolbilar har ökat fort, särskilt under de senaste åren,
dels av att priset för dessa bilar i stort sett
motsvarar priset för en likvärdig bensin- eller
dieseldriven bil. Infrastrukturen när det gäller
distributionen av E85 är också väl utvecklad.
Regeringen delar därför promemorians bedömning att det ursprungliga syftet är uppfyllt
för dessa bilar och att skäl därmed saknas att
ytterligare förlänga den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för dessa bilar. Det
innebär att tillämpningen av dessa regler såvitt
avser bilar som är utrustade med teknik för drift
med alkohol kommer att löpa ut beskattningsåret 2011. Etanolbilar kommer dock även i fortsättningen att omfattas av den permanenta
nedsättningen.” Regeringen anser fortfarande att
de nuvarande reglerna har en rimlig utformning
och är inte beredd att föreslå några ändringar.
När det gäller bilar som är utrustade med
teknik för drift med el som tillförs genom
laddning från yttre energikälla är tekniken
alltjämt i behov av utveckling. Tekniken är
fortfarande i ett inledande skede och de eltekniska systemen, framför allt batterierna, i
elbilar och laddhybrider är i dagsläget väsentligt
dyrare än traditionella förbränningsmotorer. På
marknaden finns för närvarande endast ett
begränsat antal sådana bilar. Det finns därför
behov av ytterligare stimulans för att den påbörjade utvecklingen ska fortsätta och därmed
skäl att förlänga den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för sådana bilar.
Teknikutvecklingen av fordonstekniken för
gasbilar har i och för sig nått en mognad.
Emellertid är infrastrukturen såvitt avser
distribution av fordonsgas alltjämt outvecklad,
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vilket har hämmat introduktionen av gasbilar på
marknaden. Potentialen för gasbilar får dock
bedöms vara betydligt större än den befintliga
marknadsandelen och den tillfälliga nedsättningen bör därför förlängas även för dessa
bilar.
SPBI anser att förslaget bör vara konkurrensoch teknikneutralt. Syftet med reglerna är att
driva fram den senaste och bästa tekniken vad
gäller miljöfordon och att stimulera introduktionen av dessa fordon på marknaden. Med
hänsyn härtill och till att föreslagen förlängning
föreslås gälla i tre år, anser regeringen inte att det
finns anledning att frångå nuvarande lagstiftningsteknik.
Beträffande tiden för nedsättningen föreslås i
promemorian att den förlängs i tre år. Naturvårdsverket, BIL Sweden, E.ON Sverige AB,
Motorbranschens Riksförbund, Motormännens
Riksförbund, SPBI och Volkswagen Group
Sverige AB anser att förslaget är för kortsiktigt
och att förlängningen bör gälla under längre tid,
varvid BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund och
Volkswagen Group Sverige AB anser att
förslaget bör kopplas till leasingkontraktets fulla
längd. Regeringen har förståelse för branschens
behov av långsiktiga regler. Promemorians
förslag innebär att i de fall leasingperioden
fortsätter att löpa efter utgången av 2016 så höjs
förmånsvärdet för återstoden av tiden. Den
permanenta nedsättningen medför dock att
förmånsvärdet endast ökar till den nivå som
gäller för en jämförbar bensin- och dieseldriven
bil. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte, att
stimulera introduktionen av mer miljövänliga
bilar, delar regeringen promemorians bedömning
att en förlängning av reglerna bör ske med tre år,
dvs. till och med det beskattningsår som slutar
den 31 december 2016.
SVEBIO anser att storleken på den tidsbegränsade nedsättningen bör begränsas såvitt
avser gasbilar. Tillräckliga skäl för att begränsa
storleken på den tidsbegränsade nedsättningen
föreligger emellertid inte.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring i punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175)
om ändring i inkomstskattelagen, se avsnitt 3.17.
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6.6.4

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Kostnaden för en förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för
vissa miljöanpassade bilar är beroende av hur bilförmånsparkens storlek och sammansättning
utvecklas. Denna utveckling är i sin tur beroende
av ett flertal faktorer, t.ex. den allmänna
ekonomiska utvecklingen och den incitamentsstruktur som råder. Det är vidare särskilt svårt
att göra en bedömning av hur många
förmånsbilar som kommer att vara laddhybrider,
eftersom det för närvarande är fråga om en
teknik som ännu så länge finns i liten
utsträckning på marknaden. En bedömning kan
dock grunda sig på att introduktionen av
laddhybrider liknar den för elhybrider. Mot
denna bakgrund beräknas skatteintäkterna
minska med 0,17, 0,23 respektive 0,24 miljarder
kronor för åren 2014–2016.
Effekter för myndigheter
Skatteverket meddelar, med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för
Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till
inkomstskattelagen (1999:1229), varje år föreskrifter för värdering av bilförmån. Dessa innebär i princip att Skatteverket, med utgångspunkt
i de nybilspriser som tillhandahålls av bilbranschen, ger riktlinjer för hur förmånsvärdet
för alla olika bilmodeller ska beräknas. Verket
anger också vilka bilmodeller som ska omfattas
av den tidsbegränsade nedsättningen. Skatteverket har vidare på sin hemsida en funktion där
var och en kan gå in och räkna fram förmånsvärdet för varje bilmodell, den s.k. bilsnurran.
Det aktuella förslaget innebär en förlängning av
den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet. Det torde inte innebära någon ökad administrativ börda för verket att för kommande år
justera riktlinjerna för hur förmånsvärdet ska
beräknas för ifrågavarande bilar. Förslaget bedöms därför inte medföra några ökade kostnader
för Skatteverket.
Förslaget bedöms inte medföra några merkostnader eller något merarbete för de allmänna
förvaltningsdomstolarna.

Effekter för företag
Förslaget innebär att den tidsbegränsade
nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år. Förlängningen innebär att förmånsvärdet blir lägre
för ifrågavarande bilar än för närmast jämförbara
konventionella bil i ytterligare tre år. Det medför
i sin tur att även underlaget för socialavgifter
minskar, dvs. de arbetsgivaravgifter företaget ska
betala blir något lägre under den period
nedsättningen föreslås gälla.
När det gäller beräkningen av förmånsvärdet
kommer företagen alltjämt kunna använda sig av
Skatteverkets s.k. bilsnurra. Förslaget bedöms
därför inte medföra någon förändring av den
administrativa bördan för företagen.
Effekter för miljön
Statskontoret efterlyser en konsekvensanalys
såvitt avser förslagets effekter för miljön. Förlängningen stimulerar inköp och användande av
dels dyrare och icke fullt etablerade tekniker
som utan stöd hade haft det svårare att vinna
marknadsandelar, dels tekniker där outvecklad
infrastruktur bedöms ha hämmat introduktionen
av mer miljöanpassade förmånsbilar på marknaden. Mot den bakgrunden kan förslaget antas
leda till positiva effekter för miljön.

6.7

Utredning om optioner till
nyckelpersoner i företag

Regeringens bedömning: Skattereglerna för
finansiella instrument, t.ex. optioner och andra
aktierelaterade incitament, som företagen ger till
nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning
bör utredas.

Skälen för regeringens bedömning: För att
främja entreprenörskap och jobbskapande
investeringar i snabbväxande företag kommer
regeringen att låta utreda skattereglerna för
finansiella instrument, t.ex. optioner och andra
aktierelaterade incitament, som företagen ger till
nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning.
Syftet med utredningen är att skattereglerna för
optioner och andra aktierelaterade incitament
som framför allt snabbväxande företag erbjuder
sina anställda ska förbättras. I detta arbete ska
grundläggande skatterättsliga principer beaktas.
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6.8

Husavdrag för arbeten utförda
utomlands

bedömning: En begränsning av
husavdraget till arbeten utförda inom landets
gränser skulle strida mot EU:s regler om fri
rörlighet. Det finns därför inte skäl att ompröva
det tidigare ställningstagandet att husavdrag ska
ges för arbeten utförda utomlands.
Regeringens

Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har tillkännagivit för regeringen som sin
mening att det finns skäl att ompröva det
tidigare ställningstagandet att husavdrag ska ges
för
arbeten
utförda
utomlands
(bet.
2011/12:SkU13, rskr. 2011/12:170). Vid införandet av husavdraget gjorde regeringen
bedömningen att en skattereduktion som endast
omfattar tjänster som utförs i Sverige med
största sannolikhet strider mot EU:s regler om
fri rörlighet (prop. 2006/07:94 s. 38).
Den närmare innebörden av EU:s regler om
fri rörlighet framgår av EU-domstolens praxis.
Av domstolens praxis följer bl.a. att den
gemenskapsrättsliga
principen
om
likabehandling innebär att en i t.ex. Sverige
begränsat skattskyldig person som får huvuddelen av sina inkomster från verksamhet i
Sverige samt vars personliga förhållanden och
familjesituation inte kan beaktas i bosättningsstaten, vid beskattningen i Sverige ska få tillgång
till samma avdrag avseende personliga
förhållanden som en person bosatt i Sverige (se
bl.a. C-279/93 Schumacker, C-169/03 Wallentin,
C-182/06
Lakebrink
samt
C-527/06
Renneberg). EU-domstolen har vidare funnit att
det strider mot den fria rörligheten för kapital att
inte medge en obegränsat skattskyldig person
avdrag hänförligt till fast egendom på grund av
att den inte är belägen inom landets gränser (se
bl.a. C-35/08 Busley och Fernandez).
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Finland har från och med den 1 januari 2013
ändrat sin lagstiftning så att hushållsavdrag kan
beviljas även när arbetet har utförts i en annan
stat inom EES. Detta efter att Europeiska
kommissionen uppmärksammat Finland på att
den finska lagstiftningen i fråga om
hushållsavdrag begränsade den fria rörligheten
för arbetstagare. Även Tyskland har ändrat sin
lagstiftning så att skattelättnader för hushållstjänster numera kan beviljas för arbeten utförda i
en annan stat inom EES. I Frankrike kan
begränsat skattskyldiga som är bosatta i en
annan stat inom EES under vissa förutsättningar
få tillgång till samma skattemässiga förmåner
som personer bosatta i Frankrike.
Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande
har Finansdepartementet också efterfrågat
Europeiska kommissionens inställning i frågan.
Kommissionen framhåller i sitt svar till Finansdepartementet att kommissionen, med hänvisning till EU-domstolens praxis, kommer att
genomföra en närmare granskning av den
svenska lagstiftningen om den ändras så att
husavdrag inte ges för arbeten utförda utanför
Sveriges gränser.
Regeringen gör mot denna bakgrund bedömningen att en begränsning av husavdraget till
arbeten utförda inom landets gränser skulle
strida mot EU:s regler om fri rörlighet. Det
finns därför inte skäl att ompröva det tidigare
ställningstagandet att husavdrag ska ges för
arbeten utförda utomlands.
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Skatt på arbetsinkomster –
socialavgifter m.m.
6.9

Nedsättning av
arbetsgivaravgifter för personer
som arbetar med forskning eller
utveckling

6.9.1

Ärendet och dess beredning

Den 13 januari 2011 beslutade regeringen att
tillkalla en kommitté med uppdrag att se över
beskattningen av bolag. Som en del av uppdraget
skulle kommittén belysa de svenska skattereglerna för forskning och utveckling (FoU) och
lämna förslag på ökade skatteincitament för
FoU.
Kommittén, som antagit namnet Företagsskattekommittén, överlämnade den 26 september 2012 delbetänkandet Skatteincitament
för forskning och utveckling (SOU 2012:66). En
sammanfattning av delbetänkandet finns i bilaga
6, avsnitt 1. Delbetänkandets lagförslag finns i
bilaga 6, avsnitt 2.
Delbetänkandet har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
6, avsnitt 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet
(dnr Fi2012/3572).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag
som finns i bilaga 6, avsnitt 4. Lagrådets yttrande
finns i bilaga 6, avsnitt 5. Regeringen har följt
Lagrådets förslag, vilka behandlas i avsnitt 6.9.4.2
samt i författningskommentaren. Vissa språkliga
och redaktionella ändringar har gjorts i
förhållande till lagrådsremissens lagförslag.
6.9.2

Bakgrund

6.9.2.1 Socialavgifter och allmän löneavgift

Socialavgifter tas ut för finansiering av de sociala
trygghetssystemen och utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas i första hand av arbetsgivare medan
egenavgifter normalt betalas av fysiska personer
som bedriver aktiv näringsverksamhet, dvs.
enskilda näringsidkare och fysiska personer som

är delägare i handelsbolag. Regler om socialavgifter finns i socialavgiftslagen (2000:980).
Utöver socialavgifter ska, enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift, ytterligare en
avgift betalas av arbetsgivare och enskilda
näringsidkare. Den allmänna löneavgiften debiteras i samband med, och på samma underlag
som, socialavgifterna. Författningstekniskt ingår
den allmänna löneavgiften varken i arbetsgivaravgifterna eller i egenavgifterna men eftersom
den inte särskiljs i debiteringsförfarandet brukar
den i dagligt tal ingå i begreppet socialavgifter.
För inkomståret 2013 fördelar sig avgifterna
på följande sätt:
Tabell 6.14 Avgiftsnivåer 2013
Procent

Sjukförsäkringsavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift

Egenavgifter

4,35

4,441

2,60

2,60

10,21

10,21

1,17

1,17

Arbetsmarknadsavgift

2,91

0,37

Arbetsskadeavgift

0,30

0,30

21,54

19,09

9,88

9,88

31,42

28,97

Summa socialavgifter
Allmän löneavgift
Summa socialavgifter och
allmän löneavgift
1

Arbetsgivaravgifter

Sjukförsäkringsavgiften varierar beroende på vald karenstid.

Källa: Egna beräkningar.

6.9.2.2 Finansiering av trygghetssystemen

Socialavgifterna är i principiellt hänseende
försäkringsavgifter men det faktiska försäkringsinslaget varierar mellan försäkringsslagen och för
flertalet försäkringar saknas en direkt koppling
mellan avgiften och förmånen. Den inkomstgrundade ålderspensionen intar en särställning
där kopplingen är absolut.
Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet
finansieras med en fast pensionsavgift på
18,5 procent av pensionsunderlaget, där 16 procentenheter går till fördelningssystemet för att
finansiera
inkomstpensionen.
Resterande
2,5 procentenheter betalas in till systemet för
premiepension där avgiftsintäkterna fonderas
individuellt för varje försäkrad. Arbetsgivarens
respektive den egenavgiftsskyldiges del av
avgiftsinbetalningen sker i form av ålderspensionsavgift om 10,21 procent av avgiftsunderlaget enligt socialavgiftslagen.
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Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet
är ett fristående försäkringssystem vid sidan av
statsbudgeten. Utgående inkomst- och tilläggspensioner i fördelningssystemet ska löpande
finansieras av inbetalade avgifter samt tillgångarna i AP-fonderna. Det är konstruerat så
att det ska vara finansiellt självreglerande, där
eventuella anpassningar sker på förmånssidan –
inte genom en förändrad avgiftssats. Premiepensionen är ett fullfonderat system. Ingen
skattefinansiering ska således ske utan systemet
är helt slutet i detta avseende. En grundläggande
princip bakom pensionssystemet är att varje
intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av en
beslutad och inbetald avgift av en mot
rättigheten svarande storlek. Om detta villkor
bryts kan inte systemet garantera sin långsiktiga
hållbarhet finansiellt. Ålderspensionsavgiften
kan således inte reduceras.
För vilka ändamål de olika avgifter som
inflyter som socialavgifter ska användas framgår
av lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

vara avlämnade senast den 12:e i månaden efter
redovisningsperioden med undantag för
deklarationerna avseende juli och december som
ska vara avlämnade senast den 17:e i månaden
efter redovisningsperioden. Redovisade arbetsgivaravgifter ska vara inbetalda till Skatteverket
samma dag som deklarationen ska vara
avlämnad, dvs. i normalfallet den 12:e i månaden
efter redovisningsperioden.
I arbetsgivardeklarationen redovisas avseende
arbetsgivaravgifter samtliga avgiftspliktiga löner,
förmåner och kostnadsavdrag. Därefter fördelas
dessa på underlag för fulla arbetsgivaravgifter
och reducerade avgifter, t.ex. på grund av att
personal har fyllt 65 år. Den deklarationsskyldige
räknar själv fram sina avgifter genom att
multiplicera sina respektive underlag med
tillämplig avgifts- eller löneskattesats och
summerar resultaten. Från summan kan den
avgiftsskyldige i vissa fall vara berättigad till
avdrag. För närvarande kan arbetsgivare som är
verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland
och västra Svealand (stödområde A) få ett avdrag
vid beräkningen av socialavgifter och allmän
löneavgift.

6.9.2.3 Betalning av socialavgifter och allmän
löneavgift
6.9.2.4 Nedsättning av socialavgifter

Debitering och uppbörd av socialavgifter
hanteras av Skatteverket. Den som avser att
bedriva näringsverksamhet och som är skyldig
att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter ska enligt 7 kap. 1 och 2 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) anmäla sig för
registrering hos Skatteverket. Vid registreringen
anges bl.a. företagsform och huruvida företagets
verksamhet bedrivs på flera adresser. När det
gäller arbetsgivare anges bl.a. första datum för
löneutbetalning, beräknat antal anställda och
beräknad lönesumma under året. Om en uppgift
som ligger till grund för registreringen ändras
ska den som är registrerad underrätta
Skatteverket om ändringen inom två veckor från
det att ändringen inträffade.
Den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter ska också lämna en arbetsgivardeklaration. I denna ska arbetsgivaravgifter
redovisas. En arbetsgivardeklaration ska lämnas
för varje redovisningsperiod, vanligen varje
månad. Med registreringen som underlag
utfärdar Skatteverket förtryckta deklarationsblanketter för respektive kalendermånad.
Deklarationerna ska för de flesta arbetsgivare
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Sänkta socialavgifter för ungdomar och äldre
För personer som vid årets ingång inte har fyllt
26 år är socialavgifterna, inklusive den allmänna
löneavgiften, nedsatta. Nedsättningen innebär
att avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, uppgår till en fjärdedel av de totala
avgifterna. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften,
för 2013 uppgår till 15,49 procent och att
egenavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för 2013 uppgår till 14,89 procent, om
inte anmälan om annan karenstid än sju dagar
har gjorts till Försäkringskassan.
På ersättning till personer som vid årets
ingång har fyllt 65 år och som omfattas av det
reformerade pensionssystemet, dvs. är födda
1938 eller senare, ska bara ålderspensionsavgiften
och inte övriga socialavgifter betalas. Detta gäller
även dem som betalar egenavgifter. För personer
som är födda 1937 eller tidigare tas inga
socialavgifter ut. Varken allmän löneavgift eller
särskild löneskatt tas ut för dem som vid årets
ingång har fyllt 65 år.
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Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen
Arbetsgivare, enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är delägare i handelsbolag som är
verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland
och västra Svealand (stödområde A) får göra
avdrag vid beräkningen av socialavgifterna och
den allmänna löneavgiften. Syftet med avdraget
är att stimulera småföretagandet och att bidra till
god service i de delar av landet som har de
största geografiska lägesnackdelarna med bl.a.
långa avstånd, liten hemmamarknad, sämre
tillgång på service, låg befolkningstäthet och
ogynnsamma klimatförhållanden. Reglerna finns
i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa
fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelserna innebär
i huvudsak att företag som är verksamma i
stödområdet ges ett avdrag med 10 procent av
avgiftsunderlaget vid beräkningen av den
allmänna löneavgiften, arbetsgivaravgifterna och
egenavgifterna. För arbetsgivare uppgår avdraget
till högst 7 100 kronor per månad och för
enskilda näringsidkare till högst 18 000 kronor
per år.
6.9.3

Ekonomiska aspekter avseende
forskning och utveckling

Goda förutsättningar för forskning och utveckling (FoU) är av stor betydelse för Sverige för att
skapa tillväxt i en globaliserad ekonomi.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) lämnar regeringen sin syn på
forsknings- och innovationspolitikens inriktning
under perioden 2013–2016. Där framgår det att
regeringens mål för forskningspolitiken är att
Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs
med hög kvalitet och bidrar till samhällets
utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Av
propositionen framgår att forskning av hög
kvalitet kan bättre bidra till medborgarnas
välfärd, samhällets utveckling, näringslivets
konkurrenskraft och en hållbar utveckling. I
nämnda proposition redovisar regeringen åtgärder som syftar till att forskningens kvalitet
och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap
ska öka. Vidare framgår bl.a. följande av
propositionen (s. 14).
Sverige baserar mer än de flesta andra länder sin ekonomi
på en hög kunskapsnivå i samhället och näringslivet. Det

är bl.a. därför som Sverige har kunnat utvecklas till ett av
världens ledande välfärdsländer. Fortsatt forskning och
utbildning på en internationellt konkurrenskraftig nivå
liksom nyttiggörande av den svenska forskningen är
därför av stor vikt för det svenska samhället och
näringslivet. Fri forskning av hög kvalitet skapar
förutsättningar för framtidens innovationer och bidrar
därmed till näringslivets produktivitet och konkurrenskraft, offentliga verksamheters effektivitet och till
utvecklingen av nya varor och tjänster samt exportframgångar. Forskning av hög kvalitet bidrar också till att
utveckla demokratiska, kulturella och bildningsmässiga
värden i samhället. Den utgör grunden för kunskapssamhällen och för en högre utbildning av god kvalitet.
Resurserna för forskning och utveckling i Sverige är
omfattande och den vetenskapliga kvaliteten på svensk
forskning är hög.

Det finns främst två anledningar till varför det ur
en samhällsekonomisk synvinkel görs för lite
FoU i företagssektorn. För det första kan ett
företag som investerar i FoU inte helt utestänga
andra från att ta del av avkastningen från de
skapade immateriella tillgångarna. Dessa positiva
externa effekter minskar incitamentet för att
satsa på FoU. För det andra är kapitalkostnaderna för att finansiera FoU högre än för
andra investeringar. De höga kapitalkostnaderna
uppstår eftersom investeringar i FoU är riskabla.
Det är dessutom svårt för utomstående att få en
bra bild av hur mycket avkastning ett FoUprojekt kommer att ge åt investerarna. Som en
följd av informationsasymmetrin kräver externa
investerare ett riskpåslag för att investera i
forskningsintensiva företag. Forskning visar att
riskpåslaget betyder att kapitalkostnaderna för
att finansiera FoU ofta är högre än för andra
investeringar (se Hall, B. H., Lerner, J., The
financing of R&D and innovation, Handbook of
the Economics of Innovation, 2010). Utöver
detta
behandlar
skattesystemet
olika
finansieringskällor på olika sätt. Exempelvis är
finansiering med kvarhållna vinstmedel, vilket är
en finansieringskälla som stora och etablerade
företag kan använda, skattemässigt gynnade.
Små och nya företag har vanligtvis mindre
kvarhållna vinstmedel än större och etablerade
företag. Avsaknaden av kvarhållna vinstmedel
höjer kapitalkostnaderna ytterligare för nya och
mindre företag som vill växa.
Nationalekonomisk forskning visar att frågan
om de samhällsekonomiska effekterna av en hög
kapitalkostnad för investeringar i FoU är
komplex. Problemen kring finansiering av FoU
beror på att det nyetablerade företaget med
finansieringssvårigheter har samhällsekonomiskt
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lönsamma investeringsmöjligheter som hade
kunnat realiseras, om externt kapital hade
kunnat erhållas till den lägre kostnad som råder
för stora och etablerade företag. Huruvida
företag har sådana lönsamma investeringsmöjligheter är en icke observerbar variabel för
aktörer utanför företaget – både för forskare och
för investerare. Därmed tvingas forskning kring
företags kapitalkostnad att försöka uppskatta
vilka företag som kan tänkas påverkas relativt
mer av de två ovan nämnda faktorerna än andra.
Forskningen visar att större, etablerade företag
finansierar sina FoU-utgifter med interna medel
såsom kvarhållna vinster med förklaringen att
kapitalkostnaden för FoU vid extern finansiering
är hög. För företag utan tillräckliga interna
medel i relation till investeringsmöjligheter krävs
däremot externt kapital (se Hall, B. H., Lerner,
J., 2010). Eftersom immateriella tillgångar inte
fungerar som säkerhet vid lån och eftersom
avkastningen är osäker är det dock svårt att
finansiera FoU med lånade medel. Därmed är
det externt mer riskbenäget kapital som krävs.
Beträffande sannolika finansieringsproblem
för FoU har det visats att tillgång till externt
riskkapital påverkar nivån på företags FoUinvesteringar runtom i världen. Länder med mer
utvecklade finansmarknader har också mer FoU
i de företag som mest sannolikt påverkas av den
höga kapitalkostnaden, dvs. nya och mindre
företag som vill växa.
Det finns även andra aspekter som kan bidra
till att det görs för lite FoU i företagssektorn.
Som nämnts är ett problem att det är svårare att
belåna en immateriell tillgång som skapas genom
FoU än fysiska tillgångar. Merparten av
kostnaden för FoU utgörs av lönekostnader till
ingenjörer och forskare. Dessutom består den
immateriella tillgång som skapas, till viss del, av
de forskare som arbetar med FoU-projekt i form
av deras specifika kunskaper, dvs. en del av
humankapitalet i företaget. Det är förknippat
med stora kostnader för företagen att variera
FoU-investeringarna över tid, eftersom en stor
del av investeringskostnaderna är löpande i form
av löner till forskare. Företag kan vara motvilliga
att öka sina FoU-utgifter, dvs. anställa nya
forskare och ingenjörer, eftersom en möjlig
framtida neddragning av dessa utgifter innebär
att man tvingas att säga upp personal. Denna
personal kostar dels i form av upplärning, och
troligen dels därför att de har vetskap om
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företagshemligheter som riskerar att spridas om
personalen lämnar företaget.
6.9.4

Överväganden och förslag

6.9.4.1 Skatteincitament för forskning och
utveckling i form av en nedsättning av
arbetsgivaravgifterna
Regeringens förslag: Ett skatteincitament för

forskning och utveckling (FoU) ska införas.
Skatteincitamentet ska ges i form av ett avdrag
vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling.
De nya bestämmelserna om avdrag vid
beräkningen av arbetsgivaravgifterna ska träda i
kraft den 1 januari 2014.
Kommitténs förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Förvaltningsrätten i
Uppsala, Ekonomistyrningsverket (ESV), Skatteverket, Regelrådet, Statens energimyndighet,
Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges
akademikers centralorganisation (Saco) och
Akademikerförbundet SSR (SSR) avstyrker
förslaget. LO, Saco och SSR har invändningar av
mer principiell natur mot att främja FoU genom
skattestimulanser och framhåller att det är
effektivare att främja FoU på andra sätt. Statens
energimyndighet är liksom Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys), Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten (KFM), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sveriges ingenjörer och
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) positiva till
skattestimulanser för att främja FoU.
Tillväxtanalys framhåller att de positiva externa
effekterna av FoU hade kunnat beskrivas utförligare i kommitténs förslag. Arbetsgivarverket
framhåller att alltför många särregler och undantag gör skattesystemet mer svåröverskådligt.
Även Företagarna, Näringslivets regelnämnd
(NNR), Näringslivets skattedelegation (NSD)
och Föreningen Svenskt Näringsliv föredrar
generella regler. NNR, NSD och Föreningen
Svenskt Näringsliv anser dock att det med
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hänsyn till konkurrensen med omvärlden får
anses motiverat med riktade åtgärder för att
främja FoU.
NSD, Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA),
FAR, Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden) och Verket för
innovationssystem (Vinnova) anser att ett avdrag
vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med FoU är ett
ändamålsenligt stöd för FoU inom näringslivet,
eftersom avgifterna betalas av alla företag oavsett
om de går med vinst eller förlust. Riksrevisionen,
Statskontoret, SSR, ESV, Statens energimyndighet, LO, Naturvetarna och Saco ifrågasätter
om förslaget kommer att leda till avsedda
effekter och därmed om förslaget är
kostnadseffektivt. Naturvetarna anser att en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna bör
kompletteras med ett intäktsbaserat skatteincitament som används i många andra
europeiska länder. Skatteverket, LO, Saco,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och
Lunds universitet anser att förslagets utformning
kan medföra samhällsekonomiska snedvridningar och kringgående av taket för avdrag
genom att företag anlitar utomstående konsulter
för FoU i stället för att anställa egen personal.
Skatteverket och ESV anser att risken för
dödviktskostnader skulle minska om, vid samma
finansieringsutrymme, taket för avdrag höjdes.
Företagarna är försiktigt positiva till att förslaget
kan bidra till något ökade investeringar i FoU i
mindre företag men framhåller, i likhet med
Statens energimyndighet, IVA, TCO, Vinnova
och Almi Företagspartner AB (Almi) att
incitamentseffekten för större företag är
begränsad. TCO och SVCA anser att det är
positivt att det är FoU i mindre företag som
gynnas.
TCO och Förvaltningsrätten i Malmö anser att
av de alternativ kommittén övervägt är det
presenterade förslaget det mest lämpliga.
Förvaltningsrätten i Malmö anser dock att
förslaget förefaller onödigt komplicerat och
framhåller bl.a. att förslaget kan medföra
tillämpnings- och gränsdragningssvårigheter.
Även Förvaltningsrätten i Uppsala, Skatteverket,
ESV, IVA, Arbetsgivarverket, LRF och SSR
anser att förslaget medför tillämpnings- och
gränsdragningssvårigheter, framförallt i fråga om
definitionen av FoU. FAR har förståelse för att
förslaget kan medföra vissa gränsdragningsproblem, men anser att reglerna är rimligt klara.

Också KFM anser att definitionen av FoU är
tydlig. Företagarna och LRF anser att även
egenavgifter bör omfattas av förslaget, eftersom
neutral beskattning mellan företagsformerna är
att föredra. Skatteverket anser att systemet är
administrativt besvärligt att hantera för alla
parter. Regelrådet anser att konsekvensanalysen
är bristfällig mot bakgrund av att det kan finnas
administrativa kostnader som inte har beaktats.
Skälen för regeringens förslag: Goda förutsättningar för FoU är av stor betydelse för
Sverige för att skapa tillväxt i en globaliserad
ekonomi. FoU ökar inte enbart produktiviteten
hos det företag som utför den utan har positiva
externa effekter och kan leda till att det skapas
kluster i en region. Eftersom det företag som
står för kostnaden för FoU inte kan tillgodogöra
sig hela avkastningen av investeringen finns en
risk att det görs för lite FoU i förhållande till vad
som är samhällsekonomiskt optimalt. Det finns
således samhällsekonomiska skäl för att
subventionera FoU. Skatteregler som ger
incitament till ökade investeringar i FoU kan
spela en viktig roll i detta sammanhang.
Kommittén föreslår att ett skatteincitament
för FoU ska införas i form av en nedsättning av
arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med FoU. Förutom att FoU har positiva externa
effekter framhåller kommittén att finansieringskostnaden för riskfyllda investeringar i nya
företag ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är
alltför hög. Detta är en följd av att nyemitterat
kapital beskattas högre än kvarhållna vinstmedel
och lånat kapital. Enligt kommittén är externa
effekter relevanta för all FoU medan en
samhällsekonomiskt alltför hög finansieringskostnad främst gäller små och nya företag.
Kommittén bedömer, mot bakgrund av de villkor som föreslås, att förhållandevis få enskilda
näringsidkare och handelsbolag (borträknat
anställda) i praktiken skulle uppfylla kraven för
nedsättning. Att inkludera egenavgifter i
förslaget skulle vidare enligt kommitténs
bedömning öka komplexiteten, både lagtekniskt
och tillämpningsmässigt. Kommittén föreslår
därför att endast arbetsgivaravgifter ska
omfattas.
Regeringen anser att det är angeläget att
åtgärder vidtas för att underlätta för företag att
investera i FoU. Ett skatteincitament för FoU är
enligt regeringens bedömning en av flera
ändamålsenliga åtgärder i detta sammanhang.
Utöver de samhällsekonomiska motiv som har
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redovisats ovan vill regeringen, i likhet med bl.a.
NNR, Föreningen Svenskt Näringsliv och NSD,
även framhålla att ett flertal länder inom EU på
senare tid har infört särskilda skattesystem för
att skapa ökade incitament för FoU. Enligt
regeringen kan det inte uteslutas att Sverige –
vars forsknings- och utvecklingskostnader i
dagsläget utgör en hög andel av bruttonationalprodukten (BNP) vid en internationell jämförelse – i avsaknad av ett särskilt skatteincitament riskerar att gå miste om investeringar
i FoU. Regeringen anser därför, i motsats till de
invändningar av mer principiell natur som LO,
Saco och SSR för fram, att det bör införas ett
skatteincitament för FoU. Några remissinstanser, däribland Arbetsgivarverket, framhåller
att alltför många särregler och undantag gör
skattesystemet mer svåröverskådligt. Regeringen
gör bedömningen att det finns anledning att i
detta fall avvika från principen om generella
regler eftersom skattereglerna genom förslaget
används för att skapa goda förutsättningar för
investeringar i FoU. Majoriteten av remissinstanserna delar denna bedömning.
Fråga är därefter hur skatteincitamentet ska
utformas. Kommittén föreslår att stödet ska ges
som en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med FoU. Som bl.a. SVCA
och FAR framhåller är fördelen med en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna att avgifterna betalas av alla företag, oavsett om de går
med vinst eller förlust. Ett sådant stöd innebär
också en direkt sänkning av företagens
kostnader för FoU. En nedsättning av
arbetsgivaravgifterna innebär även att stödet i
första hand kommer att avse FoU som utförs i
Sverige eftersom betalning av svenska arbetsgivaravgifter normalt innebär att arbetet utförs
inom landet. Några remissinstanser, däribland
Riksrevisionen, Statskontoret, SSR, ESV, LO och
Saco, ifrågasätter om förslaget kommer att leda
till avsedda effekter och därmed om förslaget är
kostnadseffektivt. Företagarna, Statens energimyndighet, SVCA, IVA, TCO, Vinnova och
Almi framhåller att incitamentseffekten för
större företag är begränsad. Naturvetarna anser
att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna bör
kompletteras med ett intäktsbaserat skatteincitament som används i många andra
europeiska länder.
En nedsättning av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling medför att företagens kostnader för
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FoU sänks, detta oavsett om företagen går med
vinst eller inte. Enligt regeringens bedömning
kommer en nedsättning av arbetsgivaravgifterna
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling att öka investeringarna i FoU. Den av
kommittén föreslagna finansieringen är inte
heller aktuell vilket förstärker de positiva effekterna. Regeringen anser mot denna bakgrund, i
likhet med kommittén och majoriteten av
remissinstanserna, att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna är ett lämpligt och ändamålsenligt
sätt att främja investeringar i FoU. Regeringen
föreslår därför att ett skatteincitament för FoU
ska införas i form av ett avdrag vid beräkningen
av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med forskning eller utveckling. Genom att
utforma stödet så att det främst träffar mindre
företag ger förslaget vidare ett väsentligt
incitament till de företag som i dag har störst
svårigheter att finansiera investeringar i FoU.
Det är inte aktuellt att, som Naturvetarna
föreslår, komplettera stödet med ett intäktsbaserat skatteincitament.
Företagarna och LRF anser att avdraget även
bör omfatta egenavgifter, eftersom neutral
beskattning mellan företagsformerna är att
föredra. Regeringen har förståelse för denna
synpunkt, men delar kommitténs bedömning att
det skulle öka komplexiteten både lagtekniskt
och tillämpningsmässigt om egenavgifter skulle
inkluderas. Regeringen anser mot denna
bakgrund att det är lämpligt att begränsa
förslaget till att enbart gälla arbetsgivaravgifter.
Skatteverket, LO, Saco, TCO och Lunds
universitet anser att förslagets utformning kan
medföra samhällsekonomiska snedvridningar
och kringgående av taket för avdrag genom att
företag anlitar konsulter för FoU i stället för att
anställa egen personal. Skatteverket och ESV
anser även att risken för dödviktskostnader
skulle minska om taket för avdrag togs bort.
Frågor om nivån på avdraget och risker för
kringgåenden behandlas i avsnitt 6.9.4.6.
Flera av remissinstanserna, däribland Förvaltningsrätten i Uppsala, Skatteverket, ESV och
IVA, anser att förslaget medför tillämpningsoch gränsdragningssvårigheter, framförallt i
fråga om definitionen av FoU. Denna fråga
behandlas i avsnitt 6.9.4.2.
Skatteverket anser att systemet är administrativt besvärligt att hantera för alla parter och
Regelrådet anser att konsekvensanalysen är
bristfällig mot bakgrund av att det kan finnas
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administrativa kostnader som inte har beaktats.
Frågor om administrativa kostnader för företag
och myndigheter behandlas i avsnitt 6.9.4.5 och
6.9.5.
6.9.4.2 Definition av forskning och utveckling
Regeringens förslag: Med forskning avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i
kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.
Med utveckling avses systematiskt och
kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte
använda resultatet av forskning för att utveckla
nya varor, tjänster eller produktionsprocesser
eller väsentligt förbättra redan existerande
sådana.

Kommitténs förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig har inte fört fram
några invändningar mot förslaget. Kammarrätten
i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala, Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket (ESV), Skatteverket, Verket för
innovationssystem (Vinnova), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Akademikerförbundet SSR
(SSR) framhåller att förslaget medför
tillämpnings- och gränsdragningssvårigheter.
Förvaltningsrätten i Uppsala och LRF
ifrågasätter varför inte någon av de definitioner
av FoU som finns inom skatterätten och
redovisningsrätten används. Statskontoret anser
att ett sätt att hantera gränsdragningsproblemen
kan vara att kräva att personen som arbetar med
FoU har viss utbildning. FAR och Förvaltningsrätten i Malmö anser att reglerna är rimligt klara.
Kronofogdemyndigheten (KFM) anser att
definitionen av FoU är tydlig. Företagarna och
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
anser att även investeringar i sådana innovationer
som inte direkt baseras på forskning bör
omfattas av förslaget. SSR och TCO framhåller
även att det är en begränsning att förslaget till
stor
del
inte
kommer
att
omfatta
utredningsarbete som görs av samhällsvetare
respektive löpande tjänsteutveckling. SSR,
Statens energimyndighet och KFM anser att FoU
som bedrivs i offentlig regi och av icke

vinstdrivande företag bör omfattas. Skatteverket
och IVA anser att kravet på kommersiellt syfte
bör tas bort av förenklingsskäl. Kravet innebär
enligt Skatteverket och Chalmers tekniska
högskola att vissa aktörer missgynnas vilket kan
leda till snedvridning av resurserna för FoU.
Skatteverket och Chalmers tekniska högskola
anser att det är lämpligare att utesluta FoU som
finansieras med statliga medel oberoende av om
utföraren har vinstsyfte eller inte. Svenska
Riskkapitalföreningen (SVCA) instämmer dock i
kommitténs förslag att FoU-verksamheten ska
bedrivas i kommersiellt syfte. Förvaltningsrätten
i Malmö, Skatteverket, Chalmers tekniska
högskola och Lunds universitet anser att den
inom skatterätten etablerade termen ”näringsverksamhet” bör användas i stället för
”kommersiellt syfte”.
Skälen för regeringens förslag
Kommittén föreslår att det införs en definition
av arbete med forskning och utveckling.
Begreppen forskning och utveckling (FoU)
förekommer bl.a. i reglerna om avdrag för
utgifter i 16 kap. 9 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och i OECD:s s.k. Frascati manual
(Proposed standard practise for surveys on
research and experimental development, 2002).
Reglerna i 16 kap. 9 § inkomstskattelagen har
följande lydelse:
Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan
antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt ska dras av. Detta
gäller även utgifter för att få information om sådan
forskning och utveckling.
Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för
anskaffning av vissa tillgångar ska dras av genom årliga
värdeminskningsavdrag tillämpas också på utgifter som
avses i första stycket.

För att få avdrag enligt detta lagrum krävs dels
att det är fråga om en utgift för FoU, dels att
utgiften har eller kan antas få betydelse för
näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt.
Enligt OECD:s Frascati-manual avses med
FoU-verksamhet ”verksamhet som sker på
systematisk grundval för att öka fonden av
vetande, inkluderande kunskap om människa,
natur och samhälle, samt att utnyttja detta
vetande för nya användningsområden”. Skillnad
görs i Frascati-manualen mellan grundforskning,
tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Med
grundforskning avses ”att systematiskt söka
efter ny kunskap och nya idéer utan någon
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bestämd tillämpning i sikte”. Tillämpad forskning innebär ”att systematiskt söka efter ny
kunskap och nya idéer med en bestämd
tillämpning i sikte”. Vidare definieras i nämnda
manual utvecklingsarbete som arbete med ”att
systematiskt utnyttja forskningsresultat och
vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya
material, produkter, processer, system, tjänster
eller väsentliga förbättringar av redan existerande
sådana”.
Innebörden av begreppet FoU i inkomstskattelagen och i Frascati-manualen ligger i linje
med de begrepp som används internationellt i
redovisningssammanhang genom International
Financial Reporting Standards. Även Statistiska
centralbyrån (SCB) använder en definition som i
princip motsvarar definitionen i Frascatimanualen. SCB definierar forskning som ett
systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap
eller nya idéer med eller utan en bestämd
tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet
definieras som ett systematiskt arbete som
utnyttjar
forskningsresultat,
vetenskaplig
kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya
material, varor, tjänster, processer, system,
metoder eller väsentliga förbättringar av redan
existerande sådana.
Kommittén gör bedömningen att definitionen
av FoU bör få en så tydlig avgränsning som
möjligt och ligga i linje med de redan etablerade
definitionerna, där OECD:s definitioner av FoU
kan ge vägledning. Enligt kommittén är det dock
viktigt att definitionen anpassas och avgränsas på
ett sätt som lämpar sig för ändamålet.
Mot denna bakgrund föreslår kommittén att
som arbete med FoU ska avses systematiskt
arbete med att ta fram ny kunskap (forskning)
eller systematiskt arbete med att använda
resultatet av forskning för att utveckla nya eller
väsentligt förbättrade varor, tjänster eller
produktionsprocesser (utveckling). Vidare föreslår kommittén att till FoU-arbete bara ska
räknas arbete som är kvalificerat och som direkt
utgör FoU eller ingår som en central del i sådant
arbete.
Flera av remissinstanserna, däribland Förvaltningsrätten i Uppsala, Statskontoret, ESV, Skatteverket, IVA, LRF och SSR, framhåller att
förslaget medför tillämpnings- och gränsdragningssvårigheter. Förvaltningsrätten i Uppsala
och LRF ifrågasätter varför inte någon av de
definitioner av FoU som finns inom skatterätten
och redovisningsrätten används.
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Regeringen anser att det är viktigt att
skatteincitamentet utformas på ett sådant sätt att
det stimulerar till ökade investeringar i
verksamhet med reellt FoU-innehåll som
medför positiva externa effekter. Vid utformningen av systemet är det även viktigt att beakta
att frågan om vilket slags arbete som ska ligga till
grund för en nedsättning av arbetsgivaravgifterna
är av stor betydelse för stödets offentligfinansiella kostnad. Hur FoU definieras har i
detta sammanhang en avgörande betydelse. I
likhet med kommittén anser regeringen att de
definitioner av FoU som finns inom OECD och
redovisningsrätten samt tillämpningen av
begreppet FoU inom skatterätten bör utgöra en
utgångspunkt för hur FoU ska definieras. Enligt
regeringens bedömning är dessa definitioner
dock mindre lämpliga för detta ändamål och bör
därför inte användas utan att vissa anpassningar
görs, vilket även kommittén har föreslagit.
Majoriteten av remissinstanserna delar denna
bedömning. Det kan även nämnas att flera andra
länder som har infört skatteincitament för FoU,
däribland Nederländerna och Norge, särskilt har
definierat FoU som omfattas av incitamentet.
Regeringen anser att den definition av FoU som
kommittén föreslår är väl anpassad och
avgränsad för ändamålet med skatteincitamentet,
dvs. att stimulera till ökade investeringar i
verksamhet med reellt FoU-innehåll som ger
positiva externa effekter till en begränsad
offentligfinansiell kostnad.
Det är enligt regeringens bedömning vidare
både naturligt och oundvikligt att en definition
av forskning respektive utveckling som avgränsar vilket arbete som ska omfattas av
nedsättningen av arbetsgivaravgifterna medför
vissa gränsdragningsfrågor. Regeringen anser, i
likhet med FAR, Förvaltningsrätten i Malmö och
KFM, att den av kommittén föreslagna definitionen av FoU innebär en tydlig avgränsning av
det arbete som ska omfattas av förslaget och
därmed väl uppfyller sitt syfte.
Statskontoret anser att ett sätt att hantera de
gränsdragningsfrågor som behandlas ovan kan
vara att kräva att personen som arbetar med FoU
ska ha viss utbildning. Kommittén har övervägt
ett sådant krav men funnit att nackdelarna
överväger fördelarna. Ett utbildningskrav utan
undantag skulle bli alltför strikt och inte lämna
något utrymme för personer vars kunskap
motsvarar men inte uppfyller utbildningskravet.
En regel om att även motsvarande kvalifikationer
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inom området är tillräckligt skulle samtidigt göra
reglerna mindre förutsebara och därmed motverka syftet med ett utbildningskrav. Regeringen
instämmer mot denna bakgrund i kommitténs
bedömning. Något krav på viss utbildning bör
därför inte införas.
Det är inte nödvändigt att arbetet avser både
forskning och utveckling för nedsättning av
arbetsgivaravgifterna utan arbetet kan avse
antingen forskning eller utveckling. Lagrådet har
mot denna bakgrund ifrågasatt behovet av en
gemensam definition av FoU och framhållit att
reglerna skulle vinna i klarhet om de utformas så
att de avser personer som arbetar med forskning
eller utveckling. Regeringen instämmer i denna
bedömning och föreslår därför av tydlighetsskäl
att det i stället för en gemensam definition av
FoU ska införas en definition av forskning och
en definition av utveckling. Med forskning ska
avses systematiskt och kvalificerat arbete med att
ta fram ny kunskap. Med utveckling ska avses
systematiskt och kvalificerat arbete med att
använda resultatet av forskning för att utveckla
nya varor, tjänster eller produktionsprocesser
eller väsentligt förbättra redan existerande
sådana. Nedan framgår det att en ytterligare
förutsättning för att det ska röra sig om
forskning respektive utveckling är att arbetet har
ett kommersiellt syfte.
De föreslagna definitionerna av forskning och
utveckling är avsedda att omfatta all slags FoUverksamhet som har ett reellt FoU-innehåll,
oavsett om det t.ex. rör sig om teknik, naturvetenskap, medicin eller något annat forskningsområde. De omfattar även all produktion av
varor och tjänster med ett reellt FoU-innehåll.
Gemensamt för arbete med forskning respektive
utveckling är i detta sammanhang att det ska vara
fråga om arbete som utförs systematiskt. Att
arbetet ska vara systematiskt innebär att det ska
undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt
en viss metod (en plan).
För att arbete ska utgöra forskning krävs det
att arbetet avser framtagande av ny kunskap.
Med ny kunskap avses kunskap som tidigare inte
varit känd. Det är dock viktigt att framhålla att
kravet på att kunskapen ska vara ny inte betyder
att forskningen inte kan utgå från resultatet av
tidigare forskning och bygga vidare på denna.
Det centrala är att det genom det systematiska
arbetet tillkommer ny kunskap. Vidare krävs det
för att arbete ska utgöra utveckling att utvecklingen avser nya eller väsentligt förbättrade

varor, tjänster eller produktionsprocesser. I det
följande används samlingsbegreppet produkter,
med vilket avses varor, tjänster eller produktionsprocesser. Med nya produkter avses att ta
fram produkter som tidigare inte funnits. Med
att en produkt väsentligt förbättras avses att den
genomgår en förändring som leder till en
väsentlig förbättring med avseende på exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning
och tillhandahållande. Utvecklingsarbetet ska
vidare utgå från användningen av resultat av
forskning, vilket betyder att forskningsresultat
ska vara en avgörande förutsättning för
utvecklingen av en produkt. Till utvecklingsarbete hör således normalt inte arbete med att
löpande utveckla en befintlig produkt, såsom att
den förfinas, justeras eller anpassas, eftersom
detta oftast varken grundar sig på forskning eller
leder till några väsentliga förbättringar av
produkten.
En utgångspunkt för förslaget är att det ska
gynna FoU. Regeringen anser därför, i motsats
till Företagarna och TCO, att förslaget inte bör
omfatta sådana innovationer som inte utgör
FoU. SSR och TCO framhåller att det är en
begränsning att förslaget till stor del inte
kommer att omfatta utredningsarbete som görs
av samhällsvetare respektive löpande tjänsteutveckling. Regeringen kan konstatera att i
vilken utsträckning visst utredningsarbete och
löpande tjänsteutveckling kommer att omfattas
är delvis beroende av hur arbetet organiseras och
en fråga som måste avgöras i varje enskilt fall.
Arbetet ska ha ett kommersiellt syfte
Kommittén föreslår att en förutsättning för
nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska vara att
arbetet med FoU har ett kommersiellt syfte.
Avsikten är att utesluta FoU som bedrivs i
offentlig regi av stat, kommun eller landsting
eftersom sådan huvudsakligen redan är
finansierad av offentliga medel. Kommittén
konstaterar att ett krav på kommersiellt syfte
innebär att även FoU-verksamhet som bedrivs
av andra icke vinstdrivande juridiska personer
(till exempel stiftelser) kan falla utanför
definitionerna av forskning respektive utveckling. Kommittén ser inga problem med detta
eftersom icke vinstdrivande verksamhet ligger
utanför den grupp som stödet enligt kommittédirektiven främst ska rikta sig till, nämligen
näringslivet.
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Verksamhet som bedrivs i offentlig regi
finansieras huvudsakligen av offentliga medel
varför ett stöd till FoU som bedrivs i offentlig
regi enligt regeringens mening i första hand bör
regleras genom de offentliga anslagen och inte
inom ramen för skattesystemet. Mot denna
bakgrund instämmer regeringen, i motsats till
SSR, Statens energimyndighet och KFM, i
kommitténs bedömning att FoU som bedrivs i
offentlig regi inte bör omfattas. Ett krav på att
arbetet ska ha ett kommersiellt syfte innebär en
sådan begränsning.
När det gäller frågan om åtgärder avseende
offentligt finansierad forskning vill regeringen
framhålla att regeringen i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
som har behandlats av riksdagen har presenterat
ett antal åtgärder för att öka nyttiggörandet av
den kunskap som genereras i den offentligt
finansierade forskningen. Dessa åtgärder syftar
till att främja kvalitet och prestation i
universitetens och högskolornas samverkan och
nyttiggörande.
Skatteverket och IVA anser att kravet på
kommersiellt syfte bör tas bort av förenklingsskäl. Kravet innebär enligt Skatteverket och
Chalmers tekniska högskola att vissa aktörer
missgynnas vilket kan leda till snedvridning av
resurserna för FoU. Skatteverket och Chalmers
tekniska högskola anser att det är lämpligare att
utesluta FoU som finansieras med statliga medel
oberoende av om utföraren har vinstsyfte eller
inte. Regeringen anser dock att den av
Skatteverket och Chalmers tekniska högskola
förordade modellen skulle försvåra tillämpningen betydligt och därför inte bör införas.
Förvaltningsrätten i Malmö, Skatteverket,
Chalmers tekniska högskola och Lunds
universitet anser att den inom skatterätten
etablerade termen ”näringsverksamhet” bör
användas i stället för ”kommersiellt syfte”.
Regeringen instämmer i remissinstansernas
uppfattning att det är att föredra om redan
etablerade termer kan användas. Av 13 kap. 1 §
första stycket inkomstskattelagen följer att med
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet
som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.
Avgränsning till sådan verksamhet som bedrivs
med ett förvärvssyfte betyder att verksamheten
ska ge ett ekonomiskt utbyte, dvs. att det ska
finnas ett vinstsyfte. Juridiska personers
verksamhet kan dock trots avsaknaden av ett
vinstsyfte i vissa fall anses utgöra närings242

verksamhet, förutsatt att den inte har alltför
begränsad omfattning (jfr RÅ 1998 ref. 10).
Begreppet näringsverksamhet har i praxis således
givits en något vidare innebörd än vad som är
avsikten med det föreslagna kravet på
kommersiellt syfte.
Eftersom syftet med förslaget är att stimulera
till ökade investeringar i FoU inom näringslivet
är enligt regeringens bedömning en avgränsning
till sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap.
1 § inkomstskattelagen mindre lämplig, bl.a.
eftersom det med hänsyn till hur begreppet har
tolkats i praxis även skulle kunna medföra att
stöd ges till icke-vinstdrivande verksamhet. Med
hänsyn till detta anser regeringen att det är mer
ändamålsenligt med en avgränsning till arbete
med FoU som har ett kommersiellt syfte.
Regeringen föreslår därför att en förutsättning
för avdrag ska vara att arbetet har ett
kommersiellt syfte.
Bedömningen av om arbetet har ett
kommersiellt syfte ska göras utifrån det företag
där FoU-projektet bedrivs och innehållet i och
syftet med detta projekt. När det gäller projekt i
vinstdrivande företag bör utgångspunkten vara
att FoU-arbetet har ett kommersiellt syfte. Om
en person arbetar i ett FoU-projekt som bedrivs
av ett vinstdrivande företag innebär detta således
i regel att kommersialiseringskravet är uppfyllt,
oavsett om personen är anställd i ett företag (det
där FoU bedrivs eller något annat företag) eller
av en offentlig arbetsgivare. Omvänt gäller att
om en person arbetar i ett FoU-projekt som
bedrivs i offentlig regi är kommersialiseringskravet i regel inte uppfyllt, oavsett om personen
är anställd i ett företag eller av en offentlig
arbetsgivare (den som bedriver FoU eller någon
annan arbetsgivare).
Lagförslag
Definitionerna tas in i de nya paragraferna 1 kap.
11 och 12 §§ socialavgiftslagen, se avsnitt 3.18.
6.9.4.3 Definition av koncern
Regeringens förslag: Med koncern avses en

koncern av sådant slag som anges i årsredovisningslagen.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Kommittén föreslår
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att en hänvisning görs till aktiebolagslagen
(2005:551).
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har
inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår
av avsnitt 6.9.4.6 ska taket för avdrag vid
beräkningen av arbetsgivaravgifterna gälla på
koncernnivå. Taket innebär att avdrag får göras
med högst 230 000 kronor per koncern och
månad. Eftersom begreppet koncern har olika
innebörd i olika lagar bedömer kommittén att
begreppet koncern måste definieras särskilt när
det gäller det föreslagna avdraget för FoU.
Kommittén föreslår att koncern ska ha samma
innebörd som i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen, med
tillägget att andra juridiska personer än svenska
aktiebolag ska kunna vara moderbolag.
På socialavgiftsområdet har det hittills varit
brukligt att inte definiera vad som avses med
koncern. Begreppet koncern har t.ex. inte
definierats i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980), se 5 §. Eftersom
begreppet koncern har olika innebörd i olika
lagar skulle en definition i förevarande fall dock
öka förutsebarheten och underlätta tillämpningen av reglerna. Regeringen instämmer därför
i kommitténs bedömning att begreppet koncern
bör definieras särskilt.
Regeringen anser att en hänvisning bör göras
till koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) i stället för till den
definition som finns i aktiebolagslagen. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att det är
önskvärt att även koncerner där en annan
juridisk person än ett aktiebolag är moderföretag
omfattas. Om hänvisning sker till aktiebolagslagen så måste det särskilt anges att även andra
juridiska personer än aktiebolag ska räknas som
moderföretag. Regeringen anser därför att det är
mer ändamålsenligt att koncerndefinitionen i
stället knyts till årsredovisningslagen, som inte
förutsätter att moderföretaget är en association
av ett visst slag. Enligt årsredovisningslagen kan
alla fysiska och juridiska personer som direkt
eller indirekt omfattas av en årsredovisning,
koncernredovisning eller delårsrapport vara
moderföretag. Definitionerna skiljer sig inte åt i
övrigt.
Förenklat innebär årsredovisningslagens
definition att om ett företag, moderföretaget,

innehar mer än hälften av rösterna i en annan
juridisk person, dotterföretaget, så ingår
företagen i samma koncern. Det finns även några
andra i årsredovisningslagen beskrivna sätt att
skapa ett koncernförhållande.
Lagförslag
Definitionen föreslås i den nya paragrafen 1 kap.
13 § socialavgiftslagen, se avsnitt 3.18.
6.9.4.4 Avdrag vid avgiftsberäkningen
Regeringens förslag: Den som ger ut avgiftspliktig

ersättning till en person som arbetar med
forskning eller utveckling ska göra avdrag vid
beräkningen av arbetsgivaravgifterna, oavsett var
företaget hör hemma eller i vilken form eller
omfattning verksamheten bedrivs.
Vid beräkningen av avdrag för personer som
arbetar med forskning eller utveckling avses med
avgiftspliktig ersättning inte ersättning till en
person som arbetar med forskning eller
utveckling som vid årets ingång är under 26 eller
över 65 år.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Kommitténs förslag
innehåller inget uttryckligt undantag för
personer som är över 65 år.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har
inget att invända mot förslagen.
Skälen för regeringen förslag: Kommittén
föreslår att den som ger ut avgiftspliktig
ersättning enligt 2 kap. socialavgiftslagen till en
person som arbetar med forskning eller utveckling ska få nedsättning av sina arbetsgivaravgifter, oavsett var företaget hör hemma eller i
vilken form eller omfattning verksamheten
bedrivs. En förutsättning för att kunna utnyttja
stödet är att svenska arbetsgivaravgifter ska
betalas. Detta innebär normalt att FoU-arbetet
utförs i Sverige. Om arbetet utförs hos ett
svenskt eller utländskt företag är mot denna
bakgrund av mindre betydelse. Regeringen
instämmer i kommitténs bedömning att det
saknas skäl att ställa krav på att den som ger ut
den avgiftspliktiga ersättningen ska bedriva
verksamhet i någon särskild form eller
omfattning. Regeringen föreslår därför att den
som ger ut avgiftspliktig ersättning till en person
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som arbetar med forskning eller utveckling ska
göra avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för denna person, oavsett var företaget
hör hemma eller i vilken form eller omfattning
verksamheten bedrivs. Personen kan således vara
anställd i såväl en liten enskild firma som ett
stort aktiebolag.
Under de senaste åren har flera riktade
åtgärder vidtagits på socialavgiftsområdet, främst
för att skapa efterfrågan på viss arbetskraft. Som
ett led i detta har bl.a. socialavgifterna för
personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år
satts ned. Nedsättningen innebär att avgifterna,
med undantag för ålderspensionsavgiften,
uppgår till en fjärdedel av de totala avgifterna.
Vidare gäller för personer som vid årets ingång
har fyllt 65 år att bara ålderspensionsavgiften och
inte övriga avgifter ska betalas. För dem som är
födda före 1938 ska dock inga avgifter betalas.
Nedsättningen för dessa personer är därmed
redan i dag större per anställd än det föreslagna
avdraget för personer som arbetar med forskning
eller utveckling.
Om förslaget om avdrag för personer som
arbetar med forskning eller utveckling skulle
tillämpas även för personer under 26 år skulle
utrymmet för avdrag enligt förslaget vara mycket
begränsat, eftersom ålderspensionsavgiften inte
får tas i anspråk. Regeringen föreslår därför, i
likhet med kommittén, att avdrag bara ska få
göras för personer som arbetar med forskning
eller utveckling som vid årets ingång har fyllt
26 år. Vid beräkningen av avdraget från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning eller utveckling ska med avgiftspliktig
ersättning därför inte avses ersättning till en
person som arbetar med forskning eller utveckling och som är under 26 år.
För personer som vid årets ingång har fyllt
65 år betalas endast ålderspensionsavgiften och i
vissa fall ingen avgift alls. Det är därför inte
möjligt att ytterligare sätta ned avgifterna för
personer som har fyllt 65 år. Detta innebär att
dessa personer i praktiken inte kommer att
omfattas av förslaget om avdrag för personer
som arbetar med forskning eller utveckling.
Regeringen anser att det är lämpligt att det
uttryckligen framgår av lagtexten att avdrag inte
ska göras för personer som arbetar med
forskning eller utveckling och som vid årets
ingång har fyllt 65 år. Vid beräkningen av
avdraget från arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning eller utveckling ska
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med avgiftspliktig ersättning därför inte avses
ersättning till en person som arbetar med
forskning eller utveckling och som är över 65 år.
Lagförslag
Förslagen tas in i den nya paragrafen 2 kap. 29 §
socialavgiftslagen, se avsnitt 3.18.
6.9.4.5 Arbetstidsvillkoret
Regeringens förslag: Avdrag får göras bara om

personen under kalendermånaden har arbetat
med forskning eller utveckling hos den
avgiftsskyldige under minst tre fjärdedelar och
minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid
(arbetstidsvillkoret).
Avdrag får även göras om den avgiftsskyldige
med stöd av arbetstidsvillkoret har fått göra
avdrag för personen under var och en av de
närmast föregående fyra kalendermånaderna.
Om orsaken till att arbetstidsvillkoret inte är
uppfyllt beror på att personen har fått ändrade
arbetsuppgifter och inte längre arbetar med
forskning eller utveckling i tillräcklig omfattning, får avdrag dock inte göras.
Kommitténs förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller
har inget att invända mot förslagen.
Förvaltningsrätten i Malmö anser att villkoret kan
medföra tillämpnings- och gränsdragningssvårigheter samt vara svårt att kontrollera, varför
det bör övervägas om det kan utgå. Kronofogdemyndigheten (KFM) är tveksam till arbetstidsvillkoret och anser att arbetets kvalitet och inte
omfattningen bör vara avgörande. Avdrag ska då
beräknas efter en proportionell fördelning av
lönen beroende på nedlagd tid för FoU.
Skatteverket och Förvaltningsrätten i Malmö
framhåller även att arbetstidsvillkoret kräver en
omfattande dokumentation om arbetstider och
arbetsuppgifter för personer som arbetar med
forskning respektive utveckling.
Skälen för regeringens förslag: För att stödet
så långt som möjligt ska gå till FoU-arbete
föreslår kommittén att ett villkor för avdrag bör
vara att minst tre fjärdedelar och minst
15 timmar av den faktiska arbetstiden under
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kalendermånaden avser arbete med forskning
eller utveckling.
Förvaltningsrätten i Malmö anser att arbetstidsvillkoret kan medföra tillämpnings- och
gränsdragningssvårigheter samt vara svårt att
kontrollera, varför det bör övervägas om det inte
kan utgå. Mot bakgrund av syftet med stödet
anser regeringen dock, i likhet med kommittén,
att en förutsättning för avdrag bör vara att en
inte oväsentlig del av personens arbetstid under
kalendermånaden består av arbete med forskning
eller utveckling. Enligt regeringens bedömning
har det av kommittén föreslagna arbetstidsvillkoret utformats på ett sätt som gör det
förhållandevis enkelt att tillämpa. Detta eftersom
avgiftsunderlaget för personer som arbetar med
forskning eller utveckling som ligger över
gränsen kommer att motsvara hela den avgiftspliktiga ersättning som omfattas av nedsättningen och inte bara den del som hänför sig
till arbete med forskning eller utveckling. KFM
är tveksam till arbetstidsvillkoret och anser att
arbetets kvalitet och inte omfattningen bör vara
avgörande. Avdrag ska då enligt KFM beräknas
efter en proportionell fördelning av lönen
beroende på nedlagd tid för FoU. Den modell
KFM föreslår skulle enligt regeringens
bedömning försvåra tillämpningen betydligt och
bör därför inte införas. Regeringen kan slutligen
konstatera att det för kontrollen av villkoret
kommer att, som Skatteverket och Förvaltningsrätten i Malmö framhåller, krävas viss dokumentation om arbetstider och arbetsuppgifter för
personer som arbetar med forskning respektive
utveckling. Detta är emellertid uppgifter som
den avgiftsskyldige bör ha redan i dag.
Visserligen kan det skifta från företag till företag,
men för flertalet rör det sig sannolikt om en
relativt enkel hantering. Den administrativa
börda som villkoret medför bedöms därför i de
allra flesta fall vara begränsad och rimlig utifrån
det stöd som ges. Majoriteten av remissinstanserna delar även denna bedömning.
Den av kommittén föreslagna omfattningen
och andelen av arbetstiden som ska bestå av
arbete med forskning eller utveckling framstår
enligt regeringens mening som rimlig. Villkorets
utformning är även, som tidigare nämnts,
lämplig av förenklingsskäl. Regeringen föreslår
därför att avdrag får göras bara om en person
under kalendermånaden hos den avgiftsskyldige
har arbetat med forskning eller utveckling under

minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin
faktiska arbetstid.
För att avdrag ska kunna göras även när
personen har semester, är föräldraledig eller är
sjuk under en del av månaden föreslår
regeringen, i likhet med kommittén, att avdrag
även ska kunna göras om den avgiftsskyldige har
fått göra avdrag med stöd av arbetstidsvillkoret
för personen under var och en av de närmast
föregående fyra kalendermånaderna. Om
orsaken till att arbetstidsvillkoret inte är uppfyllt
är att personen har fått ändrade arbetsuppgifter
och inte längre arbetar med forskning eller
utveckling i tillräcklig omfattning, ska avdrag
dock inte få göras.
Lagförslag
Förslagen tas in i den nya paragrafen 2 kap. 30 §
socialavgiftslagen, se avsnitt 3.18.
6.9.4.6 Avdragets storlek
Regeringens förslag: Vid beräkningen av arbets-

givaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till en
person som arbetar med forskning eller
utveckling ska avdrag göras med 10 procent av
avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får
inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Det sammanlagda avdraget för samtliga
personer som arbetar med forskning eller
utveckling hos den avgiftsskyldige får inte
överstiga 230 000 kronor.
Om flera avgiftsskyldiga som ingår i samma
koncern uppfyller villkoren för att få göra
avdrag, ska de vid bedömningen av avdragsrätten
anses som en avgiftsskyldig. Avdrag ska i ett
sådant fall i första hand göras av moderföretaget.
Till den del avdraget inte kan utnyttjas av
moderföretaget, får avdraget utnyttjas av
dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.
Kommitténs förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har
inget att invända mot förslagen. Skatteverket
anser att takregeln bör tas bort i kombination
med att avdraget sänks till 2,5 procent av
avgiftsunderlaget för att förslaget ska ge större
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incitament till ökad FoU och minska risken för
dödviktskostnader. Skatteverket framhåller att
ett slopande av takregeln skulle förenkla
regelsystemet och innebära lägre administrativa
kostnader. Ekonomistyrningsverket (ESV) framhåller att ett lågt satt tak medför stora
dödviktskostnader och att en lösning utan tak
skulle minska dödviktskostnaderna och på
marginalen påverka även stora företag. För det
fall en takregel införs anser Skatteverket, i likhet
med
Tjänstemännens
Centralorganisation
(TCO), att takbeloppet bör höjas i kombination
med att avdraget sänks till fem procent av
avgiftsunderlaget för att minska risken för
dödviktskostnader. Verket för innovationssystem
(Vinnova), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA), Statskontoret och Almi Företagspartner
AB (Almi) framhåller att avdragets storlek gör
att incitamentseffekterna för större företag är
begränsade.
Myndigheten
för
utländska
investeringar i Sverige (Invest Sweden) anser att
storleken på avdraget kan vara för lågt för att ha
en betydande påverkan på företags beslut om
lokaliseringen av FoU i Sverige eller utomlands.
Vinnova anser dock att förslaget ger väsentliga
incitamentseffekter
för
mindre
företag.
Skatteverket, Landsorganisationen i Sverige
(LO), Sveriges akademikers centralorganisation
(Saco), TCO och Lunds universitet framhåller att
en takregel kan kringgås och medföra
samhällsekonomiska snedvridningar genom att
företagen anlitar utomstående konsulter för
FoU i stället för att anställa egen personal. För
att minska risken för kringgåenden och
snedvridningar anser Skatteverket, i likhet med
TCO, att endast det företag som utför FoU bör
få göra avdrag upp till takbeloppet. Det
utförande företaget ska enligt Skatteverkets
förslag dock kunna överföra hela eller delar av
sitt subventionsutrymme till underleverantörer.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
instämmer i kommitténs förslag att stödet bör
utformas som ett avdrag med en viss procent av
avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning eller utveckling. Enligt regeringens
mening är en utgångspunkt för storleken på
avdraget att avdraget bör vara så stort att det i
största möjliga utsträckning får effekt vid
företagens dimensionering av FoU. En alltför
hög subventionsnivå innebär dock att den
offentligfinansiella kostnaden blir för hög utifrån
givna ramar. Genom att vid ett givet procentuellt
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avdrag bestämma att avdraget vid beräkningen av
arbetsgivaravgifterna får uppgå till ett visst
högsta belopp kan de offentligfinansiella
kostnaderna för stödet begränsas.
Kommittén föreslår, vid en avvägning mellan
avdragets procentuella storlek och ett högsta
belopp för avdrag (taket), att vid beräkningen av
arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med forskning eller utveckling ska avdrag göras
med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock med
högst 230 000 kronor per koncern och månad.
Detta motsvarar ett avgiftsunderlag om
27,6 miljoner kronor per koncern och år. För att
företaget ska beakta subventionen i största
möjliga utsträckning bör den procentuella
nedsättningen enligt kommittén vara hög. Detta
medför vid en given offentligfinansiell ram ett
lägre tak.
Regeringen delar, i motsats till Skatteverket,
kommitténs bedömning att det bör införas ett
tak för att begränsa den offentligfinansiella
kostnaden. Skatteverket, LO, Saco, TCO och
Lunds universitet framhåller att en takregel kan
kringgås och medföra samhällsekonomiska
snedvridningar genom att företagen anlitar
utomstående konsulter i stället för att anställa
egen personal. För att minska risken för
kringgåenden
och
snedvridningar
anser
Skatteverket, i likhet med TCO, att endast det
företag som utför FoU bör få göra avdrag upp
till takbeloppet. Det utförande företaget ska
enligt Skatteverkets förslag dock kunna överföra
hela eller delar av sitt subventionsutrymme till
underleverantörer. Den av remissinstanserna
föreslagna lösningen skulle enligt regeringens
bedömning betydligt öka komplexiteten i
förslaget och den administrativa bördan för
företagen. Genom att höja regelbördan för de
företag som vill få del av nedsättningen skulle
förslaget bli mindre attraktivt och därmed ge
mindre incitament för att investera i FoU.
Regeringen anser därför att den av remissinstanserna föreslagna lösningen inte ska införas.
Att helt begränsa nedsättningen till anställda i
det företag där FoU bedrivs eller att på annat
sätt utesluta konsultföretag från stödet skulle
vidare medföra en annan snedvridning, nämligen
att FoU som utförs av anställda i andra företag
missgynnas jämfört med FoU med egna
anställda. Regeringen anser att den senare snedvridningen är mera allvarlig. Dessutom bör det
enligt regeringens bedömning finnas faktorer
som gör det mindre intressant för företagen att
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anlita konsulter för att utföra FoU. För det
första kan det antas att en användning av
konsulter gör det ännu svårare för företagen att
utestänga andra från att ta del av avkastningen
från de skapade immateriella tillgångarna,
eftersom konsulterna kommer att få tillgång till
känslig information avseende uppdragsgivarens
FoU. För det andra medför anlitandet av
konsulter koordinations- och komplexitetskostnader. Dessa kostnader kan antas öka ju fler
konsulter ett företag använder. Båda faktorerna
kommer, enligt regeringens uppfattning, att
motverka användningen av konsulter för att
kringgå taket. Några begränsningar för att anlita
konsulter bör därför inte införas.
När det gäller nivån på taket framhåller bl.a.
Statskontoret, IVA och Almi att incitamentseffekten för större företag är begränsad. Invest
Sweden anser att storleken på avdraget kan vara
för lågt för att ha en betydande påverkan på
företags beslut om lokalisering av FoU i Sverige.
ESV framhåller att ett lågt satt tak medför stora
dödviktskostnader och att en lösning utan tak
skulle minska dödviktskostnaderna och på
marginalen påverka även stora företag.
Skatteverket och TCO anser att ett högre tak i
kombination med ett lägre procentuellt avdrag
skulle minska risken för dödviktskostnader.
Syftet med att ge ett skatteincitament för FoU
är i första hand att ge nya och mindre företag
som vill växa ett väsentligt incitament för ökade
investeringar i FoU. Det är dessa företag som
har störst svårigheter med att finansiera FoU
och som därför investerar mindre i FoU än vad
som skulle vara samhällsekonomiskt optimalt.
Regeringen anser mot denna bakgrund att den
procentuella nivån på avdraget samt det tak för
avdrag som kommittén föreslår framstår som väl
avvägda.
Regeringen anser i likhet med kommittén att
taket för avdrag bör gälla på koncernnivå. En
koncern skulle annars kunna dela upp en och
samma verksamhet på flera olika företag för att
vart och ett av företagen ska kunna utnyttja
stödet upp till taket.
Regeringen föreslår sammanfattningsvis att
det vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna på
avgiftspliktig ersättning till en person som
arbetar med forskning eller utveckling ska göras
avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget för
denna person. Det sammanlagda avdraget för
samtliga personer som arbetar med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte

överstiga 230 000 kronor per koncern och
månad. Avdraget får dock inte medföra att
avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Det inkomstgrundande ålderspensionssystemet
är nämligen ett fristående försäkringssystem där
ålderspensionsavgiften har till uppgift att
finansiera systemet.
Om flera avgiftsskyldiga som ingår i samma
koncern uppfyller villkoren för att få göra avdrag
bör det finnas en ordning för hur stödet ska
fördelas. Regeringen föreslår därför att avdrag i
första hand ska göras i moderföretaget och att
det som därefter återstår får utnyttjas av
dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.
Lagförslag
Förslagen tas in i den nya paragrafen 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen, se avsnitt 3.18.
6.9.4.7 Behov av ändringar i andra lagar
Regeringens förslag: Tillägg ska göras i lagen om

särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen som dels förhindrar att avdraget för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling medför att arbetsgivaravgifterna
understiger ålderspensionsavgiften, dels anger i
vilken turordning avdrag ska göras.
Vidare ska ett tillägg göras i lagen om
fördelning av socialavgifter som innebär att
avdrag för personer som arbetar med forskning
eller utveckling ska räknas av mot arbetsgivaravgifterna i viss ordning.
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis
med regeringens. Kommittén har inte lämnat
något förslag om i vilken turordning avdrag ska
göras om avdrag både ska göras för personer
som arbetar med forskning eller utveckling och
för verksamhet i stödområde A eller vilka
arbetsgivaravgifter avdraget för personer som
arbetar med forskning eller utveckling ska räknas
av mot och i vilken ordning.
Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har inga synpunkter när det gäller
behovet av ändringar i andra lagar. Skatteverket
framhåller att det behöver analyseras om det bör
införas regler om i vilken turordning avdrag ska
göras om avdrag både ska göras för personer
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som arbetar med forskning eller utveckling och
för verksamhet i stödområde A samt att det kan
finnas anledning att se över fördelningen av olika
avgifter i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter.
Skälen för regeringens förslag: I lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän
löneavgift
och
socialavgiftslagen
(2000:980) finns bestämmelser om stöd till
näringslivet och viss ideell verksamhet i stödområde A. Stödet ges i form av avdrag vid
beräkningen av den allmänna löneavgiften och
arbetsgivaravgifterna. Eftersom bestämmelserna
om avdrag för personer som arbetar med
forskning eller utveckling och avdrag för
verksamhet i stödområde A kan tillämpas samtidigt anser regeringen, i likhet med kommittén,
att det i lagen om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen bör införas en
begränsningsregel för att förhindra att avdraget
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling medför att arbetsgivaravgifterna
understiger ålderspensionsavgiften. Som Skatteverket framhåller bör det även i samma lag
regleras i vilken turordning avdrag ska göras om
avdrag både ska göras för personer som arbetar
med forskning eller utveckling och för
verksamhet i stödområde A. Tillägg ska därför
göras i nämnda lag, enligt vilket avdrag i första
hand ska göras för personer som arbetar med
forskning eller utveckling
Vidare anser regeringen, i likhet med Skatteverket, att det bör regleras vilka arbetsgivaravgifter avdraget för personer som arbetar med
forskning eller utveckling ska räknas av mot och
i vilken ordning. Lagen om fördelning av
socialavgifter innehåller bestämmelser som anger
vilka förmåner inom systemen för social
trygghet som ska finansieras genom vilka
socialavgifter. I 11 § nämnda lag anges mot vilka
avgifter och i vilken ordning avdrag enligt lagen
om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen ska göras. Regeringen
föreslår att motsvarande ska gälla också för
avdrag för personer som arbetar med forskning
eller utveckling. Ett tillägg ska därför göras i
lagen om fördelning av socialavgifter.
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Lagförslag
Förslagen föranleder ändringar i 5 § lagen om
särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen och i 11 § lagen om fördelning av
socialavgifter, se avsnitt 3.21 och 3.19. Vidare
införs en ny paragraf, 7 §, i lagen om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen, se avsnitt 3.21.
6.9.4.8 EU-rättsliga överväganden
Regeringens bedömning: Förslaget om avdrag vid

beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer
som arbetar med forskning eller utveckling är
förenliga med bestämmelserna om likabehandling och fri rörlighet som ställs upp i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Förslaget utgör inte ett sådant statligt stöd
som måste anmälas till och godkännas av
Europeiska kommissionen.
Kommitténs bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig har inte haft några
synpunkter när det gäller förslagets förenlighet
med EU-rätten. Lunds universitet ifrågasätter,
mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2000 ref. 47 I och II,
om förslaget kan strida mot etableringsfriheten
eftersom en förutsättning för avdrag är att
svenska arbetsgivaravgifter ska betalas.
Skälen för regeringens bedömning
EU:s bestämmelser om likabehandling och fri
rörlighet
Inom EU omfattas frågor om direkta skatter av
medlemsstaternas kompetens. Enligt EU-domstolens rättspraxis är medlemsstaterna dock
skyldiga att iaktta EU:s bestämmelser om fri
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital
vid utövandet av sin kompetens. När det gäller
beskattningen av företag är det framförallt
etableringsfriheten som kommit att få stor
betydelse på den direkta skattens område.
Etableringsfriheten enligt artikel 49 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
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ger alla unionsmedborgare rätt att starta och
utöva verksamhet som företagare. Vidare
innebär etableringsfriheten en rätt att bilda och
driva företag på samma villkor som gäller för
medborgare i etableringsstaten enligt den där
gällande lagstiftningen.
Förslaget innehåller inga begränsningar i fråga
om var företaget ska höra hemma för att kunna
ta del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.
Eftersom såväl svenska som utländska företag
omfattas finns enligt kommittén inte någon
konflikt med EU-rätten i detta avseende.
Lunds universitet ifrågasätter, mot bakgrund
av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden
RÅ 2000 ref. 47 I och II, om förslaget kan strida
mot etableringsfriheten eftersom en förutsättning för nedsättning är att svenska arbetsgivaravgifter ska betalas.
Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden
avser dock en annan situation som inte har
bäring på detta förslag. I rättsfallet var det fråga
om skattemässig olikbehandling vid tillämpningen av de s.k. 3:12-reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid innehav i bolag som
inte hör hemma i Sverige. Några sådana
begränsningar finns, som anges ovan, inte i
aktuellt förslag.
Regeringen gör mot denna bakgrund, i likhet
med kommittén, bedömningen att förslaget inte
strider mot EU:s bestämmelser om likabehandling och fri rörlighet.
EU:s bestämmelser om statligt stöd
De svenska reglerna på den direkta skattens
område påverkas inte bara av bestämmelserna
om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och
kapital utan även av fördragets bestämmelser i
artikel 107–109 om statligt stöd. Av artikel 107.1
FEUF framgår att stöd som ges av en
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel
som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag
eller viss produktion inte är tillåtet om stödet
påverkar handeln mellan medlemsstaterna. I
artikel 107.2–3 FEUF anges ett flertal undantag
från detta förbud, bl.a. för stöd som lämnas för
att underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner. Medlemsstaterna är skyldiga att underrätta kommissionen
om sina planer på att ändra befintliga
stödåtgärder eller vidta nya. Ett stöd som
omfattas av artikel 107.1 FEUF är otillåtet om
det införs utan att kommissionen har under-

rättats och godkänt stödet. Otillåtna stöd kan
återkrävas av den som fått det. Undantag från
anmälningsförfarandet görs när det är fråga om
s.k. stöd av mindre betydelse eftersom samtliga
kriterier i artikel 107.1 FEUF då inte anses vara
uppfyllda.
En första förutsättning för att ett stöd ska
utgöra ett statligt stöd är att det är selektivt. En
skattelättnad till förmån för FoU är selektiv om
dess möjliga förmånstagare begränsas, framförallt rörande storlek, belägenhet eller bransch.
Skattelättnader för vissa produktionskostnader,
däribland kostnader för FoU, som syftar till att
uppnå allmänna mål för den ekonomiska
politiken utgör i vanliga fall inte statligt stöd om
de gäller utan åtskillnad för alla företag och för
all produktion av varor och tjänster. Det faktum
att vissa företag, framför allt inom forskningsoch utvecklingsintensiva sektorer, har större
utgifter för FoU än andra och på så sätt gynnas
av skattemässiga bestämmelser rörande FoU,
innebär inte i sig att bestämmelserna är
selektiva. 111
Arbetsgivaravgifter och egenavgifter ska vid
bedömningen av selektivitetskriteriet anses som
två separata system. Den omständigheten att
egenavgifter inte omfattas av förslaget innebär
således inte att förslaget blir selektivt (jfr
kommissionens beslut om statligt stöd den
7 december 2011, Nedsättning av egenavgifter
för egenföretagare, SA.32834, 2011/N). Den
föreslagna nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller alla företag oavsett storlek,
belägenhet eller bransch. Stödet är således inte
selektivt i detta avseende. Begränsningen av
förslaget till personer som arbetar med FoU som
vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år är en
generell åtgärd och innebär enligt regeringens
bedömning inte heller att stödet blir selektivt
enligt EU:s regler om statligt stöd. Förslaget
bedöms därför inte utgöra ett sådant statligt stöd
som måste anmälas till och godkännas av
Europeiska kommissionen.

111 Se Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (KOM/2006/728) – I
riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för
forskning och utveckling s. 8.
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6.9.4.9 Uppföljning och utvärdering
Regeringens bedömning: Den föreslagna nedsätt-

ningen av arbetsgivaravgifter för personer som
arbetar med forskning eller utveckling bör följas
upp och utvärderas.

Kommitténs bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig har inga synpunkter i
detta avseende. Riksrevisionen, Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden),
Verket för innovationssystem (Vinnova), Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys), Företagarna, Näringslivets regelnämnd, Tjänstemännens centralorganisation
(TCO), Näringslivets skattedelegation (NSD)
och Föreningen Svenskt Näringsliv framhåller att
reglerna bör följas upp och utvärderas.
Skälen för regeringens bedömning: Regeringen instämmer i kommitténs och flera av
remissinstansernas, däribland Riksrevisionen,
Vinnova, Tillväxtverket, TCO, NSD och
Föreningen Svenskt Näringsliv, bedömning att
det finns skäl att följa upp hur väl den föreslagna
nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling uppfyller sitt syfte och om
lagstiftningen medför några samhällsekonomiska
snedvridningar. Mot denna bakgrund bör den
föreslagna lagstiftningen följas upp och
effekterna av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning eller utveckling utvärderas. För att
uppföljningen och utvärderingen ska vara
meningsfull bör den genomföras först när
lagstiftningen varit i kraft en tid.
6.9.5

Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning eller utveckling i form av ett avdrag
med 10 procent av avgiftsunderlaget för dessa
personer, dock högst med 230 000 kronor per
koncern och månad. Som förutsättning för

avdraget gäller bl.a. att personerna vid årets
ingång ska ha fyllt 26 men inte 65 år.
Beräkningen av den offentligfinansiella
effekten utgår från SCB:s FoU-enkät som görs
vartannat år.112 Lönerna har skrivits fram till
2014 års nivå med den prognosticerade
utvecklingen av nominell BNP. SCB:s FoUenkät omfattar företag med minst 10 anställda.
Sammantaget bedöms lönesumman för personer
som arbetar med FoU i dessa företag (exklusive
konsultföretag) uppgå till ca 34 miljarder kronor
per år. Underlag för stödet är den del av lönekostnaderna som ligger under taket på
27,6 miljoner kronor per år. De sammanlagda
underlagen för stödet uppgår i dessa företag till
ca 10,56 miljarder kronor.
För att uppskatta den offentligfinansiella
kostnaden av den delen av stödet som tillfaller
mindre företag med färre än 10 anställda har
erfarenheterna från det norska systemet
SkatteFUNN varit en utgångspunkt. Uppskattningen av konsultkostnader för FoU bygger på
SCB:s FoU-enkät.
Med dessa utgångspunkter beräknas förslaget
leda till minskade intäkter från arbetsgivaravgifterna med 1,06 miljarder kronor. Enligt det
resonemang som förts ovan antas vinsterna i de
berörda företagen öka med lika mycket. Det
medför ökade bolagsskatteintäkter med
0,23 miljarder kronor. Sammanlagt minskar
därför skatteintäkterna med 0,82 miljarder
kronor vilket framgår av tabell 6.15.
Tabell 6.15 Offentligfinansiella effekter av nedsatta
arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning
eller utveckling
miljarder kronor
2014

2015

2016

2017

Varaktig
effekt

Intäkter från
socialavgifter

-1,06

-1,06

-1,06

-1,06

-1,06

Intäkter från
bolagsskatt

0,23

0, 23

0, 23

0, 23

0, 23

Summa offentligfinansiell effekt

-0,82

-0,82

-0,82

-0,82

-0,82

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
Anm. Beloppen är avrundande och summerar inte.

112 För en beskrivning av statistiken, se <www.scb.se/fou-foretag>.
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Effekter för företag
Enligt kommittén innebär förslaget om en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning eller utveckling att
de administrativa kostnaderna för berörda
företag kommer att öka. Kommittén bedömer
att det i genomsnitt vid varje deklarationstillfälle
tar 20 minuter att hantera uppgifterna om
ifrågavarande nedsättning, dvs. fyra timmar per
år. Enligt Tillväxtverkets databas MALIN kostar
en ekonomihandläggare i genomsnitt 266 kronor
i timmen. Den administrativa kostnaden för ett
företag kan därmed beräknas till 1 064 kronor
per år. Baserat på SCB:s statistik beräknas cirka
2 500 företag ha rätt till nedsättningen.
Sammantaget för alla 2 500 företag bedömer
kommittén att den administrativa kostnaden av
förslaget uppgår till 2,66 miljoner kronor per år
(= 2 500 x 1 064 kronor per år).
Regeringen föreslår att nedsättningen av
arbetsgivaravgifterna
ska
begränsas
till
230 000 kronor per koncern och månad, vilket
motsvarar 2,76 miljoner kronor per år. Av de
2 500 företag som har rätt till nedsättningen
bedöms ca 159 (6,4 procent) ha underlag som
överstiger 27,6 miljoner kronor per år. Vart och
ett av dessa företag får enligt förslaget nedsatta
arbetsgivaravgifter med 2,76 miljoner kronor
(=12 x 230 000 kronor) per år.
Skatteverket ifrågasätter kommitténs bedömning av tidsåtgången och anser att det
snarare handlar om en tidsåtgång på tjugo
minuter per månad och anställd och inte per
företag. Enligt Skatteverket måste berörda
företag rimligen upprätta och spara underlag
som visar vilka anställda som omfattas av
nedsättningen och att dessa arbetat med
forskning eller utveckling. Riksrevisionen och
Regelrådet anser att det finns risk för att
företagens administrativa kostnader kan bli
högre. Riksrevisionen pekar på t.ex. den initiala
administrativa kostnad som uppstår när
företagen bedömer vilka anställda som kan vara
berättigade till stöd. Regelrådet anser att
konsekvensanalysen är bristfällig mot bakgrund
av att det kan finnas administrativa kostnader
som inte har beaktats.
Även regeringen bedömer att förslaget kan
förväntas leda till en viss ökning av företagens
administrativa kostnader. För vissa företag kan
kostnaderna antas vara små, medan de för andra
företag kan vara högre. Vid bedömning av
kostnadernas storlek bör det också beaktas att

berörda företag redan i dag kan antas ha viss
dokumentation om såväl arbetsuppgifter som
arbetstider för personal som arbetar med forskning eller utveckling. Visserligen kan det skifta
från företag till företag, men för flertalet rör det
sig sannolikt om en relativt enkel hantering.
Regeringen anser därför att den av kommittén i
genomsnitt beräknade administrativa kostnaden
får bedömas som begränsad och rimlig i
förhållande till det stöd som ges. Majoriteten av
remissinstanserna delar denna bedömning.
Effekter för jämställdheten
En nedsättning av arbetsgivaravgifterna påverkar
de anställdas ekonomi om nedsättningen leder
till högre löner för de anställda. Beräkningen av
förslagets offentligfinansiella effekter utgår
emellertid från antagandet att nedsättningen inte
leder till ökade löner utan enbart till ökade
vinster i FoU-företagen. Det är dock rimligt att
anta att delar av föreslagen nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att övervältras på de
anställdas löner. Av forskarna är ca 25 procent
kvinnor och ca 75 procent män. En större del av
en nedsättning kommer vid en sådan övervältring att tillfalla män som grupp.
Effekter för Skatteverket och de allmänna
förvaltningsdomstolarna
Kommittén bedömer att förslaget om en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning eller utveckling
medför ökade kostnader för Skatteverket. Det
gäller kostnader för systemanpassningar,
anpassning av blanketter och broschyrer samt
andra informationsinsatser. Därutöver tillkommer kostnader för kontroller och för ett
system som kan hantera information avseende
koncerntillhörighet. Sammanfattningsvis bedömer kommittén att förslaget kommer att
medföra initiala kostnader på 4 115 000 kronor
och därutöver årliga merkostnader på
2 348 000 kronor.
Skatteverket anser att förslaget kommer att ge
upphov till ökade kostnader för verket.
Skatteverket delar kommitténs bedömning av
storleken på de initiala kostnaderna för
nedsättningen. I fråga om de årliga merkostnaderna beräknar Skatteverket dessa till
2 812 000 kronor.
En samlad bedömning av Skatteverkets
resursbehov görs i utg.omr. 3 avsnitt 3.4.
När det gäller konsekvenserna för de allmänna
förvaltningsdomstolarna bedömer kommittén
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att förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med
forskning eller utveckling kommer att leda till en
marginellt ökad arbetsbelastning. Förvaltningsrätten i Malmö anser att det finns anledning att
anta att förslaget kommer att innebära ett ökat
antal processer och riskerar därför att leda till
mer än en marginellt ökad arbetsbelastning.
Kammarrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Uppsala efterlyser en bättre uppskattning
av de konsekvenser som förslaget förväntas få
för domstolarna. Domstolsverket framhåller att
ett flertal mindre resurskrävande reformer
sammantaget kan medföra att ett resurstillskott
är nödvändigt.
Regeringen gör bedömningen att antalet mål
till följd av förslaget kan förväntas bli
förhållandevis begränsat. De merkostnader som
de tillkommande målen medför ska hanteras
inom befintliga ramar.

Innan ett system med nystartszoner kan träda
i kraft måste det godkännas av Europeiska
kommissionen. Förslaget notifierades till kommissionen den 31 maj 2013. Förfarandet hos
kommissionen är ännu inte avslutat. Om
kommissionen godkänner avdraget kommer det
att vara tidsbegränsat. Inför en eventuell förnyad
notifiering kommer åtgärden att utvärderas.
Regeringen avser att återkomma senare till
riksdagen med ett förslag. Ett system med
nystartszoner bedöms därför kunna träda i kraft
tidigast den 1 juli 2014.
Skattebortfallet vid ett införande av nystartszoner den 1 juli 2014 uppskattas till
0,08 miljarder kronor (0,16 miljarder kronor på
helårsbasis) med hänsyn tagen till de ökade
skatteintäkterna från inkomst av näringsverksamhet.

6.11
6.10

Nystartszoner

Förstärkt nedsättning av
egenavgifter

bedömning: För att ytterligare
förbättra de mindre företagens förutsättningar
för utveckling och tillväxt bör avdraget vid
beräkningen av egenavgifter höjas med
2,5 procentenheter till 7,5 procent och det
maximala avdragsbeloppet med 5 000 till
15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra
att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2014.
Regeringens

Regeringens bedömning: För att skapa arbets-

tillfällen och öka sysselsättningen i områden där
utanförskapet är utbrett bör ett system med
nystartszoner införas. Företag inom nystartszonerna får göra avdrag vid beräkningen av
socialavgifterna.
Skälen för regeringens bedömning: Som en
del av regeringens arbete med urban utveckling,
som fortsatt inriktas på att skapa en positiv
socioekonomisk utveckling i stadsdelar med
brett utanförskap, minska boendesegregationen,
sträva efter socialt och ekonomiskt hållbara
boendemiljöer samt uppnå bättre skolresultat,
bör ett system med nystartszoner införas.
Företag inom nystartszonerna som uppfyller
vissa villkor får göra avdrag vid beräkningen av
socialavgifterna. Nystartszonerna ska utgöras av
de områden där flest personer saknar sysselsättning, har låg utbildning och får långvarigt
försörjningsstöd. Vilka områden som ska utgöra
nystartszoner kommer att omprövas vart femte
år. Systemet med nystartszoner ska utvärderas.
Regeringen beslutade den 18 april 2013 en
lagrådsremiss där det föreslås att ett system med
nystartszoner införs.
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Skälen för regeringens bedömning: Företagande skapar tillväxt, vilket tryggar
sysselsättning och välfärd. Det är därför viktigt
att fortsätta arbetet med att skapa goda villkor
för företagande och entreprenörskap.
För att göra det mer attraktivt att starta, driva
och utveckla företag infördes 2010 en
nedsättning av egenavgifterna för enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är
delägare i handelsbolag och som vid årets ingång
har fyllt 26 men inte 65 år. Nedsättningen som
uppgår till 5 procentenheter är utformad som ett
avdrag vid avgiftsberäkningen. Vid beräkningen
av egenavgifter ska avdrag göras med 5 procent
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av avgiftsunderlaget, dock högst med
10 000 kronor per år.
Egenavgifterna anses fortfarande utgöra en
stor kostnad för många näringsidkare. En
förstärkning av nedsättningen av egenavgifterna
kan därför göra det mer attraktivt att driva ett
eget företag och ytterligare sänka tröskeln för
den som funderar på att starta ett eget företag.
En förstärkning av nedsättningen av egenavgifterna ökar även den enskilde näringsidkarens disponibla inkomst vilket underlättar
bedrivandet av verksamheten, framför allt för de
mindre företagen. Den utdragna lågkonjunkturen förstärker också behovet av att ytterligare
sänka kostnaderna och stärka likviditeten för de
mindre företagen. En förstärkning av nedsättningen av egenavgifterna medför även att
sysselsättningen för personer där alternativet till
att bedriva näringsverksamhet är att stå utanför
arbetsmarknaden kan komma att öka.
Mot denna bakgrund bör avdraget vid
beräkningen av egenavgifter höjas med
2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet
med 5 000 till 15 000 kronor per år. En sådan
förstärkning innebär att marginalskatten på
inkomster från aktiv näringsverksamhet minskar
med ytterligare 2,5 procentenheter för
inkomster upp till 200 000 kronor per år.
Avdraget får inte medföra att egenavgifterna
understiger ålderspensionsavgiften.
De offentligfinansiella effekterna av det
aviserade förslaget bedöms medföra minskade
skatteintäkter med 0,51 miljarder kronor för
2014. Den varaktiga minskningen av
skatteintäkterna beräknas till 0,45 miljarder
kronor per år. Förslaget beräknas beröra ca
180 000 enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är handelsbolagsdelägare.
Finansdepartementet har remitterat ett förslag
med angiven ändring. Regeringen avser att
senare under hösten 2014 återkomma till
riksdagen med ett förslag.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2014.

6.12

Mer fokuserad nedsättning av
socialavgifterna för de yngsta

bedömning: För att ytterligare
underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga
bör nuvarande nedsättning av socialavgifterna,
inklusive den allmänna löneavgiften, förstärkas
så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas för
personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år.
För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år
bör nedsättningen slopas. För personer som vid
årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år bör
nuvarande regler fortfarande gälla.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 juli 2014.
Regeringens

Skälen för regeringens bedömning: För
personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år
är socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften nedsatta. Nedsättningen innebär att
avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, uppgår till en fjärdedel av de totala
avgifterna. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för
2013 uppgår till 15,49 procent och att
egenavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för 2013 uppgår till 14,89 procent, om
inte anmälan om annan karenstid än sju dagar
har gjorts till Försäkringskassan.
Sänkta socialavgifter för unga bedöms underlätta arbetsmarknadsinträdet genom att det
minskar skillnaden mellan ungdomars förväntade produktivitet och de ingångslöner som
arbetsgivarna får betala. De sänkta socialavgifterna för unga bedöms därför ha medfört en
ökad efterfrågan att anställa ungdomar och
därmed lägre ungdomsarbetslöshet. Unga på
arbetsmarknaden omfattar dock allt från
högskoleutbildade med relativt låg strukturell
arbetslöshet till utrikes födda utan gymnasieutbildning med hög strukturell arbetslöshet.
Arbetslösheten är särskilt hög för de unga som
söker sig in på arbetsmarknaden efter gymnasiet
och minskar gradvis i takt med att unga får en
fastare förankring på arbetsmarknaden (se
diagram 6.9).

253

PROP. 2013/14:1

Diagram 6.9 Arbetslöshet fördelat efter ålder 2012
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Ålder

Nuvarande ungdomsnedsättning bedöms främst
underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga med
gymnasieutbildning som saknar tidigare arbetslivserfarenhet. För denna grupp förväntas nedsättningen underlätta arbetsmarknadsinträdet
genom att minska diskrepansen mellan lön och
ungdomars produktivitet samt arbetsgivarnas
osäkerhet om produktiviteten. Det kan bidra till
att övergången mellan studier och arbete på
marginalen går något snabbare, med högre
sysselsättning och lägre arbetslöshet som följd.
Unga som redan har en fast förankring på
arbetsmarknaden och unga med högskoleutbildning bedöms inte vara i samma behov av
en lönesubvention för att komma in på
arbetsmarknaden. Att rikta en större del av
subventionen mot de yngsta bedöms därför
kunna leda till en högre varaktig sysselsättning
och lägre arbetslöshet bland unga och i
ekonomin som helhet.
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För att ytterligare underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för unga bör därför nedsättningen av socialavgifterna och den allmänna
löneavgiften i större utsträckning riktas mot de
yngsta. För personer som vid årets ingång inte
har fyllt 23 år bör nedsättningen förstärkas så att
bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent
ska betalas och för personer som vid årets ingång
har fyllt 25 år bör nedsättningen slopas. För
personer som vid årets ingång har fyllt 23 men
inte 25 år bör däremot inte någon förändring av
nedsättningen göras.
Det aviserade förslaget innebär att den
offentligfinansiella kostnaden blir något högre
än för nuvarande nedsättning. År 2014 beräknas
skatteintäkterna minska med 0,14 miljarder
kronor och 2015 med 0,27 miljarder kronor.
Företagens lönekostnader på en aggregerad nivå
minskar därmed något.
Finansdepartementet kommer att remittera
ett förslag med angivna förändringar i socialavgiftsnedsättningen för unga. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen med förslag senare
under riksmötet. Det kommande förslaget bör
träda i kraft den 1 juli 2014.
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Skatt på kapitalägande – kapital
och egendomsskatter
I avsnitt 6.13 redovisas regeringens förslag om
skatt på kapitalägande i form av kapital- och
egendomsskatter.
När det gäller beskattningen av delägare i
fåmansföretag kommer regeringen i enlighet
med vad regeringen uttalat i budgetpropositionen för 2013 även att se över
beskattningen vid överlåtelser av kvalificerade
andelar i samband med generationsskiften i
fåmansföretag.

6.13

Ändringar i den s.k.
löneunderlagsregeln i 3:12reglerna och i reglerna om
räntefördelning

6.13.1 Ärendet och dess beredning
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 har Finansdepartementet
under våren 2013 remitterat en promemoria med
olika förslag, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014. Promemorian innehöll
bl.a. förslag om ändringar av den s.k.
löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och av nivån
på räntan för positiv räntefördelning. Promemorians lagförslag finns i bilaga 5, avsnitt 2.
Förslagen har remissbehandlats. En förteckning
över remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3.
En remissammanställning finns tillgänglig i
lagstiftningsärendet (dnr Fi2013/1535).
I detta avsnitt behandlas de delar av promemorians förslag som avser förändringar av
löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och höjd
positiv räntefördelningsränta. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Ändringen av löneuttagskravet ska dock gälla
först från och med beskattningsår 2016.
Den aktuella promemorian remitterades den
15 april 2013 och remissen skulle besvaras senast
den 7 maj 2013. Remisstiden var således drygt
tre veckor. Vissa remissinstanser, t.ex. Kammarrätten i Jönköping, Stadskontoret och LO påpekar
att beredningstiden var kortare än normalt,
vilket påverkat möjligheten att inkomma med
synpunkter. FAR anser inte att det är acceptabelt
med en så kort remisstid mot bakgrund av att

förslagen är både omfattande och ingripande.
Näringslivets Skattedelegation (NSD) till vilket
yttrande Fastighetsägarna Sverige, Föreningen
Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare,
Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen
och Visita ansluter sig anför att en så kort
svarstid inte kan annat än kritiseras starkt. NSD
anför att det handlar om komplexa skattefrågor
som är ytterst centrala för näringslivet och
samhällsutvecklingen och påpekar att det inte av
promemorian framgår något skäl för någon
plötslig brådska. Regeringen behandlar frågan
om beredningen av förslagen nedan i avsnittet
om Lagrådet.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över de förslag till
lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, som finns i bilaga 5,
avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5,
avsnitt 5. I förhållande till lagrådsremissen har
det i propositionen gjorts förändringar så att
förslagen enbart omfattar en mindre ändring av
det s.k. löneuttagskravet som innebär att det
högsta löneuttagskravet sänks från dagens
10 inkomstbasbelopp (IBB) till 9,6 IBB från och
med beskattningsåret 2016.
Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt
6.13.3, 6.13.4 och 6.13.5. Regeringen kommenterar redan i detta avsnitt Lagrådets synpunkter
avseende beredningen av den del av promemorian som behandlar förändringar av löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Lagrådet anför
att beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen
inte kan tolkas rent formellt, utan remissomgången bör ge en reell möjlighet för
myndigheter, kommuner, sammanslutningar och
enskilda att granska och yttra sig över det
remitterade förslaget. Lagrådet anför vidare att
förslagen endast behandlar en mindre del av
3:12-systemet men att de trots det är av
betydelse för en stor mängd företag och deras
ägare. Att döma av det material som står till
Lagrådets förfogande synes det enligt Lagrådet
ha varit fullt möjligt att bereda ärendet på ett
mer normalt sätt och därmed säkrare förankra
förslagets grunder och öka träffsäkerheten i
regleringen.
Av 7 kap. 2 § regeringsformen framgår att vid
beredningen av regeringsärenden ska behövliga
upplysningar och yttranden inhämtas från
berörda myndigheter, att upplysningar och
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yttranden också i den omfattning som behövs
ska inhämtas från kommuner samt att även
sammanslutningar och enskilda i den omfattning
som behövs ska ges möjlighet att yttra sig.
Någon närmare reglering om formerna för detta
finns inte. För beredningen av lagförslag följer
dock av praxis att ett skriftligt remissförfarande
alltid bör vara det normala sättet för att inhämta
synpunkter. De aktuella förslagen är inte särskilt
omfattande och berör, som även Lagrådet
påpekar, endast en mindre del av regelsystemet.
Regeringen anser att beredningen varit välavvägd
med hänsyn till lagstiftningsärendets karaktär.
Förslaget om höjd räntefördelningsränta
(avsnitt 6.13.9) samt ändringen av 57 kap. 11 §
IL är enligt regeringens bedömning författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet
att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
6.13.2 Gällande rätt
I 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, finns särskilda regler som gäller vid
beskattningen av verksamma delägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna anger hur
inkomsterna i ett fåmansföretag, som beror på
att ägaren har arbetat i företaget, ska fördelas
mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid
beskattningen. Syftet är att inkomster som beror
av delägarens arbetsinsats ska beskattas
progressivt som arbetsinkomster och inte
proportionellt som kapitalinkomster. För att en
ägare ska beröras av de särskilda reglerna ska hon
eller han ha varit verksam i fåmansföretaget i
betydande omfattning under beskattningsåret
eller något av de fem föregående beskattningsåren. Andelarna anses då kvalificerade
enligt 57 kap. 4 § första stycket IL.
Vid tillämpningen av de särskilda reglerna
gäller ett utvidgat fåmansföretagsbegrepp som
innebär att alla delägare som är verksamma i
företaget i betydande omfattning räknas som en
enda delägare vid bedömningen av om ett
företag är ett fåmansföretag eller inte (57 kap.
3 § IL). Detsamma gäller delägare som är
verksamma i betydande omfattning i ett av
företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt,
ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. Det
betyder att t.ex. ett konsultföretag som ägs av de
anställda kan vara ett fåmansföretag i detta
hänseende. 3:12-reglerna innebär bl.a. att
beskattningen av utdelningar som tillfaller
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verksamma delägare upp till ett schablonmässigt
beräknat gränsbelopp beskattas proportionellt i
inkomstslaget kapital med 20 procent. Av
57 kap. 20 § IL framgår att detta uppnås genom
att utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till
två tredjedelar i inkomstslaget kapital (2/3 av 30
procent = 20 procent). Utdelning över gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget tjänst. Tjänstebeskattningen är dock enligt 57 kap. 20 a § första
stycket IL begränsad på så sätt att utdelning inte
ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige och
närstående under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp
utdelning till högre belopp än som motsvarar
90 inkomstbasbelopp (IBB). Utdelning härutöver beskattas utan kvotering till 30 procent i
inkomstslaget kapital.
I 57 kap. 11 § tredje stycket första meningen
IL anges att årets gränsbelopp beräknas vid årets
ingång och tillgodoräknas den som äger andelen
vid denna tidpunkt.
Av 57 kap. 10 § IL framgår att gränsbeloppet
består av årets gränsbelopp samt sparat
utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter. I 57 kap.
11 § första stycket IL sägs att årets gränsbelopp
antingen är ett belopp som motsvarar två och tre
fjärdedels IBB fördelat med lika belopp på
andelarna i företaget (den s.k. förenklingsregeln)
eller summan av underlaget för årets gränsbelopp
multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio
procentenheter och ett lönebaserat utrymme
(den s.k. huvudregeln). Underlaget för årets
gränsbelopp är enligt 57 kap. 12 § IL det
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om
andelen avyttrats vid årets ingång. Det finns
särskilda regler för beräkning av omkostnadsbelopp för andelar som förvärvats före år 1990
och 1992. Om utdelningen understiger gränsbeloppet utgör skillnaden sparat utdelningsutrymme som enligt 57 kap. 13 § IL förs vidare
till nästa år.
Det lönebaserade utrymmet är enligt 57 kap.
16 § IL 25 procent av löneunderlaget och 25
procent av det löneunderlag som överstiger
60 IBB. Det lönebaserade utrymmet fördelas
med lika belopp på andelarna i företaget. Om en
andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut
under denna tid ingå i löneunderlaget vid
beräkningen av det lönebaserade utrymmet för
den andelen. Löneunderlaget beräknas enligt
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57 kap. 17 § IL på grundval av sådan kontant
ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst
och som under året före beskattningsåret har
lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess
dotterföretag. Om ersättningen avser arbetstagare i ett dotterföretag som inte är helägt, ska
så stor del av ersättningen räknas med som
motsvarar moderföretagets andel i dotterföretaget. Om ett dotterföretag har ägts under
del av det år som löneunderlaget avser, ska bara
ersättning som betalats ut under denna tid
räknas med. I inkomstskattelagen saknas en
definition av vad som avses med dotterföretag.
Utgångspunkt vid tillämpning av bestämmelsen
är i stället sådana i lag definierade koncernbegrepp som finns i bl.a. 1 kap. 11 §
aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar och
1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).
För att få beräkna ett lönebaserat utrymme
måste andelsägaren eller någon närstående ta ut
lön av viss storlek. Detta s.k. löneuttagskrav
innebär att ägaren eller någon närstående under
året före beskattningsåret måste ha gjort ett eget
löneuttag som inte understiger det lägsta av sex
IBB plus fem procent av den sammanlagda
kontanta ersättningen till anställda i företaget
och dess dotterföretag, och tio IBB (57 kap. 19 §
IL).
För kapitalvinster gäller enligt 57 kap. 21 § IL
på liknande sätt som för utdelningar att
kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del
den överstiger gränsbeloppet ska tas upp i
inkomstslaget tjänst och att kapitalvinst som
motsvarar gränsbeloppet tas upp till två
tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket medför
en beskattning till 20 procent. I 57 kap. 22 § IL
finns dock en takregel för hur mycket som ska
beskattas i inkomstslaget tjänst. Denna regel
innebär att en kapitalvinst inte ska tas upp i
inkomstslaget tjänst till den del det skulle
medföra att den skattskyldige och dennes
närstående under avyttringsåret och de fem
föregående beskattningsåren från ett företag
sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp
högre belopp än som motsvarar 100 IBB.
Kapitalvinst härutöver beskattas utan kvotering
till 30 procent i inkomstslaget kapital.

6.13.3 Behovet av en förändrad
löneunderlagsregel
Regeringens bedömning: Det finns behov av att

förändra löneunderlagsregeln så att den inte
medför en överkompensation till delägare i stora
fåmansföretag med många delägare och med
många anställda. Därutöver finns det behov av
att begränsa storleken på de lönebaserade
utrymmena.
Det offentligfinansiella utrymme som frigörs
genom åtgärderna bör främst återföras till de
delägare som omfattas av 3:12-reglerna.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Flera remissinstanser
anser att det finns ett behov av att förändra
löneunderlagsregeln men har synpunkter på
förslagets utformning. Bland dessa återfinns
Skatteverket, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Ekonomistyrningsverket
(ESV),
Juridiska
fakulteten vid Stockholms universitet, Juridiska
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), FAR, Företagarna, Kammarrätten i Jönköping, Regelrådet,
Statskontoret, Förvaltningsrätten i Falun, Sveriges
Akademikers Centralorganisation (Saco) och
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).
Även Sven-Olof Lodin, AWA Holding AB,
Forsman & Bodenfors AB, Advokatfirman Vinge
Stockholm AB, Praktikertjänst AB och Netlight
Consulting AB delar denna bedömning.
Statskontoret anser att det troligen är
nödvändigt att förändra löneunderlagsregeln för
att åstadkomma de omfördelningar av skattebelastningen inom kollektivet som regeringen
eftersträvar. LO är positiva till att 3:12-reglerna
justeras så att möjligheterna att omvandla
inkomst av tjänst till inkomst av kapital stramas
upp. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet delar bedömningen att utformningen
av löneunderlagsregeln har medfört att det i
personalintensiva fåmansföretag är möjligt för
delägarna att trots relativt låga löneuttag ta ut en
stor andel av resultatet som lågt beskattad
utdelning. ESV delar bedömningen att
förändringarna ökar legitimiteten i 3:12-reglerna.
Saco anser att ändringarna står i samklang med
det ursprungliga syftet med reglerna. Även
Forsman & Bodenfors AB och Advokatfirman
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Vinge Stockholm AB delar promemorians
uppfattning att reglerna behöver förändras för
att behålla sin legitimitet. De anser att det är
angeläget med en förändring som säkerställer att
det inte är möjligt att undvika skatt genom att
fåmansbolag låter delägare ta ut för låga löner
samtidigt som bolagens delägare i stället för lön
tar ut mycket höga men lågt beskattade
utdelningsinkomster. De anser att sådana
konstruktioner kan vara konkurrenssnedvridande i vissa branscher. Ett överutnyttjande
kan leda till minskad respekt för skattesystemet i
stort och fåmansbolagsreglerna i synnerhet,
varför de anser att det kan vara skadligt för
tjänstesektorn i vidare mening.
Följande remissinstanser avstyrker behovet av
en förändrad löneunderlagsregel: Näringslivets
Skattedelegation (NSD), till vilket yttrande
Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms
Handelskammare,
Svensk
Industriförening,
Svenska Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige
och Visita ansluter sig, Sveriges advokatsamfund
och Sveriges Byggindustrier. Även Luci Holding,
clear blue water AB och Almega AB ifrågasätter
behovet av en förändring av löneunderlagsregeln.
Näringslivets Regelnämnd anser att den problembild som ligger till grund för förslaget är
bristfällig.
Sveriges advokatsamfund ifrågasätter att det
råder speciella omständigheter i vissa stora
fåmansföretag som inte längre legitimerar
tillämpning av löneunderlagsregeln. Sveriges
advokatsamfund anser att de speciella omständigheter promemorian hänvisar till lika gärna
kan föreligga i ett företag med en delägare och
fem anställda och anför att promemorians
påstående om att 3:12-reglerna gjort det lönsamt
att bilda stora företag av verksamheter i vilka det
finns många anställda och verksamma delägare
därför är fel. NSD framhåller att skatteintäkterna från utdelningar från fåmansföretag
ökat sedan 3:12-reglerna reformerades år 2006.
Även Sveriges Byggindustrier lyfter fram detta
förhållande. NSD ifrågasätter därför behovet av
att förändra löneunderlagsregeln och anser att en
justering av redan befintliga faktorer/parametrar
hade varit mer proportionerligt och systemkonformt men anser samtidigt att det eventuella
behovet av sådana justeringar skulle behöva
analyseras noggrannare. Även LRF förordar en
lösning där parametrarna i dagens regler justeras.
Även Sveriges advokatsamfund förordar en
justering av dagens regler genom ett ökat
258

lönekrav, en höjning av skattesatsen på utdelning
inom gränsbeloppet eller en förändring av
beräkningen av löneunderlaget genom en
sänkning av taket för hur stort det lönebaserade
utrymmet kan bli. Detta skulle enligt Sveriges
advokatsamfund vara mer konkurrensneutralt.
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet anför att ett förslag skulle kunna vara
att införa ett rakt krav på visst löneuttag för att
lönebaserat utrymme ska beräknas. Flera
remissinstanser anför att ett alternativ till det nu
föreliggande förslaget skulle kunna vara en
begränsning av det lönebaserade utrymmet med
hänsyn till den kontanta ersättningen som
delägaren erhållit. Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB föreslår ett alternativ där det
lönebaserade utrymmet begränsas till två gånger
den kontanta ersättningen för de delägare som
äger under 50 procent av kapitalet i företaget och
där kapitalandelskravet kompletteras med ett
alternativt krav på ett omkostnadsbelopp för
andelarna på minst 200 000 kronor. Att en viss
lägsta anskaffningskostnad för delägarens
andelar skulle ge rätt att tillämpa löneunderlagsregeln framförs även av Sven-Olof Lodin
som också ifrågasätter lämpligheten av att vissa
mindre innehav omfattas av 3:12-reglerna.
Adrian & Partners AB anser att den s.k. konsultregeln bör slopas. Även Grant Thornton Sweden
AB och Netlight Consulting AB framför liknande
förslag. Forsman & Bodenfors AB och
Advokatfirman Vinge Stockholm AB anför att ett
alternativ skulle kunna vara att höja skattesatsen
på utdelning inom gränsbeloppet från 20 till 25
procent.
Flera remissinstanser, däribland Kammarrätten i Jönköping, NSD och Saco framför att de
föreslagna reglerna ytterligare ökar komplexiteten i 3:12-reglerna. Kammarrätten i Jönköping
och Saco anser därför att det bör göras en större
skatteöversyn av reglerna, vilket även LO och
TCO anför. Även Almega AB, Praktikertjänst
AB och Grant Thornton Sweden AB framför
liknande åsikter.
Sveriges advokatsamfund anser att förslaget
innebär en skattelättnad för vissa företag som
inte vilar på objektiv grund och anser därför att
en bedömning av statsstödsreglerna i artiklarna
107–109 i Fördraget om den Europeiska
unionens funktionssätt (FEUF) aktualiseras.
Även Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
efterlyser en EU-rättslig analys av förslaget,
särskilt reglerna om statsstöd.
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ESV anför att det är otillräckligt motiverat i
promemorian att återföra ökade skatteintäkter
från stora fåmansföretag till andra fåmansföretag. LO ser det inte som nödvändigt att
återföra de ökade skatteintäkter som genereras
av de föreslagna skärpningarna till de företagare
som använder sig av 3:12-reglerna.
Skälen för regeringens bedömning: Syftet
med 3:12-reglerna är att dela upp inkomsterna
för delägare som är verksamma i betydande
omfattning i det företag de också är delägare i
mellan inkomst som är hänförlig till delägarens
arbetsinsats och inkomst som är hänförlig till
avkastning på satsat kapital. Detta sker genom
att den del av inkomsten som ska räknas som
kapitalavkastning beräknas genom att ett s.k.
gränsbelopp fastställs. Utdelning och kapitalvinster som ryms inom gränsbeloppet beskattas
som kapitalinkomst. För en delägare som
omfattas av 3:12-reglerna och som använder sig
av den s.k. huvudregeln uppgår gränsbeloppet till
underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat
med statslåneräntan ökad med nio procentenheter. Under vissa villkor räknas en större
inkomst än detta som kapitalavkastning genom
att delägaren utöver detta får lägga ett
lönebaserat utrymme till sitt gränsbelopp (den
s.k. löneunderlagsregeln), 57 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Löneunderlagsregeln reformerades den 1 januari 2006
(prop. 2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr.
2005/06:116, SFS 2005:1136). I förarbetena (a.
prop. s. 38 ff.) angavs att syftet med reformen
bl.a. var att förbättra regelverkets effekter på
risktagande i näringslivet. Samtidigt skulle
reglernas preventiva funktion behållas, dvs.
reglerna skulle motverka skattemässig inkomstomvandling. Det framfördes också att det var
viktigt att de särskilda beskattningsreglerna så
långt som möjligt var neutrala och att ersättning
för utfört arbete och investerat kapital
beskattades på samma sätt oavsett om arbetet
och investeringarna skedde i det egna företaget
eller på den öppna marknaden. Ytterligare en
utgångspunkt för reformen var att reglerna
skulle bli enklare samtidigt som det framhölls att
reformen skulle se till att ägare till kvalificerade
andelar under vissa förutsättningar i praktiken
inte skulle beskattas i inkomstslaget tjänst för
inkomster i form av utdelning och kapitalvinster.
Det ansågs därför av neutralitets- och
legitimitetsskäl vara motiverat att ge olika
former av lättnader, exempelvis ett tillägg till den

riskfria räntan vid bestämningen av klyvningsräntan eller nedsättning av skatten vid stora
kapitalvinster. Därutöver ansågs det också vara
motiverat att ge skattelättnad genom att öka
utrymmet för kapitalbeskattad inkomst i relation
till antalet anställda. I förarbetena förklarades
detta även med att kravet på en organisationsstruktur som påminner om företag med ett
spritt ägande ökar med antalet anställda.
I propositionen (a. prop. s. 41) uppgavs
motivet till de tillkommande skattelättnaderna
vara att delägare i fåmansföretag skulle kompenseras för den icke-proportionalitet som föreligger i skattesystemet vid höga vinster jämfört
med vid låga vinster eller förluster. Avsikten med
dagens löneunderlagsregel var vidare att begränsa
tillämpningsområdet av de särskilda skattereglerna för delägare i fåmansföretag utan att ge
avkall på det preventiva syftet (a. prop. s. 42).
Den dåvarande regeringen ansåg att det av
neutralitetsskäl var motiverat att ge olika former
av skattelättnader. Utöver detta ansåg dåvarande
regeringen det nödvändigt att gå ett steg längre
och ge ytterligare skattelättnader som i sig var
omotiverade utifrån neutralitetshänsyn men som
var nödvändiga ur legitimitetshänsyn. Det
handlade om att beskattningen av faktiska utfall i
så stor utsträckning som möjligt skulle uppfattas
som legitima av företagarna. Omfattningen av
olika skattelättnader skulle dock avvägas mot
risken att reglerna kunde möjliggöra rena
arbitrageaffärer i en oacceptabel omfattning eller
att avvikelserna från samhällsekonomisk
neutralitet skulle bli alltför stora. Dåvarande
regeringen var medveten om att de föreslagna
reglerna skulle komma att gynna investeringar i
företag med aktiva ägare jämfört med
investeringar i andra företag men ansåg det
motiverat för att undvika en alltför hög
beskattning av ägare till företag med mycket hög
avkastning. Dåvarande regeringen konstaterade
dock att det inte var möjligt att beakta de
speciella omständigheter som råder för olika
företagsgrupper annat än i grova drag.
Utgångspunkten vid utformningen av reglerna var fåmansföretag med ett begränsat antal
ägare. Dagens regler omfattar stora företag med
många ägare och många anställda. Enligt
nuvarande bestämmelser är det antal verksamma
delägare i ett företag som kan omfattas av
reglerna i praktiken obegränsat. Alla delägare
som är verksamma i betydande omfattning i ett
företag ska nämligen enligt 57 kap. 3 § IL
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betraktas som en delägare vid bedömningen av
om ett företag är ett fåmansföretag eller inte.
Detta innebär att ett företag kan ägas av
hundratals delägare och ändå vara ett fåmansföretag under förutsättning att det inte är
marknadsnoterat och inte heller i betydande
omfattning ägs av någon utomstående.
Kombinationen av en förmånlig löneunderlagsregel och bestämmelsen i 57 kap. 3 § IL har gjort
det lönsamt att bilda stora företag av verksamheter i vilka det finns många anställda och många
verksamma ägare. Genom det spridda ägandet
sprids även risktagandet samtidigt som det inte
uppställs något krav på viss minsta ägarandel i
företaget och inte heller krav på viss minsta
kapitalinsats. Detta har gjort det lönsamt att
göra anställda till delägare och omvandla deras
tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, vilket undergräver 3:12-reglernas
legitimitet.
3:12-reglernas utformning har medfört att
verksamma delägare i stora fåmansföretag med
många anställda har kunnat tillgodoräkna sig
mycket stora lönebaserade utrymmen. Trots att
3:12-reglernas syfte är att motverka inkomstomvandling har tillämpningen av löneunderlagsregeln till och med möjliggjort en förmånligare
beskattning av utdelning i inkomstslaget kapital
än vad som gäller för andra ägare av andelar i
onoterade företag. Den skattelättnad som
genomfördes genom förändringen av löneunderlagsregeln ansågs redan vid reformeringen
som omotiverad ur neutralitetshänsyn men
motiverades av legitimitetshänsyn. Sveriges
advokatsamfund ifrågasätter att det råder
speciella omständigheter i vissa stora fåmansföretag som inte längre legitimerar tillämpning
av löneunderlagsregeln. Sveriges advokatsamfund anser att de speciella omständigheter
promemorian hänvisar till lika gärna kan
föreligga i ett företag med en delägare och fem
anställda och anför att promemorians påstående
att 3:12-reglerna gjort det lönsamt att bilda stora
företag av verksamheter i vilka det finns många
anställda och verksamma delägare därför är fel.
Orsaken till det påstådda överutnyttjandet är
enligt Sveriges advokatsamfund inte antalet
delägare, utan antalet anställda.

Uppgifter ur företagsdatabasen FRIDA113
visar att det 2010 totalt fanns ca 226 000 fåmansföretag med totalt ca 355 000 verksamma
delägare. Ca 80 000 av dessa deklarerade enligt
huvudregeln, varav ca 55 000 också tillämpade
löneunderlagsregeln. Uppgifterna visar även att
ca 5 000 delägare med en ägarandel understigande fyra procent av kapitalet använde
löneunderlagsregeln årligen under perioden
2008–2010. Dessa ca 5 000 delägare var sammantaget delägare i ca 400 fåmansföretag. Ytterligare
ca 3 000 delägare med en ägarandel under
fyra procent använde löneunderlagsregeln något
av åren 2008–2010, men inte alla år. Delägarna
med en kapitalandel understigande fyra procent
representerar därmed ägandet i en mycket liten
andel av fåmansföretagen.
Av samtliga delägare som tillämpade löneunderlagsregeln i företag med en lönesumma
överstigande 250 miljoner kronor ägde ca
85 procent en kapitalandel understigande fyra
procent. Av delägare i företag med en lönesumma understigande 20 miljoner ägde ca 2,5
procent av de delägare som tillämpade löneunderlagsregeln en kapitalandel understigande
fyra procent. Mycket små ägarandelar är därmed
betydligt vanligare i större fåmansföretag.
Delägare som har mindre än fyra procent av
kapitalet i företaget är också koncentrerade till
ett fåtal branscher. Ca 90 procent av de delägare
som äger under fyra procent och som uppfyller
kraven för att tillämpa löneunderlagsregeln
återfinns i tio branscher (på 3-siffrors SNI-nivå).
Dessa branscher har det gemensamt att de är
personalintensiva och därför genererar stora
lönebaserade utrymmen till sina delägare.
Branscherna utmärks också av att lönenivåerna
generellt sett är höga, vilket gör att löneuttagskravet i 3:12-reglerna i regel kan uppfyllas.
År 2010 var mediandelägaren som tillämpade
löneunderlagsregeln ägare i ett företag med totalt
två delägare. Mediandelägaren som tillämpade
löneunderlagsregeln och ägde mindre än fyra
procent av kapitalet i företaget var delägare i ett
företag med totalt 91 delägare. Detta visar att de
fåmansföretag vars ägare har små ägarandelar och
tillämpar löneunderlagsregeln som regel har stor

113 FRIDA innehåller bl.a. avidentifierade deklarationsuppgifter för

fåmansföretag och deras delägare. För en beskrivning av FRIDA, se
Finansdepartementets

Beräkningskonventioner

effektberäkningar av ändrade skatteregler.
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spridning i ägandet och därmed en betydande
riskspridning, jämfört med andra delägare i
fåmansföretag.
I företag där någon av delägarna tillämpade
löneunderlagsregeln 2010 delades i medeltal
knappt 40 procent av årets vinst ut till delägarna.
I de företag där det fanns delägare som ägde
mindre än fyra procent av kapitalet och
tillämpade löneunderlagsregeln delades i medeltal drygt 80 procent av årets vinst ut. Ca 80
procent av dessa delägare hade andelar i företag
där 90 procent eller mer av årets vinst delades ut
till ägarna. Ca 3 600 delägare med löneunderlag
och en ägarandel understigande fyra procent
mottog så stora belopp i utdelning att hela
utdelningen inte hade rymts inom årets
gränsbelopp om inte löneunderlagsregeln hade
varit tillämplig.
Sammanfattningsvis visar statistiken i FRIDA
att det skett en anpassning efter 3:12-reglerna i
vissa företag. Statistiken visar att det råder
speciella omständigheter i de företag som har ett
stort antal delägare där var och en har små
ägarandelar och tillämpar löneunderlagsregeln.
Företagen delar ut en betydligt högre andel av
årets vinst än andra fåmansföretag. Företagen
och delägarna återfinns också främst i
personalintensiva branscher där företagen har ett
litet behov av att återinvestera vinsterna och där
löneunderlagsregeln därför ger ett mycket
gynnsamt beskattningsutfall för delägarna.
Utgångspunkten för regeringens bedömning
är att det i stora företag med många anställda och
många verksamma delägare inte är lika motiverat
med en sådan skattelättnad som tillämpningen av
löneunderlagsregeln ger utrymme för. Detta bl.a.
mot bakgrund av att det med det spridda ägandet
är naturligt att det även följer en spridning av
den risk, som löneunderlagsregeln är avsedd att
kompensera för. Det är regeringens bedömning
att det föreligger ett större behov av en sådan
kompensation i fåmansföretag med ett
koncentrerat ägande än i företag med ett spritt
ägande.
Sammantaget kan utformningen av dagens
regler inte anses upprätthålla legitimiteten,
varför det är motiverat med en förändring av
reglerna. Reglerna har medfört en överkompensation till delägare i stora företag med
många verksamma delägare och med många
anställda. Det finns därför behov av att förändra
löneunderlagsregeln så att den inte medför en
sådan överkompensation. Därutöver finns det

även ett behov av att begränsa storleken på de
lönebaserade utrymmena. Lagrådet anför att den
bild som ges av hur företag organiseras och de
aktuella skattereglerna utnyttjas inte ger intryck
av att vara väl grundad. Flera remissinstanser
instämmer dock i regeringens bedömning att det
finns ett behov av att förändra löneunderlagsregeln så att den inte medför en
överkompensation till vissa delägare. Som
framgår av de uppgifter som redovisats tidigare i
detta avsnitt stödjer också uppgifterna ur
FRIDA uppfattningen att det råder speciella
omständigheter i vissa stora fåmansföretag med
många delägare med små ägarandelar.
Regeringen anser därför att den bild som ges av
hur företag organiseras och de aktuella
skattereglerna utnyttjas är väl grundad.
NSD och Sveriges Byggindustrier anför att
skatteintäkterna från utdelningar från fåmansföretag har ökat sedan 3:12-reglerna reformerades 2006. Det är regeringens bedömning att
anledningen till de ökade utdelningarna sedan
den mera gynnsamma löneunderlagsregeln
infördes den 1 januari 2006 till viss del sannolikt
är hänförlig till att utrymmet för lågbeskattad
utdelning blev avsevärt större med de nya
reglerna. Delar av ökningen härrör därför sannolikt från utdelning av balanserade vinstmedel från
tidigare år. Den ökade utdelningen motsvaras
också till viss del, enligt regeringens bedömning,
av en minskning av en annan skattebas –
inkomst av tjänst. Inkomstomvandlingen innebär att ökningen av utdelningar leder till
motsvarande minskning av tjänsteinkomster och
till minskade skatteintäkter totalt sett. Detta då
skatten på inkomst av tjänst är högre än skatten
på utdelning inom gränsbeloppet. Det aktuella
förslaget syftar till att motverka just denna typ
av inkomstomvandling. Förutom att inkomstomvandling minskar skatteintäkterna minskar
också effektiviteten i skattesystemet, samtidigt
som 3:12-reglernas legitimitet undergrävs. Så
som löneunderlagsregeln är konstruerad är det
främst höginkomsttagare som kan dra nytta av
regeln. Denna bild styrks också av deklarationsuppgifterna i FRIDA. Eftersom främst höginkomsttagare kan dra nytta av inkomstomvandling genom delägarskap ökar också
inkomstskillnaderna efter skatt i samhället.
Dessutom minskar den horisontella rättvisan då
främst vissa, informerade personer, har
möjlighet att sänka sin skatt på detta sätt.
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Kammarrätten i Jönköping, NSD och Saco
framför att de föreslagna reglerna ytterligare
ökar komplexiteten i 3:12-reglerna. Regeringen
delar inte bedömningen att komplexiteten
sammantaget ökar med de föreslagna reglerna.
För vissa delägare innebär förslagen att det införs
nya moment vid beskattningen. Samtidigt
innebär andra förslag att reglerna förenklas för
andra delägare i fåmansföretag. I grunden är
3:12-reglerna en nödvändig följd av Sveriges
duala inkomstskattesystem. Skillnaden i
skattesats mellan inkomstslagen tjänst och
kapital har gjort det nödvändigt med regler som
särskiljer kapitalinkomster från förvärvsinkomster i företag där delägarna också arbetar i
företaget. Även om förslagen i vissa delar leder
till en ökad komplexitet bedöms förändringen
som nödvändig för att upprätthålla 3:12reglernas legitimitet.
Bland annat NSD, Sveriges Byggindustrier och
Sveriges advokatsamfund framför att en justering
av redan befintliga parametrar i 3:12-systemet
hade varit mer proportionerligt och systemkonformt än att skapa särskilda regler för vissa
delägare. Andra remissinstanser förespråkar en
höjning av skattesatsen på belopp som tas ut
inom gränsbeloppet eller en generell begränsning
av det lönebaserade utrymmet som lösningar på
överutnyttjandet av 3:12-reglerna. Denna typ av
åtgärder skulle dock leda till en höjd beskattning
av samtliga delägare i fåmansföretag, vilket
regeringen inte har för avsikt att åstadkomma.
Regeringen anser i stället att det finns skäl att
stimulera de mindre företagen och förstärka
deras incitament att anställa. Regeringen återkommer till det nedan. Att införa ett rakt krav
på ett visst löneuttag som föreslås av Juridiska
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet eller att
begränsa det lönebaserade utrymmet till en
multipel av den egna lönen som flera remissinstanser föreslår skulle inte uppfylla syftet med
löneunderlagsregeln, samtidigt som en sådan
regel också skulle innebära att viss inkomstomvandling fortfarande är möjlig. Regeringen
anser att det endast föreligger ett behov av att
begränsa användandet av löneunderlagsregeln i
de fall där den skattesänkning som tillämpning
av regeln innebär inte står i proportion till den
risk ägaren tar, men att reglerna inte ska
försämras för övriga delägare som omfattas av
3:12-reglerna.
Sven-Olof Lodin ifrågasätter lämpligheten i att
vissa delägare med mindre innehav omfattas av
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3:12-reglerna. Adrian & Partners AB anser att
den s.k. konsultregeln bör slopas. Grant
Thornton Sweden AB och Netlight Consulting
AB har liknande invändningar. Om delägare med
mindre innehav i fåmansföretag eller om
samtliga delägare i s.k. konsultbolag skulle
undantas från 3:12-reglernas tillämpningsområde
skulle det visserligen leda till att erhållen
utdelning skulle beskattas med 25 procent i
stället för 20 procent men samtidigt skulle det
innebära att en större inkomstomvandling blev
möjlig. En konsekvens av en sådan regel skulle
bli att delägare som är verksamma i betydande
omfattning i företaget skulle kunna ta ut all
ersättning från företaget genom utdelning i
stället för lön och få den beskattad med 25
procent. Dessutom skulle det inte ställas något
krav på löneuttag. Enligt dagens regelverk är
detta bara möjligt om det finns ett betydande
utomstående ägande i företaget. Om det inte
föreligger ett sådant utomstående ägande i
företaget bör samtliga delägare som är verksamma i företaget beskattas enligt 3:12regelverket. Regeringen anser därför att även om
alternativet att undanta vissa mindre innehav
från 3:12-reglerna skulle leda till en högre
beskattning av erhållen utdelning är det inte ett
acceptabelt alternativ eftersom det skulle öka
möjligheterna till inkomstomvandling, vilket
skulle undergräva 3:12-reglernas syfte.
Några remissinstanser, däribland Kammarrätten i Jönköping, LO, Saco och TCO, anför att
det borde ske en större översyn av 3:12-reglerna.
Även Lagrådet anför att det inte framgår i vad
mån lagstiftningsärendet bedömts vara särskilt
brådskande eller varför inte en fördjupad
översyn av fåmansbolagsreglerna bedömts vara
behövlig. Regeringen konstaterar att syftet med
det aktuella lagstiftningsprojektet är att genomföra begränsade och tydligt riktade förändringar
för att förhindra det överutnyttjande av löneunderlagsregeln som i dag sker bland vissa
delägare i fåmansföretag. Med hänsyn till att det
är angeläget att snarast möjligt stoppa det
överutnyttjande som dagens regler ger möjlighet
till skulle det enligt regeringen inte vara
försvarbart att hänskjuta denna fråga till en
större utredning.
Bland annat Sveriges advokatsamfund har
anfört att förslaget aktualiserar en bedömning av
statsstödsreglerna i artiklarna 107–109 i FEUF.
Vad avser denna fråga vill regeringen anföra
följande. För att fråga ska vara om statligt stöd
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krävs att staten genom statliga medel gynnar
vissa företag och att det snedvrider eller hotar att
snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.
För att företaget ska anses vara gynnat måste
företaget rent faktiskt få en ekonomisk fördel.
När det gäller förslaget är det emellertid endast
fråga om den beskattning som sker av delägarna
som är fysiska personer när de får utdelning eller
annan inkomst från företaget. Beskattningen av
företaget som sådant påverkas dock inte. Att
vissa delägare beskattas olika påverkar således
inte
företagets
ekonomiska/skattemässiga
situation. Företaget kan inte heller anses få
någon indirekt ekonomisk fördel till följd av
beskattningen av delägarna i enlighet med
förslaget. Regeringen anser därför inte att
förslagen innebär något stöd enligt artiklarna
107–109 i FEUF.
Regeringen anser vidare att det finns skäl att i
högre grad än i dag stimulera de mindre
företagen och förstärka deras incitament att
anställa. Det offentligfinansiella utrymme som
frigörs genom de skärpande åtgärderna bör
därför främst återföras till delägare som omfattas
av 3:12-reglerna. ESV och LO ifrågasätter varför
det offentligfinansiella utrymme som frigörs ska
återföras till delägare som omfattas av 3:12reglerna. Regeringen bedömer det som viktigt
att 3:12-systemet i sin helhet inte påverkas
negativt av förslaget och att det offentligfinansiella utrymme som frigörs främst ska
omfördelas inom 3:12-systemet. Regeringen
föreslår därför en utökning av det lönebaserade
utrymmet (se avsnitt 6.13.8) och en sänkning av
det högsta löneuttagskravet (se avsnitt 6.13.5).
Höjningen av det lönebaserade utrymmet är
generell men kommer att få störst betydelse för
delägare i mindre fåmansföretag som omfattas av
3:12-reglerna och mindre fåmansföretag uppmuntras därigenom att anställa ytterligare.
Regeringen anser sammanfattningsvis att det
finns skäl att föreslå förändringar av löneunderlagsregeln som innebär att ett kapitalandelskrav införs, att det högsta löneuttagskravet sänks och att det lönebaserade utrymmet
utökas. Dessutom föreslås en definition av
dotterföretag
vid
tillämpning
av
löneunderlagsregeln och ett tak för storleken på
det lönebaserade utrymmet. De föreslagna
ändringarna och skälen för att genomföra dessa
framgår i avsnitten 6.13.4–6.13.8 nedan.
Lagrådet, som inte kan tillstyrka att förslagen i
lagrådsremissen läggs till grund för lagstiftning,

anför att det sammanfattningsvis är tveksamt om
de framlagda förslagen är utformade så att de
kan antas tillgodose de i remissen angivna
syftena, liksom att de är så utformade att
problem inte uppstår vid tillämpningen. Lagrådet
anför bl.a. att de olika delförslagen är av relativt
enkel beskaffenhet men när man ser till helheten
är det närmast omöjligt att överblicka
konsekvenserna av förslagen, bl.a. eftersom
förändringar av olika parametrar i regelsystemet
synes få verkningar som slår i olika riktningar.
Regeringen konstaterar att det i lagrådsremissen avsnitt 5.8 redogjordes för de sammantagna effekterna av de i lagrådsremissen föreslagna förändringarna i 3:12-reglerna. Av den
konsekvensanalysen framgick det hur många
som omfattades av förslagen i lagrådsremissen
och på vilket sätt. Därutöver fanns det utförliga
konsekvensanalyser efter varje delförslag. Att
förslagen numera endast innehåller en mindre
förändring av löneuttagskravet förenklar
förslagen och gör att de sammantagna konsekvenserna blir enklare att förutse, vilket Lagrådet
efterlyser. Lagrådet anför vidare att det är
tveksamt om förslagen är så utformade att
problem inte uppstår vid tillämpningen. Det
framgår dock inte av yttrandet vilka eventuella
problem Lagrådet har i åtanke. Inte heller i
övrigt innehåller Lagrådets yttrande några
konkreta synpunkter på förslagens utformning
eller förslag till förändringar av förslagen.
Sammanfattningsvis anser inte regeringen att vad
Lagrådet anför utgör skäl för att helt avstå från
att lägga förslagen till grund för lagstiftning.
Lagrådet har emellertid, i likhet med flera
remissinstanser, framfört kritik mot det höjda
löneuttagskravet vilket föranleder regeringen att
förändra detta förslag på så sätt att endast en
mindre förändring av löneuttagskravet kvarstår.
Lagrådets synpunkter och skälen för att slopa
vissa förändringar av löneuttagskravet framgår av
avsnitt 6.13.5.
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6.13.4 Kapitalandelskrav för lönebaserat
utrymme
6.13.4.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Lönebaserat utrymme ska

beräknas bara om delägaren äger en andel i
företaget som motsvarar minst fyra procent av
kapitalet i företaget.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås att
kapitalandelskravet ska uppgå till fem procent.
Remissinstanserna:
Förvaltningsrätten
i
Falun, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket
(ESV), Skatteverket, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Regelrådet, Sveriges Akademikers
Centralorganisation (Saco) och Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) tillstyrker förslaget.
TCO anser att det är viktigt att
anställningsbegreppet inte urholkas och att
beskattningssystemet inte ska bidra till det samt
anser att det höjda kapitalandelskravet minskar
den risken. Skatteverket anser dock att kretsen
av delägare som får utnyttja ett lönebaserat
utrymme bör begränsas ytterligare och föreslår
att lönebaserat utrymme bara får beräknas om
företaget är ett fåmansföretag enligt huvuddefinitionen i 56 kap. 2 § 1 inkomstskattelagen
(1999:1229). Även Kammarrätten i Jönköping
tillstyrker de föreslagna ändringarna men under
förutsättning att de blir att uppfatta som
tillfälliga i avvaktan på resultatet från en större
utredning. Förvaltningsrätten i Stockholm har
inga
synpunkter
på
förslaget
och
Konkurrensverket har ingenting att erinra mot
förslaget ur konkurrenshänseende.
Majoriteten av de remissinstanser som yttrat
sig avstyrker dock förslaget. Bland andra
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
FAR, Företagarna, Näringslivets Skattedelegation
(NSD), till vilket yttrande Föreningen Svenskt
Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Industriförening,
Svenska
Bankföreningen,
Fastighetsägarna Sverige och Visita ansluter sig,
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA), Sveriges
advokatsamfund samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) anför att förslaget
skapar tröskeleffekter och incitament för
skatteplanering i form av uppdelning av
befintliga företag i mindre enheter. Även Almega
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AB, Forsman & Bodenfors AB, Advokatfirman
Vinge Stockholm AB och Grant Thornton
Sweden AB framför detta. En sådan uppdelning
sägs innebära en snedvridningseffekt mellan
företag med olika stort antal delägare som
bedriver samma eller likartad verksamhet.
Praktikertjänst AB anför att de företag man ville
åt kommer att komma runt förslaget och att det
inte är många företag som inte kan komma
undan de planerade förändringarna av reglerna.
Praktikertjänst AB uppger att de antagligen är
det största av de berörda fåmansföretagen varför
reformen riskerar att bli en ”Lex Praktikertjänst”. NSD och FAR framför bl.a. att ett
genomförande av förslaget skulle hämma expansion och sammanslagningar av företag. Bland
andra Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF), NSD, Sveriges advokatsamfund och
Sveriges Byggindustrier framför att förslaget
även gör det svårare att rekrytera medarbetare
via delägarskap. Även Forsman & Bodenfors
AB, Advokatfirman Vinge Stockholm AB,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Grant
Thornton Sweden AB och Praktikertjänst AB
anför att förslaget innebär att det skulle bli svårt
att rekrytera medarbetare. Enligt LRF kan
erbjudande om delägarskap vara nödvändigt för
att locka kvalificerade personer till arbeten på
mindre orter. Även Sven-Olof Lodin framför
liknande åsikter. Flera remissinstanser har
ifrågasatt promemorians påstående om att 3:12reglerna skulle ha använts i syfte att belöna
duktiga medarbetare genom delägarskap. Bland
dessa återfinns Sveriges advokatsamfund som
anger att så inte är fallet.
Några remissinstanser har även framfört
synpunkter på den valda nivån på kapitalandelskravet. Skatteverket föreslår att kapitalandelskravet ska höjas till tio procent för att ytterligare
begränsa antalet delägare som är berättigade till
löneunderlag. Enligt Skatteverket kan det även i
mindre företag vara förmånligt att träda in som
delägare och erhålla ersättning för nedlagt arbete
i form av utdelning. SRF anser att om ett krav
ska införas bör ett sådant krav inte sättas högre
än två procent. SRF anför bl.a. att en
kapitalandel på två i stället för fem procent ökar
möjligheten för en anställd att köpa in sig som
delägare då priset blir lägre. SRF anför även att
en kapitalandel på två procent underlättar för
företag som ingår i branscher som omstruktureras genom att mindre företag går samman till lite
större enheter. Även Sven-Olof Lodin har
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synpunkter på den valda nivån och påpekar att
det vid ett kapitalandelskrav på fem procent i
allmänhet bara blir möjligt att erbjuda en person
per företag delägarskap, för att dotterföretaget
inte ska förlora sin skattemässiga koncerntillhörighet och ta ifrån koncernen dess
resultatutjämningsmöjligheter.
Sveriges advokatsamfund anser att det är
rimligt att förslaget om det ska genomföras
träder i kraft först den 1 januari 2015. Sveriges
advokatsamfund anser att förslaget i praktiken
får retroaktiv effekt, eftersom löneunderlaget
beräknas på grundval av de löner som betalats ut
året före beskattningsåret. Sveriges advokatsamfund anför även att kapitalandelskravet inte
gick att förutse och uppger att det inte framgår
vid vilken tidpunkt kapitalandelskravet ska vara
uppfyllt.
Skälen för regeringens förslag: Löneunderlagsregeln innebär att en andel av vissa kontanta
ersättningar läggs till årets gränsbelopp. Enligt
57 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, ska 25 procent av löneunderlaget
enligt 57 kap. 17 och 18 §§ upp till 60
inkomstbasbelopp (IBB) och 50 procent av
löneunderlaget därutöver läggas till årets
gränsbelopp. Ett av villkoren är dock att
delägaren uppfyller det s.k. löneuttagskravet i
57 kap. 19 § IL. Detta krav innebär att ägaren
eller någon närstående måste ta ut en lön om
minst sex IBB med tillägg för fem procent av
den sammanlagda kontanta ersättningen i
företaget och i dess dotterföretag alternativt
minst tio IBB (566 000 kronor för 2013) året
före beskattningsåret för att kunna utnyttja
löneunderlagsregeln. Gränsbeloppet är det
belopp som vid utdelning och kapitalvinst ska
beskattas som inkomst av kapital med 20
procent. Den del av gränsbeloppet som inte
utnyttjas kan sparas till nästa år.
Regeringen anser, av skäl som redovisats i
föregående avsnitt, att utformningen av löneunderlagsregeln har medfört att det i personalintensiva fåmansföretag är möjligt för delägarna
att trots relativt låga löneuttag ta ut en stor andel
av resultatet som lågt beskattad utdelning.
Dessutom har kombinationen av en förmånlig
löneunderlagsregel och bestämmelsen i 57 kap.
3 § IL, som innebär att även företag med många
verksamma delägare faller in under 3:12-reglerna,
gjort att ersättningen för risk och avkastningen
på insatt kapital inte står i proportion till den
avkastning som kan erhållas i form av

kapitalbeskattad utdelning. Detta har fått den
effekten att det i vissa företag kan vara
förmånligt att träda in som delägare och ta ut
ersättning för nedlagt arbete i form av utdelning
i stället för som lön. Löneunderlagsregeln ställer
inte heller något krav på att delägaren ska ha en
viss minsta kapitalandel i företaget eller ha
investerat en viss minsta kapitalinsats i företaget.
Även en delägare som investerar i företaget
genom en liten kapitalinsats eller som har en
liten andel av kapitalet i företaget kan
tillgodoräkna sig sin andel av löneunderlaget.
Detta skapar incitament att erbjuda anställda
delägarskap som berättigar till löneunderlag,
varigenom de anställdas arbetsinkomster kan
omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.
Detta sänker skatten på individens arbetsinkomst med ca 30 procentenheter. Att ersätta
anställda för utfört arbete genom utdelning i
stället för lön riskerar att undergräva legitimiteten i skattesystemet.
Med hänsyn till de skäl som låg bakom
införandet av löneunderlagsregeln anser regeringen att det finns skäl att begränsa
möjligheterna att tillämpa regeln för delägare
som bara äger en mindre kapitalandel i företaget. De neutralitets- och legitimitetsskäl som
framhölls vid reformeringen av löneunderlagsregeln gör sig inte i lika hög grad gällande för
delägare som endast äger en mindre andel i
företaget. Som särskilt påtalades vid införandet
av bestämmelserna måste utformningen av
reglerna dessutom vägas mot risken att rena
arbitrageaffärer möjliggörs i en oacceptabel
omfattning. För att upprätthålla regelsystemets
preventiva funktion, dvs. att förhindra
skattemässig inkomstomvandling, föreslås därför
att löneunderlagsregeln bara får tillämpas av
delägare som äger en viss minsta andel av
kapitalet i företaget (kapitalandelskravet).
Flera remissinstanser, däribland Företagarna,
NSD, Sveriges advokatsamfund och SRF, har
framfört att förslaget om ett minsta
kapitalandelskrav medför stora tröskeleffekter,
snedvrider konkurrensen, och skapar incitament
att dela upp företag i mindre enheter. Förslaget
anses även försämra investeringsviljan samt
motverka tillväxt och effektiva sammanslagningar av mindre företag till större enheter.
Lagrådet anför att förslagen rör ett område där
många berörda inte bara har ett stort intresse av
reglernas funktion utan även förmåga att
analysera ändringarna för att finna vägar att helt
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eller delvis undgå effekterna av dem. För
Lagrådet framstår det som oklart om förslagen i
denna del kan förväntas få avsedd effekt. Om
reglerna får avsedd effekt medför de, enligt
Lagrådet, oförklarade och inte närmare
analyserade tröskeleffekter, som bl.a. synes
kunna komma att påverka företagens konkurrenssituation. Det är regeringens bedömning
att dagens regler som gör det möjligt för
fåmansföretag med många delägare och många
anställda att med en förhållandevis låg risk
tillgodogöra sig en stor del av ersättningen som
lågbeskattad utdelning innebär att sådana
fåmansföretag kan ha en konkurrensfördel
gentemot mindre fåmansföretag med få anställda
och andra företag som inte är fåmansföretag. Att
så är fallet stöds även av remissyttrandet från
Forsman & Bodenfors AB och Advokatfirman
Vinge Stockholm AB som anser att det är
angeläget med en förändring som säkerställer att
det inte är möjligt att undvika skatt genom att
fåmansbolag låter delägare ta ut för låga löner
samtidigt som bolagens delägare i stället för lön
tar ut mycket höga men lågt beskattade
utdelningsinkomster. De anser att sådana
konstruktioner kan vara konkurrenssnedvridande i vissa branscher. Ett överutnyttjande
kan enligt Forsman & Bodenfors AB och
Advokatfirman Vinge Stockholm AB leda till
minskad respekt för skattesystemet i stort och
fåmansbolagsreglerna i synnerhet, varför de
anser att det kan vara skadligt för tjänstesektorn
i
vidare
mening.
Den
förmånliga
beskattningssituation som råder för vissa
delägare skadar enligt regeringen förtroendet för
skattesystemet. Syftet med förslaget är att
begränsa användningen av löneunderlag i de fall
där delägarens risk inte står i proportion till den
skattelättnad som erhålls genom regeln.
Regeringen är medveten om att förslaget kan
skapa vissa tröskeleffekter. Tröskeleffekterna
avser dock inte företagens beskattning utan
beskattningen på delägarnivå. Företagens
konkurrenssituation och tillväxt får i de flesta
fall antas påverkas av förslaget endast om
företagen skulle prioritera att anpassa storlek
och organisation efter vad som leder till den
mest gynnsamma beskattningen för delägarna i
stället för det som är optimalt för företagets
utveckling och konkurrenskraft. Det är
naturligtvis inte omöjligt att vissa av de delägare
som träffas av kapitalandelskravet trots det sagda
väljer att omorganisera sig för att öka sina
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ägarandelar så att de uppfyller kapitalandelskravet. Att vissa grupper kan komma att finna
nya vägar för att få lägre skatt motiverar dock
enligt regeringen inte passivitet i förhållande till
kända brister. Om det visar sig att delägare väljer
att omorganisera sig i större omfattning för att
undgå effekterna av kapitalandelskravet kan det
bli aktuellt för regeringen att återkomma med
kompletterande regler. Vidare anser regeringen
att de påtalade tröskeleffekterna måste ses i
ljuset av motivet till förslaget, nämligen att
förhindra inkomstomvandling som riskerar att
skada legitimiteten och förtroendet för
skattesystemet. Det är också viktigt att påpeka
att en delägare som investerar kapital i företaget
även fortsättningsvis kommer att erhålla en
förmånlig beskattning på utdelning eftersom en
avkastning på det satsade kapitalet (omkostnadsbeloppet) uppgående till statslåneräntan plus nio
procentenheter kommer att beskattas med
20 procent.
Det har också framförts av t.ex. NSD och
FAR att förslaget motverkar tillväxt och
effektiva sammanslagningar av mindre företag
till större enheter. Regeringen vill i detta
sammanhang framhålla att det redan finns andra
bestämmelser i dagens regelsystem vilka kan
påverka delägarens beskattningssituation vid
sammanslagning av verksamheter och uppköp,
såsom exempelvis effekten av den s.k.
utomståenderegeln. Regeringen anser inte att de
synpunkter som remissinstanserna framfört
avseende sammanslagningar av verksamheter är
sådana att man inte bör gå vidare med förslaget.
Ett antal remissinstanser framför att förslaget
skulle skapa problem att rekrytera medarbetare,
däribland LRF, Sveriges advokatsamfund, Företagarna och Sveriges Byggindustrier. Enligt LRF
kan det vara nödvändigt att erbjuda delägarskap
för att locka kvalificerade personer till mindre
orter. Även Sven-Olof Lodin, Forsman &
Bodenfors AB, Advokatfirman Vinge Stockholm
AB, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Grant Thornton Sweden AB och Praktikertjänst
AB anför att förslaget innebär att det skulle bli
svårt att rekrytera medarbetare. Flera
remissinstanser – såsom Sveriges advokatsamfund, FAR och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB – har samtidigt ifrågasatt
promemorians påstående att 3:12-reglerna skulle
ha använts i syfte att belöna duktiga medarbetare
genom delägarskap. Lagrådet anför i detta
sammanhang att det i och för sig inte framstår

PROP. 2013/14:1

som onaturligt att ett kapitalkrav finns i ett
system
som
reglerar
beskattning
av
kapitalinkomster. Ett sådant krav kan dock
enligt Lagrådet motverka ägarens incitament att
knyta medarbetare närmare företagen genom att
erbjuda dem att förvärva mindre aktieposter.
Regeringen konstaterar att kapitalandelskravet
möjligtvis skulle kunna komma att påverka vissa
rekryteringar av medarbetare på grund av att ett
delägarskap inte berättigar till förmånliga
beskattningsregler vid utdelning. I de fall där den
förmånliga beskattningen har varit en bidragande
orsak till att anställda erbjudits delägarskap
kommer införandet av ett kapitalandelskrav
sannolikt att få betydelse vid utformningen av
framtida rekryteringar. Syftet med 3:12-reglerna
är dock inte att utgöra ett redskap för att locka
nyckelpersoner till företag genom att ge dessa
lägre skatt än andra. Att regelverket har använts
på detta sätt utgör snarare ett stöd för
bedömningen att regelverket har kommit att
överutnyttjas. Denna form av delägarskap
kommer att bli mindre förmånliga med förslaget,
vilket också varit regeringens avsikt. Regeringen
vill dock i sammanhanget påtala att det av avsnitt
6.7 framgår att regeringen, för att främja
entreprenörskap och jobbskapande investeringar
i snabbväxande företag, kommer att låta utreda
skattereglerna för finansiella instrument, t.ex.
optioner och andra aktierelaterade incitament,
som företagen ger till nyckelpersoner som en del
av sin ägarstyrning.
Några remissinstanser har synpunkter på
nivån på kapitalandelskravet, som i promemorian
föreslogs uppgå till fem procent av kapitalet i
företaget. Syftet med bestämmelsen är att den
ska motverka det stora överutnyttjande av löneunderlagsregeln som förekommer i dag. Den bör
dock inte träffa fler än vad som bedöms som
nödvändigt. Avsikten med bestämmelsen är att
träffa delägare i företag med många delägare där
riskspridningen är stor. Skatteverket anser att
nivån ska sättas till tio procent för att ytterligare
begränsa antalet delägare som är berättigade till
löneunderlag eftersom det enligt Skatteverket
även i mindre företag kan vara förmånligt att
träda in som delägare och erhålla ersättning för
nedlagt arbete i form av utdelning. SRF anser att
om ett krav ska införas bör ett sådant krav inte
sättas högre än två procent. Även Sven-Olof
Lodin har synpunkter på den valda nivån och
påpekar att det i allmänhet bara blir möjligt att
erbjuda en person per företag delägarskap, för att

ett dotterföretag inte ska förlora sin
skattemässiga koncerntillhörighet och ta ifrån
koncernen dess möjligheter för resultatutjämning. Regeringen gör bedömningen att vid
en så hög procentsats som tio procent kommer
regeln att omfatta även delägare i företag där
riskspridningen inte är lika stor och som
kapitalandelskravet därför inte är avsett att träffa.
En alltför låg procentsats skulle dock skapa
alltför stora möjligheter till inkomstomvandling.
Regeringen anser emellertid att det finns visst
fog för remissinstansernas synpunkt att ett
kapitalandelskrav om fem procent är i högsta
laget. En sänkning av kapitalandelskravet till fyra
procent skulle innebära att färre andelsägare
träffas av begränsningen. Nivån skulle dock inte
vara så låg att den inte skulle uppfylla syftet att
begränsa överutnyttjandet i företag med många
delägare. En sänkning med en procentenhet
skulle dessutom göra det möjligt att t.ex. i ett
dotterföretag överlåta fyra procent vardera till
två nyckelpersoner med bibehållen skattemässig
koncerntillhörighet. Regeringen anser därför att
ett kapitalandelskrav om fyra procent får anses
tillräckligt högt för att uppfylla syftet med
bestämmelsen.
Skatteverket anser att det finns skäl att
begränsa
löneunderlagsregelns
tillämpning
ytterligare för att legitimiteten i 3:12-reglerna
inte ska undergrävas. Skatteverket föreslår därför
att förslaget om ett kapitalandelskrav kompletteras med en bestämmelse om att enbart delägare
i företag där fyra eller färre delägare äger andelar
som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i
företaget (huvuddefinitionen av fåmansföretag
enligt 56 kap. 2 § 1 IL) ska få beräkna ett
lönebaserat utrymme. Skatteverkets förslag
skulle medföra att även delägare med betydligt
större innehav än fyra procent i vissa fall inte
skulle få beräkna ett lönebaserat utrymme.
Regeringen anser att Skatteverkets förslag om
ytterligare begränsning av antalet delägare som
får beräkna ett lönebaserat utrymme skulle
medföra att fler delägare och situationer än vad
som är avsett skulle omfattas av förslaget och
föreslår därför inte en sådan begränsning.
Regeringen vill förtydliga att det inte kan bli
fråga om retroaktiv effekt av förslaget bara av
den anledningen att det löneuttagskrav som ska
vara uppfyllt och det löneunderlag som ska ligga
till grund för beräkning av gränsbelopp avser
förhållanden året före beskattningsåret. Kapitalandelskravet ska vara uppfyllt vid den tidpunkt
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då gränsbelopp ska beräknas enligt 57 kap. 11 §
tredje stycket IL, dvs. vid årets ingång. Vid
beräkning av gränsbeloppet för 2014 ska
kapitalandelskravet således vara uppfyllt den
1 januari 2014. Regeringen delar därför inte
Sveriges advokatsamfunds bedömning att
förslaget bör träda i kraft vid en senare tidpunkt
än vad som föreslogs i promemorian.
Regeringen föreslår således att lönebaserat
utrymme bara ska beräknas om delägaren äger en
andel i företaget som motsvarar minst fyra
procent av kapitalet i företaget. Den föreslagna
åtgärden breddar skattebasen och minskar
möjligheten att omvandla högt beskattad tjänsteinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst för
vissa delägare i fåmansföretag. Regeringen
föreslår att ändringarna träder i kraft den
1 januari 2014.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 57 kap. 19 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.13.4.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Beräkningarna av offentligfinansiell effekt utgår
från data över delägare i fåmansföretag för åren
2008–2010 och hämtas ur företagsdatabasen
FRIDA. Vid framskrivning till 2014 års priser
och volymer antas delägarna ha oförändrade
inkomster före skatt, uttryckt i antal inkomstbasbelopp. Delägarna antas möta 2012 års
genomsnittliga kommunalskattesats på 31,6 procent. Skillnaden i skatt mellan lön och utdelning
är beroende av vilken marginalskatt den berörda
delägaren betalar på förvärvsinkomster, och om
inkomsten ligger över förmånstaken där socialavgifterna inte längre är förmånsgrundande.
Data ur FRIDA visar att ca 80 000 delägare
deklarerade enligt huvudregeln år 2010, varav ca
55 000 också använde löneunderlagsregeln. Ca
5 000 delägare med en ägarandel understigande
fyra procent av kapitalet använde löneunderlagsregeln årligen under perioden 2008–
2010. Dessa 5 000 delägare var sammantaget
delägare i ca 400 fåmansföretag. Ytterligare ca
3 000 delägare med en ägarandel under
fyra procent använde löneunderlagsregeln något
av åren 2008–2010, men inte alla år.
Ca 3 600 av delägarna med en ägarandel
understigande fyra procent tar ut så stora belopp
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i utdelning att hela utdelningen inte längre ryms
inom årets gränsbelopp om löneunderlaget
bortfaller. Om dessa fortsätter att ta utdelning av
samma storlek som tidigare kommer därför en
del av utdelningen att beskattas i inkomstslaget
tjänst, vilket leder till en högre beskattning.
Antagandet om ett oförändrat uttagsbeteende
ifrågasätts av en del remissinstanser. I de aktuella
företagen delas dock i regel så gott som hela
årets vinst ut till ägarna, vilket bl.a. Sveriges
advokatsamfund också uppger i sitt remissyttrande. Uppfattningen stöds också av uppgifterna i FRIDA. Det är därför inte troligt att
vinsten kommer att behållas i företaget i större
omfattning med anledning av förslaget. För
övriga delägare räcker den del av gränsbeloppet
som härrör från uppräkning av omkostnadsbeloppet för att uttag med samma belopp som
under åren 2008–2010 ska kunna tas ut till
20 procents beskattning.
För 1 800 av de 3 600 delägare som använder
gränsbelopp som härrör från löneunderlaget
bedöms regelförändringen påverka beskattningen redan under införandeåret. Offentligfinansiell effekt beräknas som värdet i form av
sänkt skatt av de gränsbelopp som bortfaller, då
det belopp som tidigare togs som utdelning
inom gränsbelopp som baserades på löneunderlag inte längre betalas ut som utdelning
utan som lön. Detta ger delägaren en högre
skattebelastning och en lägre inkomst efter skatt
eftersom skatten inklusive socialavgifter på
tjänsteinkomst är högre än skatten inklusive
bolagsskatt på utdelning inom gränsbeloppet. En
ökning av delägarnas löneuttag ökar företagets
lönekostnader, vilket minskar resultatet och
möjliggör mindre belopp i utdelning. Inbetalningarna till det offentliga av socialavgifter,
kommunal och statlig inkomst-skatt ökar,
samtidigt som inbetalningarna av bolagsskatt
och skatt på kapitalinkomster minskar.
Förslaget begränsar även tillväxten av sparade
utdelningsutrymmen, men för att inte riskera att
överskatta den offentligfinansiella effekten sätts
värdet av gränsbelopp som inte utnyttjas för
utdelning till noll kronor i beräkningarna. Under
dessa antaganden beräknas förslaget förstärka de
offentliga finanserna med 0,3 miljarder kronor
2014. År 2015 beräknas skatteintäkterna öka
med 0,47 miljarder kronor, för 2016 med
0,51 miljarder kronor och för 2017 med
0,60 miljarder kronor. Varaktigt beräknas
effekten till 0,65 miljarder kronor. Ökningen
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över tid beror på att en del av de berörda
delägarna har kvar sparade utdelningsutrymmen
att utnyttja under en övergångsperiod.
Effekter för ägare av fåmansföretag
I Tillväxtverkets databas Malin114 finns uppskattningar av företagens administrativa kostnader
samlade. I Malin anges tidsåtgången för att
deklarera inkomst från andelar i fåmansföretag.
En tredjedel av tidsåtgången för deklarationen
avser informationsinhämtning, vilken enligt
Malin utförs av chefer för mindre företag eller
enheter till en kostnad av 306 kronor i timmen.
Två tredjedelar av tiden avser möte med en
extern revisor till en kostnad motsvarande 2 250
kronor i timmen. Regelförändringen innebär att
de 80 000 delägare som använder huvudregeln
framöver måste ange sin ägarandel i företaget i
deklarationen. Detta bedöms vara en enkel
uppgift att ta fram för flertalet delägare och
tidsåtgången för att deklarera beräknas öka med
en minut då ägarandelen ska beräknas. Denna tid
antas följa samma fördelning mellan tid för
informationsinhämtning och möte med revisor
som för övriga deklarationsuppgifter. Enligt
dessa antaganden beräknas regelförändringen
öka företagens sammanlagda administrativa
kostnader
med
2 136 000
kronor
[=80 000×(1/3×306+2/3×2 250)/60].
Förslaget påverkar hur delägarens ersättning
betalas ut och beskattas hos delägaren, men det
påverkar inte företagets sammanlagda beskattning. Exempel 1 visar hur beskattningssituationen för delägare med en kapitalandel understigande fyra procent påverkas av förslaget.
Exempel 1: Enligt förslaget i detta avsnitt
bortfaller möjligheten att tillämpa löneunderlagsregeln för delägare med en kapitalandel
understigande fyra procent. Ca 3 600 delägare i
fåmansföretag tar ut utdelning med stöd av
löneunderlagsregeln varje år, och dessa har så
gott som uteslutande löneuttagskravet tio IBB.
Marginalskatten på inkomst av tjänst vid ett
löneuttag på tio IBB är ca 67 procent, då det
beaktas att socialavgifterna är avdragsgilla mot
bolagsskatten. Skillnaden i skatt på inkomst av
tjänst och dubbelbeskattad utdelning inom
gränsbeloppet är ca 29,6 procentenheter.

Storleken på det lönebaserade utrymmet
varierar kraftigt mellan olika delägare. För
medianen av de som berörs av kapitalandelskravet utgör lönebaserat utrymme ca 3,5
IBB, dvs. hälften av de berörda delägarna
använder ett lönebaserat utrymme som är större
än detta belopp medan den andra hälften
använder ett mindre lönebaserat utrymme.
Värdet av det lönebaserade utrymmet utgörs av
skillnaden i skattesatser då ersättning tas ut som
utdelning i stället för som lön, och uppgår till ca
ett IBB (=0,296×3,5). För mediandelägaren
som berörs innebär förslaget därmed en höjning
av skatten med ca ett IBB (ca 56 600 kr år 2014)
om delägaren väljer att ta ut samma ersättning
före skatt som tidigare. För 1 800 delägare blir
skattehöjningen mindre än detta belopp medan
skattehöjningen blir större för resterande 1 800
berörda delägare.
Delägaren i den 90:e percentilen bland de
berörda använder ett lönebaserat utrymme som
uppgår till ca 32 IBB, vilket är värt ca 9,5 IBB (ca
540 000 kr år 2014) i sänkt skatt. Ca 360 delägare
får en skattehöjning på detta belopp eller mer.
Förslaget bedöms inte påverka företagens
övriga kostnader, såsom investeringskostnader.
Ca 80 procent av de som berörs av förslaget är
män och ca 20 procent kvinnor. Delägare i
företag med en lönesumma understigande 20
miljoner kronor, i 2010 års priser, står för ca
två procent av den totala skattehöjningen på
0,65 miljarder kronor varaktigt. Delägare i
företag med en lönesumma överstigande
0,25 miljarder kronor står för ca 85 procent av
den totala skattehöjningen.
Enligt Regelrådets uppfattning uppfyller
konsekvensutredningen de krav som följer av 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är
därmed godtagbar.
Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget medför vissa kostnader för
Skatteverket. Dessa kostnader bedöms kunna
hanteras inom befintliga och beräknade anslagsramar inom utgiftsområdet.
Förslagen bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.

114 För en beskrivning av Malin se www.enklareregler.se/verktyg-för-

enklare-regler/databasen-malin.
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6.13.5 Ändrat löneuttagskrav
6.13.5.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Bestämmelserna om krav på

löneuttag för att få beräkna lönebaserat
utrymme (löneuttagskrav) ändras på så sätt att
det högsta löneuttagskravet sänks från dagens
tio inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014 och
ska gälla från och med beskattningsåret 2016.

Promemorians förslag: I promemorian
föreslås att lönebaserat utrymme ska beräknas
bara om andelsägarens eller någon närståendes
löneuttag uppgår till nio inkomstbasbelopp. Om
andelsägarens del av löneunderlaget, fördelat
med lika belopp på andelarna i företaget,
överstiger 100 inkomstbasbelopp ska dock
löneuttagskravet öka med ett tillägg på tio
procent på den del av andelsägarens del av
löneunderlaget som överstiger dessa 100
inkomstbasbelopp. Om andelsägaren ingår i en
närståendekrets ska tillägget beräknas på den del
av löneunderlaget som har fördelats på de
andelar som tillhör den i närståendekretsen som
äger flest andelar i företaget. Löneuttagskravet
ska dock inte beräknas till högre belopp än som
motsvarar 90 inkomstbasbelopp per år.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari
2014. För beskattningsåren 2014 och 2015
föreslås dock det lägsta löneuttagskravet uppgå
till nio och ett halvt inkomstbasbelopp.
Remissinstanserna:
Förvaltningsrätten
i
Stockholm, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket
(ESV), Skatteverket, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Regelrådet, Sveriges Akademikers
Centralorganisation (Saco) och Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) tillstyrker eller har
inga invändningar mot förslaget. Skatteverket
föreslår dock att tillägget ska beräknas på
löneunderlag som har fördelats på samtliga
andelar som ägs av en närståendekrets. Juridiska
fakulteten vid Stockholms universitet anser att
förslaget om höjt löneuttagskrav allmänt sett är
motiverat.
Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig
avstyrker dock förslaget eller har erinringar mot
det. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet, FAR, Företagarna, Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF), Näringslivets Regelnämnd,
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Näringslivets Skattedelegation (NSD), till vilket
yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Visita ansluter sig, Svenska
Riskkapitalföreningen
(SVCA),
Sveriges
advokatsamfund samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) avstyrker förslaget.
SRF har dock inget att invända mot att kravet på
uttagen lön höjs till nio inkomstbasbelopp (IBB)
eftersom det kompenseras av förslaget om ett
höjt löneunderlag. NSD och Företagarna anser
dock att det höjda löneuttagskravet till nio IBB
inte alls kompenseras genom att löneunderlag
understigande 60 IBB ska få räknas med i större
omfattning. Även Adrian & Partners AB, SvenOlof Lodin, Almega AB, Luci Holding,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Grant
Thornton Sweden AB, ICA-handlarnas Förbund
AB och Netlight Consulting AB avstyrker
förslaget. Sveriges advokatsamfund framför att
lönekravet kan öka så mycket att företagets
resultat inte medger någon utdelning. FAR
menar att det höjda löneuttagskravet kommer
att innebära att företag får incitament att minska
antalet anställda. Även NSD anför en liknande
synpunkt. Sveriges advokatsamfund anför att
kravet på eget löneuttag i många fall vida
överstiger vad som kan anses vara en
marknadsmässig lön och anför att särskilt
personalintensiva branscher med låga marginaler
riskerar att drabbas. Sveriges advokatsamfund
anser därför att det förefaller rationellt att säga
upp personal, och i förekommande fall ersätta
den med inhyrd arbetskraft. NSD anför att
nyanställningar kommer att bli dyrare med
förslaget, som därmed motverkar ökad
sysselsättning. Även SRF anför liknande
synpunkter. Företagarna framför att ett höjt
löneuttagskrav skulle leda till att många delägare
i små och medelstora företag helt går miste om
möjligheten att använda lönesummeregeln. ICAhandlarnas Förbund AB befarar att förslaget kan
komma att verka hämmande på ICA-handlarnas
incitament till långsiktiga investeringar och
jobbskapande verksamhet. Om förslaget träder i
kraft kommer det enligt ICA-handlarnas
Förbund AB att få en negativ effekt på
förutsättningarna för ökad sysselsättning inom
handeln i hela landet.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 57 kap.
19 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad
IL, ska ett lönebaserat utrymme bara beräknas
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om andelsägaren eller någon närstående under
året före beskattningsåret fått sådan kontant
ersättning från företaget och dess dotterföretag
som sammanlagt inte understiger det lägsta av
sex IBB med tillägg för fem procent av den
sammanlagda kontanta ersättningen i företaget
och dess dotterföretag, och tio IBB.
De nuvarande 3:12-reglerna omfattar även
stora företag med många anställda, vars kontanta
ersättningar i form av lön skapar stora
utrymmen för kapitalbeskattad utdelning med
beskattning till 20 procent för sina delägare. De
lönebaserade utrymmen som genereras är
obegränsade enligt nuvarande lagstiftning, vilket
innebär att den utdelning som lämnas från vissa
företag i många fall i sin helhet ryms inom det
belopp som ska beskattas i inkomstslaget kapital
med 20 procent (gränsbeloppet) för respektive
delägare. I promemorian gjordes bedömningen
att ett rimligt sätt att öka kraven på den som vill
beräkna ett lönebaserat utrymme var att öka
löneuttagskravet vid högre löneunderlag. Det
föreslogs därför i promemorian att vid stora
lönesummor skulle löneuttagskravet öka i
förhållande till storleken på löneunderlaget på så
sätt att för andelsägare, vars del av
löneunderlaget överstiger 100 IBB, skulle
löneuttagskravet öka med ett tillägg på tio
procent på den del av andelsägarens del av
löneunderlaget som överstiger dessa 100 IBB.
Förvaltningsrätten i Stockholm, Statskontoret,
ESV, Skatteverket, LO, Regelrådet, Saco och
TCO tillstyrker eller har inga synpunkter på
förslaget. Flertalet remissinstanser avstyrker
dock förslaget. Sveriges advokatsamfund framför
att lönekravet kan öka så mycket att företagets
resultat inte medger någon utdelning. FAR
menar att det höjda löneuttagskravet kommer
att innebära att företag får incitament att minska
antalet anställda. Även NSD, till vilket yttrande
Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms
Handelskammare,
Svensk
Industriförening,
Svenska Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige
och Visita ansluter sig, anför en liknande
synpunkt. Sveriges advokatsamfund anför att
kravet på eget löneuttag i många fall vida
överstiger vad som kan anses vara en
marknadsmässig lön och anför att särskilt
personalintensiva branscher med låga marginaler
riskerar att drabbas. Sveriges advokatsamfund
anser därför att det förefaller rationellt att säga
upp personal, och i förekommande fall ersätta
den med inhyrd arbetskraft. NSD anför att

nyanställningar kommer att bli dyrare med
förslaget, som därmed motverkar ökad
sysselsättning. Även SRF anför liknande
synpunkter. Företagarna framför att ett höjt
löneuttagskrav skulle leda till att många delägare
i små och medelstora företag helt går miste om
möjligheten att använda lönesummeregeln.
Några remissinstanser, bland andra FAR, anser
att många av de mindre företagen i dag inte når
upp till så höga löneuttag på delägarnivå som de
övergångsvis föreslagna 9,5 IBB. Även Lagrådet
framför kritik mot det förändrade löneuttagskravet. Lagrådet anför bl.a. att höjningen av
kravet på uttag av lön starkt kan komma att
motverka syftet att stimulera de mindre
fåmansföretagen att nyanställa, samt påpekar att
det i flera remissyttranden ges exempel på
betydande ökningar av uttagskravet med tydliga
tröskeleffekter. Detta måste enligt Lagrådet utan
tvivel påverka företagens möjligheter att anställa
ny personal. Lagrådet anför vidare att
minimikravet på uttag för de minsta företagen
där löneunderlagsregeln används kommer att
öka. Det ökade lönekravet påverkar enligt
Lagrådet också den för ägarna positiva
utvidgningen av det lönebaserade utrymmet i
skiktet upp till 60 IBB (se avsnitt 6.13.8) på ett
negativt sätt eftersom färre företag kommer att
kunna utnyttja löneunderlagsregeln.
Regeringen konstaterar att den kritik som
riktats mot förslaget till höjt löneuttagskrav är
hård, inte minst från Lagrådets sida. Lagrådet
framför kritik mot såväl kapitalandelskravet som
det höjda löneuttagskravet. Till skillnad från
förslaget om ett kapitalandelskrav, där Lagrådet
uttalar att det i och för sig inte framstår som
onaturligt med ett sådant krav i ett system som
reglerar beskattning av kapitalinkomster,
framför Lagrådet enbart kritiska synpunkter mot
det höjda löneuttagskravet. Lagrådet anser att
förslaget starkt kan komma att motverka syftet
att stimulera mindre fåmansföretag till
nyanställningar och påverka företagens möjligheter att anställa ny personal. Med hänsyn till
den skarpa kritik som har riktats mot förslaget i
denna del anser regeringen att den i
promemorian föreslagna höjningen av löneuttagskravet för delägare vars del av
löneunderlaget överstiger 100 IBB inte ska
genomföras. Förslaget till höjt löneuttagskav för
delägare med stora löneunderlag är inte det mest
centrala bland de förändringar av löneunderlagsregeln som föreslogs i promemorian för att
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motverka det överutnyttjande som är möjligt
med dagens regler. Även utan ett höjt
löneuttagskrav kan förslagets övriga delar anses
få sådan effekt att dagens överutnyttjande motverkas på avsett sett. Regeringen anser således
mot denna bakgrund att den sammantagna kritik
som riktats mot förändringarna av löneuttagskravet av Lagrådet och remissinstanserna utgör
skäl för att inte gå vidare med ett förslag om höjt
löneuttagskrav.
Promemorians förslag till höjning av det lägsta
löneuttagskravet från dagens sex IBB med tillägg
för fem procent av den sammanlagda kontanta
ersättningen i företaget och dess dotterföretag
till nio IBB (övergångsvis 9,5 IBB) motiverades i
promemorian av förenklingsskäl. Såväl Lagrådet
som flera remissinstanser har dock anfört att
förändringen innebär att vissa av de minsta
småföretagarna inte längre skulle kunna uppfylla
kraven för att få tillämpa löneunderlagsregeln.
För att undvika denna effekt anser regeringen att
förändringen av det lägsta löneuttagskravet, sex
IBB med tillägg för fem procent av den
sammanlagda kontanta ersättningen i företaget
och dess dotterföretag, inte bör genomföras.
Promemorians förslag till förändring av löneuttagskravet innehöll även en sänkning av det
högsta löneuttagskravet, för delägare vars andel
av löneunderlaget understiger 100 IBB, från tio
IBB enligt dagens regler till nio IBB
(övergångsvis 9,5 IBB). Denna förändring var en
av flera föreslagna förändringar av löneuttagskravet. När det nu föreslås att övriga
förändringar inte ska genomföras uppkommer
frågan om det fortfarande finns skäl att sänka det
högsta löneuttagskravet från dagens tio IBB.
Om samtliga förändringar av löneuttagskravet
slopas samtidigt som övriga ändringar av
löneunderlagsregeln
behålls
skulle
det
uppkomma ett varaktigt offentligfinansiellt
överskott om 0,36 miljarder kronor. Regeringen
har i avsnitt 6.13.3 bedömt det som viktigt att
3:12-systemet i sin helhet inte påverkas negativt
av förslagen och att det offentligfinansiella
utrymme som frigörs genom de skärpande
förslagen därför främst ska omfördelas inom
3:12-systemet. Av den anledningen gör
regeringen bedömningen att det finns skäl att
behålla en viss sänkning av det högsta
löneuttagskravet trots att de tidigare föreslagna
höjningarna inte genomförs. En sådan
förändring förbättrar också de skattemässiga
villkoren för ägande i ett stort antal
272

fåmansföretag och stärker därmed incitamenten
för företagande. Nivån på det högsta löneuttagskravet bör bestämmas till 9,6 IBB. En
sådan förändring skulle medföra att förslagen
sammantaget skulle bli i stort sett offentligfinansiellt neutrala. För att inte förslagen
inledningsvis ska medföra ett offentligfinansiellt
underskott föreslås dock att det sänkta
löneuttagskravet ska tillämpas på löneuttag som
görs från och med 2015.
Regeringen föreslår således att ett lönebaserat
utrymme bara ska beräknas om andelsägaren
eller någon närstående under året före
beskattningsåret fått sådan kontant ersättning
från företaget och dess dotterföretag som
sammanlagt inte understiger det lägsta av sex
IBB med tillägg för fem procent av den
sammanlagda kontanta ersättningen i företaget
och dess dotterföretag, och 9,6 IBB. Sänkningen
från 10 IBB till 9,6 IBB gäller från och med
beskattningsåret 2016 och får därmed betydelse
för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från
och med 2015, eftersom löneuttagskravet ska
vara uppfyllt året före beskattningsåret. Dagens
bestämmelser om löneuttagskrav kvarstår
således oförändrade för beskattningsåren 2014
och 2015. Det innebär att det löneuttag som en
delägare maximalt måste göra under 2013
respektive 2014 alltjämt uppgår till tio IBB. Att
förslagen endast innehåller en mindre förändring
av löneuttagskravet förenklar förslagen och gör
förslagens sammantagna konsekvenser mera
lättöverskådliga vilket Lagrådet, som påtalat
svårigheterna att överblicka konsekvenserna av
förslagen, efterlyser.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 57 kap. 19 § IL, se
avsnitt 3.17.
6.13.5.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslaget om ett sänkt löneuttagskrav medför
att fördelningen av vissa delägares inkomster
mellan inkomstslagen tjänst och kapital förändras, vilket får offentligfinansiella konsekvenser eftersom skattesatsen i dessa inkomstslag
skiljer sig åt. Den totala ersättningen i form av
lön och utdelning före skatt till delägare antas
vara oförändrad, men ersättningen efter skatt
blir högre eftersom ett sänkt löneuttagskrav
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medför att en mindre andel av inkomsten
behöver tas ut i form av lön. Delägare som får ett
sänkt löneuttagskrav antas minska löneuttaget
och istället i högre utsträckning välja att ta ut
inkomster i form av utdelning. Detta minskar
den totala skatten med skillnaden i skattesatser
mellan dubbelbeskattad lön inklusive socialavgifter, vilka får dras av mot bolagsskatten, och
dubbelbeskattad utdelning inom gränsbeloppet.
Skillnaden är som mest ca 29,6 procentenheter.
När delägarens löneuttag minskar ökar resultatet
i företaget före skatt. Bolagsskatten på resultatet
ökar, samtidigt som också utdelningsbara medel
ökar. Detta medför att utdelningen kan öka, och
därmed ökar också skatten på utdelning.
Samtidigt som betalningarna av bolagsskatt och
skatt på utdelning ökar minskar inbetalningarna
av socialavgifter, kommunal och statlig inkomstskatt. Sammantaget minskar skatteintäkterna.
Uppgifter i FRIDA visar att drygt 20 000
delägare i fåmansföretag omfattades av det
högsta löneuttagskravet på tio IBB under åren
2008–2010. Även de delägare som har ett lägre
löneuttagskrav, mellan 9,6 och tio IBB, får en
sänkning av löneuttagskravet genom förslaget.
Statistik ur FRIDA visar att de faktiska
löneuttagen för delägare som har det lägre
uttagskravet sex IBB plus fem procent av
företagets löner i många fall överstiger
uttagskravet. Även de delägare med ett lägre
uttagskrav vars faktiska löneuttag ligger kring tio
IBB, antas anpassa löneuttaget efter den nya
nivån 9,6 IBB. Sammantaget beräknas förslaget
om en sänkning av det högsta löneuttagskravet
från dagens tio IBB till 9,6 IBB leda till en
minskning av de totala skatteintäkterna med
0,35 miljarder kronor om året från och med
beskattningsåret 2015, i 2014 års priser.
Effekter för ägare av fåmansföretag
Förslaget om ett sänkt löneuttagskrav berör de
ca 20 000 delägare i fåmansföretag som i dag har
löneuttagskravet tio IBB. Sänkningen av det
högsta löneuttagskravet innebär också att något
fler delägare som i dag har löneuttagskravet
sex IBB plus fem procent av sammanlagd
kontant ersättning till anställda i företaget och
dess dotterföretag, men där löneuttagskravet
beräknas till mellan 9,6 och tio IBB får en
sänkning av löneuttagskravet. Förslaget beräknas
dock inte påverka företagens totala kostnader
för ersättning till delägare, utan endast i vilken
form ersättningen betalas ut.

Förslaget påverkar inte mängden information
delägarna behöver ta fram vid deklarationen eller
antalet uppgifter som behöver lämnas. Företagens administrativa kostnader beräknas därför
inte påverkas av förslaget om en sänkt nivå på
det högsta löneuttagskravet. Förslaget bedöms
inte heller påverka företagens övriga kostnader,
såsom investeringskostnader, kostnader för
anställda eller kostnader för att anpassa
företagens produkter.
Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget medför vissa kostnader för Skatteverket. Dessa kostnader bedöms kunna hanteras
inom befintliga och beräknade anslagsramar
inom utgiftsområdet.
Förslagen bedöms inte medföra några merkostnader eller något merarbete för de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
6.13.6 Definition av dotterföretag
6.13.6.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Vid tillämpning av 57 kap.
16–19 §§ inkomstskattelagen ska med dotterföretag avses ett företag i vilket moderföretaget,
direkt eller indirekt genom ett annat
dotterföretag, äger mer än 50 procent av
kapitalet i företaget. Om företaget är ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person ska dock med dotterföretag avses
ett företag i vilket samtliga andelar, direkt eller
indirekt, ägs av moderföretaget.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian finns inget
förslag om att det vid indirekt ägande krävs att
det företag som det indirekta ägandet sker
genom också ska uppfylla kraven för att vara ett
dotterföretag. I övrigt har vissa redaktionella
ändringar gjorts.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig avstyrker förslaget.
Skatteverket tillstyrker förslaget men vill påtala
vissa oklarheter. Enligt Skatteverkets uppfattning bör principen i 1 kap. 11 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551) vid gemensamt
ägande av ett företag inom en koncern vara
tillämplig. Enligt Skatteverkets mening bör även
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det mellanliggande företaget vid indirekt ägande
vara ett dotterföretag. Skatteverket välkomnar
också att ett handelsbolag måste vara helägt
inom en koncern men anser att det vore
önskvärt att motivet till regleringen anges för att
öka förståelsen. Bolagsverket har förståelse för
att det finns argument som stödjer den
föreslagna koncerndefinitionen men anser att
det generellt finns stora fördelar om man i
författningar använder samma definition på
begreppet koncern. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) tillstyrker förslaget. FAR
avstyrker förslaget och anför att företagare
många gånger av organisatoriska skäl väljer att
samarbeta i ett verksamhetsbolag som ägs av
egna ägarföretag. Tidigare har man kunnat
tillgodoräkna sig sin del av löneunderlaget
eftersom dubbel koncerntillhörighet accepterats,
men dessa företag tvingas nu ändra ägarstruktur
för att i fortsättningen kunna utnyttja ett
lönebaserat utrymme. FAR har svårt att se att
ändringen av definitionen kan motiveras av risk
för kringgående av kravet på ägarandel, vilket
anges som skäl för förslaget. Ingen motivering
lämnas till förslaget till skärpning avseende
handelsbolag. Föreningen Svenskt Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Visita hänvisar till yttrande
från Näringslivets Skattedelegation. Näringslivets
skattedelegation (NSD) avstyrker förslaget och
anför att förslaget baseras på en alltför förenklad
analys. Det nämns inte ens hur förslaget kan
komma att påverka samriskprojekt, som inte
sällan är enda sättet för mindre företag att
konkurrera med större företag. Förslaget
avseende handelsbolag saknar helt analys och
konsekvensbeskrivning vilket är anmärkningsvärt. Företagarna avstyrker förslaget och anför
att förslaget skulle komplicera reglerna och att
det inte borde vara nödvändigt för att uppnå det
uttalade syftet. Svenska Riskkapitalföreningen
avstyrker förslaget och anser denna begränsning
vara onödig utan skulle snarare vilja se en
utökning av möjligheterna att kunna tillgodoräkna sig löneunderlag vid investeringar.
Sveriges advokatsamfund ifrågasätter förslaget
avseende handelsbolag från såväl sakliga som
logiska utgångspunkter. Sveriges Byggindustrier
avstyrker förslaget och anför bl.a. följande.
Löner som utbetalas från företag som ägs till
mindre del får inte beaktas vid beräkning av
lönebaserat utrymme. Sveriges Byggindustrier
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ifrågasätter detta och anser att utgångspunkterna
för lagstiftningen talar för en utvidgad möjlighet
att beakta underlag hänförliga till indirekt ägda
andelar men i stället skärper förslaget kravet
ytterligare. I byggbranschen är det tämligen
vanligt att flera företag går samman i ett s.k. joint
venture. Hur förslaget påverkar sådana
samverkansprojekt
berörs
inte.
Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund anser att
förslaget inte bör genomföras eftersom det av
promemorian framgår att dubbla koncerntillhörigheter endast förekommer i begränsad
omfattning.
Skälen för regeringens förslag: Inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, innehåller
ingen egen definition av vad som avses med
moderföretag och dotterföretag. Utgångspunkt
vid tillämpning av bestämmelserna i 57 kap. 16–
19 §§ IL är i stället sådana i lag definierade
koncernbegrepp som finns i bl.a. 1 kap. 11 §
aktiebolagslagen, 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar och 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt dessa
definitioner är det möjligt att skapa dubbla
koncerntillhörigheter. Ett dotterföretag kan
därmed ha flera moderföretag.
I avsnitt 6.13.4 föreslås att det bara är delägare
som innehar en andel på minst fyra procent av
kapitalet i ett företag som ska få möjlighet att
beräkna ett lönebaserat utrymme. För att det
inte ska vara möjligt att kringgå den
begränsningen finns det anledning att införa en
definition av dotterföretag i 57 kap. IL. Flera
remissinstanser såsom FAR, NSD och Sveriges
Byggindustrier anför att förslaget inte tar hänsyn
till de svårigheter som det medför för företag
som samarbetar i samverkansprojekt. Vidare
anser Företagarna och Svenska Riskkapitalföreningen att förändringen är onödig och FAR
anför att förslaget inte kan motiveras av risk för
kringgående av kravet på ägarandel. Regeringen
konstaterar dock att det utan detta förslag skulle
bli möjligt att kringgå förslaget om
kapitalandelskrav i avsnitt 6.13.4 genom att t.ex.
delägarna i två företag med vardera 25 delägare
som båda är moderföretag till ett tredje företag
skulle kunna utnyttja sina respektive andelar av
löneunderlaget i det tredje företaget. Detta trots
att varje delägare bara, indirekt, äger två procent i
dotterföretaget. Regeringen vidhåller därför att
förslaget bör införas.
I promemorian angavs att den föreslagna
definitionen av dotterföretag skulle tillämpas vid
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beräkningen av löneunderlaget. Avsikten har
dock hela tiden varit att definitionen ska
användas vid tillämpning av samtliga bestämmelser i 57 kap. 16–19 §§ IL om exempelvis
löneuttagskrav, beräkning av löneunderlag och
lönebaserat utrymme. För att förtydliga detta
införs en uttrycklig hänvisning till 57 kap. 16–
19 §§ IL i förslaget.
Det föreslås därför att vid tillämpning av
57 kap. 16–19 §§ IL ska med dotterföretag avses
ett företag i vilket moderföretaget, direkt eller
indirekt, äger mer än 50 procent av kapitalet.
Avsikten med förslaget är att löneunderlaget i ett
företag endast ska kunna utnyttjas av delägare i
företag som ingår i en och samma koncern.
Skatteverket anför att även det mellanliggande
företaget vid indirekt ägande bör vara ett
dotterföretag. Regeringen instämmer i den
bedömningen och justerar därför förslaget så att
det framgår att det företag som det indirekta
ägandet sker genom också måste uppfylla kraven
för att vara ett dotterföretag enligt den
föreslagna definitionen. Utan denna justering
skulle det annars fortfarande vara möjligt att
skapa flera koncerntillhörigheter för utnyttjande
av löneunderlaget. Genom förslaget kommer det
inte längre vara möjligt att tillgodogöra sig
löneunderlag i delägda företag där andelen i
kapitalet inte, direkt eller indirekt, överstiger
50 procent.
Följande exempel belyser innebörden av
regeln om indirekt ägande av dotterföretag.
Exempel 2. Ett företag X AB äger 30 procent
i Y AB och 60 procent i dotterföretaget Z AB
som i sin tur äger 60 procent i Y AB. Indirekt
äger X AB således 66 procent i Y AB, vilket
innebär att även Y AB är ett dotterföretag till X
AB. Vid beräkning av ett lönebaserat utrymme
på andelarna i X AB får därmed X AB:s andel i
löneunderlaget i både Y AB och Z AB
medräknas.
Vad gäller företag som är svenska handelsbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska
personer föreslås att löneunderlagen i dessa bara
ska tillgodoräknas om företaget, direkt eller
indirekt, är helägt. Ett svenskt handelsbolag eller
en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
kan därmed endast vara ett dotterföretag till ett
annat företag vid beräkningen av löneunderlaget
om det senare, direkt eller indirekt, äger alla
andelar i det svenska handelsbolaget eller i den i
utlandet delägarbeskattade juridiska personen.
Skatteverket välkomnar att ett handelsbolag

måste vara helägt inom en koncern men önskar
att motivet till förslaget skrivs ut. Även FAR och
NSD konstaterar att det inte lämnas någon
motivering till förslaget avseende handelsbolag.
Regeringen konstaterar att rättsläget inte är helt
klart avseende hur löneunderlag ska beräknas för
andel i handelsbolag, om underlaget ska beräknas
utifrån andel i insatskapitalet, antalet bolagsmän,
andelen i bolagets resultat eller på något annat
sätt. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade
i avgörande HFD 2012 not. 37 att när ett
dotterföretag är ett handelsbolag så kan
ägarandelen inte utan vidare härledas ur
storleken av förekommande insatser, men
domstolen gav inget svar på vilken annan metod
som eventuellt skulle tillämpas. Med anledning
av denna osäkerhet anser regeringen att det är
nödvändigt för att undvika kringgående av det
föreslagna kapitalandelskravet att förslaget
innehåller ett krav på att samtliga andelar i ett
handelsbolag måste ägas, direkt eller indirekt, av
ett och samma moderföretag. Följande exempel
belyser innebörden av regeln.
Exempel 3. Ett handelsbolag ägs till lika delar
av två företag som i sin tur, direkt eller indirekt, i
sin helhet ägs av ett och samma företag A.
Handelsbolaget ägs då indirekt helt av företag A.
Delägarna i A kan då tillgodoräkna sig
löneunderlagen i handelsbolaget.
Lagförslag
Förslaget införs i en ny paragraf, 19 a §, i 57 kap.
IL, se avsnitt 3.17.
6.13.6.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Förslaget bedöms inte ha någon offentligfinansiell effekt. Beräkningen av den offentligfinansiella effekten av förslaget om kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme, i avsnitt
6.13.4, utgår från att förslaget om definition av
dotterföretag genomförs.
Effekter för ägare av fåmansföretag
I det fall ett dotterföretag har fler än ett
moderföretag bortfaller löneunderlaget om
moderföretaget inte äger mer än 50 procent av
kapitalet i dotterföretaget. Dubbla koncerntillhörigheter förekommer endast i begränsad
omfattning. Regelförändringen medför inga
ökade informationskrav för företagen, varför
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företagens administrativa
påverkas av förslaget.

kostnader

inte

Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget medför vissa kostnader för Skatteverket. Dessa kostnader bedöms kunna hanteras
inom befintliga och beräknade anslagsramar
inom utgiftsområdet.
Förslagen bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
6.13.7 Tak för storleken på det
lönebaserade utrymmet
6.13.7.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Det lönebaserade utrymmet

begränsas till att per år uppgå till högst 50 gånger
den egna eller någon närståendes kontanta
ersättning.
Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorian saknas
förslaget att taket för det lönebaserade
utrymmet även får beräknas på kontant
ersättning som någon närstående har fått.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig har inget att erinra mot
förslaget. Skatteverket avstyrker förslaget och
anför bl.a. följande. Ett beaktande av närstående
vid bestämmande av löneuttagskravet bör ha en
motsvarighet vid bestämmande av tak för
storleken på det lönebaserade utrymmet, annars
föreligger en inkonsekvens. Taket bör således
beräknas på den sammanlagda kontanta
ersättningen som personer inom närståendekretsen fått från företaget eller dess
dotterföretag. Det medför dock att taket måste
fördelas mellan personerna i närståendekretsen
vilket medför en ytterligare komplikation och
Skatteverket anser därför sammantaget att
takregeln inte bör införas. FAR anför att
förslaget kommer att innebära att verksamma
delägare beskattas med 20 procent till den del
utdelningen ryms inom gränsbeloppet medan
passiva delägare inte får tillgodoräkna sig något
lönebaserat utrymme vid beräkning av gränsbeloppet. Detta kan medföra stora negativa
effekter i familjeföretag. Eftersom syftet med
regeln sägs vara att komma åt stora outnyttjade
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löneunderlag saknas skäl att på detta sätt skärpa
beskattningen av familjeföretagen. Företagarna
anser att det bör finnas ett tak och anser att
syftet med förslaget skulle nås med färre
oönskade biverkningar om nivån sattes lägre
samtidigt som andra villkor och spärrar enligt
förslaget kunde undvikas. Ett sådant alternativ
borde ha presenterats med en ordentlig
belysning av förväntade effekter. Svenska
Riskkapitalföreningen anför att det vore bättre att
sätta ett relationstal mellan uttagen lön och
mottagen utdelning så att en överutdelning
beskattas som inkomst av tjänst. Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund konstaterar att
förslaget inte innehåller något undantag för
passiva delägare vilket medför att den passive
delägaren inte längre kan tillgodoräkna sig något
lönebaserat utrymme. En sådan ordning kan
medföra stora negativa konsekvenser för framför
allt familjeföretag, och passiva delägare bör
därför undantas om regeln ska införas. Grant
Thornton Sweden AB anser att närstående till
delägare som uppfyller uttagskravet ska få räkna
gränsbelopp oavsett frånvaro av eget löneuttag.
Netlight Consulting AB välkomnar en förändring
som begränsar det sparade löneutrymmet men
anför att det faktum att utrymmet är kopplat till
varje person medför att de bör ge lön till
personer som aldrig arbetat på Netlight
Consulting AB utan är närstående som gått in
med pengar i verksamheten.
Skälen för regeringens förslag: Storleken på
det lönebaserade utrymme som en delägare kan
erhålla begränsas av storleken på delägarens
andel av löneunderlaget i företaget. Det finns
dock ingen övre gräns för hur stort detta
utrymme kan bli per år utan det är i praktiken
obegränsat. Detta kan få till följd att det i vissa
fåmansföretag, trots att det finns stora
utdelningsbara medel varje år som i sin helhet
ryms inom gränsbeloppet, ändå kvarstår stora
gränsbelopp varje år som kan sparas. Det
lönebaserade utrymmet kan vara så stort att
delägarna i praktiken aldrig kommer att kunna
utnyttja detta i sin helhet. Uppgifter från
Skatteverket visar också att det finns stora
sparade utdelningsutrymmen som huvudsakligen
är hänförliga till tillämpningen av löneunderlagsregeln. De höga sparade utdelningsutrymmena
har ännu inte utnyttjats men växer snabbt och
även om en del av dessa sannolikt aldrig kommer
att kunna utnyttjas leder de till höga krediter i
skattesystemet som inte är motiverade, varken
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ekonomiskt eller i förarbetena till reglerna. För
att komma till rätta med ökningen av sparade
utdelningsutrymmen föreslås därför ett tak för
hur stort det lönebaserade utrymmet kan bli per
år och delägare som en multipel av den egna
kontanta ersättningen. Problematiken med höga
skattekrediter i systemet skulle därmed på sikt
avta.
Fram t.o.m. 2006 fanns en regel om att
löneunderlaget 115 inte fick överstiga 50 gånger
det egna löneuttaget. Regeln togs bort av
förenklingsskäl. 116 Tanken med det nu aktuella
förslaget är främst att begränsa skattekrediterna.
Taket bör därför på samma sätt som tidigare
sättas förhållandevis högt. Ett återinförande av
ett tak på 50 gånger den egna kontanta
ersättningen skulle främst ha en återhållande
effekt på tillväxten av de sparade utdelningsutrymmena och inte påverka den faktiska
beskattningen av utdelning. FAR och Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund påpekar att
förslaget inte innehåller något undantag för
passiva delägare och att dessa därför med
förslaget inte får tillgodoräkna sig något
lönebaserat utrymme vid beräkning av
gränsbeloppet. Regeringen anser att eftersom det
är möjligt för en närstående att uppfylla
löneuttagskravet enligt bestämmelserna i 57 kap.
19 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad
IL, så är det rimligt att en närståendes ersättning
även kan ligga till grund för beräkningen av taket
för storleken på det lönebaserade utrymmet. Det
ger även en delägare som inte är verksam i
företaget men som har en närstående som har
tagit ut ersättning från företaget en möjlighet att
tillämpa takregeln. Regeringen anser dock inte
som Skatteverket föreslår, att det är nödvändigt
att beräkna och fördela taket utifrån den
sammanlagda kontanta ersättningen inom en
närståendekrets. Regeringen föreslår i stället att
taket även ska få beräknas på en närståendes
ersättning. En delägare kan alltså välja om det
ska vara den egna eller någon närståendes
ersättning som ska ligga till grund för
beräkningen. I praktiken kommer sannolikt
samtliga närstående att beräkna taket på den
högsta ersättningen som någon närstående fått.

115 Löneunderlag motsvarade i dåvarande bestämmelse lönebaserat ut-

rymme.
116 Prop. 2005/2006:40 s. 46.

Förslaget innebär inte att sparade utdelningsutrymmen från tidigare år kommer att gå
förlorade utan endast att värdet av nya
lönebaserade utrymmen begränsas.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 57 kap. 16 § IL, se
avsnitt 3.17.
6.13.7.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
Data ur FRIDA visar att endast några enstaka
delägare under perioden 2008–2010 utnyttjade
gränsbelopp där det lönebaserade utrymmet per
år översteg 50 gånger den egna kontanta
ersättningen. Sammantaget över perioden skulle
dock de gränsbelopp som genererades ha räckt
för att möjliggöra utdelning av motsvarande
belopp fördelat över en längre tidsperiod också
om ett tak för det lönebaserade utrymmet per år
på 50 gånger den egna kontanta ersättningen
hade funnits.
Ett införande av ett tak per år på 50 gånger
den egna, eller någon närståendes, kontanta
ersättning bedöms främst ha en återhållande
effekt på tillväxten av de sparade utdelningsutrymmena och inte på den faktiska beskattningen av utdelning. Förslaget bedöms därför
inte ha några offentligfinansiella konsekvenser.
Effekter för ägare av fåmansföretag
Införandet av ett tak för det lönebaserade
utrymmet medför en mindre ökning av den
administrativa bördan för de skattskyldiga. En
ytterligare uppgift tillkommer i deklarationen för
de 80 000 delägare som använder huvudregeln,
men denna är relativt enkel att beräkna. Tidsåtgången för att deklarera beräknas öka med en
minut till följd av detta. Denna tid antas följa
samma fördelning mellan tid för informationsinhämtning och möte med revisor som för
övriga uppgifter rörande deklaration av inkomster från fåmansföretag. Regelförändringen beräknas utifrån detta öka företagens sammanlagda
administrativa kostnader med 2 136 000 kronor
[=80 000×(1/3×306+2/3×2 250)/60].
Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget medför vissa kostnader för
Skatteverket. Dessa kostnader bedöms kunna
hanteras inom befintliga och beräknade anslagsramar inom utgiftsområdet.
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Förslagen bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
6.13.8 Höjt lönebaserat utrymme
6.13.8.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Det lönebaserade utrymmet

höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Skatteverket
konstaterar att förslaget medför att en
enmansföretagare som tar ut nio inkomstbasbelopp i lön inte kommer att använda
förenklingsregeln utan gå över till huvudregeln
eftersom den genererar ett högre gränsbelopp.
Ett av motiven till förenklingsregeln är att
förenkla för företagare med litet kapital eller få
anställda, och förslaget motverkar syftet att fler
företagare ska kunna använda sig av
förenklingsregeln. Enligt Skatteverkets uppfattning kan det ifrågasättas om inte den överkompensation som anses föreligga enligt nuvarande
regler för delägare i stora företag med många
anställda i viss mån överförs till delägare i mindre
företag. Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet anser att neutralitetsaspekten måste
övervägas noggrannare. Exempelvis förstärks
den offentliga sektorns svårigheter att lönekonkurrera om anställdas alternativ är privat
verksamhet i företagsform som beskattas
väsentligt lägre. Förslaget skapar incitament för
anställda att skapa konsultbolag med bl.a. den
före detta arbetsgivaren som uppdragsgivare.
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
välkomnar förslaget om höjning av det
lönebaserade utrymmet, som gynnar de genuina
småföretagarna. Det är emellertid viktigt att
understryka att de föreslagna förändringarna
ökar komplexiteten i skattesystemet och
osäkerheten om vilka spelregler som gäller. Saco
anser att det rimliga vore att företa en stor
skatteöversyn där ett av syftena bör vara att
återknyta till likformighetsprincipen och så långt
möjligt undanröja behovet av 3:12-reglerna.
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Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms
Handelskammare,
Svensk
Industriförening,
Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige och
Visita hänvisar till yttrande från Näringslivets
Skattedelegation. Näringslivets skattedelegation
(NSD) och Sveriges Byggindustrier anser att de
föreslagna åtgärderna ur ett balansperspektiv
framstår som märkliga. Förslaget till höjt
lönebaserat utrymme är relativt generöst i
förhållande till övriga delar i regelverket, där
flertalet delförslag innebär allvarliga skärpningar.
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
anser att det är bra att ytterligare gynna mindre
företag, så att de uppmuntras att växa genom att
anställa fler. Netlight Consulting AB bedömer att
förslaget kommer att gynna småföretagen.
Skälen för regeringens förslag: Om årets
gränsbelopp beräknas utifrån huvudregeln får
det enligt 57 kap. 11 § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, under vissa villkor
läggas ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet. Den s.k. löneunderlagsregeln innebär
att 25 procent av det totala löneunderlaget får
läggas till årets gränsbelopp. Om det totala
löneunderlaget överstiger 60 inkomstbasbelopp
(IBB) får ytterligare 25 procent av det
överskjutande beloppet läggas till det
lönebaserade utrymmet (57 kap. 16 § IL). Enligt
57 kap. 17 § IL beräknas det lönebaserade
utrymmet på sådan kontant ersättning som
under kalenderåret före delägarens beskattningsår har lämnats till arbetstagare i företaget och i
dess dotterföretag, och som hos arbetstagaren
ska tas upp som inkomst av tjänst.
I avsnitt 6.13.3 görs bedömningen att det
offentligfinansiella utrymme som frigörs genom
de ovan redovisade skärpande åtgärderna främst
bör återföras till de delägare i fåmansföretag som
omfattas av 3:12-reglerna. Detta bör ske genom
att det genomförs lättnader som även innebär
förenklingar för fåmansföretagen. Det föreslås
därför att det lönebaserade utrymmet ska uppgå
till 50 procent av hela löneunderlaget, dvs. även
på löneunderlag som understiger 60 IBB. NSD
och Sveriges Byggindustrier anser att förslaget är
relativt generöst i förhållande till övriga delar i
regelverket och därför märkligt ur ett balansperspektiv. Enligt regeringens bedömning
kompenseras delägare i fåmansföretag som
omfattas av 3:12-reglerna genom detta förslag
för att de tagit de risker som det innebär att
anställa personal. Det är viktigt att uppmuntra
små fåmansföretag att anställa. Den föreslagna
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förändringen skapar ett incitament för
fåmansföretagare att anställa, och då främst
delägare i fåmansföretag som har löneunderlag
som understiger 60 IBB. Skatteverket anser att
förslaget motverkar syftet att fler företagare ska
kunna använda sig av förenklingsregeln.
Regeringen har förståelse för Skatteverkets
synpunkt men anser att skälen för att införa
gynnsamma regler för små fåmansföretag och
uppmuntra dem att anställa väger tyngre.
Regeringen konstaterar att förenklingsregeln
alltjämt kommer att ha betydelse, t.ex. för en
företagare som något år inte uppfyller
löneuttagskravet. Regeringen konstaterar vidare
att förslaget innebär en regelförenkling eftersom
endast en procentsats behöver användas vid
beräkning av det lönebaserade utrymmet.
Promemorians förslag innehöll både höjningar
och sänkningar av löneuttagskravet. Som
framgår av avsnitt 6.13.5 avser regeringen dock
inte att gå vidare med höjningarna av
löneuttagskravet utan bara med en generell
sänkning av det högsta löneuttagskravet. Denna
förändring tillsammans med det höjda
lönebaserade utrymmet innebär en förbättring
för alla delägare som uppfyller dagens
löneuttagskrav och som inte omfattas av
kapitalandelskravet. Juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet framför att neutralitetsaspekten
måste
övervägas
noggrannare.
Regeringen håller med om att neutralitetsaspekter alltid måste analyseras när förändringar
av ett regelverk planeras. Regeringen anser dock
inte att förevarande förslag, som uppmuntrar till
anställning i mindre företag, medför någon
bristande neutralitet av betydelse i relationen
mellan företagande och anställning. Höjningen
av det lönebaserade utrymmet skapar utrymme
för en större andel kapitalbeskattad utdelning,
som för det fall det inte kan utnyttjas under
innevarande år kan sparas och utnyttjas ett
senare år.

understigande 60 IBB. Detta ökar gränsbeloppen
för alla delägare som använder löneunderlagsregeln, vilket innebär att större belopp kan tas ut
som lågt beskattad utdelning. Stora delar av
gränsbeloppen används dock inte i dag.
Beräkningen av offentligfinansiell effekt för åren
2014–2017 baseras därför på data för delägare i
företag där det finns utdelningsbara medel men
där delägarens gränsbelopp i dag understiger
delägarens andel av dessa utdelningsbara medel.
En del av dessa delägare tar i dagsläget ut
utdelning som beskattas i tjänst. Dessa delägare
bedöms kunna dra nytta av ökade gränsbelopp
redan under första året för att på så sätt erhålla
en lägre beskattning. Skattebortfallet till följd av
utnyttjande av de nya gränsbeloppen beräknas
till ca 70 miljoner kronor årligen under 2014–
2017. Varaktigt kommer dock en större andel av
gränsbeloppen utnyttjas eftersom sparade
utdelningsutrymmen även kan utnyttjas för en
lägre beskattning av en kapitalvinst. Varaktigt
beräknas den offentligfinansiella kostnaden
uppgå till 0,2 miljarder kronor.
Ca 80 procent av den offentligfinansiella
effekten tillfaller delägare som endast har
lönebaserade utrymmen från löneunderlag
understigande 60 IBB. En stor del av skattesänkningen tillfaller därmed ägare av mindre
fåmansföretag med anställda. Skattesänkningen
beräknas till ca 80 procent tillfalla män och till ca
20 procent tillfalla kvinnor.

6.13.8.2 Konsekvensanalys

Effekter för ägare av fåmansföretag
Förslaget innebär en regelförenkling då
löneunderlagets bidrag till det lönebaserade
utrymmet görs lika stort oavsett storleken på
löneunderlaget. Regelförändringen innebär att
beräkningen av delägarens lönebaserade utrymme förenklas, medan mängden information
som måste tas fram är oförändrad. Tiden det tar
att fylla i deklarationen beräknas minska med en
minut och berör de 55 000 delägare som
använder löneunderlagsregeln. Enligt uppgifterna i Malin fylls deklarationen i med hjälp av
en extern revisor till en kostnad motsvarande
2 250 kronor i timmen. Förslaget beräknas därför minska företagens sammanlagda administrativa kostnader med 2 062 500 kronor
(=55 000×2 250/60).

Offentligfinansiella effekter
Förslaget innebär att det lönebaserade utrymmet
ökar med 25 procent av löneunderlag

Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget medför vissa kostnader för Skatteverket. Dessa kostnader bedöms kunna hanteras

Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 57 kap. 16 § IL, se
avsnitt 3.17.
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inom befintliga och beräknade anslagsramar
inom utgiftsområdet.
Förslagen bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
6.13.9 Höjd positiv räntefördelningsränta
6.13.9.1 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Räntesatsen för positiv
räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad
med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad
med 6 procentenheter.

Promemorians förslag: I promemorian
föreslås
att
räntesatsen
för
positiv
räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad
med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad
med 5,9 procentenheter. Höjningen föreslås
tillämpas första gången på beskattningsår som
börjar efter den 31 december 2014.
Remissinstanserna:
Skatteverket,
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Sveriges
Redovisningskonsulters
Förbund
tillstyrker
förslaget. Skatteverket ifrågasätter emellertid
varför den föreslagna höjningen ska tillämpas
först på beskattningsår som börjar efter den 31
december 2014 medan förändringarna rörande
3:12-reglerna
avses
bli
tillämpliga
på
beskattningsår som börjar efter den 31 december
2013. LRF anser att det är av stor vikt att den
skattemässiga neutraliteten mellan olika
företagsformer upprätthålls i så hög grad som
möjligt men anser att det finns andra mer
motiverade ändringar än höjd räntefördelningsränta som hade givit en bättre effekt. I övrigt har
remissinstanserna antingen inte yttrat sig
närmare över förslaget eller lämnat det utan
erinran.
Skälen för regeringens förslag: Genom
lagstiftning hösten 1993 infördes regler om
räntefördelning vid beskattning av enskilda
näringsidkare och fysiska personer som äger
andelar i handelsbolag. Reglerna finns numera i
33 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Positiv räntefördelning innebär att
avdrag medges vid beräkning av inkomst av
näringsverksamhet för en schablonmässigt
beräknad avkastning på eget kapital som
investerats i verksamheten. Motsvarande belopp
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tas i stället upp som intäkt av kapital.
Räntesatsen vid positiv räntefördelning uppgår
sedan 2012 till statslåneräntan ökad med fem och
en halv procentenhet (prop. 2011/12:1, bet.
2011/12:1:FiU1,
rskr.
2011/12:32,
SFS
2011:1270). Reglerna har använts som ett medel
för att uppnå en likvärdig beskattning av
enskilda näringsidkare och fysiska personer som
är delägare i handelsbolag jämfört med vad som
gäller för delägare i fåmansföretag. I budgetpropositionen för 2012 föreslogs förändringar i
beskattningen av delägare i fåmansföretag. För
att dessa ändringar inte skulle leda till att
balansen i beskattningen av delägare i
fåmansföretag och enskilda näringsidkare skulle
förskjutas föreslogs samtidigt en höjning av
räntesatsen
vid
positiv
räntefördelning.
Regeringen uppgav sig vara fortsatt uppmärksam
på balansen och neutraliteten mellan olika
företagsformer och regelsystem, som emellertid
inte alltid är direkt jämförbara med varandra.
I avsnitt 6.13 föreslås vissa ändringar i 3:12reglerna för delägare i fåmansföretag. Förslagen
kommer att ge delägare med en kapitalandel på
fyra procent eller mer i ett fåmansföretag som
har anställda lägre skatt på utdelning och
kapitalvinst. För att de föreslagna ändringarna
inte ska leda till att balansen i beskattningen av
delägare i fåmansföretag och enskilda
näringsidkare förskjuts föreslogs i promemorian
en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning med 0,4 procentenheter, vilket
innebär att räntesatsen efter höjningen föreslogs
uppgå till statslåneräntan ökad med 5,9
procentenheter. I promemorian föreslogs en
höjning av det lönebaserade utrymmet för löner
under 60 IBB, i kombination med en höjning av
det lägsta löneuttagskravet. Med anledning av att
höjningen av det lägsta löneuttagskravet inte
längre föreslås medför förslagen nu sammantaget
en större skattesänkning för de mindre
fåmansföretagen. Mot bakgrund av detta anser
regeringen att det finns skäl att höja räntesatsen
för positiv räntefördelning med ytterligare 0,1
procentenheter, från statslåneräntan ökad med
5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad med
sex procentenheter. För att den sammantagna
offentligfinansiella effekten av förslagen i så hög
utsträckning som möjligt ska vara neutral för år
2014 föreslår regeringen, till skillnad från i
promemorian, att höjningen av räntesatsen för
positiv räntefördelning ska tillämpas första
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gången på beskattningsår som börjar efter den
31 december 2013.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändring i 33 kap. 3 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.13.9.2 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella effekter
En höjning av räntefördelningsräntan innebär att
inkomster ”flyttas” från dubbelbeskattad
inkomst av näringsverksamhet till enkelbeskattad inkomst av kapital. Samtidigt minskar
pensionsutbetalningarna
något
eftersom
kapitalinkomster inte är förmånsgrundande. Att
höja räntesatsen för positiv räntefördelning för
enskilda näringsidkare och fysiska personer som
är delägare i handelsbolag med 0,5 procentenheter beräknas från och med år 2014 minska
skatteintäkterna med 0,11 miljarder kronor, i
2014 års priser. Varaktigt beräknas skatteintäkterna minska med 0,11 miljarder kronor.
Effekter för företagen
Höjningen av räntesatsen vid positiv räntefördelning
syftar
till
att
upprätthålla
neutraliteten vid beskattningen av olika företagsformer och innebär en skattelättnad för de ca
96 600 enskilda näringsidkare och ca 14 000
handelsbolag med delägare som använder sig av
positiv räntefördelning (antalet berörda avser
förhållandena 2010). En förändring av räntefördelningsräntan har inga konsekvenser för
företagens administrativa kostnader.
Effekter för myndigheter och domstolar
Höjningen av räntesatsen vid positiv räntefördelning påverkar inte arbetsbördan eller
kostnaderna för Skatteverket och de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
6.13.10 Sammantagna effekter av
förändringarna i 3:12-reglerna och i
reglerna om räntefördelning
Ca 55 000 delägare i fåmansföretag tillämpar
löneunderlagsregeln, av totalt ca 355 000
delägare i fåmansföretag. Dessa 55 000 delägare,
ca 15 procent av det totala antalet delägare i
fåmansföretag, berörs på ett eller annat sätt av de
förändringar av löneunderlagsregeln som föreslås

i detta avsnitt. Ca 5 000 av dessa äger mindre än
fyra procent av kapitalet och får enligt förslaget
därför inte längre tillämpa löneunderlagsregeln.
Av de berörda delägarna får ca 3 600 delägare,
eller ca 6,5 procent av de som använder löneunderlagsregeln, höjd skatt genom förslaget om
ett kapitalandelskrav. Ca 50 000 delägare får
sänkt skatt genom förslagen om höjt lönebaserat
utrymme. Drygt 20 000 av dessa får även en
skattesänkning genom förslaget om en sänkning
av det högsta löneuttagskravet. Förslagen
medför också en skattesänkning för de ca
110 000 enskilda näringsidkare och delägare i
handelsbolag som tillämpar reglerna om positiv
räntefördelning.
De 3 600 delägare som berörs av kapitalandelskravet får höjd skatt med totalt
0,65 miljarder kronor varaktigt. Kapitalandelskravet begränsar den överkompensation som
tillämpningen av löneunderlagsregeln medfört i
stora företag med många verksamma delägare
och många anställda. Genom att möjligheten att
omvandla arbetsinkomster till lågbeskattad
utdelning begränsas för delägare med små
ägarandelar upprätthålls 3:12-reglernas preventiva syfte, dvs. att motverka skattemässig
inkomstomvandling. Variationen i storleken på
skattehöjningen bland de delägare som påverkas
av kapitalandelskravet är dock stor. I median
uppgår skattehöjningen till ca 50 500 kr. Detta
innebär att hälften av de 3 600 delägarna får en
skattehöjning med mindre än detta belopp
medan skattehöjningen blir större för den andra
hälften. Delägare i företag med en lönesumma
överstigande 250 miljoner kronor står för ca
85 procent av den totala skattehöjningen.
Ca 51 400 delägare som använder löneunderlagsregeln och som har en kapitalandel på fyra
procent eller mer får skattesänkningar genom
förslagen. Samtliga dessa får ett höjt lönebaserat
utrymme för löneunderlag understigande 60
IBB. Genom förslaget ökar det sammanlagda
utrymmet för lågbeskattad utdelning med upp
till 15 IBB (ca 850000 kr år 2014) för delägarna i
ett företag. Detta medför en skattesänkning för
delägarna i ett företag med som mest ca 255 000
kr. Hur stor skattesänkningen blir för varje
enskild delägare beror på hur stor del av det
ökade utrymmet som kan utnyttjas. Ungefär
80 procent av den varaktiga offentligfinansiella
effekten på 0,2 miljarder kronor beräknas tillfalla
delägare som endast har lönebaserade utrymmen
från löneunderlag understigande 60 IBB.
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Vissa av delägarna får även ett sänkt
löneuttagskrav med upp till 0,4 IBB (ca 22 600
kr år 2014). Detta möjliggör att en större del av
inkomsten kan tas ut som utdelning i stället för
lön, med en lägre total beskattning som följd.
Höjningen av det lönebaserade utrymmet ger
störst effekt för ägarna till de mindre företagen,
medan sänkningen av det högsta löneuttagskravet främst gynnar delägare i företag med en
lönesumma överstigande 80 IBB (ca 4,5 miljoner
kronor).
Sammantaget beräknas förslagen i detta
avsnitt leda till en varaktig försvagning av de
offentliga finanserna med tio miljoner kronor.
Det innebär att förslagen varaktigt medför en
minskad skattebelastning för kollektivet delägare
i fåmansföretag, enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag
som berörs av regelförändringarna med detta
belopp. Tabell 6.16 visar den varaktiga offentligfinansiella effekten av förslagen.
Tabell 6.16 Varaktig effekt av förslagen inom 3:12-reglerna
och reglerna om räntefördelning
Miljarder kronor

Kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme

Varaktig effekt

0,65

Sänkt löneuttagskrav

-0,35

Höjt lönebaserat utrymme

-0,20

Höjd räntefördelningsränta

-0,11

Summa

-0,01

Skatt på kapitalanvändning –
företagsskatter
I avsnitten 6.14–6.16 redovisas regeringens
förslag och bedömningar om skatt på
kapitalanvändning i form av företagsskatter
I fråga om skatt på företag inom sjöfartsnäringen har regeringen den 24 januari 2013
beslutat om direktiv till en utredning om
tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
(dir. 2013:6). Utredaren, som bl.a. ska analysera
möjligheten att införa ett system med
tonnageskatt i Sverige, ska redovisa uppdraget
senast den 15 november 2014. Riksdagen har i
ett tillkännagivande från våren 2007 (bet.
2006/07:SkU11) uttalat att arbetet med en
lagstiftning om tonnageskatt måste påskyndas.
När det gäller beskattningen av enskilda
näringsidkare har regeringen den 15 november
2012 beslutat om direktiv till en utredning om
förenklad beskattning för enskilda näringsidkare
och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag (dir. 2012:116). Utredningen har
antagit namnet Skatteförenklingsutredningen.
Utredaren, som bl.a. ska utvärdera och försöka
förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska redovisa
uppdraget senast den 1 oktober 2014.

Källa: Egna beräkningar.

6.14

Reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor

6.14.1 Ärendet och dess beredning
Riksdagen riktade den 24 september 2004 ett
tillkännagivande till den dåvarande regeringen
om att se över reglerna om inskränkt
skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser
och andra juridiska personer som bedriver
allmännyttig verksamhet (bet. 2004/05:SkU11).
Skatteutskottet uttalade även därefter i sitt
betänkande att man förutsatte att den nuvarande
regeringen skulle inleda en översyn av
beskattningen av stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet (bet. 2006/07:SkU11). Den
20 juni 2007 beslutade regeringen att låta en
särskild utredare se över bestämmelserna om
inkomstbeskattning av
stiftelser, ideella
föreningar, registrerade trossamfund och vissa
andra juridiska personer.
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I juni 2009 överlämnade Stiftelse- och föreningsskatteutredningen betänkandet Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU
2009:65). I betänkandet lämnades bl.a. flera
förslag om förutsättningarna för skattegynnande
för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund. I denna proposition behandlas i
enlighet med vad som aviserades i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
Förslag till statsbudget för 2013, finansplan och
skattefrågor, avsnitt 1 och 6, s. 70 och s. 204)
vissa av förslagen i betänkandet. De förslagen
avser i huvudsak ändamåls-, verksamhets-,
fullföljds- och öppenhetskravet.
En sammanfattning av betänkandet finns i
bilaga 7, avsnitt 1 och betänkandets lagförslag
finns i bilaga 7, avsnitt 2. Betänkandet har
remissbehandlats.
En
förteckning
över
remissinstanserna finns i bilaga 7, avsnitt 3. En
sammanställning av remissvaren finns tillgänglig
i lagstiftningsärendet (Fi2009/4937).
Regeringens förslag motsvarar i allt väsentligt
de förslag som Stiftelse- och föreningsskatteutredningen lämnat men har i vissa delar beretts
vidare i Regeringskansliet. Synpunkter har under
hand inhämtats från Skatteverket. Regeringens
förslag innebär även en förändring av förutsättningarna för att bli godkänd som
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
Förslaget är en konsekvens av det förändrade
ändamålskravet.
Förändringen
har
även
efterfrågats av ett flertal remissinstanser i ett
annat lagstiftningsärende; se budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, Förslag till
statsbudget för 2012,
finansplan och
skattefrågor, avsnitt 6, s. 456) angående
införandet av skattereduktion för gåva. I det
lagstiftningsärendet anförde regeringen att
frågan skulle övervägas i samband med
beredningen av Stiftelse- och föreningsskatteutredningens förslag.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 4 april 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag
som finns i bilaga 7, avsnitt 4. Lagrådets yttrande
finns i bilaga 7, avsnitt 5. Regeringen har i
huvudsak följt Lagrådets synpunkter, vilka
behandlas i författningskommentaren.
Efter lagrådsbehandlingen har förslaget bearbetats ytterligare vilket bl.a. har föranlett att
andra stycket i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen

(1999:1229) har utgått eftersom det ansetts
obehövligt.
6.14.2 Behovet av moderna regler
Bestämmelserna om beskattning av allmännyttiga stiftelser är såväl till sitt materiella
innehåll som till den lagtekniska utformningen i
stort sett oförändrade sedan de infördes år 1942
(prop. 1942:134, bet. 1942:BevU21, SFS
1942:274). Dessa bestämmelser bygger dessutom delvis på äldre lagstiftning. Förutsättningarna för att en stiftelse ska omfattas av dessa
regler om undantag från beskattning uppfattas i
dag många gånger som otidsenliga och de är,
trots en relativt omfattande praxis, svåra att
tillämpa. När det gäller de generella reglerna om
de kvalificerade ändamål som kan leda till att en
stiftelse gynnas vid inkomstbeskattningen har
kritiken framförallt tagit sikte på de kvalificerade
ändamålens aktualitet och vad som ryms inom
de olika ändamålsbegreppen. Framförallt har
ändamålen att främja vård och uppfostran av
barn och att bedriva hjälpverksamhet bland
behövande kritiserats för att de tillämpas på ett
otidsenligt och alltför snävt sätt. Önskemål har
också framförts om att främjande av kulturell
verksamhet och miljö ska räknas till de
kvalificerade ändamålen.
Fram till år 1977, då nu gällande bestämmelser
om allmännyttiga ideella föreningar infördes
(prop. 1976/77:135, bet. 1976/77:SkU45, SFS
1977:572), gällde samma förutsättningar för de
ideella föreningarna som för stiftelserna. De
bestämmelser som då infördes för föreningarna
är mer gynnande än de som gäller för
stiftelserna. Sedan relationsändringen mellan
staten och Svenska kyrkan samt tillkomsten av
associationsformen registrerat trossamfund år
2000 gäller för dessa samfund samma
förutsättningar för skattegynnande som för de
ideella föreningarna.
6.14.3 Mervärdesskatt och den ideella
sektorn
Vad gäller den mervärdesskatterättsliga behandlingen av ideella sektorn pågår det sedan
2008 ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige.
Europeiska kommissionen menar att den
svenska lagstiftningen strider mot EU:s
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mervärdesskattedirektiv eftersom den svenska
lagen anses innehålla alltför generösa undantag
från mervärdesskatt för allmännyttig verksamhet
som bedrivs av ideella föreningar och registrerade trossamfund (Fi2008/4219). Regeringen
ifrågasätter kommissionens tolkning.
Regeringen är angelägen om att säkerställa
goda förutsättningar för en stark ideell sektor
och är i den pågående dialogen med
kommissionen tydlig med att den ideella
sektorns värdefulla verksamhet måste främjas.
Regeringens utgångspunkt är att villkoren för de
svenska ideella föreningarna inte ska försämras.
6.14.4 Gällande rätt
Inledning
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund är, i likhet med andra svenska
juridiska personer, i princip skattskyldiga för alla
sina inkomster. Inkomstskatten är statlig och tas
ut med 22 procent av den beskattningsbara
inkomsten.
Det finns emellertid särskilda beskattningsregler på inkomstbeskattningens område som tar
sikte på stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund. De innebär att det
under vissa förutsättningar görs undantag från
vad som annars skulle gälla skattemässigt.
Undantagsreglerna finns i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.
Dessa subjekt kan enligt undantagsreglerna
vara antingen helt eller delvis skattebefriade.
Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelser m.m. är helt
befriade från skatt enligt inkomstskattelagen,
och stiftelser som förvaltas av stat och kommun
kan enligt praxis också vara helt skattebefriade.
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund med vissa allmännyttiga ändamål
kan om de uppfyller särskilda krav befrias från
att betala skatt på vissa inkomster.
De subjekt som är delvis skattebefriade är
endast skattskyldiga för inkomst av sådan
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL,
dock med undantag för kapitalvinster och
kapitalförluster. Med näringsverksamhet enligt
denna paragraf avses förvärvsverksamhet som
bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Innehav
av näringsfastighet räknas alltid till näringsverksamhet.
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Vid sidan av de mer generellt utformade
reglerna i 7 kap. IL om inskränkt skattskyldighet
för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund finns även i lagen en uppräkning av
subjekt som ges en relativt långtgående
skattefrihet. Vissa kategorier av subjekt kan
enligt 7 kap. 15 och 16 §§ IL vara skattskyldiga
antingen endast för inkomst på grund av innehav
av fastighet eller endast för inkomst av sådan
inkomst av näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 § IL. Sistnämnda kategorier är dock
inte skattskyldiga för kapitalvinster och kapitalförluster. Exempel på kategorier är sjukvårdsinrättningar som inte bedrivs i vinstsyfte och
hushållningssällskap respektive akademier, allmänna undervisningsverk och arbetslöshetskassor.
I katalogen av namngivna subjekt i 7 kap. 17 §
IL är det övervägande stiftelser men även vissa
andra juridiska personer som finns uppräknade.
Dessa subjekt är endast skattskyldiga för
inkomst på grund av innehav av fastighet.
Katalogstiftelserna uppfyller ofta inte de
generella kriterierna för skattebefrielse. De har
däremot ansetts bedriva en så höggradigt
allmännyttig verksamhet att de ändå ska vara
inskränkt skattskyldiga.
Reglerna i 7 kap. 15–17 §§ IL kommer inte att
beröras i detta lagstiftningsärende.
Beskattning av stiftelser
En stiftelse kan vara inskränkt skattskyldig enligt
bestämmelserna i 7 kap. 3–6 §§ IL, om den
främjar ett kvalificerat allmännyttigt ändamål
(ändamålskravet), tillgodoser ändamålet i sin
verksamhet (verksamhetskravet) och använder
sin avkastning för ändamålet (fullföljdskravet).
Uppfyller en stiftelse dessa krav är den
skattskyldig endast för sådan näringsverksamhet
som avses i 13 kap. 1 § IL. En stiftelse som
uppfyller kraven är dock inte skattskyldig för
kapitalvinster och kapitalförluster.
Ändamålskravet i 7 kap. 4 § IL innebär att
stiftelsen ska ha till huvudsakligt ändamål att
främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag
för undervisning eller utbildning, bedriva
hjälpverksamhet bland behövande, främja
vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete, eller stärka Sveriges försvar under
samverkan med militär eller annan myndighet.
Uppräkningen av ändamål är uttömmande.
Ändamålen får inte vara begränsade till vissa
familjer eller bestämda personer. Innebörden av
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de olika ändamålen förklaras inte närmare i
förarbetena till lagstiftningen som i huvudsak
tillkom redan 1942. Det har i stor utsträckning
överlämnats åt praxis att bestämma vad som ska
avses med de kvalificerade ändamålen.
Verksamhetskravet i 7 kap. 5 § IL innebär att
stiftelsen, för att uppnå inskränkt skattskyldighet, uteslutande eller så gott som uteslutande
måste tillgodose något av ovan nämnda ändamål
i den verksamhet som bedrivs. Enligt förarbetena
ska det bara finnas ett obetydligt utrymme för
verksamhet som främjar okvalificerade ändamål.
Med uttrycket ”uteslutande eller så gott som
uteslutande” har man velat uttrycka från cirka
90–95 procent upp till 100 procent.
En ytterligare förutsättning för att en stiftelse
ska bedömas som inskränkt skattskyldig är
enligt 7 kap. 6 § IL att den använder sin
avkastning
till
att
främja
ändamålet
(fullföljdskravet). I praxis har denna regel tolkats
så att bedömningen görs under en period på
cirka fem år och att cirka 80 procent av
avkastningen ska tas i anspråk för de
kvalificerade ändamålen.
I 7 kap. 21 § tredje stycket IL behandlas andra
ägare av fastigheter som avses i 3 kap. 4 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) än ideella
föreningar och registrerade trossamfund. Kravet
i fastighetstaxeringslagen för skattefrihet är att
fastigheten ägs av någon av vissa uppräknade
institutioner och att fastigheten till övervägande
del används i deras verksamhet som sådan. De
ägare som avses är bland annat allmännyttiga
stiftelser. Skattefriheten avser egendom som
utgör annan typ av taxeringsenhet än
lantbruksenhet. Ägare av sådana fastigheter är
inte skattskyldiga för inkomst från fastigheten i
den mån den används i deras verksamhet som
sådan. Detta innebär att fastighetsinkomsterna
beskattas hos ägaren i den mån de härrör från
annan användning än den egna allmännyttiga
verksamheten. Fördelning av fastighetsinkomsten på en beskattad och en obeskattad del
kan därför bli aktuell för dessa fastigheter.
Regleringen i 7 kap. 21 § tredje stycket IL
kommer dock inte att beröras i detta
lagstiftningsärende.
Beskattning av ideella föreningar och registrerade
trossamfund
För inskränkt skattskyldighet krävs att den
ideella föreningen uppfyller ett antal i lagen
angivna villkor (7 kap. 7–14 §§ IL). Som ett

första villkor gäller enligt 7 kap. 8 § IL att
föreningen har till huvudsakligt syfte att, utan
begränsning till medlemmarnas eller andra
bestämda personers ekonomiska intressen,
främja vissa allmännyttiga ändamål, såsom
religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella
ändamål (ändamålskravet). Vidare ska föreningen enligt 7 kap. 9 § IL bedriva en
verksamhet som uteslutande eller så gott som
uteslutande tillgodoser sådana ändamål (verksamhetskravet). Som ytterligare förutsättning
gäller enligt 7 kap. 10 § IL att föreningen ska
bedriva en verksamhet som skäligen svarar mot
avkastningen på föreningens tillgångar (fullföljdskravet). Slutligen får enligt 7 kap. 13 § IL
föreningen inte utan särskilda skäl vägra någon
inträde som medlem (öppenhetskravet).
Om den ideella föreningen uppfyller de ovan
angivna kraven är den inte skattskyldig för
kapitalinkomster. Föreningen kan även enligt
7 kap. 7 § andra stycket IL befrias från skattskyldighet för viss egentlig näringsverksamhet.
Befrielsen gäller för inkomster som kommer från
en självständig näringsverksamhet eller en
särskild förvaltningsenhet som avser fastighet,
om inkomsten till huvudsaklig del kommer från
verksamhet som har naturlig anknytning till
föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd
utnyttjas som finansieringskälla för ideellt
arbete. Befrielsen gäller också för inkomst från
innehav av fastighet som tillhör föreningen och
som till övervägande del används i föreningens
ideella verksamhet. Regleringen i 7 kap. 7 § andra
stycket IL kommer dock inte att beröras i detta
lagstiftningsärende.
Bestämmelserna om allmännyttiga ideella
föreningar tillämpas också i fråga om
registrerade trossamfund (7 kap. 14 § IL).
Beskattning av periodiska understöd
Periodiskt understöd eller därmed jämförlig
intäkt är enligt 10 kap. 2 § IL, i regel intäkt av
tjänst. I 11 kap. 47 § andra stycket IL finns dock
ett undantag från denna regel som innebär att
periodiska understöd som skattskyldig uppbär
från stiftelse eller ideell förening inte räknas som
skattepliktig intäkt om stiftelsen eller föreningen
är inskränkt skattskyldig och utbetalningen av
bidraget sker för att fullfölja ett allmännyttigt
ändamål enligt 7 kap. 4 § IL.
Har utgivare av stipendium ett direkt intresse
av att en forskningsinsats blir utförd sker dock
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beskattning. Skattefriheten för mottagaren upphör om stiftaren (grundaren) har ett omedelbart
intresse av forskningsresultatet. Sammanfattningsvis ska åtminstone följande två förutsättningar vara uppfyllda för att ett stipendium, som
utdelas periodiskt, ska vara skattefritt. Stipendiegivaren ska vara undantagen från skattskyldighet
enligt 7 kap. 3–13 §§ IL. Stipendiet ska utges för
att fullfölja något av de sex allmännyttiga
ändamålen i 7 kap. 4 § IL och får inte vara
ersättning för utfört arbete som stiftelsen/föreningen eller någon denna närstående kan
ha nytta av.
6.14.5 Krav på allmännyttigt ändamål
6.14.5.1 Lika regler
Regeringens förslag: Enhetliga bestämmelser ska

införas om allmännyttiga ändamål för stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Alla remissinstanser tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget.
Bygdegårdarnas riksförbund anser dock att utredningen missat att samlingslokalsverksamhet dels
bedrivs enligt 1911 års lag om ekonomiska
föreningar (övergångsbestämmelserna, så kallade
upa-föreningar) som i formell mening är att
betrakta som ekonomiska föreningar, dels kan
vara aktiebolag (förekommer framför allt inom
Folkets Hus-rörelsen). Om målet att det är
ändamålet med verksamheten och ingenting
annat som ska avgöra skattestatusen måste dessa
organisationsformer också omfattas.
Skälen för regeringens förslag: När det gäller
kraven för skattegynnad verksamhet för
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund har Stiftelse- och föreningsskatteutredningen funnit att ändamålet med verksamheten sammantaget bör vara den avgörande
faktorn för skattegynnande och inte den
organisationsform verksamheten bedrivs i. De
juridiska skillnaderna mellan de olika slagen av
subjekt utgör enligt utredningens uppfattning
ingen egentlig svårighet i detta sammanhang.
Inte heller utgör skillnaderna i den faktiska
verksamhet som bedrivs i en ideell förening eller
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i ett registrerat trossamfund jämfört med
verksamheten i en stiftelse något avgörande
hinder mot gemensamma regler.
Det faktum att organisationsformerna har
olika grundkonstruktioner och skilda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet,
påverkar inte den verksamhet som faktiskt
bedrivs. Såväl en förening som en stiftelse kan
verka för samma ändamål på i stort sett samma
sätt. På grund av nuvarande lagstiftning har dock
stiftelsernas möjligheter att bedriva skattegynnad verksamhet varit begränsade jämfört
med ideella föreningar eftersom bestämmelserna
om skattegynnande för dessa två organisationsformer i hög grad skiljer sig åt.
Utredningen har särskilt pekat på en aspekt
som talar för gemensamma ändamålsbestämmelser. Det finns problem för de stiftelser som
har till ändamål att gynna allmännyttig verksamhet som bedrivs i en förening eller ett
trossamfund. Detta är bara möjligt att göra för
en stiftelse med bibehållen skatteförmån om
föreningen har ett kvalificerat allmännyttigt
ändamål som överensstämmer med ett ändamål
som kan medföra skattebefrielse för stiftelsen.
Det finns t.ex. fall där en stiftelse ska gynna
allmännyttig verksamhet i form av idrott, kultur
eller religionsutövning. Eftersom dessa ändamål
inte ingår bland de för stiftelser skattegynnade
ändamålen kan stiftelsen inte uppfylla sina
ändamål och samtidigt vara skattegynnad. Om
ändamålsbestämmelserna var gemensamma för
stiftelser och ideella föreningar skulle nämnda
problem inte förekomma.
Utredningen har funnit att de juridiska skillnaderna mellan de olika slagen av subjekt inte
utgör någon egentlig svårighet. Skillnaderna i
den faktiska verksamheten utgör inte heller
något betydande hinder mot gemensamma
regler. Till detta kommer enligt utredningen att
gemensamma regler ger förutsättningar för
neutrala skattekonsekvenser mellan stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund.
Regeringen delar utredningens slutsats att det
inte finns några avgörande hinder mot
gemensamma regler för stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund. Enhetliga ändamålsbestämmelser bör därför införas.
Bygdegårdarnas riksförbund anser att även s.k.
upa-föreningar och aktiebolag som bedriver
samlingslokalsverksamhet måste omfattas av de
föreslagna reglerna eftersom ändamålet med
verksamheten är densamma. Regeringen anser
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att aktiebolag skiljer sig väsentligt i förhållande
till ideella föreningar, registrerade trossamfund
och stiftelser som uppfyller förutsättningarna
för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningen av andra
subjekt än ideella föreningar, registrerade
trossamfund och stiftelser omfattas inte heller av
detta lagstiftningsärende. Det är därför inte
aktuellt att låta vissa aktiebolag omfattas av det
aktuella regelverket. Vad gäller äldre ekonomiska
föreningar, s.k. upa-föreningar, framgår dock
enligt 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om
ikraftträdande
av
inkomstskattelagen
(1999:1229) att det förhållandet att en ekonomisk förening med stöd av 14 § lagen (1987:668)
om införande av lagen (1987:669) om ekonomiska föreningar fått bestå som registrerad
förening inte hindrar att föreningen vid
tillämpning av inkomstskattelagen behandlas
som en ideell förening. Denna övergångsregel
föreslås inte ändras.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.2 Vad är ett allmännyttigt ändamål?
Regeringens bedömning: Någon legaldefinition av
begreppet allmännytta bör inte införas. I stället
behålls den nuvarande systematiken med en
exemplifierande uppräkning av olika allmännyttiga ändamål.
Regeringens förslag: Med allmännyttigt ändamål ska avses ett ändamål som främjar
– idrott,
– kultur,
– miljövård,
– omsorg om barn och ungdom,
– politisk verksamhet,
– religiös verksamhet,
– sjukvård,
– social hjälpverksamhet,
– Sveriges försvar och krisberedskap i
samverkan med myndighet,
– utbildning,
– vetenskaplig forskning, eller
– en annan likvärdig verksamhet.
Termen främja ska användas enhetligt för att
ange att de allmännyttiga ändamålen ska kunna
tillgodoses antingen genom egen verksamhet

eller genom bidrag till en annan allmännyttig
organisation.
Utredningens bedömning och förslag
överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Utredningens förslag innebär att försvarsändamålet utmönstras och ersätts med fredsbefrämjande verksamhet.
Remissinstanserna:
Svenskt
Friluftsliv,
Stockholms Borgerskap, Sigtunastiftelsen och
Svenska Brukshundsklubben anför att det i första
hand bör eftersträvas att en definition av
begreppet allmännyttigt ändamål tas in i
lagtexten, men inser dock svårigheterna med att
utforma en norm innefattande en sådan
definition. Om lagstiftaren väljer exemplifiering
framför en definition i lagtexten, måste det klart
framgå att exemplifieringen inte är uttömmande.
Svenskt Friluftsliv, Stockholms Borgerskap,
Sigtunastiftelsen, Svenska Brukshundsklubben,
Stiftelser i Samverkan, Handelshögskolan i
Stockholm och Nobelstiftelsen anför att uttrycket
”andra därmed likvärdiga ändamål” bör ersättas
med ”andra allmännyttiga ändamål” eller
motsvarande uttryck. Forum för frivilligt socialt
arbete, Rädda Barnen, Sten A Olssons stiftelse för
forskning och kultur och Stiftelsen Kungafonden
stödjer förslaget att inte införa en legaldefinition
av begreppet allmännyttig verksamhet. Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) anser att
exemplifieringen av begreppet allmännyttiga
ändamål inte uppnår den modernisering som
eftersträvas och föredrar en definition av
begreppet ”allmännyttigt ändamål”. Sophiahemmet, ideell förening SHIF och Svenska
Läkaresällskapet SLS vill understryka vikten av
att söka åstadkomma en exemplifiering som
håller för de förändringar samhället undergår och
som således kan tillämpas över tiden. SHIF:s
uppfattning är att utredningens exemplifiering,
som innebär att gällande lagtext setts över och
kompletterats, i dagsläget torde uppfylla detta
önskemål. Länsrätten i Göteborg, Synskadades
Riksförbund, Svenska FN-förbundet, Stiftelsen
Frimurare Barnhuset i Stockholm, Frälsningsarmén, Judiska församlingen, Röda Korset,
Stiftelsen Kungafonden och Svenska Fotbollsförbundet tillstyrker förslaget att genomgående
använda begreppet främja och anför att det
kommer att underlätta den praktiska tillämpningen. Föreningen Stiftelser i Samverkan,
Nobelstiftelsen och Sigtunastiftelsen anför att
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uttrycket ”andra därmed likvärdiga ändamål” bör
ersättas med ”andra allmännyttiga ändamål” eller
motsvarande uttryck. Skatteverket instämmer i
utredningens slutsats att det är gynnandet i sig
som är avgörande och inte på vilket sätt detta
sker samt att begreppet ”främja” fångar detta på
ett godtagbart sätt. Skatteverket anser att det
principiellt alltid är allmännyttiga ändamål som
ska främjas, inte en verksamhet. Det finns enligt
Skatteverket ett behov av att förtydliga när
bidrag lämnas till en annan ideell organisation.
Det bör enligt Skatteverket vara ett krav att den
mottagande organisationen faktiskt använder
mottagna medel för det angivna ändamålet under
bedömningsperioden ifråga. Det kan även enligt
verket ifrågasättas om det inte ska ställas ett krav
på att den mottagande organisationen själv ska
vara inskränkt skattskyldig. I de fall ändamål
främjas genom egen bedriven verksamhet
behöver innebörden av begreppet ”främja”
klargöras. Det är vanligt att ideella föreningar
bedriver ideell verksamhet utan att verksamheten
klassificeras som näringsverksamhet enligt
13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Sådan ideell verksamhet kan enligt Skatteverkets
uppfattning normalt anses främja allmännyttiga
ändamål. När det gäller juridiska personers
verksamhet framgår emellertid av praxis att
avsaknaden av ett vinstsyfte inte behöver hindra
att verksamheten ändå betraktas som näringsverksamhet, förutsatt att verksamheten inte har
en alltför begränsad omfattning. Skatteverket
anser att lagförslaget ska ange vilka kriterier en
näringsverksamhet ska uppfylla för att anses
främja ett allmännyttigt ändamål. Skatteverket
anser att en verksamhet som bedrivs på
marknadsmässigt jämförbara villkor aldrig kan
anses främja ett allmännyttigt ändamål.
Skälen för regeringens bedömning och förslag
Begreppet allmännyttigt ändamål
Begreppet allmännyttigt ändamål är inte
definierat i lagtexten och är svävande till sin
innebörd. Avsikten när det infördes var att det
skulle tolkas med ledning av praxis på arvs- och
gåvobeskattningens område. Skatteutskottet
uttalade
följande
angående
begreppet
allmännyttigt ändamål vid införandet (bet.
1976/77:SkU45 s. 27 f.):
Detta torde innebära att verksamhet som från
allmän synpunkt är värd att stödja kan omfattas av
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befrielsen. Ett allmännyttigt ändamål skall således
normalt kunna anses föreligga när ändamålet
ligger inom ramen för den nyss återgivna
exemplifieringen, men givetvis kan också andra fall
förekomma där syftet är allmännyttigt i den
angivna bemärkelsen och där föreningen även i
övrigt uppfyller de fastställda kraven. Har
ändamålet däremot en alltför säregen karaktär,
torde en förmånsbehandling i allmänhet inte
kunna komma i fråga, och detsamma gäller
givetvis ändamål som direkt strider mot vad som
är acceptabelt från allmän synpunkt.

Det finns en omfattande rättspraxis till stöd för
tolkningen av vad som kan utgöra ett
allmännyttigt ändamål och begreppet har tolkats
relativt extensivt, se t.ex. Högsta förvaltningsrättens dom den 28 augusti 2012 i mål nr
3391-10 där uthyrning av samlingslokal ansågs
kunna utgöra ett allmännyttigt ändamål. Begreppet allmännytta i lagstiftningen innebär
dock inte nödvändigtvis detsamma i allmänt
språkbruk, vilket bl.a. framgår av RÅ 2005 ref. 8
där Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade
att en föreningsverksamhet i form av förskoleoch fritidsverksamhet med vanligt språkbruk
kunde hänföras till vård och uppfostran av barn
men att verksamheten inte uppfyllde det
övergripande kravet på att fråga ska vara om ett
främjande av ett allmännyttigt ändamål.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
övervägt att föreslå en legaldefinition av
begreppet allmännytta. Utredningen kunde dock
inte finna någon definition som var tillräckligt
konkret för att ge en egentlig vägledning för
tolkningen av begreppet allmännytta. Bl.a.
Svenskt Friluftsliv, Stockholms Borgerskap,
Sigtunastiftelsen och Svenska Brukshundsklubben
har framfört att en legaldefinition i första hand
bör eftersträvas. Även om det är eftersträvansvärt med en legaldefinition instämmer
dock regeringen i utredningens bedömning vad
gäller svårigheten att finna en tillräckligt konkret
definition. I likhet med utredningen föreslår
därför regeringen att det inte ska införas någon
legaldefinition av begreppet allmännyttigt
ändamål i lagtexten. Systematiken med en
exemplifierande uppräkning i lagtexten bör
således behållas. Metoden med en exemplifierande uppräkning har funnits under en lång
tid avseende ideella föreningar och begreppet
allmännytta har tolkats relativt extensivt i praxis.

PROP. 2013/14:1

Några tröskeleffekter har inte förekommit i
någon nämnvärd omfattning.
Regeringen konstaterar dock, i likhet med
utredningen, att för att ett ändamål ska kunna
betraktas som allmännyttigt i lagens mening
torde vissa krav behöva ställas på ändamålets
karaktär. Ändamålet bör avse ett direkt eller
indirekt främjande av verksamhet som är av
sådan karaktär att det är av samhällelig natur och
bidrar till att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som samhället vilar
på. Exempelvis utgör sådan verksamhet som
erhåller stöd av stat eller kommun normalt
allmännyttig verksamhet. Vidare finns, såsom
utredningen påpekar, en rikhaltig praxis och
uttalanden i förarbetena som ger stöd för en
relativt vid tolkning av begreppet. Givetvis kan
inte ändamål som direkt strider mot det som är
acceptabelt från allmän synpunkt innefattas i
begreppet allmännyttig. Och även om allmännyttighetsbegreppet är vittomfattande får
ändamålet inte heller vara av säregen karaktär (se
ovan Skatteutskottets uttalande i samband med
1977 års lagstiftning).
Som nämnts ovan bedömer regeringen att
systematiken med en exemplifierande uppräkning i lagtexten bör behållas. Det bör dock
övervägas om den nuvarande exempli-fieringen
kan moderniseras och eventuellt utökas med
ytterligare exempel på vad som ska anses utgöra
ett allmännyttigt ändamål. Regeringen finner att
exemplifieringen bör omfatta främjandet av
idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och
ungdom,
politisk
verksamhet,
religiös
verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet,
Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan
med myndighet, utbildning, vetenskaplig
forskning eller en annan likvärdig verksamhet (se
vidare avsnitt 6.14.5.3). Bl.a. Föreningen
Stiftelser i Samverkan och Nobelstiftelsen anför
att uttrycket ”andra därmed likvärdiga ändamål”
bör ersättas med ”andra allmännyttiga ändamål”
eller motsvarande uttryck. Regeringen anser att
det är lämpligt att tolkningen av begreppet
allmännytta tar sin utgångspunkt i den
uppräkning som görs i lagrummet, dvs. genom
den hänvisning som görs till främjandet av ”en
annan likvärdig verksamhet”.
Att främja ett allmännyttigt ändamål
I nu gällande lagstiftning görs för de olika
kvalificerade ändamålen en språklig åtskillnad
när det gäller det sätt på vilket de får fullgöras.

Detta uttrycks som att främja, lämna bidrag,
bedriva och stärka. Detta ger olika
förutsättningar för hur de olika ändamålen kan
fullgöras – i form av egen verksamhet eller i form
av ekonomiskt stöd till annan för utförandet av
verksamheten.
Av förarbetena till gällande lagstiftning
framgår inte någon uttalad tanke bakom valet av
begrepp för fullgörande av de olika ändamålen.
Frånsett ändamålet vetenskaplig forskning, där
det redan vid reglernas införande angavs att man
både får bedriva och gynna sådan forskning,
framgår av lagtexten i dag ingen valfrihet i hur
ändamålet ska fullgöras. Att så är fallet har också
konstaterats av Högsta förvaltningsdomstolen i
ett av Stiftelsen Fryx överklagat förhandsbesked
(RÅ 1997 ref. 64):
Enligt lagrummet gäller, såvitt nu är av intresse, att
en stiftelse kan bli begränsat skattskyldig om dess
huvudsakliga ändamål är att "lämna understöd för
beredande av undervisning eller utbildning". Det
citerade uttrycket tar sikte på stiftelser som – till
skillnad mot Stiftelsen Fryx – inte bedriver egen
skolverksamhet utan främjar undervisning och
utbildning genom bidragsgivning (jfr SOU
1939:47 s. 55).

Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
inte funnit några bärande skäl som talar för att
det bör göras åtskillnad på om ändamålet
fullgörs i form av egen verksamhet eller i form av
bidrag till allmännyttig men av annan bedriven
verksamhet. Egen verksamhet kan t.ex. bestå i
att en stiftelse själv utövar vetenskaplig
forskning eller att den lämnar bidrag till sådan
forskning. Regeringen delar utredningens
bedömning att det viktiga är gynnandet av den
allmännyttiga verksamheten som sådan.
Ändamålskravet bör därför anses uppfyllt
oavsett om det är fråga om egen verksamhet eller
om bidrag lämnas till av annan ideell
organisation bedriven verksamhet. Om t.ex. en
stiftelse har till ändamål att lämna bidrag till
vetenskaplig forskning men inte har resurserna
att hitta lämpliga destinatärer kan denna i stället
ge bidrag till en annan stiftelse som har samma
ändamål. Skatteverket anser dock att det finns ett
behov av ett förtydligande när ett bidrag lämnas
till en annan ideell organisation. Det bör då
enligt Skatteverket vara ett krav att den
mottagande organisationen faktiskt använder
mottagna medel för det angivna ändamålet under
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bedömningsperioden ifråga. Det kan även enligt
verket ifrågasättas om det inte ska ställas ett krav
på att den mottagande organisationen själv ska
vara inskränkt skattskyldig. Regeringen anser att
det skulle vara onödigt betungande att kräva att
bidragsgivaren ska kontrollera att den
mottagande organisationen faktiskt använder
mottagna medel på rätt sätt och att samtliga
förutsättningar för inskränkt skattskyldighet för
mottagaren är uppfyllda. Ett sådant krav skulle
dessutom kräva att mottagaren håller mottagna
bidrag avskilda från övriga medel. Regeringen
anser dock att det måste vara fråga om ett bidrag
som ska vara avsett att användas i den
mottagande organisationens verksamhet. Det
bör även accepteras att en mottagande
organisation slussar vidare bidraget i sin helhet
till andra organisationer. Det kan t.ex. vara fråga
om ett bidrag som ges till Internationella Röda
korset för vidarebefordran till en lokal
biståndsorganisation. Det bör vidare krävas att
bidragsgivaren i fall av indirekt främjande gör en
ordentlig prövning av mottagaren av bidraget
innan bidraget lämnas. Prövningen bör omfatta
kontroll av vilken verksamhet som den
mottagande organisationen faktiskt bedriver
samt kontroll av ändamålet med mottagarens
verksamhet, dvs. att mottagaren uppfyller
ändamålskravet.
Skatteverket anser även att det bör anges vilka
kriterier en näringsverksamhet ska uppfylla för
att anses främja ett allmännyttigt ändamål.
Skattefriheten för ideella föreningar, registrerade
trossamfund och stiftelser omfattar i dag inte
inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, med vissa undantag för föreningar
och trossamfund. Vad gäller 13 kap. 1 § IL finns
det praxis om hur bestämmelsen ska tolkas.
Någon förändring av denna praxis är inte avsedd.
Regeringen kan inte se något behov av att
särskilt reglera hur 13 kap. 1 § IL ska tillämpas
när det är ideella föreningar, registrerade
trossamfund eller stiftelser som bedriver
näringsverksamhet. Det får snarare anses
lämpligt att samma bedömning görs oavsett
vilken typ av subjekt som bedriver en
näringsverksamhet, med beaktande av den praxis
som föreligger.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17. Förslaget föranleder även
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ändring i 67 kap. 24 § IL och 6 § lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.17. och
3.26.
6.14.5.3 Närmare om de uppräknade ändamålen

I propositionen föreslås att exemplifieringen
utökas med nya exempel på allmännyttiga
ändamål. För att tillämpningen av ändamålskravet ska få en mer modern tillämpning bör
utöver de nya ändamålen även vissa av de i dag
uppräknade ändamålen övervägas särskilt. Nedan
redogörs närmare för dessa ändamål.
Ändamålen att främja idrott, politisk
verksamhet och religiös verksamhet redogörs
inte för särskilt. Någon förändring av
innebörden av dessa begrepp är inte avsedd.
6.14.5.3.1

Omsorg om barn och ungdom

Regeringens förslag: Ändamålet vård och upp-

fostran av barn ska ha en något vidgad
omfattning och i stället benämnas omsorg om
barn och ungdom.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Länsrätten i Göteborg
anför att såvitt avser ändamålet omsorg om barn
och ungdom är begreppet ungdom inte optimalt
då det kan föra med sig oklarheter om vad som
innefattas och det kan ifrågasättas om det är en
god ordning att låta begreppet preciseras i
rättspraxis, då dylika uttalanden i förarbeten i
vart fall initialt skapar en rättsosäkerhet.
Länsrätten i Skåne anför att det tidigare
allmännyttiga ändamålet omsorg om barn i
praxis har varit klart och enkelt att tillämpa.
Utredningens förslag att föra in begreppet
”ungdom” i syfte att även personer över 18 år i
vissa situationer ska kunna omfattas av
bestämmelsen leder till en ökad oklarhet.
Dessutom är det mycket som talar för att de
ungdomar och situationer som åsyftas kan falla
in under ändamålet social hjälpverksamhet.
Länsrätten i Västmanlands län anför att när det
gäller begreppet ”omsorg” innebär det en
utvidgning av de tidigare kriterierna ”vård och
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uppfostran”. Det är ofrånkomligt att samtliga
dessa tre rekvisit medför tillämpningsproblem i
någon form. Att ersätta de två befintliga
rekvisiten med ett nytt medför naturligtvis nya
gränsdragningsproblem och behov av ny praxis.
Mot bakgrund av de skäl utredningen anför har
länsrätten dock inget att erinra mot förslaget i
denna del. Trots de skäl utredningen anför till
stöd för att omsorg även i vissa fall kan avse den
som fyllt 18 år, anser länsrätten att det är mindre
lämpligt att införa ett så pass odefinierat begrepp
som ungdom, vilket kan leda till onödiga
gränsdragningsproblem. Med ”barn” avses i olika
lagar den som ännu inte fyllt 18 år. Begreppet
”ungdom” är dock juridiskt och även i övrigt
odefinierat. När det gäller de s.k. ungdomsmålen
som hanteras i de allmänna domstolarna (jfr t.ex.
32 kap. brottsbalken) eller när lagen (1990:52)
om vård av unga kan bli tillämplig, finns en övre
gräns på 21 år. Ungdom är i dessa sammanhang
den som är mellan 18 och 21 år. Riksidrottsförbundet definierar ungdomsidrott som idrott
som utövas av den som är i åldern 13–20 år. När
det gäller att söka statsbidrag till olika ungdomssatsningar definieras ungdom enligt Ungdomsstyrelsen som den som är mellan 7–25 år. Det
finns olika definitioner i olika sammanhang där
den högsta åldern för att anses vara ungdom
varierar mellan 20 och 25 år. Forum för frivilligt
socialt arbete och Rädda Barnen stödjer viljan att
vidga ändamålet, men menar att det i sin
föreslagna form fortfarande är för snävt
definierat. Omsorg av barn och ungdom
exkluderar en mängd allmännyttiga verksamheter som inte innebär omsorg men som verkar
uppfostrande. Betydande verksamhet som är av
förebyggande natur men som inte heller går att
sortera in under andra kriterier riskerar att
fortsätta falla utanför definitionen. Forumet
föreslår att ändamålet rubriceras som barn- och
ungdomsverksamhet. Stiftelsen Jerringfonden
anför att särskilt förslaget om ändamålet omsorg
om barn och ungdom är ytterst betydelsefullt att
genomföra. Stiftelsen Frimurare Barnhuset i
Stockholm anför att den föreslagna utvidgningen
att genom ordet ”omsorg” inte bara kunna täcka
barn och ungdomars basala behov är synnerligen
angeläget. Att även ungdomar, över 18 år,
inryms i det vidgade begreppet är välbetänkt
utifrån den erfarenhet som stiftelsen har. Även
om den övre åldersgränsen inte exakt anges, ger
det ett utrymme för en individuellt anpassad
insats i ett skede av livet som kan vara helt

avgörande och lägga grunden för en ung persons
framtida utveckling i samhället. Frälsningsarmén
instämmer i utredningens förslag. Stockholms
Borgerskap förordar att det förtydligas att även
vård och omsorg om äldre utgör ett allmännyttigt ändamål. Synskadades Riksförbund och
Synskadades Stiftelse instämmer i utredningens
förslag. Förslaget ger förutsättningar att stödja
inte bara det synskadade barnet eller ungdomen
utan hela familjen, vilket enligt deras uppfattning
och sätt att verka är synnerligen angeläget.
Likaså vill förbundet understryka vikten i
utredningens förslag om tillägget ”ungdom”,
eftersom behovet av stöd till funktionshindrade
ungdomar ofta förekommer under viss tid efter
uppnådda 18 år. Ungdomsstyrelsen anser att
formuleringen omsorg om barn och ungdom är
för snäv och att relevanta verksamheter därmed
riskerar att fortsätta falla utanför definitionen. I
stället bör ändamålet rubriceras som barn- och
ungdomsverksamhet. Ungdomsstyrelsen anser
att de åldersregler som gäller för att kvalificera
sig för att erhålla statsbidrag för ungdomsorganisationer även bör gälla här.
Skälen för regeringens förslag: Ändamålet
vård och uppfostran av barn har gamla anor och
har varit skattegynnat under en lång tid.
Förutsättningen för inskränkt skattskyldighet är
att verksamheten riktar sig till barn och avser
vård och uppfostran. Dessa begrepp har inte
närmare förklarats i förarbetena. När det gäller
begreppet barn har det enligt Stiftelse- och
föreningsskatteutredningen inte uppstått några
tillämpningssvårigheter utan det har tillämpats
på någon som inte har fyllt 18 år (jfr bl.a. 6 kap.
2 § och 7 kap. 1 § föräldrabalken). I doktrinen
har med vård avsetts tillhandahållande av
husrum, föda och rekreation i normal omfattning samt utövande av tillsyn och kontroll
över barnets person (Hagstedt J A, Om
beskattning av stiftelser, Uppsala 1972, s. 261).
Utredningen konstaterar att ett begrepp som
vållat osäkerhet är uppfostran. Som uppfostran
förstås i första hand sådan utveckling av barnet
som normalt handhas av föräldrarna då barnet
under sina uppväxtår får grundläggande
kunskaper och färdigheter (Hagstedt s. 261).
Såväl andlig som fysisk fostran är inbegripen,
men alla slags fostrande verksamheter omfattas
inte. Praxis har lagt in ett allsidighetskrav och
inte godtagit verksamhet med övervägande
religiös, politisk eller idrottslig inriktning. Inte
heller har all verksamhet inriktad på daglig
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omvårdnad godtagits i praxis (se t.ex. rättsfallen
RÅ 1975 Aa 407–409, RÅ 1979 1:75 och
RÅ 1982 1:12).
Något krav på att ett ekonomiskt behov ska
vara för handen brukar inte ställas och
anledningen till detta torde vara att barn som
regel kan betraktas som behövande ur
ekonomisk synpunkt (Hagstedt s. 259).
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
konstaterat att praxis har utvecklats så att
ändamålet har kommit att inriktas mot
verksamheter som tillfredsställer basala behov av
vård, omsorg och uppfostran. Enligt utredningen finns inte längre samma uttalade
behov av sådant basalt stöd som avser mat,
husrum och tillsyn (vård) eller grundläggande
fostran och utveckling (uppfostran). För dessa
behov finns i dag ett väl utvecklat system från
samhällets sida med barnomsorg, förskoleklass
och stödverksamhet av annat slag från de sociala
myndigheterna som normalt ger en del av den
grundläggande trygghet för barnen som detta
ändamål avsett. Trots det finns det alltjämt ett
stort behov av stöd riktat mot barn och ungdom
om än i något annan och vidare form.
Regeringen instämmer i utredningens slutsatser i
denna del.
Utredningen har pekat på att stiftelser som
har haft till ändamål att främja vård och
uppfostran av barn har haft svårt att lämna
bidrag till ideella föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet då de haft problem att
visa att stödet gått till de basala behoven av vård
och uppfostran. Som exempel kan nämnas
verksamhet som bedrivs för funktionshindrade
eller överviktiga barn och ungdomar, verksamhet
som syftar till ungdomars drogfrihet eller till att
motverka mobbning. Lägerverksamhet har
normalt accepterats om den inte har haft
koppling till idrott, religiös verksamhet eller
kulturell verksamhet. Oklarhet gäller i praxis om
hur bedömningen ska ske av verksamhet som
avser läger för barn där föräldrar och/eller
syskon är med under hela eller delar av
lägervistelsen t.ex. på grund av att barnen har
funktionshinder.
Såsom utredningen konstaterar kommer en
del av dessa problem att få sin lösning eftersom
stiftelser fortsättningsvis kommer att kunna
främja ändamål som avser bl.a. idrott och kultur.
Utredningen anser dock att det finns ett behov
att vidga det aktuella ändamålet något. Enligt
utredningen bör begreppet omsorg därför tas in i
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lagtexten och ska markera att det är fråga om en
utvidgning i förhållande till det i dag gällande
rekvisitet vård och uppfostran. Utöver att
tillgodose de basala behoven av mat, husrum och
daglig tillsyn bör enligt utredningen även
verksamhet som tillgodoser barns och ungdoms
utveckling i kroppsligt, intellektuellt och socialt
avseende omfattas liksom verksamhet som ger
tillfälle till lek och lärande, samvaro och
avkoppling. Stöd och aktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar med särskilda
behov är andra exempel på vad som kan
omfattas. Likaså omfattas verksamheter som
hjälper utsatta barn och ungdomar inklusive
förebyggande arbete mot exempelvis droger och
annat missbruk. På detta sätt finns inte heller
samma krav på att den fostrande och/eller
omhändertagande uppgiften övertagits av annan
än föräldrarna. Med detta synsätt kan t.ex. bidrag
ges till familjer med funktionshindrade barn där
såväl barnet som föräldrarna och eventuella
syskon deltar i lägerverksamhet eller en
behandlingsresa för att underlätta det fortsatta
dagliga livet.
Regeringen instämmer i utredningens bedömning att ändamålet vård och uppfostran av barn
bör utvidgas. Samhällsutvecklingen har gjort att
det att finns ett behov att vidga tillämpningen av
det aktuella ändamålet. I likhet med utredningen
föreslår regeringen att begreppet ”vård och
uppfostran av barn” ersätts med det vidare
begreppet ”omsorg om barn och ungdom”.
Genom begreppet ”barn och ungdom”
markeras att det även åldersmässigt är fråga om
ett generösare synsätt. Begreppet barn har
tillämpats på någon som inte har fyllt 18 år.
Utredningen har föreslagit att begreppet
ungdom läggs till för att betona att det även efter
fyllda 18 år alltjämt kan finnas motsvarande
behov av stöd under viss ytterligare tid. Att ange
exakt var denna åldersgräns går är, enligt
utredningen, inte helt lätt och den närmare
utformningen torde få utformas i praxis. Bl.a.
Länsrätten i Göteborg och Länsrätten i
Västmanlands län menar dock att det är
olämpligt att använda begreppet ungdom
eftersom det är ett odefinierbart begrepp och
skapar rättsosäkerhet. Ungdomsstyrelsen anser
vidare att de åldersregler som gäller för att
kvalificera sig för att erhålla statsbidrag för
ungdomsorganisationer även bör gälla här. Även
om det är eftersträvansvärt att reglerna ska vara
tydliga och exakta är det enligt regeringen i det
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här sammanhanget motiverat att tydligt markera
att den åldersmässiga bedömningen ska vara
generösare än den som har skett med begreppet
”vård och uppfostran av barn”. En prövning får
ske från fall till fall. Det finns, såsom Länsrätten i
Västmanlands län har påpekat, inte någon exakt
åldersgräns för när någon upphör att vara
ungdom. Med hänsyn till att fråga ska vara om
omsorg av ungdom torde dock den övre gränsen
ligga runt 21 år, dvs. i linje med vad som gäller i
de s.k. ungdomsmålen som hanteras i de
allmänna domstolarna (jfr t.ex. 32 kap.
brottsbalken) eller när lagen (1990:52) om vård
av unga kan bli tillämplig. Enligt regeringen bör
en helhetsbedömning göras av den situation som
personen i fråga befinner sig i. I denna
bedömning bör hänsyn bl.a. tas till om personen
ifråga alltjämt går i skolan och inte har bildat
eget hushåll.
Länsrätten i Skåne pekar på att det är mycket
som talar för att de ungdomar och situationer
som åsyftas kan falla in under ändamålet social
hjälpverksamhet. Stockholms Borgerskap förordar att det förtydligas att även vård och
omsorg om äldre utgör ett allmännyttigt
ändamål. Regeringen vill, i likhet med
utredningen, framhålla att det inte endast är
omsorg om barn och ungdom som ska anses
allmännyttigt. All omsorg som riktas mot
personer med relevanta behov av omsorg är att
anse som allmännyttig. Avgränsningen till barn
och ungdom ska enligt utredningen endast ses
som ett uttryck för att denna grupp mer eller
mindre alltid kan sägas vara i behov av omsorg,
något som inte kan sägas gälla för alla vuxna. Det
är enligt regeringen lämpligt att det för barn och
ungdom görs samma bedömning vad gäller
behovet av omsorg. Omsorg om ungdom bör
därför nämnas särskilt i exemplifieringen. För
vuxna skulle ett av behov av omsorg i stället
kunna täckas av ändamålet social hjälpverksamhet, se avsnitt 6.14.5.3.3.
Forum för frivilligt socialt arbete, Rädda
Barnen och Ungdomsstyrelsen anser att det
föreslagna begreppet är för snävt och föreslår i
stället begreppet ”barn- och ungdomsverksamhet”. Regeringen anser att ett sådant begrepp
inte åskådliggör den förändring av dagens
tillämpning av ändamålet vård och uppfostran av
barn som regeringen vill åstadkomma.
Regeringen anser vidare att begreppet omsorg
om barn och ungdom bättre beskriver att det
även kan vara fråga om stöd i annan form än till

de basala behoven av vård och uppfostran, t.ex.
verksamheter till förmån för barn och unga.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen följer av
ändamålskravet ett övergripande krav på att
syftet med verksamheten ska vara att främja ett
allmännyttigt ändamål. Verksamhet som bedrivs
i form av daghems- och fritidshemsverksamhet
där barn regelbundet omhändertas under den tid
då föräldrarna arbetar har därför av Högsta
förvaltningsdomstolen inte godtagits som vård
och uppfostran av barn (se RÅ 2005 ref. 8).
Regeringen anser att sådan verksamhet som
prövades av Högsta förvaltningsdomstolen även
efter den föreslagna förändringen inte ska anses
främja ett allmännyttigt ändamål. Regeringen
anser att det är ytterligare ett skäl till varför det
inte är lämpligt att införa begreppet ”barn- och
ungdomsverksamhet”.
Regeringen vill dock påpeka att de verksamheter för barn och ungdom som bedrivs av
ideella föreningar och registrerade trossamfund
och som har bedömts främja ett allmännyttigt
ändamål även i fortsättningen ska anses främja
ett sådant ändamål (se t.ex. Skatteverkets
ställningstagande den 10 november 2006 om
rolloch
konfliktspelsföreningar,
dnr
131 649201–06/11).
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.2

Utbildning

Regeringens förslag: Ändamålet undervisning

eller utbildning ska behålla sin omfattning och
tillämpning, men enbart benämnas utbildning.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Högskoleverket, Forum
för frivilligt socialt arbete, Rädda Barnen och
Röda Korset tillstyrker förslaget. Övriga
remissinstanser har inte yttrat sig särskilt i denna
del.
Skälen för regeringens förslag: Skälen för
regeringens förslag: Innebörden av ändamålet
undervisning eller utbildning är inte närmare
angivet i lagtexten, men av förarbetena kan
utläsas en avsikt att endast bidrag till sådan
undervisning eller utbildning som motsvarade
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den som meddelades vid ett allmänt undervisningsverk skulle omfattas (SOU 1939:47 s. 55
och Hagstedt s. 264 f.). Med begreppet allmänt
undervisningsverk avsågs en privat anstalt för
undervisning som bedrevs med visst offentligrättsligt inslag och utan något vinstsyfte. Med
ledning av dessa uttalanden framgår att
lagstiftaren torde ha avsett en relativt snäv
tolkning av begreppen undervisning och
utbildning (se även Skatteverkets ställningstaganden den 20 juni 2012, dnr 131 14792312/111 och 131 132982-11/111).
Ändamålet undervisning eller utbildning har
fått sin närmare utformning i rättstillämpningen
och Högsta förvaltningsdomstolen har genom
åren avgjort ett stort antal mål rörande denna
fråga. Dessa avgöranden har inneburit att den
ursprungligen tämligen restriktiva tillämpningen
med tiden kommit att bli generösare. Stiftelseoch föreningsskatteutredningen menar att praxis
har följt samhällsutvecklingen och att det inte
finns något direkt behov av förändring av
innehållet i detta ändamål, särskilt som praxis
utvecklats tämligen generöst. Regeringen delar
den bedömningen. Ändamålet ska tillämpas
generöst.
Ändamålet benämns i dag undervisning eller
utbildning. Enligt utredningen torde begreppet
utbildning täcka in ändamålet i sin helhet.
Regeringen instämmer i detta.
I detta sammanhang har utredningen tagit upp
att den nu gällande lagstiftningen innebär att
reglerna om inskränkt skattskyldighet inte är
samordnade mellan de för stiftelser gällande
allmänna undantagsreglerna och de som gäller
för allmänna undervisningsverk, något som
kommenterades i avgörandet rörande Stiftelsen
Martinskolan Söders Waldorfskola (RÅ 2004
ref. 77). Rättsfallet gällde en stiftelse som skulle
förlora karaktären av allmänt undervisningsverk
om den i mer än ringa omfattning ägnade sig åt
annan verksamhet, även om denna verksamhet
var av sådan art att den i sig kunde medföra
skattebefrielse på annan grund. Någon prövning
gjordes dock aldrig om den andra verksamheten
kunde medföra skattebefrielse på annan grund.
Det är enligt regeringen olyckligt att två olika
var för sig skattegynnade verksamheter kan bli
skattepliktiga om verksamheterna bedrivs
parallellt av samma subjekt, t.ex. en stiftelse.
Denna situation bör inte få uppkomma. Genom
förslaget att ta bort de särskilda reglerna om
skattegynnandet av allmänna undervisningsverk
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skulle enligt utredningen problemet inte längre
kvarstå. Problematiken gäller dock inte bara
allmänna undervisningsverk utan skulle även
kunna bli aktuell för barmhärtighetsinrättningar
och sjukvårdsinrättningar. Frågan om borttagande av skattegynnande för dessa subjekt
behandlas inte i denna proposition utan bereds
vidare i Regeringskansliet. Regeringen kan dock
konstatera att den verksamhet som bedrivs av
allmänna undervisningsverk, barmhärtighetsinrättningar och sjukvårdsinrättningar omfattas
av det föreslagna nya ändamålskravet eftersom
dels sjukvård tas med i exemplifieringen (se
nedan), dels att en stiftelse kan kvalificera för de
olika ändamålen genom egen verksamhet. I vart
fall när fråga inte är om sådan näringsverksamhet
som avses 13 kap. 1 § inkomstskattelagen
(1999:1229) torde den nämnda situationen inte
uppkomma.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.3

Social hjälpverksamhet

Regeringens förslag: Ändamålet hjälpverksamhet

bland behövande får en vidare tillämpning som
även omfattar behövande i annat än ekonomiskt
hänseende. Ändamålet ska benämnas social
hjälpverksamhet.
I
benämningen
social
hjälpverksamhet ska även sociala och välgörande
ändamål omfattas.
En motsvarande ändring ska göras avseende
förutsättningarna för dels skattereduktion för
gåva, dels att bli godkänd som gåvomottagare
avseende skattereduktion för gåva.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Stiftelsen Jerringfonden
tillstyrker förslaget. Frälsningsarmén tillstyrker
förslaget och instämmer i utredningens
bedömning. Röda Korset stödjer den nya
benämningen ”social hjälpverksamhet”, vilket
enligt deras uppfattning bättre återspeglar den
verksamhet som bedrivs i dagens samhälle.
Stiftelsen
Synskadades
Riksförbund
och
Synskadades Stiftelse instämmer i utredningens
förslag att ändamålet ”bedriva hjälpverksamhet
bland behövande” får en vidare tillämpning och
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fortsättningsvis föreslås även kunna omfatta
behövande i annat än ekonomiskt hänseende.
Ändamålet ”social hjälpverksamhet” är ett
tydligt uttryck för vad som är gällande i dag,
nämligen behov av olika former av stöd och
hjälpinsatser i stället för en koncentration till
rena ekonomiska bidrag. Länsrätten i
Västmanlands län tillstyrker förslaget vad gäller
social hjälpverksamhet och pekar på att förslaget
i denna del torde kunna medföra en enklare
hantering av bidrag då en individuell behovsprövning av destinatärerna inte alltid behöver
göras. Skatteverket delar inte utredningens
uppfattning att det välgörande ändamålet kan
begränsas till ändamålet social hjälpverksamhet
och därför kan slopas. Det välgörande ändamålet
kan uppfattas i enlighet med själva innebörden av
ett allmännyttigt ändamål och därför har det sin
plats i exemplifieringen. Att ta bort ändamålet
kan komma att uppfattas som en inskränkning
av gällande rätt vilket inte är i linje med
utredningens uttalade avsikt. Emmaus Sverige
anser inte att det är önskvärt med alltför stora
begränsningar i kriterierna för social hjälpverksamhet. Det är därför viktigt i den fortsatta
beredningen av förslaget att det tydligt medges
stöd för ekonomiska bidrag till behövande
enskilda personer under en längre period.
Frimurare Barnhuset i Stockholm tillstyrker att
begreppet ”social hjälpverksamhet” ersätter
”hjälpverksamhet bland behövande”. Utöver en
modernisering av språkbruket är den föreslagna,
vidare tillämpningen av ordet ”behövande” till
att omfatta även andra än strikt ekonomiskt
behövande mycket välkommen. Stiftelsens
uppfattning är att den hittillsvarande begränsningen till strikt ekonomiska bevekelsegrunder
inte är förenlig med vad som av en bred
allmänhet uppfattas som ”välgörande verksamhet”. Därför är utredningens förslag till en
vidgning, så att särskilt utsatta grupper kan
lämnas stöd, helt i tiden. Forum för frivilligt
socialt arbete och Rädda Barnen stödjer
utredningens förslag om en bredare omfattning
av begreppet. Särskilt viktigt är den slopade
begränsningen att man bara får ge stöd till
ekonomiskt utsatta och inte personer i andra
behov. Forum ställer sig frågande till varför
utredaren väljer att använda sig av begreppet
social hjälpverksamhet. Forum föreslår därför att
ändamålet döps om till social verksamhet.
Nämnden för statligt stöd till trossamfunden SST
anför att ändamålet ”social hjälpverksamhet” kan

komma att tolkas snävt. SST föreslår att detta
ändamål i stället definieras som ”social verksamhet”. Vidarstiftelsen, Föreningen Blomsterfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder
anför att ”social hjälpverksamhet” kan komma
att tolkas alltför snävt och föreslår därför att
ändamålet i stället definieras som ”social
verksamhet”. Detta för att det inte ska kunna
tolkas som ett insnävat ändamål jämfört med de
”sociala” ändamål som i dag gäller för ideella
föreningar. Föreningen för Välgörenhetens
Ordnande FVO ser positivt på utredningens
förslag att det framtida begreppet social
hjälpverksamhet ger möjlighet att se till en
persons helhetssituation och inte endast vara låst
till den ekonomiska situationen. FVO instämmer även i att en väl utformad ansökningsblankett ger gott underlag för bedömningen om
en person anses berättigad till bidrag. FVO anser
dock att de föreslagna reglerna riskerar att bli
alltför öppna. FVO vill framhålla att medelvärdet
på de belopp som FVO utbetalar ligger på 5 500
kr. Ett belopp om ca 4 200 kr känns i dagsläget
därför alltför högt. FVO föreslår att den
förenklade prövningen ska kunna tillämpas vid
fem procent av prisbasbeloppet.
Skälen för regeringens förslag
Ett modernare begrepp avseende behövande
En stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat
trossamfund kan bli inskränkt skattskyldig om
den har till huvudsakligt ändamål att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande. Det ska vara
fråga om behövande i ekonomisk mening. En
hjälpverksamhet kan således bestå i att lämna
ekonomiska bidrag i form av engångsbidrag eller
periodiska utbetalningar eller genom hjälp på
annat sätt i form av exempelvis fri eller
hyresbillig bostad eller bidrag till rehabiliteringsbehandling. Från att tidigare haft fokus på
behövande inom landet har många organisationer i dag sin verksamhet inriktad på biståndsverksamhet i tredje världen. En utbetalning av
bidrag har ansetts utgöra hjälpverksamhet endast
om bidraget är avsett att höja mottagarens
ekonomiska standard från den nivå där denne
betraktas som behövande upp till drägliga
ekonomiska förhållanden. Det kan också vara
fråga om ett bidrag till en nödvändig kostnad av
tillfällig natur för mottagaren, t.ex. inköp av
glasögon eller handikapphjälpmedel. Om
bidraget används för annat än primära behov
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anses hjälpverksamhet inte föreligga (Hagstedt s.
274 f.).
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
konstaterat att vad som innefattas i begreppet
behövande har inte berörts i förarbetena till lagstiftningen och att begreppet också har orsakat
mycket tillämpningsproblem när det gäller
gränsdragningen. Av praxis framgår att hjälpverksamhet godtagits även om den gått till dem
som inte är direkt nödlidande. Inte heller har
existensminimum och förbehållsbelopp ansetts
utgöra någon övre gräns för vad som är
behövande. Högsta förvaltningsdomstolen har i
rättsfallet RÅ 81 1:28 sammanfattat innebörden
av begreppet behövande på följande sätt:
Med behövande måste såvitt nu är ifråga förstås
person som är i behov av ekonomisk hjälp. För att
vara behövande i denna mening kan inte krävas att
vederbörande lider nöd eller annars är i trängande
behov av hjälp, men det får dock förutsättas att
den som är föremål för verksamheten är mindre
bemedlad och att det föreligger ett allmänt
hjälpbehov. Innebörden härav får bedömas i
förhållande till de trygghets- och standardkrav
som vid olika tidpunkter är gällande i samhället.

Med behövande avses endast personer som är
behövande i ekonomisk bemärkelse. Det
allmänna tar i dag ett mycket större ekonomiskt
ansvar för enskilda personer än vad som var fallet
vid den tid då reglerna kom till. I takt med att
välfärdssystemen har byggts ut finns det i dag en
ekonomisk bas och trygghet för de allra flesta,
vilket gör att behovet av frivilligt stöd inte är av
samma omfattning som då många av dessa
stiftelser tillkom. Enligt Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har det blivit allt svårare för
stiftelserna att rent praktiskt välja ut mottagare
med hänsyn till den prövning av det ekonomiska
behovet som är en förutsättning för att uppfylla
ändamålskravet. Prövning av ansökningar och
kontroll av lämnade uppgifter tar stora resurser i
anspråk. För Skatteverket medför den nuvarande
rättstillämpningen ett tidskrävande kontrollarbete för att kunna säkerställa att mottagarna
varit ekonomiskt behövande och att stiftelserna
därmed fullföljt sitt ändamål på rätt sätt. Om
bidrag ges i samband med en katastrofsituation
eller liknande, t.ex. filtar till behövande efter en
jordbävning eller mat till svältande i en
hungerkatastrof har kraven på underlag dock
varit begränsade. I praktiken har det i situationer
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som dessa räckt med att stiftelsen eller
föreningen har visat att bidragen har använts för
att hjälpa de nödlidande. Så kan det också vara i
delar av den biståndsverksamhet som bedrivs i
tredje världen.
Hjälpbehovet har i dag, såsom utredningen
anför, delvis en annan karaktär och är inte längre
lika koncentrerat till behov av rent ekonomisk
natur. I stället kan det vara fråga om stöd till
särskilt utsatta grupper, t.ex. flyktingar eller
hemlösa. Det kan också gälla behov av stöd till
psykiskt funktionshindrade vars ekonomiska
situation inte nödvändigtvis är sådan att de
direkt kan anses som ekonomiskt behövande.
Behovet av hjälp är alltså ofta inte av rent
ekonomisk karaktär utan kanske snarare gäller
hjälp i form av regelbunden terapiverksamhet
eller annan återkommande social verksamhet
som innebär samvaro och omsorg om särskilt
utsatta grupper.
Praxis har utvecklats så att det i många fall
krävs en prövning på individnivå för att avgöra
om en person ska anses vara ekonomiskt
behövande eller inte. Den praktiska tillämpningen har enligt utredningen präglats av
olikheter i bedömningar av när en person ska
anses vara behövande. Olika nivåer av inkomster
har gällt i de domstolsavgöranden som finns och
Skatteverket synes inte ha tillämpat någon
enhetlig nivå sett över landet. Det har också
förelegat en mängd frågor om hur inkomsten
hos den som söker hjälp ska beräknas. Detta har
resulterat i att rättsläget har blivit svårbedömt.
Felaktiga bedömningar av ekonomiska förhållanden hos dem som sökt hjälp innebär i sin tur att
stiftelsernas skattefrihet kan komma att
ifrågasättas.
För ideella föreningar är det också möjligt att
utöver hjälpverksamhet bland behövande även
främja ett socialt eller ett välgörande ändamål.
Med socialt ändamål har förståtts bland annat
verksamhet för socialt utsatta grupper. Detta
innebär att föreningarna inte har behövt pröva
enskilda mottagares ekonomiska förhållanden i
samma utsträckning som stiftelserna och därmed
inte heller riskerat att göra felbedömningar i
samma omfattning som dem eftersom verksamheten kunnat hänföras till ett socialt eller
välgörande ändamål.
Bedömningen av behövandebegreppet är ett
betydande problem för framför allt stiftelserna.
Det är svårt för dem som företräder stiftelserna
och administrerar deras verksamhet att veta
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vilken nivå som gäller för inkomster och
förmögenheter och det är tidskrävande att
hantera ansökningarna samt att kontrollera de
lämnade uppgifterna mot de offentliga register
som är relevanta. Dessutom är förmögenhetsuppgifter inte längre möjliga att kontrollera i
samma omfattning som tidigare då kontrolluppgiftsskyldigheten för förmögenhetstillgångar
avskaffats i samband med slopandet av
förmögenhetsskatten.
I sammanhanget måste också hänsyn tas till
risken för missbruk och det bör rimligen krävas
av en stiftelse att den gör någon form av kontroll
av att utbetalningar görs till rätt mottagare. Det
är naturligtvis inte acceptabelt att stora belopp
felaktigt betalas ut till personer som inte är
behövande. Denna kontroll skulle från
stiftelsens sida kunna bottna i personlig
kännedom, vilket är vanligt exempelvis inom
församlingar eller hos handläggare på mindre
orter. Samtidigt krävs att det underlag som
används för bedömningen kan göras tillgängligt
för Skatteverket som ska granska förutsättningarna för skattebefrielse. Exempelvis skulle
en väl utformad ansökningsblankett som ger
tillräckliga uppgifter till grund för bedömningen
i frågor om ekonomiskt understöd till enskilda
personer kunna vara en framkomlig väg.
Med hänsyn till vad som framkommit om
tillämpningsproblemen har utredningen föreslagit att det nuvarande ändamålet att bedriva
hjälpverksamhet bland behövande slopas.
Utredningens uppfattning är att det sociala
ändamål som i dag gäller för föreningarna skulle
kunna bilda kärnan i en ny bestämmelse vilken
också ska omfatta det välgörande ändamål som
kan sägas ingå i begreppet ”hjälpverksamhet
bland behövande”. Utredningen föreslår därför
att det nya rekvisitet benämns ”social hjälpverksamhet” och gör i detta avseende följande
överväganden. Begreppet kommer fortsättningsvis att innefatta behövande även i annat avseende
än ekonomiskt. I grunden ska det finnas ett
hjälpbehov men detta behöver inte vara av
ekonomisk karaktär. Även fortsättningsvis
kommer en prövning behöva ske för att avgöra
om det föreligger ett hjälpbehov som kan tillgodoses inom ramen för det som avses med
social hjälpverksamhet. Omfattningen av denna
prövning kommer att variera men för att
generellt sett avgöra om det ska anses föreligga
ett hjälpbehov kan hänsyn tas till vissa speciella
förhållanden. Exempelvis kan vissa grupper av

personer normalt anses ha ett mer generellt
behov av hjälp. Hit kan räknas bl.a. funktionshindrade, hemlösa, socialt utsatta, asylsökande,
personer med stor försörjningsbörda eller
kroniskt sjuka. Men även andra personer kan
vara i behov av extra stöd och kan därför anses
vara behövande. Det bör i framtiden därför vara
möjligt för en stiftelse, en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund att främja verksamheter
som vänder sig till grupper som behöver olika
former av stöd och hjälp utan att någon
individuell prövning behöver göras för varje
deltagare. En sådan verksamhet bör baseras på
att det finns ett socialt hjälpbehov hos den grupp
som är mottagare av stödet. Det behovet
behöver dock inte baseras på ekonomiska
avgöranden utan på att det framstår som
angeläget att hjälpa den utsatta gruppen.
Exempel på verksamheter som kan omfattas är
mat och husrum för uteliggare, olika aktiviteter
för asylsökande, hjälp för funktionshindrade
som inte tillgodoses genom lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Utredningen anför vidare att det givetvis även
fortsättningsvis kommer att finnas behov av att
ge ekonomiska bidrag till enskilda personer.
Stiftelser som beviljar bidrag till behövande ger
ofta bidrag till ett specifikt behov och inte till
den allmänna överlevnaden. Det kan vara fråga
om kontanta bidrag men det kan också vara så
att stiftelsen betalar en faktura. Det ekonomiska
bidraget kan gälla tandvårdskostnader, betalning
av en hyresavi, en vinterjacka till ett barn eller
något liknande. Oavsett om bidraget betalas ut
kontant, sätts in på ett konto, betalas genom
faktura eller mot uppvisande av kvitto bör någon
form av prövning göras för ett sådant kontant
bidrag. Prövningen bör inte enbart avse
ekonomiska förhållanden utan även andra
omständigheter bör vägas in. Det faller sig dock
naturligt att personer med goda inkomster eller
lättrealiserade tillgångar eller goda möjligheter
till lån är i mindre behov av kontanta
ekonomiska bidrag än personer med svag
ekonomi.
Regeringen instämmer i utredningens bedömning. Främjandet av social hjälpverksamhet bör
därför vara ett ändamål som ska tas med i
exemplifieringen av allmännyttiga ändamål. De
föreslagna reglerna kan inte, såsom Föreningen
för Välgörenhetens Ordnande FVO anför, anses
bli för öppna.
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Emmaus Sverige anser inte att det är önskvärt
med alltför stora begränsningar i kriterierna för
social hjälpverksamhet. Nämnden för statligt stöd
till trossamfunden, Forum för frivilligt socialt
arbete, Rädda Barnen, Stiftelsen Jerringfonden,
Vidarstiftelsen, Föreningen Blomsterfonden och
Radiumhemmets Forskningsfonder anser att den
föreslagna benämningen är för snäv och föreslår i
stället att ändamålet benämns ”social verksamhet”. Regeringen anser att en sådan
benämning skulle innebära att ändamålskravet
skulle få en alltför bred tillämpning eftersom
fråga ska vara om allmännyttig verksamhet.
Regeringen vill här också betona att det är fråga
om en exemplifierande uppräkning samt att
verksamheter med sociala ändamål som bedrivs
av ideella föreningar och registrerade
trossamfund och som har bedömts främja ett
allmännyttigt ändamål även i fortsättningen ska
anses främja ett sådant ändamål (t.ex. scoutföreningar).
Utredningen har framfört att det av
förenklingsskäl i och för sig vore värdefullt med
en beloppsgräns för mindre utbetalningar till
enskilda mottagare där endast en förenklad
behovsprövning behöver ske. En sådan gräns
skulle enligt utredningen kunna sättas till en låg
nivå på exempelvis
tio procent
av
prisbasbeloppet, vilket i nuvärde motsvarar ca
4 400 kr. Utredningen har dock inte funnit
tillräckliga skäl för att föra in en sådan
bestämmelse i regelsystemet. Regeringen delar
den bedömningen. Det är när det gäller social
hjälpverksamhet både rimligt och naturligt att de
krav som ställs på en ideell organisation för att
anses inskränkt skattskyldig är proportionerliga.
Utredningen förespråkar som nämnts att ideella
organisationer ska kunna arbeta med en
tumregel i sin praktiska verksamhet. En
tumregel framstår i och för sig som rimlig.
Regeringen anser dock att detta måste vara en
fråga för rättstillämpningen.
Det nu sagda förutsätter att det är fråga om
enstaka utbetalningar till en och samma person
och bör inte tillämpas om utbetalningarna blir
frekventa. Emmaus Sverige har dock framfört att
det är viktigt att det tydligt medges stöd för
ekonomiska bidrag till behövande enskilda
personer under en längre period. Bidrag under en
längre period till samma person kan innebära att
det totala stödet blir ganska omfattande.
Regeringen anser därför att det är rimligt att det
i dessa fall ställs högre krav vad gäller behovs298

prövning. För att få tillämpa en förenklad
behovsprövning bör inte heller ett kontant
bidrag beviljas med större belopp än att det
framstår som skäligt från tid till annan. För att
avgöra om ett utbetalt bidrag ska anses ha
använts till någon som är i behov av hjälp bör i
dessa fall helhetsbilden av personens situation
utgöra grund för bedömningen. Vad bidraget är
avsett att användas till får då en underordnad
betydelse.
Ideella
föreningar
och
registrerade
trossamfund har hittills haft möjlighet att gynna
välgörande ändamål och sociala ändamål.
Ändamålet social hjälpverksamhet får anses
omfatta även sociala ändamål. Vad gäller
innebörden av begreppet välgörande ändamål
anser regeringen att det i vart fall kan anses
omfattas av ändamålet social hjälpverksamhet,
men det skulle även kunna vara exempel på andra
ändamål som nämns i exemplifieringen.
Begreppet välgörande ändamål får i det närmaste
anses synonymt med vad som utgör ett
allmännyttigt ändamål. Regeringen finner därför,
i likhet med utredningen, att välgörande och
sociala ändamål inte behöver nämnas i
exemplifieringen. Regeringen delar därmed inte
Skatteverkets bedömning att den föreslagna
benämningen social hjälpverksamhet kan
komma att uppfattas som en inskränkning av
gällande rätt.
Följdändring avseende skattereduktion för gåva
Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för
fysiska personers gåvor till ideell verksamhet
efter förslag i budgetpropositionen för 2012
(prop. 2011/12:1, Förslag till statens budget för
2012, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6, s.
442). En förutsättning för skattereduktion för
gåvor till ideell verksamhet är enligt 67 kap. 20 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
att gåvorna lämnas till på förhand godkända
gåvomottagare. Som gåvomottagare ska enligt
6 § lagen (2011:1269) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva bl.a.
godkännas svenska stiftelser, svenska ideella
föreningar
eller
svenska
registrerade
trossamfund som vid beslutet om slutlig skatt
året före ansökningsåret är inskränkt skattskyldiga och kan förväntas bli inskränkt
skattskyldiga även vid de två följande besluten
om slutlig skatt, samt har som ändamål att
bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller
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främja vetenskaplig forskning eller annars helt
eller delvis bedriver sådan verksamhet.
Enligt 67 kap. 24 § 3 IL är det vidare en
förutsättning för skattereduktion för gåva att
den skattskyldige har haft utgifter för gåva
avseende bl.a. hjälpverksamhet bland behövande.
Med anledning av att det allmännyttiga
ändamålet avseende behövande föreslås benämnas ”social hjälpverksamhet” bör även motsvarande ändring göras avseende förutsättningarna för att få skattereduktion för gåva samt
att bli godkänd som gåvomottagare avseende
skattereduktion för gåva. Begreppet ska ha
samma innebörd i lagen om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva som
det föreslås få i inkomstskattelagen.
Lagförslag
Bestämmelsen föreslås i den nya paragrafen
7 kap. 4 § IL, se avsnitt 3.17. Förslaget föranleder
även ändring i 67 kap. 24 § IL och 6 § lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva, se avsnitt 3.17 och
3.26.
6.14.5.3.4

Vetenskaplig forskning

förslag: Ändamålet vetenskaplig
forskning ska behålla sin benämning.

Regeringens

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget. Länsrätten i Västmanlands län
vill understryka att begreppet forskning i sig är
mycket svårdefinierat och har genomgått en hel
del omdefinieringar och preciseringar sedan det
infördes i skattelagstiftningen. Länsrätten anser
att det finns skäl att överväga om inte ändamålet
bör preciseras lite tydligare för att utesluta sådan
verksamhet som inte utgör egentlig forskning
och därmed minska antalet gränsdragningssituationer. Högskoleverket tillstyrker förslaget.
Högskoleverket ställer sig bakom att
avgränsningen mot det allmännyttiga ändamålet
görs till just den vetenskapliga forskningen, dvs.
tillämpningen av vetenskaplig metod och öppen
redovisning av forskningens metoder och
resultat. Verket delar utredningens uppfattning
att forskningsverksamheten som den bedrivs vid
universitet och högskolor kan utgöra en

utgångspunkt för att bedöma vad som kan
utgöra vetenskaplig forskning. Forum för
frivilligt socialt arbete och Rädda Barnen
tillstyrker utredningens förslag och välkomnar
att forskning definieras som en verksamhet som
uppfyller vissa kriterier men inte nödvändigtvis
är knuten till universitet eller högskola.
Skälen för regeringens förslag: Ändamålet
vetenskaplig forskning har inte förklarats
närmare i förarbetena, men omfattar framförallt
verksamhet
vid
akademier,
universitet,
högskolor och motsvarande institutioner. En
tydlig begränsning finns redan i betonandet av
att det ska vara fråga om forskning som har
vetenskaplig karaktär. Avgränsningen, sådan den
utvecklats i praxis, omfattar följaktligen inte
verksamheter som inte fått allmänt erkännande
som vetenskap, t.ex. astrologi, spiritism och
liknande. I praxis har det bl.a. handlat om att
utöver vedertagen forskning fånga in det som är
tillräckligt seriöst och utgör allmänt erkänd
vetenskap. Som en närmare precisering anger
Hagstedt (s. 282) att i sista hand får sådana
omständigheter som i vad mån samarbete med
statliga institutioner eller liknande äger rum
avgöra. Även bidrag från det allmänna eller från
andra håll kan spela in vid bedömningen.
Grundforskning och målforskning omfattas,
däremot inte sådan forskning som är alltför
företagsanknuten.
Enligt ett uttalande i förarbetena (prop.
1942:134 s. 48) omfattas kulturminnesvården av
begreppet vetenskaplig forskning när det är fråga
om att bevara och säkerställa föremål för
forskning som står museiverksamheten nära,
men däremot har inte främjande av konst och
litteratur accepterats (se RÅ 1972 not. fi 856 och
RÅ 1987 not. 14). I och med att gemensamma
ändamål, inbegripet kulturella ändamål, föreslås
för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund kommer fortsättningsvis den
verksamhet som bedrivs på museer normalt att
betraktas som ett allmännyttigt ändamål. Om
och i vilken omfattning den kulturminnesvård
som bedrivs är att hänföra till vetenskaplig
forskning kommer fortsättningsvis då inte att
behöva prövas särskilt då den torde kunna
komma att omfattas av ändamålet kultur.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
anfört att det är viktigt att en avgränsning görs
till just den vetenskapliga forskningen. Vid
bedömningen av denna fråga är det enligt
utredningen av avgörande betydelse att den
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forskning som avses tillämpar en vetenskaplig
metod. I detta ligger att resultaten av
forskningen redovisas öppet för alla. Vad som
omfattas av begreppet vetenskaplig forskning är
som utredningen framhåller inte något helt
statiskt och även nya forskningsområden och
nyare forskningsmetoder torde kunna komma
att innefattas. Förutsättningen är dock alltjämt
att fråga är om sådan forskningsverksamhet som
uppfyller kraven på att den bedrivs på
vetenskaplig grund och även i övrigt uppfyller
kraven för allmännytta.
För att bedöma vad som kan utgöra
vetenskaplig forskning kan forskningsverksamheten som den bedrivs vid universitet och
högskolor utgöra en utgångspunkt. Verksamheten, som regleras bl.a. genom högskolelagen
(1992:1434), har som mål att åstadkomma vissa
utåtriktade resultat som kan utnyttjas av andra
för annan forskning, utbildning, praktiska
tillämpningar etc. För att uppnå dessa resultat
tillämpas vetenskapliga forskningsmetoder.
Inom vetenskapssamhället har utvecklats normer
för minimikrav för vad som räknas som
vetenskapliga metoder. Det finns även en viss
normering av vilka forsknings-problem som
räknas till universitetens och högskolornas
vetenskapsområden, men området ökar ständigt
och det finns knappast några klara yttersta
gränser. En bedömning av om en viss
verksamhet hör till forskningens område bör
först och främst beakta om resultaten ligger
inom ett vid universitet eller högskolor etablerat
vetenskapsområde, om vedertagna vetenskapliga
forskningsmetoder används för att uppnå
resultatet och att syftet är att resultatet ska
tillföra ny kunskap om objektet för forskningen.
Vetenskaplig forskning kan bedrivas även
utanför universitet och högskolor, men avgränsningen av vad som är vetenskaplig forskning kan
enligt utredningen där bli svårare. Vad som ovan
sagts om forskning vid universiteten kan utgöra
en grund för bedömningen, men med hänsyn till
den utveckling som ständigt pågår kan
vetenskaplig forskning inte anses begränsad till
enbart den verksamhet som bedrivs vid
universitet och högskolor. I den vetenskapliga
forskningen innefattas även sådan verksamhet
som avser information och upplysning om den
bedrivna forskningen.
Vid sidan om den vetenskapliga forskningen
bedrivs uppdragsforskning i stor omfattning.
Denna är enligt utredningen till skillnad från den
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fristående forskningen inte att betrakta som
allmännyttig om den är för nära kopplad till ett
enskilt företag eller en grupp av företag och den
skattepliktiga och konkurrensutsatta verksamhet
som bedrivs där. Den uppfyller inte alltid det
vetenskapliga kravet på öppenhet, dvs. resultaten
av forskningen läggs normalt inte fram för
granskning av andra forskare.
Regeringen instämmer i utredningens överväganden kring avgränsningen av vad som i det
här sammanhanget kan anses utgöra vetenskaplig
forskning. Tilläggas kan även att konstnärlig
forskning i detta sammanhang ska jämställas
med vetenskaplig forskning (se prop. 2012/13:30
s. 105 och 106). Att ytterligare precisera
begreppet, som Länsrätten i Västmanlands län
efterlyser, är enligt regeringen varken möjligt
eller lämpligt. Den praxis som i dag finns på
området ska som utgångspunkt fortsätta att
gälla. Om innebörden av begreppet med hänsyn
till samhällsutvecklingen bör utvidgas får bli en
fråga för rättstillämpningen.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.5

Sveriges försvar och krisberedskap

Regeringens förslag: Ändamålet stärka Sveriges
försvar under samverkan med militär eller annan
myndighet ska, med hänsyn till samhällsutvecklingen, ges en annan något vidare utformning – främjandet av Sveriges försvar och
krisberedskap i samverkan med myndighet.

Utredningens förslag överensstämmer inte
med regeringens. Utredningens förslag innebär
att försvarsändamålet utmönstras och ersätts
med ”fredsbefrämjande verksamhet”.
Remissinstanserna: Länsrätten i Göteborg och
Länsrätten i Skåne ifrågasätter om benämningen
innefattar samhällets förmåga att hantera kriser
och katastrofer av olika slag. Det kan ifrågasättas
om dessa ändamål ryms inom begreppet
fredsbefrämjande verksamhet. Länsrätten i Västmanlands län pekar på att begreppet fredsbevarande verksamhet är vitt och omfattar per
definition även ändamål som i något avseende
avser att stärka försvaret och antagligen också
frågor rörande flyktingar. Länsrätten vill även
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peka på att den föreslagna definitionen mycket
väl kan komma att omfatta icke demokratiska
organisationer som önskar stärka rikets försvar
eller begränsa flyktingströmmar på olika sätt.
Detta kan redan i dag ske genom ideella
föreningar i viss utsträckning, men kan genom
den föreslagna regleringen även komma att ske i
form av stiftelser. Ett sätt att begränsa risken
härför är att man i bestämmelsen som villkor
lägger till att den fredsbevarande verksamheten
ska bedrivas i samverkan med myndighet.
Länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker
utredningens förslag att beskrivningen av
ändamålet om att främja Sveriges försvar ska få
en annan och något vidare benämning för att
även täcka in verksamhet för att stödja både
totalförsvaret och samhällets förmåga att hantera
kriser och katastrofer av olika slag. Dock vill
länsstyrelsen ifrågasätta om det inte går att hitta
en bättre beskrivning av dessa båda verksamheter
än den föreslagna allmänt hållna ”fredsbefrämjande verksamhet”. Måhända skulle
uttrycket ”freds- och säkerhetsbefrämjande
verksamhet” utgöra ett visst förtydligande.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län anför att det
inte är olämpligt att ha ett ändamål som är
kopplat till försvaret och att det föreslagna
utvidgade ändamålet fredsbefrämjande verksamhet är bra. Däremot ryms det tidigare ändamålet
att ”stärka rikets försvar” inte inom fredsbefrämjande verksamhet. För att både de
stiftelser och de många gånger viktiga ideella
föreningar som har detta ändamål ska uppfatta
att deras verksamhet är viktig föreslår
länsstyrelsen att ändamålet ska vara ”Försvarsoch fredsbefrämjande verksamhet”. Svenska FNförbundet föreslår att uppräkningen av
allmännyttiga ändamål utökas med fredsarbete,
humanitärt arbete samt internationellt utvecklingsarbete. Röda Korset stödjer att ändamålet får
en vidare utformning till att omfatta fredsbefrämjande verksamhet. Det är viktigt att
påpeka att ändamålet bör omfatta de
verksamheter som finns för att stöda samhällets
förmåga att hantera kriser och katastrofer.
Stiftelsen Kungafonden ställer sig tveksam till det
föreslagna begreppet. I dag används andra
liknande begrepp t.ex. i lagen om utbildning för
fredsfrämjande verksamhet. Kan detta avse
detsamma bör detta uttryck användas.
Kungafonden anser emellertid att verksamhet
som direkt eller indirekt främjar totalförsvaret
eller liknade samhällsskyddande verksamhet bör

vara skattegynnande. Utredningen framhåller i
betänkandet att ändamål behövs som stödjer
samhällets förmåga att hantera kriser och
katastrofer av olika slag. En sådan verksamhet är
viktig för stabiliteten och säkerheten i samhället.
Att bland ändamålen lyfta fram detta område för
att det inte ska råda något tvivel om att det rör
sig om allmännyttig verksamhet är därför
lämpligt. Detta resonemang bör då enligt
Kungafonden bättre avspegla sig i lagtexten.
Begrepp som totalförsvar eller liknande
samhällsskyddande verksamhet kan förslagsvis
användas. Svenska Försvarsutbildningsförbundet
anför följande. Ändringsförslaget från att ha
”stärka Sveriges försvar” som rekvisit till
”fredsbefrämjande verksamhet” är acceptabelt
under förutsättning att det vid tillämpningen
inte blir något motsatsförhållande mellan det
tidigare och det nya rekvisitet.
Skälen för regeringens förslag: Ändamålet
stärka Sveriges försvar under samverkan med
militär eller annan myndighet togs upp som ett
kvalificerat ändamål under beredskapstiden i
anslutning till det då pågående andra
världskriget. Omfattningen av skattebefrielsen
skulle avse totalförsvaret och inte enbart det rent
militära försvaret och avsikten var att detta
ändamål skulle tillämpas restriktivt. För att
omfattas av bestämmelsen ställs krav på att
verksamheten ska ske i samverkan med
myndighet och att den ska gå ut på att direkt
stärka försvaret. Den typ av organisationer som
skulle omfattas angavs vara hemvärns-, sjövärnsoch andra försvarsföreningar.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
övervägt behovet av att särskilt ange ett
försvarsändamål i exemplifieringen och då bl.a.
anfört följande. Av länsstyrelsernas stiftelseregister framgår att antalet stiftelser med
försvarsändamål totalt i landet är få. Med
beaktande enbart av förhållandena vad gäller
stiftelser och den förändrade inriktningen av
försvaret kan behovet av att särskilt utpeka detta
ändamål ifrågasättas. Då nybildandet på detta
område torde vara marginellt skulle en
övergångsregel kunna tänkas utgöra en lösning.
Men för de ideella föreningar som verkar på
försvarsområdet, bl.a. Hemvärnet, Bilkåristerna
och Lottakåren, kan ett avskaffande av försvarsändamålet kanske innebära problem. För dessa
organisationer innebär ett införande av särskilda
övergångsregler inte någon lösning eftersom det
skulle innebära en låsning till den nu existerande
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organisationsstrukturen, vilket kan vara
olämpligt med hänsyn till den omfattande
omstrukturering som för närvarande genomförs
inom det svenska försvaret.
Det kan konstateras att totalförsvaret är en
statlig uppgift, som inte borde vara beroende av
privat donationsvilja för sin existens.
Utredningen har dock framhållit att det finns
enstaka stiftelser som har bildats för att stödja
verksamheter med stor betydelse för totalförsvaret och att dessa bör vara fortsatt gynnade.
Därutöver finns enligt utredningen de frivilliga
försvarsorganisationer som i dag kan hänföras
till ändamålet att stärka Sveriges försvar (Se
förordningen
(1994:524)
om
frivillig
försvarsverksamhet där de frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen).
Med hänsyn till samhällsutvecklingen i såväl
Sverige som inom EU och i världen i övrigt
konstaterade utredningen att inriktningen i dag
går mot fredsskapande verksamhet. Utredningen
anser vidare att det behövs ett ändamål som
stödjer samhällets förmåga att hantera kriser och
katastrofer av olika slag. Utredningen har
övervägt en lämplig benämning och har, med
hänvisning till att skapandet av EU till stor del
har sin grund i en önskan att söka bevara och
utöka
freden,
föreslagit
benämningen
”fredsbefrämjandet verksamhet”. Länsstyrelsen i
Västra Götalands län anför dock att det tidigare
ändamålet att ”stärka rikets försvar” inte ryms
inom fredsbefrämjande verksamhet. Länsrätterna
i Göteborg och Skåne, Stiftelsen Kungafonden
samt Länsstyrelsen i Uppsala ifrågasätter
dessutom om den av utredningen föreslagna
benämningen innefattar ändamål som stödjer
samhällets förmåga att hantera kriser och
katastrofer av olika slag. Länsstyrelsen i Uppsala
har föreslagit ”freds- och säkerhetsbefrämjande
verksamhet och Stiftelsen Kungafonden har
föreslagit att begrepp som totalförsvar eller
liknande samhällsskyddande verksamhet kan
användas. Kungafonden har även påpekat att
benämningen
fredsfrämjande
verksamhet
används i annan lagstiftning och att detta uttryck
bör användas om innebörden är densamma.
Länsrätten i Västmanlands län påpekar även att
den föreslagna definitionen mycket väl kan
komma att omfatta icke demokratiska
organisationer som önskar stärka rikets försvar
eller begränsa flyktingströmmar på olika sätt. Ett
sätt att begränsa risken härför är att man i
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bestämmelsen som villkor lägger till att den
fredsbevarande verksamheten ska bedrivas i
samverkan med myndighet.
Regeringen anser att verksamhet av ovan
angivet slag är viktig för stabiliteten och
säkerheten i samhället. Det är därför lämpligt att
detta område lyfts fram i exemplifieringen av
ändamål för att det inte ska råda något tvivel om
att det rör sig om allmännyttig verksamhet. Den
av utredningen föreslagna benämningen är dock,
såsom ovan nämnda remissinstanser har anfört,
inte lämplig. Benämningen skulle kunna ha en i
vissa fall inte avsedd begränsande innebörd och i
vissa fall en alltför vid tillämpning. Det bör
såsom Länsrätten i Västmanlands län anför
övervägas om ändamålet bör begränsas till
verksamhet som bedrivs i samverkan med
myndighet.
Regeringen anser att ändamålet i stället bör
benämnas ”Sveriges försvar och krisberedskap i
samverkan med myndighet”. Med försvar bör
här, i likhet med som hitintills varit fallet, avses
totalförsvaret, dvs. såväl militärt försvar som
civilt försvar. Med militärt försvar avses vidare
Försvarsmaktens verksamhet i sin helhet oavsett
om verksamheten bedrivs i Sverige eller utomlands. I militärt försvar inkluderas därmed även
verksamhet i form av militära insatser internationellt, vilket innefattar den fredsfrämjande
verksamheten. Med krisberedskap bör här avses
åtgärder som främjar samhällets förmåga att
motstå och hantera olyckor och svåra
påfrestningar på samhället i fred.
En förutsättning bör enligt regeringen även
fortsättningsvis vara att den direkt eller indirekt
främjade verksamheten ska ske i samverkan med
myndighet. Det kan t.ex. ske genom att någon
representant för myndigheten deltar i styrelsens
arbete eller att organisationen ställer personal
eller material till myndighetens förfogande (jfr
Hagstedt s.255).
Svenska FN-förbundet föreslår att uppräkningen av allmännyttiga ändamål utökas med
fredsarbete, humanitärt arbete samt internationellt utvecklingsarbete. De ändamål som
förbundet nämner har enligt regeringen
karaktären av ett allmännyttigt ändamål. Att
särskilt nämna dessa i exemplifieringen är dock
enligt regeringen inte nödvändigt.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
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6.14.5.3.6

Kultur

Regeringens förslag: Kulturella och konstnärliga

ändamål ska även fortsättningsvis anses
allmännyttiga och benämnas främjande av
kultur.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstryker eller har
inget att erinra mot förslaget. Kungl. Musikaliska
akademin anför att förslaget ur statsfinansiell
synpunkt rimligen skulle få den positiva effekten
att statsunderstödda kulturverksamheters villkor
skulle kunna förbättras. Inte heller torde det vara
svårare för skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter att närmare definiera begreppet
kulturändamål än de ändamål som i dag gäller.
Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur
och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd KLYS välkomnar förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Redan inför
1942 års lagstiftning diskuterades frågan om
skattebefrielse för kulturella ändamål. Diskussionen utmynnade dock i slutsatsen att teaterkonsten, musiken och de bildande konsterna
inte alltid utövades på sådant sätt att
uppmuntran från det allmännas sida i form av
skattebefrielse kunde anses befogad (prop.
1942:134 s. 48). Bevillningsutskottet (bet.
1942:BevU21 s. 10) uttalade en vilja att omfatta
de bildande konsterna, musiken och teaterkonsten, men konstaterade att all sådan
verksamhet inte kunde anses vara i hög grad
allmännyttig på sådant sätt att den var värd att
gynna. Det ansågs dessutom föreligga stora
svårigheter att dra gränsen mellan vad som är
förtjänt av stöd från det allmännas sida och vad
som inte är det. Först i och med det utvidgade
skattegynnandet för de ideella föreningarna år
1977 blev kultur ett skattegynnat allmännyttigt
ändamål för dessa föreningar.
Regeringen anser att kultur är ett för
samhället angeläget område. De kulturpolitiska
målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5,
rskr. 2009/10:145) innebär att kulturen ska vara
en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla

samhällets utveckling. För att uppnå målen ska
kulturpolitiken:
– främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
– främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
– främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,
– främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan inom kulturområdet,
– särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.
Ett sätt att underlätta uppfyllandet av dessa
mål är att låta främjandet av kultur vara ett
särskilt skattegynnat ändamål även för stiftelser.
I nu gällande lagtext anges att ändamålen kan
vara konstnärliga eller liknande kulturella.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
föreslagit att begreppet konstnärliga inte
behöver nämnas i exemplifieringen då det får
anses täckas in av begreppet kulturella och att
någon ändring i tillämpningen på grund av detta
inte är avsedd. Regeringen instämmer i
utredningens bedömning. Främjande av kultur
får anses omfatta även konstnärliga ändamål.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.7

Sjukvård

förslag: Sjukvård ska ingå
uppräkningen av allmännyttiga ändamål.

Regeringens

i

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstryker eller har
inget att erinra mot förslaget. Sophiahemmet,
ideell förening (SHIF) välkomnar att sjukvård
införs i exemplifieringen av allmännyttiga
ändamål. SHIF efterlyser emellertid ett
förtydligande avseende vad begreppet sjukvård
ska anses innefatta och vill framhålla vikten av
att begreppet åtminstone ska anses innefatta vad
som i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) avses
med hälso- och sjukvård.
Skälen för regeringens förslag: Verksamhet
som avser sjukvård har under lång tid varit
skattegynnad genom att sjukvårdsinrättningar
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har varit skattegynnade. I dessa fall har det varit
fråga om verksamhet som bedrivits i egen regi
men utan vinstsyfte. Stiftelse- och föreningsskatteutredningen föreslår att sjukvård ska ingå i
exemplifieringen av allmännyttiga ändamål.
Förslaget är en konsekvens av utredningens
förslag att avskaffa den särskilda skattefriheten
för sjukvårdsinrättningar. Eftersom regeringen
inte lämnar något förslag vad gäller regleringen
av sjukvårdsinrättningar uppkommer frågan om
sjukvård ända ska ingå i exemplifieringen av
allmännyttiga ändamål.
I direktiven till Stiftelse- och föreningsskatteutredningen angavs bl.a. att konflikter av
de slag som uppkommit i rättsfallet RÅ 2004 ref.
77 mellan skilda bestämmelser om skattegynnande ska undanröjas (se även avsnitt
6.14.5.3.2). Regeringen anser att sådana konflikter så långt möjligt bör undvikas. Genom att
sjukvård tas med i exemplifieringen förhindras
en konflikt liknande den som var föremål för
prövning av Högsta förvaltningsdomstolen i
nämnda mål. Regeringen finner därför att
sjukvård bör tas med i exemplifieringen av
allmännyttiga ändamål.
Sophiahemmet efterlyser ett förtydligande
avseende vad begreppet sjukvård ska innefatta
och framhåller vikten av att begreppet
åtminstone ska anses innefatta vad som i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) ska anses med
hälso- och sjukvård. Regeringen anser att
omfattningen av begreppet sjukvård bör vara
densamma som den verksamhet som kan
bedrivas av sjukvårdsinrättningar med bibehållen
skattefrihet. Högsta förvaltningsdomstolen har
slagit fast att det är vinstsyftet hos det subjekt
som bedriver verksamheten som är avgörande.
(RÅ 2008 ref. 74 och Skatteverkets
ställningstagande den 20 juni 2012 med dnr 131
147923-12/111). Det ska vara fråga om privata
institutioner som främjar viktiga samhällsfunktioner, som annars skulle ha tagits om hand
av staten eller kommunerna (prop. 1942:134 s.
20 och 52). Institutionen kan betecknas som
anstalt för sjukvård eller annan verksamhet.
Verksamheten
ska
vara
föremål
för
offentligrättslig reglering. Begreppet anstalt
förklaras som ett enskilt subjekt som
tillhandahåller allmänheten nyttigheter eller
tjänster.
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Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.8

Miljövård

Regeringens förslag: Miljövård ska ingå i uppräkningen av allmännyttiga ändamål. Även vad som
i allmänt språkbruk avses med naturvård ska
innefattas i miljövård.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstryker eller har
inget att erinra mot förslaget. Länsstyrelsen i
Uppsala tillstyrker att miljövård införs i
uppräkningen av allmännyttiga ändamål. Enligt
länsstyrelsens uppfattning bidrar många ideella
organisationer på ett fruktbart sätt till att uppnå
målen för miljöpolitiken. Kungl. Vetenskapsakademin KVA noterar med tillfredsställelse att
begreppet "allmännytta" nu utvidgas till att
omfatta även miljövård.
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
beslutade 2010 om en ny struktur för miljöarbetet med ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt etappmål. Målstrukturen för
miljöarbetet är:
– Generationsmålet är det övergripande målet
för miljöpolitiken och innebär att vi till nästa
generation ska kunna lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös
miljöpolitik i Sverige, inom EU och i
internationella sammanhang.
– De 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda
till. Till miljökvalitetsmålen finns ett antal
preciseringar som tydligare definierar vilket
miljötillstånd som ska uppnås.
– Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Den 26 april 2012 fattade regeringen ett beslut
som förstärker och vidareutvecklar miljömålssystemet genom en första uppsättning etappmål
och uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen. Tretton etappmål fastställdes inom fyra
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prioriterade områden: luftföroreningar, farliga
ämnen, avfall och biologisk mångfald. Med
regeringens beslut om en första uppsättning
etappmål finns det nu sammanlagt 14 etappmål i
miljömålssystemet. Ett etappmål om utsläpp av
växthusgaser till 2020 infördes våren 2010 då
riksdagen beslutade att det nationella klimatmålet ersätts med ett etappmål med samma
lydelse.
Miljövård är ett viktigt område som engagerar
många i samhället, såväl på det offentliga som på
det privata planet och betydande insatser görs
också på frivillig grund. Under senare år har
engagemang på detta område blivit allt mer
angeläget för många människor och betydelsen
av ett mångfacetterat arbete och engagemanget
för bevarande av natur och miljö har också varit
starkt på senare tid. Det får enligt regeringen
anses som i det närmaste självklart att främjandet
av miljövård är ett allmännyttigt ändamål och att
det bör framgå av exemplifieringen av sådana
ändamål.
Eftersom miljövård som begrepp anses
omfatta det som brukar hänföras till naturvård
(se exempelvis Nationalencyklopedin, uppslagsorden miljövård och naturvård) räcker att
ändamålet benämns ”miljövård”.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 4 §
IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.3.9
Regeringens

Nordiskt samarbete
bedömning: Ändamålet nordiskt

samarbete bör inte ingå i uppräkningen av
allmännyttiga ändamål.

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstryker eller har
inget att erinra mot förslaget. Föreningen
Norden hemställer att nordiskt samarbete
kvarstår som ett allmännyttigt ändamål och
därmed
även
fortsättningsvis
medför
skattebefrielse.
Skälen för regeringens bedömning: Främjande av nordiskt samarbete infördes som ett
kvalificerat ändamål år 1991. Dessförinnan
kunde dåvarande Riksskatteverket genom ett

särskilt dispensbeslut jämställa en stiftelse eller
en ideell förening, som hade till syfte att främja
nordiskt samarbete, med andra stiftelser och
ideella föreningar med kvalificerat ändamål och
på det sättet befria den skattskyldige. Att
nordiskt samarbete togs in som kvalificerat
allmännyttigt ändamål berodde främst på att
motsvarande regel redan fanns i övriga nordiska
länder. Nordiska rådets juridiska niomannakommitté uttalade att ”Det nordiska samarbetet
tillmäts numera allmänt en sådan betydelse, att
det bör kunna anses likvärdigt med åtskilliga av
de ändamål, som privilegieras av gällande
lagstiftning.” Vidare ansåg man att ändamålsbestämningen inte borde ges en alltför generell
utformning. Som lämplig avgränsning föreslogs
samverkan med statlig eller kommunal
myndighet eller godkännande av någon bestämd
statlig instans. Detta skulle utesluta de mer
perifera samarbetsuppgifter, som inte kunde
anses motivera uppmärksamhet från det
allmännas sida (prop. 1963:6 s. 12 f.).
Departementschefen kom fram till att ett
avsteg från Sveriges interna principer borde
göras och att anledningen därtill närmast var att
söka i den internordiska karaktär föreningar och
stiftelser av förevarande slag har. Vidare att
lagstiftningen i övriga nordiska länder i princip
medgav skattefrihet för motsvarande subjekt.
Han anförde (prop. 1963:6 s. 19 f.):
Jag vill därför förorda att, såsom ett bidrag till det
nordiska samarbetet, de från svensk sida
framförda principiella betänkligheterna får falla
och att skattefrihet ges även åt svenska stiftelser
och föreningar med sådan verksamhet.

Något som poängterades tydligt vid införandet
av reglerna var att det inte var tillräckligt för
skattefrihet att en stiftelse eller förening bedriver
verksamhet i två eller flera nordiska länder utan
det avgörande skulle vara, att verksamheten
direkt syftar till att främja samarbetet mellan
länderna. Det samarbete som här avses är det
nordiska samarbetet. Ett allmänt främjande av
internationellt samarbete berörs däremot inte av
dessa regler. Vidare påpekas att endast
föreningar och stiftelser med från allmänna
synpunkter mera betydelsefull verksamhet borde
komma i fråga för skattefrihet.
Stiftelse- och föreningsskattekommittén
(SOU 1995:63 s. 137) gjorde bedömningen att
de flesta föreningar som främjar nordiskt
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samarbete borde kunna befrias från skatt med
stöd av det vidare allmännyttighetsbegreppet för
föreningar, vilket också framgår av prop.
1976/77:135 s. 73 f. Kommittén påpekade även
att stiftelser med syfte att främja nordiskt
samarbete med all sannolikhet var ovanliga.
Eftersom uttrycket nordiskt samarbete är
obestämt och inte anger någon begränsning fann
man att det krävdes antingen en precisering eller
att ändamålet slopades. Det sistnämnda
föreslogs, dock med dispensmöjlighet och
övergångsbestämmelser för befintliga stiftelser.
Enligt uppgift hämtade från länsstyrelsernas
stiftelseregister finns endast en handfull stiftelser
som har detta ändamål angivet, i de flesta fall
dessutom endast som ett av flera ändamål. Även
med beaktande av att stiftelseregistret inte
omfattar alla existerande stiftelser då vissa
mindre stiftelser inte är registrerade, gör
Stiftelseoch
föreningsskatteutredningen
bedömningen att antalet stiftelser med detta
ändamål är så få att det knappast är motiverat att
detta ändamål finns kvar. Vid sidan av
stiftelserna finns det även ideella föreningar som
har detta ändamål. Här instämmer utredningen i
den bedömning som gjordes i 1995 års
betänkande, dvs. att föreningar som främjar
nordiskt samarbete vanligtvis omfattas av de
allmänna skattefrihetsgrunderna.
Utredningen pekar på att det finns ytterligare
ett problem när det gäller det nordiska
samarbetet och det är vilket slags samarbete som
är avsett att främjas. Om samarbetet endast ska
omfatta det kulturella och liknande områden
eller om även rent ekonomiskt samarbete
omfattas framgår inte. Ska ändamålet behållas
krävs därför enligt utredningen en precisering av
grunden. I dagens samhälle och efter Sveriges
inträde i EU är det internationella samarbetet
mer sällan begränsat till Norden. Detta skulle i
så fall motivera en utvidgning till att avse ett
samarbete inom EU eller till och med ett rent
internationellt samarbete. Med hänsyn till de
oklarheter som finns kring ändamålets
utformning och inriktning i dag, det förslag om
vidgade generella ändamål som utredningen
lämnar samt att det i ändamålskraven inte finns
någon begränsning till enbart ett gynnande av
svenska eller nordiska förhållanden föreslår
utredningen att bestämmelsen om skattegynnande för nordiskt samarbete inte tas med i
exemplifieringen. Regeringen instämmer, även
med beaktade av de synpunkter som lämnats av
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Föreningen Norden, i utredningens bedömning.
Det finns inte anledning att särskilt ange ett
ändamål av denna innebörd i exemplifieringen
över allmännyttiga ändamål. Det innebär dock
inte att stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som främjar olika
samarbeten inte skulle kunna uppfylla ändamålskravet (jfr SOU 1995:63 s. 137). Det är endast
fråga om en exemplifiering av vad som kan anses
utgöra allmännyttiga ändamål och inte en
uttömmande uppräkning.
6.14.5.4 Övriga förutsättningar
6.14.5.4.1

Ingen huvudsaklighetsbedömning
i ändamålskravet

Förutsättningen
att
stiftelsen, den ideella föreningen eller det
registrerade trossamfundet huvudsakligen ska ha
ett allmännyttigt ändamål ska utgå.

Regeringens

förslag:

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna:
Juridiska
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har inget att
erinra mot förslaget. Kammarkollegiet anför att
det i förslaget till ny lagtext inte uttryckligen har
angivits att en stiftelse ska använda sin
avkastning för att främja det ändamål som anges
i stiftelseförordnandet. Kollegiet instämmer i att
det inte finns något avgörande hinder mot lika
regler men vill i sammanhanget understryka att
en stiftelse naturligtvis är skyldig att följa
ändamålet enligt stiftelseförordnandet. Det
ankommer sedan på tillsynsmyndigheten att
följa upp att stiftelsen följer sina ändamålsföreskrifter. Kammarrätten i Göteborg anför att
det av lagtexten bör framgå huruvida en
organisation, utöver ett eller flera allmännyttiga
ändamål, även kan ha andra ändamål.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 7 kap.
4 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad
IL, ska en stiftelse ha till huvudsakligt ändamål
att främja något eller flera av vissa uppräknade
ändamål (se även motsvarande bestämmelse för
ideella föreningar och registrerade trossamfund,
7 kap. 8 § IL). Med huvudsakligen avses i
inkomstskattelagen vanligtvis ca 75 procent
(prop. 1999/2000:2, del 1, s. 505).
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Det kan ifrågasättas om huvudsaklighetskriteriet har någon praktisk innebörd. Enligt
verksamhetskraven i 7 kap. 5 och 9 §§ IL ska
stiftelsen, föreningen eller trossamfundet i den
verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott
som uteslutande tillgodose ett allmännyttigt
ändamål. Stiftelseoch föreningsskatteutredningen har i sitt förslag till lagstiftning
föreslagit
att
huvudsaklighetskriteriet
i
ändamålskravet ska tas bort. Det innebär att en
stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat
trossamfund utan någon begränsning även kan
ha andra ändamål än allmännyttiga ändamål. Som
angetts ovan innebär dock verksamhetskraven
att stiftelsen eller föreningen rent faktiskt måste
tillgodose ett allmännyttigt ändamål för att de
ska kvalificera som inskränkt skattskyldiga.
Verksamhetskravet måste vara uppfyllt för att
inskränkt skattskyldighet ska föreligga oberoende av om ändamålskravet är förenat med ett
huvudsaklighetskriterium eller inte. Huvudsaklighetskriteriet i ändamålskravet har med andra
ord inte någon egentlig betydelse för de
uppställda kraven för inskränkt skattskyldighet.
Regeringen finner att det därför inte är
nödvändigt med ett huvudsaklighetskriterium
vid tillämpning av ändamålskravet. Att slopa
huvudsaklighetskriteriet underlättar dessutom
prövningen om en stiftelse eller en ideell
förening är inskränkt skattskyldig eller inte.
6.14.5.4.2

Gynnande av medlem eller viss
bestämd person

Regeringens förslag: En stiftelses ändamål får inte

vara begränsat till vissa familjer eller bestämda
personer. En ideell förenings eller ett registrerat
trossamfunds ändamål får inte vara begränsat till
vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda
personers ekonomiska intressen.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Forum för frivilligt socialt
arbete tillstyrker förslaget. I övrigt har inga
remissinstanser särskilt yttrat sig över förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I kravet på
allmännytta ligger, som konstaterades redan i
förarbetena till 1942 års lagstiftning, även att
ändamålen inte får vara begränsade till en mindre

krets av personer. För stiftelsernas del anges
förhållandet i dag som ”inte vara begränsade till
vissa familjer eller bestämda personer”. För
ideella föreningar och registrerade trossamfund
är den motsvarande begränsningen att
”ändamålen inte får vara begränsade till vissa
familjers, föreningens medlemmars eller andra
bestämda personers ekonomiska intressen”. Av
förarbetena till föreningsbestämmelserna kan
utläsas att innebörden av rekvisitet ekonomiska
intressen är att bl.a. arbetsgivarföreningar,
fackföreningar och branschföreningar inte
omfattas av skattegynnande då deras verksamhet
anses hänförlig till medlemmarnas ekonomiska
intressen (bet. 1976/77:SkU45 s. 28).
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
bedömt att det även i fortsättningen torde finnas
anledning att ha kvar nämnda krav vad gäller
ändamålskravet. Utredningen övervägde en
enhetlig reglering, men fann att tillräckligt starka
skäl inte talade för detta med hänsyn till
respektive organisations struktur. Regeringen
instämmer i utredningens bedömning och
föreslår därför att en stiftelses ändamål inte ska
få vara begränsat till vissa familjer eller bestämda
personer. En förenings eller ett trossamfunds
ändamål bör vidare inte få vara begränsat till vissa
familjers, medlemmars eller andra bestämda
personers ekonomiska intressen.
Lagförslag
Förslaget framgår av den nya paragrafen 7 kap.
4 § IL, se avsnitt 3.17.
6.14.5.4.3

Förvaltarsmitta

Regeringens bedömning: Någon lagreglering ska
inte införas för s.k. förvaltarsmitta.

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och
Landsting delar utredningens uppfattning att
ingen lagreglering ska göras för så kallad
förvaltarsmitta. I övrigt har inga remissinstanser
särskilt yttrat sig över förslaget.
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Skälen för regeringens bedömning
Gällande rätt
För stiftelser saknas det lagstöd för att medge
befrielse från inkomstskatt utöver de
lagreglerade undantagen för stiftelser i 7 kap.
inkomstskattelagen. För stiftelser som är eller
har varit nära anknutna till ett skattebefriat
subjekt, t.ex. en kommun, har det dock vuxit
fram en praxis enligt vilken stiftelsen medgetts
skattebefrielse på samma villkor som
kommunen. I en sådan situation brukar man tala
om förvaltarsmitta, vilket innebär att det
förvaltande organets skattefrihet så att säga
smittar av sig på det förvaltade subjektet så att
också detta blir skattebefriat för sina inkomster.
1936 års skattekommitté (SOU 1939:47 sid.
57 f.) tog upp frågan när det gäller stiftelser som
förvaltas av landsting eller kommuner. Man
konstaterade att Högsta förvaltningsdomstolen
hade avgjort ett flertal mål angående kommunala
donationsfonders beskattning och funnit att
dessa kunnat medges skattefrihet jämlikt
grunderna för lagrummen om skattefrihet för
kommuner. Denna praxis innebär dels att den
kommunala donationsfonden skulle främja
ändamål som det enligt lag ålåg kommuner att
tillgodose, dels att vederbörande kommun på
grund av en vidsträckt formulering av
donationsbestämmelserna själv kunde bestämma
om det ändamål fonden hade att tillgodose. Det
var alltså kommunens vidsträckta dispositionsrätt över de donerade medlen som utgjorde
grunden för skattefriheten. Om ändamålet
däremot var angivet till ett för kommunen ickeobligatoriskt ändamål ansågs någon skattefrihet
inte kunna bli aktuell. Kommittén ifrågasatte
lämpligheten av att lagfästa gällande praxis. Man
ansåg att en sådan bestämmelse skulle få en
mycket begränsad räckvidd och att den lätt
skulle kunna ge anledning till misstolkning.
I propositionen diskuteras problemet med
osäkerheten om vad som var att se som ett
självständigt
rättssubjekt
respektive
ett
osjälvständigt, dvs. vad som utgör en stiftelse
eller inte uppfyller kraven på en sådan. Någon
civilrättslig lagstiftning på området fanns inte vid
den tiden. Denna osäkerhet ansågs innebära att
en reglering inte var lämplig att genomföra
(prop. 1942:134, s. 49 f.).
1995 års Stiftelse- och föreningsskattekommitté såg principiella skäl föreligga för att
låta en stiftelse med anknuten förvaltning bli
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befriad från skattskyldighet och hänvisade till att
om förvaltaren själv ägt stiftelseförmögenheten
skulle avkastningen varit undantagen från
beskattning. Kommittén ansåg dock att de
avgränsningar som gjorts i praxis inte alltid varit
helt ändamålsenliga (SOU 1995:63 s. 154 f.).
I 1995 års betänkande föreslogs bl.a. en
lagreglering för stiftelser med statliga och
kommunala förvaltare. Av remissvaren på 1995
års betänkande framgår ett uttalat önskemål om
att någon lagreglering inte skulle ske på området.
En reglering ansågs obehövlig med hänsyn till att
gällande praxis fungerade väl. Det framkom
dock vissa önskemål om att även ideella
föreningar och registrerade trossamfund skulle
kunna vara förvaltare.
I frågan om förvaltarsmitta finns en tämligen
rik äldre praxis, men Högsta förvaltningsdomstolen har också under år 2006 prövat två
fall som gäller förvaltarsmitta, ett där förvaltaren
var en ideell förening och ett där staten genom
ett universitet var förvaltare. I RÅ 2006 ref. 42,
Systrarna Bodins stiftelse, hade en stiftelse som
sitt ändamål att dela ut 80 procent av
avkastningen till missionsförsamlingen i Lima,
Transtrand och Malung. De utdelade medlen
skulle användas för församlingens egen verksamhet. Stiftelsen var knuten till församlingen och
stiftelsens styrelse utsågs av vid församlingens
årsmöte röstberättigade personer. Högsta
förvaltningsdomstolen konstaterade att det i
målet var ostridigt att stiftelsen inte hade ett
sådant kvalificerat ändamål att den själv var
inskränkt skattskyldig. Klart var också att
missionsförsamlingen hade ett sådant ändamål
att den som ideell förening omfattades av
inskränkt skattskyldighet. Frågan i målet var om
stiftelsen hade rätt till begränsning i
skattskyldigheten enligt de grunder som gällde
för missionsförsamlingen. När det gäller praxis
på området konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att de förvaltande subjekt som
omfattats av denna praxis alla varit undantagna
från skattskyldighet enligt bestämmelser som
inte innehåller något fullföljdskrav som ska
uppfyllas. Bl.a. hänvisas till ett uttalande av
Stiftelse- och föreningsskattekommittén (SOU
1995:63 s. 156) att en utvidgning av denna praxis
skulle ställa krav på en fullföljdsbedömning i två
led, dvs. beträffande både föreningen och
stiftelsen. Högsta förvaltningsdomstolen fann
att stiftelsen inte kunde frikallas från skatt-
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skyldighet med hänvisning till för missionsförsamlingen gällande regler.
I RÅ 2006 ref. 79 var det fråga om en
stipendiestiftelse, som förvaltades av Uppsala
universitet. Stiftelsen hade till ändamål att främja
naturvetenskaplig och medicinsk forskning
genom att lämna understöd i form av stipendier
till svenska forskare. Även mottagare utanför det
förvaltande universitetet kunde komma ifråga.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att
frågan om förvaltarsmitta i enlighet med
grunderna för statens skattebefrielse inte
kommit under dess prövning de senaste fyrtio
åren. Varken den skatterättsliga lagstiftning som
beslutats under denna tid eller det förhållandet
att civilrättslig lagstiftning i form av
stiftelselagen tillkommit hade, enligt Högsta
förvaltningsdomstolen, förändrat förutsättningarna för bedömningen. Tidigare gällande
praxis skulle därför ligga till grund för
prövningen i detta mål. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att stiftelsen var inskränkt
skattskyldig enligt de grunder som gäller för
statens skattebefrielse. Såväl stiftelsen som
universitetet främjade vetenskaplig forskning.
Övervägande
Den s.k. förvaltarsmittan har framförallt varit
aktuell för statligt och kommunalt förvaltade
stiftelser. Av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att förvaltarsmitta godtagits i
fall där förvaltaren haft sådan skattemässig
karaktär att skattefriheten varit ovillkorlig.
Förvaltarsmitta på det ovillkorligt skattefria
området är således klarlagd enligt fast praxis.
I och med förslaget om gemensamma
ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskrav
kommer befrielse från skatt på grund av förvaltarens skattebefrielse att i princip sakna
betydelse när det gäller förhållandet mellan
villkorat skattefria subjekt. Det kommer enligt
förslaget att vara möjligt att främja sitt ändamål
såväl genom egen verksamhet som genom att
bidra till annat allmännyttigt subjekts verksamhet. Behovet av en lagreglering av förvaltarsmitta
har därmed minskat högst avsevärt vad gäller
förvaltarsmitta för villkorligt skattebefriade
subjekt. Det statliga och kommunala området är
emellertid områden där förutsättningarna för att
en stiftelse ska kunna omfattas av förvaltarsmitta
vilar på fast praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och behovet av reglering är därför
obetydligt. Regeringen finner sammantaget att

det inte föreligger något behov av att lagreglera
förvaltarsmitta för vare sig villkorligt eller
ovillkorligt skattebefriade subjekt.
6.14.6 Verksamhetskrav
förslag: Stiftelsen, den ideella
föreningen eller det registrerade trossamfundet
ska i den verksamhet som bedrivs under
beskattningsåret uteslutande eller så gott som
uteslutande främja ett eller flera allmännyttiga
ändamål. Vid denna bedömning får hänsyn tas
till hur kravet sammantaget har uppfyllts året
före beskattningsåret, beskattningsåret och det
närmast följande beskattningsåret.

Regeringens

Utredningens förslag överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår
att verksamhetskravet skulle anses uppfyllt även
om verksamheten i mindre utsträckning avviker
härifrån, om avvikelsen kan antas tillfällig.
Utredningen föreslog inte att hänsyn får tas till
hur kravet sammantaget har uppfyllts året före
beskattningsåret, beskattningsåret och det
närmast följande beskattningsåret.
Remissinstanserna: Länsrätten i Göteborg
delar utredningens förslag om att det direkt av
lagtexten ska framgå att bedömningsperioden
kan omfatta mer än ett enstaka år. Skatteverket
delar utredningens uppfattning om verksamhetskravets tillämpning. Tillämpningen av verksamhetskravet blir emellertid enligt Skatteverket
besvärlig i de fall subjekten bedriver näringsverksamhet i egen regi. Enligt Skatteverkets
mening främjar normalt aldrig en näringsverksamhet som bedrivs i vinstsyfte något här
aktuellt ändamål. En näringsverksamhet som
inte främjar något ändamål ska enligt
Skatteverkets uppfattning inte ingå vid
bedömning av verksamhetskravet. Ett klarläggande behövs. Skatteverket delar uppfattningen att bedömning av verksamhetskravet
ska ske över en period av några år. Lagförslagets
lydelse innebär enligt Skatteverkets mening en
viss utvidgning av gällande rätt i och med att en
tillfällig nedgång i främjandet inte behöver läkas
av ett större främjande tidigare eller senare år.
Detta uppfattar Skatteverket som en avvikelse
från utredningens avsikt med tillägget i
lagtexten. Nämnden för statligt stöd till
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trossamfunden SST anser att det är
tillfredsställande att inte något enstaka års
missbedömning av vad som kan anses
kvalificerande gör att hela verksamheten ska
beskattas för det året. Forum för frivilligt socialt
arbete ställer sig bakom förslaget om
verksamhetskravet och förtydligandet att
bedömningsperioden kan vara längre än ett år.
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII,
Vidarstiften, Föreningen Blomsterfonden och
Radiumhemmets Forskningsfonder anser att det
är tillfredsställande att inte något enstaka års
missbedömning av vad som kan anses
kvalificerande gör att hela verksamheten ska
beskattas för det året. Judiska församlingen
välkomnar att verksamhetskravet ska anses
uppfyllt även om kravet inte uppfyllts ett enskilt
år förutsatt att avvikelsen kan anses vara tillfällig.
Svenska Fotbollförbundet, Synskadades Stiftelse
och Svenska Ishockeyförbundet har inga
invändningar vad gäller verksamhetskravet. Sten
A Olssons stiftelse för forskning och kultur har
inget att erinra mot att det även i fortsättningen
finns ett legalt verksamhetskrav. Emellertid
anser stiftelsen att detta ska utformas dels för
varje verksamhetsår där nuvarande praxis 5 till
10 procent "ej allmännyttig verksamhet" är
acceptabelt dels med en kompletterande
skälighetsregel med innebörd att om stiftelsen
under de senaste tio verksamhetsåren till
allmännyttiga ändamål utdelat minst nittio
procent av avkastningen ska den anses ha
uppfyllt verksamhetskravet även om ett den ett
enstaka år överskridit tioprocentsgränsen.
Svensk Elitfotboll SEF tillstyrker utredningens
förslag till förtydligande av det så kallade
verksamhetskravet på så sätt att en bedömning
inte måste göras isolerat för det enskilda
verksamhetsåret. Chalmers Studentkår ställer sig
i huvudsak positiv till utredningens förslag.
Svenska Hockeyligan AB tillstyrker utredningens
förslag till förtydligande av det så kallade
verksamhetskravet på så sätt att en bedömning
inte måste göras isolerat för det enskilda
verksamhetsåret. FAR SRS tycker det är bra att
nuvarande praxis, dvs. att upp till 5–10 procent
av verksamheten kan avse annat än de
allmännyttiga ändamålen, inte förändras.
Skälen för regeringens förslag: Verksamhetskravet innebär att den bedrivna verksamheten
uteslutande eller så gott som uteslutande ska
avse allmännyttiga ändamål. Verksamhet för
andra ändamål får bara vara en oväsentlig bisak
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(SOU 1939:47 s. 61 f.). Det är däremot inte
möjligt att genom verksamhetskravet kräva att
verksamheten ska ha en viss omfattning. Som
exempel kan nämnas att även organisationer vars
kapital placerats så att mycket låg eller ingen
avkastning erhålls kan uppfylla verksamhetskravet om de medel som finns används i
tillräcklig omfattning. I mycket speciella
situationer kan det anses att det egentliga
ändamålet och verksamheten helt eller delvis är
annat än vad som öppet anges och att
avkastningen öppet eller dolt används till denna
verksamhet. Detta skulle under vissa förutsättningar kunna innebära att verksamhetskravet
inte uppfylls. Verksamhetskravet ska tillsammans med kraven på allmännyttigt ändamål
och fullföljd uppfyllas för att en stiftelse, en
ideell förening eller ett registrerat trossamfund
ska erhålla en skatteprivilegierad ställning.
I förarbetena har framhållits bl.a. ”att det är
ändamålet, sådant detsamma visar sig i den
bedrivna verksamheten, som bör vara avgörande
för frågan huruvida skattefrihet skall medgivas
eller icke. Därest exempelvis en stiftelse i sin
verksamhet skulle främja annat ändamål än som
angives i stadgarna, blir skattefriheten beroende
av på vad sätt verksamheten bedrives”
(SOU 1939:47, s. 54).
Enligt Stiftelse- och föreningsskatteutredningens uppfattning är mer omfattande förändringar av verksamhetskravet svåra att
utforma på ett tillräckligt balanserat sätt.
Utredningen har därför inskränkt sig till att
endast överväga om verksamhetskravet ska
innebära att verksamhet endast får avse
allmännyttiga syften eller om det ska vara
möjligt att i mycket begränsad omfattning även
bedriva annan verksamhet. Avseende det
sistnämnda har utredningen funnit anledning att
förtydliga för vilken tidsperiod denna bedömning ska göras.
Utredningen anför att all verksamhet som den
allmännyttiga juridiska personen bedriver ska
omfattas. Detta får enligt utredningen anses vara
lagbestämmelsens objektiva innebörd. Även
sakskäl talar enligt utredningen för en sådan
tolkning. Skulle bedömningen begränsas
exempelvis till verksamhet motsvarande den
avkastning som omfattas av fullföljdskravet,
skulle det innebära att en allmännyttig
organisation inom ramen för skatteprivilegiet
skulle kunna realisera kapitalvinster skattefritt
och sedan använda dem för att finansiera icke
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allmännyttig verksamhet. Både praktiska och
principiella skäl talar enligt utredningen emot att
med verksamhet avses annat än hela
verksamheten, oavsett hur den finansieras.
Regeringen instämmer i utredningens bedömning.
I det sammanhanget framhåller utredningen
att med verksamhet avses endast verksamhet för
att främja ändamål, allmännyttiga eller andra.
Den verksamhet som bedrivs för att finansiera
den utåtriktade verksamheten, exempelvis
kapitalförvaltning, hävdvunna finansieringskällor
etc., är inte verksamhet som ingår i bedömningen av verksamhetskravet. Inkomstanskaffning och inkomstanvändning är två skilda
sidor av den allmännyttiga juridiska personens
verksamhet och verksamhetskravet avser således
inkomstanvändningen och inte inkomstanskaffningen. Även här instämmer regeringen i
utredningens ställningstaganden. Skatteverket har
i det här sammanhanget anfört att det bör
klargöras att även annan näringsverksamhet som
bedrivs med vinstsyfte inte ska ingå i bedömning
av verksamhetskravet. Regeringen anser att
sådan verksamhet ska behandlas på samma sätt
som verksamhet som avser kapitalanskaffning,
dvs. den ska inte ingå i bedömningen av
verksamhetskravet.
Enligt det nuvarande verksamhetskravet
accepteras att ca 5–10 procent av den totala
verksamheten kan avse andra ändamål än
allmännyttiga ändamål. Utgångspunkten för
skatteprivilegiet bör enligt regeringen vara att
verksamheten under ett beskattningsår i allt
väsentligt ska främja allmännyttiga ändamål.
Genom det förändrade ändamålskravet kommer
förutsättningarna för att uppfylla verksamhetskravet att öka betydligt. Ur den aspekten kan det
ifrågasättas om det inte ska vara ett krav att den
bedrivna verksamheten fullständigt ska främja
allmännyttiga ändamål.
Utredningen har dock pekat på att finns andra
skäl som talar för att kravet inte bör vara så
omfattande. Det kan finnas en gränszon av
aktiviteter som kan ligga i linje med
allmännyttiga ändamål men där det kan uppstå
utrednings- och bedömningsproblem. Sådana
svårbedömda fall bör enligt utredningen kunna
rymmas inom den marginal verksamhetskravet
har. Eftersom skatteprivilegiet antingen utgår
fullt eller inte alls, kan sådana marginella
oklarheter annars få mycket långtgående
negativa konsekvenser. Regeringen instämmer i

utredningens bedömning att det även
fortsättningsvis ska vara tillräckligt att den
verksamhet som bedrivs under beskattningsåret
så gott som uteslutande främjar ett eller flera
allmännyttiga ändamål. Kravet ska bedömas
oberoende av omfattningen av fullföljden.
Ytterligare en fråga är själva bedömningsperioden. I bl.a. förarbetena har angetts att vid
tillämpning av verksamhetskravet bör man
kunna beakta en längre period, att man ska
kunna bortse från tillfälliga brister i uppfyllandet
av verksamhetskravet och att eftersyn ska kunna
tillämpas (SOU 1939:47 s. 61 och 62).
Utredningen anser att en viss, mindre flexibilitet
bör gälla för verksamhetskravet. Det betyder att
en bedömning av verksamhetskravet ska kunna
ske i ett längre tidsperspektiv, men att det endast
är mindre överskridanden som kan läkas vid
denna bedömning. Regeringen anser att denna
bedömning ska avse året före beskattningsåret,
beskattningsåret och året efter beskattningsåret.
Att tillämpa en längre tidsperiod såsom Sten A
Olssons stiftelse för forskning och kultur föreslår är
däremot inte lämpligt.
Skatteverket anför att lydelsen av utredningens
lagförslag innebär en viss utvidgning av gällande
rätt i och med att en tillfällig nedgång i
främjandet inte behöver läkas av ett större
främjande tidigare eller senare år. På grund av det
utvidgade ändamålskravet kommer det att finnas
betydligt större förutsättningar att uppfylla
verksamhetskravet. Det finns enligt regeringen
därför inte någon anledning att mildra dagens
verksamhetskrav. Det bör därför framgå av
lagtexten att en tillfällig brist måste läkas genom
ett större främjande beskattningsåret före
och/eller efter beskattningsåret, vilket stämmer
överens med den tillämpning som sker i dag (se
Skatteverkets ställningstagande den 28 april 2011
med dnr 131 232901-10/111).
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 7 kap. 5 §
IL, se avsnitt 3.17.
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6.14.7 Fullföljdskrav
6.14.7.1 Behovet och utformningen av ett
fullföjdskrav
förslag:
Regeringens förslag:
Stiftelsen, den ideella föreningen eller det
registrerade trossamfundet ska under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina
intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål.
Hänsyn får även tas till hur intäkterna
sammantaget har använts sett över en period av
flera beskattningsår.
Fullföljdskravet ska anses uppfyllt även om
stiftelsen, föreningen eller trossamfundet under
beskattningsåret inte har använt sina intäkter i
tillräcklig omfattning, om detta förhållande kan
anses vara tillfälligt. Vid denna bedömning ska
hänsyn tas till om kravet har uppfyllts de
föregående beskattningsåren samt förutsättningarna för att det kommer att uppfyllas under
det närmast följande beskattningsåret.
Vid bedömningen om fullföljdskravet är
uppfyllt ska sådana intäkter tas med som inte ska
beskattas på grund av undantagsreglerna i 7 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
dock med undantag för schablonintäkter enligt
42 kap. 43 § IL och kapitalvinster. Därutöver ska
även följande intäkter tas med, dock under
förutsättning att intäkterna inte ska tas upp till
beskattning enligt inkomstskattelagen:
1. Medlemsavgifter och andra avgifter för
deltagande i den allmännyttiga verksamheten.
2. Stöd eller bidrag.
3. Förvärv genom testamente eller gåva.
Förvärv, gåvor och bidrag som avses i andra
och tredje punkten ska dock räknas med endast
om det framgår av omständigheterna att avsikten
är att de ska användas direkt för verksamheten.
Vid beräkning av fullföljdskravet ska intäkterna
minskas med kostnader för att förvärva och
bibehålla intäkterna.
Regeringens

Utredningens förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningen förslag
innefatta endast en begränsad möjlighet till
eftersyn.
Remissinstanserna: Länsrätten i Göteborg
anser att reglerna har varit svårtillämpade och
fört med sig osäkerhet om hur dessa ska
tillämpas. Med hänsyn till hur reglerna är
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konstruerade och de konsekvenser en viss
tillämpning kan föra med sig – antingen blir den
allmännyttiga organisationen fullt skattskyldig
eller fullt skattebefriad – är det, sett ur ett
rättssäkerhetsperspektiv, angeläget att reglerna
är så klart och tydligt utformade som det är
möjligt. Länsrätten gör bedömningen att
utredningen lyckats i detta avseende även om en
del oklara frågor återstår, såsom huruvida
bokföringsmässiga grunder ska tillämpas vid
beräkning av avkastning och fullföljd, hur
indirekt fullföljd, dvs. när en allmännyttig
organisation ger bidrag till en annan allmännyttig
organisation, ska beaktas vid tillämpningen av
fullföljdskravet. Skatteverket delar utredningens
uppfattning att det är mindre lämpligt att
skattereglerna styr tidpunkten för fullföljdskravets uppfyllande men vill samtidigt påpeka att
skattefrihetsmetoden medför att tröskeleffekter
fungerar som motiv till efterlevnad av
bestämmelserna. Skatteverket anser att förslaget
inte på ett entydigt vis klargör om en prövning
av fullföljdskravet normalt ska ske över en
femårsperiod eller inte. Skatteverkets uppfattning är att normen för när fullföljdskravet ska
anses uppfyllt bör kunna utvidgas till att det är
tillräckligt att användningsgraden under innevarande beskattningsår i en verksamhet uppgår
till omkring 80 procent av intäkterna. Någon
flerårsprövning behöver då normalt inte göras.
Skatteverket ifrågasätter om inte den föreslagna
skrivningen kan medföra att den nuvarande
tillämpningen av eftersyn för de ideella
organisationerna inskränks eftersom det anges
att förutsättningarna för fullföljdskravet ska vara
uppfyllda nästföljande år. Vid eftersyn är det
vanligt att beakta flera år efter beskattningsåret.
Nämnden för statligt stöd till trossamfunden SST
tycker att det är bra att det i lagtexten anges
direkt vad som ska räknas med vid fullföljdsberäkningen. Det är dessutom en fördel att
bestämmelsen görs mera flexibel när det gäller
vilken tidsperiod som ska ligga till grund för
bedömningen. Vidare är det positivt att organisationer som inte uppfyllt kraven och på grund av
detta under ett eller flera år blivit beskattade,
men som återinträder som inskränkt skattskyldiga, får medräkna den skatt som har
betalats vid fullföljdsberäkningen. FAR SRS
delar utredningens uppfattning att utgifternas
hänförlighet till beskattningsår ska bestämmas
på grundval av tillämpliga redovisningsprinciper.
Forum för frivilligt socialt arbete stödjer det
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generösare fullföljdhetskravet och välkomnar att
Skatteverket ges möjlighet att kontrollera att
verksamheten är allmännyttig trots utvidgningar
i ändamålen samtidigt som lagtexten hålls enkel
och användbar även för mindre organisationer,
trossamfund och stiftelser. Forum stödjer också
möjligheten att årligen fondera en viss relativ
mängd kapital för framtida behov. Frimurare
Barnhuset i Stockholm anför att förslaget, att
givarens avsikter med tillskottet ska respekteras,
är angeläget att slå fast som huvudprincip. För en
stiftelses del kan man utgå från att givarens
avsikt med tillskottet är att det ska läggas till
kapitalet, vars avkastning ska kunna gå till
framtida generationer. Utredningens resonemang och ställningstagande kring tidsaspekten är
viktig. Även här har utredningen stannat för en
helhetssyn där man vid bedömningen ska beakta
tidigare år, skälen för innevarande år samt för
kommande år. Denna helhetsbedömning är
viktig för framför allt mindre stiftelser, som kan
ha svårt att varje år av sin avkastning betala ut
meningsfulla belopp. Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd FRII, Vidarstiftelsen, Föreningen
Blomsterfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder anför att det är bra att det i lagtexten nu
anges direkt vad som ska räknas med vid
fullföljdsberäkningen. Det är dessutom en fördel
att bestämmelsen görs mera flexibel när det
gäller vilken tidsperiod som ska ligga till grund
för bedömningen. Föreningen Stiftelser i
Samverkan SiS, Sigtunastiftelsen och Stockholms
Borgerskap välkomnar de förtydliganden av
gällande rätt som tagits in i lagtexten.
Nobelstiftelsen tillstyrker i huvudsak de
förtydliganden av gällande rätt som tagits in i
lagtexten men efterfrågar klargörande i följande
hänseende. Nobelstiftelsen har vid ett antal
tillfällen under åren inte haft möjlighet att dela
ut Nobelprisen p.g.a. händelser utanför
Nobelstiftelsens kontroll, t.ex. världskrig.
Författningskommentaren, med innebörd att en
brist i fullföljd under något eller några år inte är
acceptabel om den inträffar flera gånger med
förhållandevis korta mellanrum, bör nyanseras
med avseende på dylika force majeuresituationer. Riksteatern har inga invändningar
mot förslaget. Röda korset stödjer förslaget att
vissa brister i fullföljden för något eller några år
inte ska leda till att den allmännyttiga
organisationen förlorar sitt skatteprivilegium.
Det är dock bra att det tydligt framgår att
organisationen i god tid bör planera för hur

dessa brister ska lösas. Svenska kyrkan anser att
fullföljdskravet även enligt utredningens förslag
kommer att vara svårt att tillämpa i allmänhet
och i synnerhet i trossamfund och föreningar där
verksamheten är uppdelad på olika juridiska
personer/nivåer. Svenska kyrkan anser att det
bör kunna utformas mindre komplexa och
mindre administrativt krävande bestämmelser
för att tillgodose detta krav, t.ex. avskattningsregler om den allmännyttiga verksamheten
upphör och/eller vinstmedel delas ut till
medlemmarna. Om ett fullföljdskrav ska
behållas bör förtydliganden ske på ett antal
punkter. I utredningen sägs att utgifternas
hänförlighet till beskattningsår normalt torde
bestämmas på grundval av tillämpliga redovisningsprinciper. Det måste klargöras om
bokföringsmässiga grunder ska tillämpas vid
beräkning av avkastning och fullföljd. Det bör
klargöras hur s.k. indirekt fullföljd, där en
allmännyttig organisation ger bidrag till en annan
allmännyttig organisation, ska beaktas vid
tillämpningen av fullföljdskravet. Synskadades
Stiftelse ifrågasätter om det är lämpligt att i
lagtexten låsa fast bedömningen av fullföljdskravet till en viss tidsperiod. Sten A Olssons
stiftelse för forskning och kultur anser att en mer
konkret lagregel bör införas för tolkningen av
om fullföljdsrekvisitet är uppfyllt eller ej.
Stiftelsen föreslår att regeln utformas på följande
sätt: "Har stiftelsen under beskattningsåret och
de nio föregående beskattningsåren till
kvalificerat allmännyttiga ändamål utgivit minst
åttio (80) procent av den samlade avkastningen
under tio årsperioden ska fullföljdskravet anses
uppfyllt." Genom en sådan regel ges stiftelsen
möjlighet att enstaka år göra en stor punktinsats
motsvarande flera gånger årets avkastning utan
att behöva befara att fullföljdskravet ej skulle
kunna uppfyllas de följande åren. Svensk
Elitfotboll SEF och Svenska Hockeyligan AB
tillstyrker utredningens förslag till klargörande
av det så kallade fullföljdskravet. Chalmers
Studentkår anför att det är mycket positivt att
utredningen förordar att fullföljdskravet ges en
generösare utformning genom en viss utvidgning
av bedömningsperioden. Svenska Ishockeyförbundet anför att ideella organisationer bör ha
möjlighet att fondera extraordinära intäkter eller
då avkastningen av dessa för att kunna använda
intäkterna under en betydligt längre period än
den som normalt tillämpas vid beräkning av
användningsgraden. Förbundet ger som exempel
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att det arrangerar Ishockeyns världsmästerskap
vart 10–12 år. Det skulle då ankomma på
organisationen att visa förutsättningarna för en
sådan avsättning och den planerade användningen av avsatta medel.
Skälen för regeringens förslag
Behovet av ett fullföljdskrav
Fullföljdskravet är, liksom verksamhetskravet,
ett rekvisit som ska uppfyllas för att en stiftelse,
en ideell förening eller ett registrerat
trossamfund ska erhålla sin skatteprivilegierade
ställning. Fullföljdskravet lyder på följande sätt
avseende stiftelser: ”Stiftelsen ska, sett över en
period av flera år, bedriva en verksamhet som
skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens
tillgångar.” Ett motsvarande krav finns för
föreningar och trossamfund. Om fullföljdskravet inte uppfylls föreligger full skattskyldighet. Fullföljdskravet har således en
tröskeleffekt. Det finns bara två lägen, full
skattebefrielse eller full skattskyldighet för de
angivna inkomsterna. Fullföljdskravet har varit
föremål för bedömning i ett stort antal mål och
det finns en omfattande rättspraxis på området.
Genom rättstillämpningen har innebörden av
fullföljdskravet blivit belyst i flera viktiga
avseenden. Beroende på regelns allmänna
utformning finns, trots dessa klargöranden,
fortfarande en viss osäkerhet om tillämpningen
av fullföljdskravet.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
fört fram två skäl för ett fullföljdskrav. För det
första ska fullföljdskravet fungera som ett
allmänt aktivitetskrav. Det är självklart att för att
inkomster ska undantas från beskattning ska de
användas i allmännyttig verksamhet. Det måste
dock beaktas att i många verksamheter uppfylls
inte ändamålet nödvändigtvis bäst genom en
omedelbar eller på annat sätt tidig användning av
avkastningen. Det är därför mindre lämpligt att
genom skatteregler styra tidpunkten för
fullföljden av det allmännyttiga ändamålet. I
vissa situationer som kan anses som missbruk
kan det vara motiverat att ställa krav på aktivitet,
men det är svårt att konstruera en sådan
bestämmelse så att dess syfte uppnås utan för
stora bieffekter.
Det andra skälet för ett fullföljdskrav är enligt
utredningen att det finns behov av att
kontrollera och åtgärda beskattningen om den
skattefria inkomsten inte används till allmän314

nyttiga ändamål i tillräcklig omfattning. Även
om en allmännyttig juridisk person kan ha skäl
att skjuta upp användningen av inkomsterna,
finns det fiskala skäl att kunna bedöma om
intäkterna ifråga under en viss tidsperiod har
använts i sådan omfattning att inskränkt
skattskyldighet ska medges. Anledningen är att
möjligheterna för Skatteverket att ompröva en
beskattning är begränsad i tiden. Kontrollen bör
därför kunna göras inom en period då
inkomsterna fortfarande kan beskattas om det
visar sig att fullföljdskravet inte är uppfyllt.
Detta innebär strikt sett att den verksamhet en
allmännyttig organisation bedriver exempelvis år
2014 senast före slutet av år 2016 måste kunna
bli föremål för Skatteverkets bedömning för att
inkomsterna ska kunna tas upp till beskattning
om fullföljdskravet inte är uppfyllt för år 2014.
Har den allmännyttiga organisationen lämnat
oriktiga uppgifter utsträcks denna period till
slutet av år 2020.
Regeringen anser att de två av utredningen
anförda skälen talar för att ett fullföljdskrav är
nödvändigt. Förslaget om utökning av de
allmännyttiga ändamålen minskar dock risken
för att avkastning kommer att användas till annat
än sådana ändamål. Det finns därför flera skäl för
att utforma fullföljdskravet så att det blir så lite
påtagligt för den allmännyttiga verksamheten
som möjligt. Det viktigaste av dessa skäl är att
skatteregler i så liten utsträckning som möjligt
bör påverka valet och förläggningen i tiden av
den allmännyttiga verksamheten samt formerna
för kapitalförvaltningen. Själva skatteprivilegiet
för allmännyttiga organisationer innebär dock
samtidigt en avvikelse från de generella reglerna
för skattskyldighet. Det bör således finnas ett
fullföljdskrav. Någon annan lösning, såsom
Svenska kyrkan förordar, är enligt regeringen
inte lämplig. Det finns enligt regeringen
emellertid anledning att se över den nuvarande
lydelsen och tillämpningen av fullföljdskravet.
Utformningen av fullföljdskravet
Begreppet ”avkastning” definieras inte närmare i
bestämmelserna om fullföljdskravet. I praxis (se
främst RÅ 2001 ref. 17) har regeln tillämpats så
att den avkastning som ska beaktas är den som
potentiellt kan bli skattebefriad enligt
undantagsreglerna i 7 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, med undantag av
kapitalvinster. Med kapitalvinst avses det
skatterättsliga begreppet dvs. sådan avkastning
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som räknas som kapitalvinst enligt inkomstskattelagen. Schablonintäkter på andelar i
investeringsfonder enligt bestämmelserna i
42 kap. 43 § IL ska dock inte räknas som
avkastning eftersom inkomsten inte är verklig
utan fiktiv (se prop. 2011/2012:1, avsnitt 4, s.
416). Rörelseinkomster och löpande fastighetsinkomster som under alla omständigheter ska tas
upp till beskattning räknas inte heller med som
avkastning. Stiftelse- och föreningsskatteutredningen anser att denna ordning fortfarande är
motiverad mot bakgrund av skälen för
fullföljdskravet. Regeringen instämmer i den
bedömningen. Vad gäller förhållandet till
tillämpningen av verksamhetskravet anser
regeringen, i likhet med utredningen, att
förekomsten av icke-allmännyttig verksamhet
inte får minska kravet på fullföljdens storlek
jämfört med om verksamheten vore helt
allmännyttig.
Även vid en bibehållen avgränsning av intäktssidan till löpande kapitalavkastning har utredningen kommit fram till att vissa förtydliganden
bör göras. Innebörden av begreppet avkastning
har preciserats i rättspraxis och det är lämpligt
att detta kommer till uttryck i lagtexten. Det bör
därför anges i lagtexten att den intäkt som
omfattas av fullföljdskravet som huvudprincip
motsvarar den nettointäkt som undantas från
beskattning med undantag för kapitalvinster och
kapitalförluster. Detta anger kopplingen mellan
kravet och skatteprivilegiet. En sådan reglering
innebär att fullföljdsinkomsten beräknas lika
med bruttointäkter som räntor, utdelningar
m.m. minskat med kostnader för deras
förvärvande, vilket stämmer överens med
utgången i RÅ 2001 ref. 17. Högsta
förvaltningsdomstolen angav där att avdrag vid
avkastningsberäkningen borde medges enligt de
principer som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet.
Vissa bidrag m.m. bör även beaktas vid
beräkning av fullföljdsinkomsten. I den proposition som låg till grund för 1977 års lagstiftning
om skattebefrielse för ideella föreningar angavs
att det var nödvändigt att beakta skattefria
tillskott och medlemsavgifter när dessa var
avsedda att täcka föreningens löpande utgifter.
En förening borde inte kunna hävda att
kostnaderna för den ideella verksamheten
finansierades uteslutande med avkastningen av
föreningens tillgångar och att föreningen därför
hade rätt att lägga tillskotten till kapitalet (prop.

1976/77:135 s. 81). De skattefria tillskott som,
förutom medlems-avgifterna, skulle beaktas vid
fullföljdsbedömningen var gåvor från enskilda
m.fl. samt även allmänna bidrag från stat och
kommun.
Frågan behandlades av 1995 års Stiftelse- och
föreningsskattekommitté i sitt slutbetänkande
(SOU 1995:63, s. 141 f. och 200). Kommittén
instämde i den bedömning som gjordes i
ovannämnda förarbete vad gäller ideella
föreningar. Vad gäller stiftelser gjordes bedömningen att de skattefria tillskotten regelmässigt
är avsedda att läggas till stiftelsens kapital.
Utredningen har i princip anslutit sig till
Stiftelseoch
föreningsskattekommitténs
synsätt. Regeringen ser inte heller anledning att
göra någon annan bedömning. Vad gäller
tillskott såsom bidrag och förvärv genom gåva
eller testamente, som en allmännyttig juridisk
person erhåller från andra personer, är
huvudfrågan om de bör anses disponibla för
fullföljdsverksamheten.
I
princip
bör
givarens/betalarens avsikter med tillskottet
respekteras. Det innebär att om avsikten är att
tillskottet ska finansiera löpande verksamhet då
är det också motiverat att räkna med det i
fullföljdsinkomsten. Är avsikten däremot att
tillskottet ska läggas till kapitalet eller användas
vid en väsentligt senare tidpunkt bör det inte
heller inräknas i fullföljdsinkomsten. Av
praktiska skäl bör man dock kunna anse att
medlemsavgifter alltid är avsedda att användas
för finansiering av den löpande verksamheten.
Övriga tillskott får bedömas från fall till fall. För
exempelvis bidrag från stat och kommun torde
det klart framgå om de avser löpande verksamhet
eller inte.
Utredningen anser att det för insamlingsstiftelser skulle behövas särskilda regler för hur
sådana bidrag som är avsedda att mer omedelbart
användas för stiftelseändamålet inkluderas i
fullföljdskravet. En sådan bedömning skulle
dock i princip följa av den ovan förordade
bedömningen på grundval av givarens avsikter.
Svårigheten ligger i att det i praktiken är svårare
att genomföra när det rör sig om ett stort antal
givare som kanske inte har en precis uppfattning
om hur gåvorna ska användas. Utredningen har
inte ansett sig ha tillräckligt underlag för att
föreslå en särskild regel. Regeringen anser att det
generellt
för
insamlingsverksamhet
bör
presumeras att bidragen ska användas för verksamheten om inget annat klart framgår av syftet
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med insamlingsverksamheten, t.ex. att det klart
framgå av stadgarna att endast avkastningen av
insamlade medel ska användas för den bedrivna
allmännyttiga verksamheten. Någon särskild
regel för insamlingsverksamhet är därför inte
nödvändig.
Vad gäller beräkningen av utgifterna för den
allmännyttiga verksamheten (fullföljdsanvändning) delar regeringen utredningens bedömning
att de ställningstaganden som skett i rättspraxis –
närmast i rättsfallet RÅ 2001 ref. 17 – ger tillräcklig vägledning för beräkningen. Ramarna för
beräkningen är i princip enkla. En allmännyttig
juridisk person har utgifter dels för förvärvande
av inkomster, dels för verksamhet att främja
allmännyttiga ändamål. I princip bör alla utgifter
som inte är kostnader för inkomsternas
förvärvande vara utgifter för fullföljden. Här får
dock en uppdelning ske om det finns utgifter i
fullföljdsverksamheten som avser icke allmännyttiga ändamål. En tredje kategori av utgifter
finns i ovanliga fall med verksamhetsfrämmande
kostnader.
Länsrätten i Göteborg och Svenska kyrkan har
anfört att det måste klargöras om bokföringsmässiga grunder ska tillämpas vid beräkning av
avkastning och fullföljd. FAR SRS anser att
utgifternas hänförlighet till beskattningsår ska
bestämmas på grundval av tillämpliga redovisningsprinciper. Regeringen konstaterar att utgifternas hänförlighet till beskattningsår normalt
bör bestämmas på grundval av god
redovisningssed (se t.ex. BFNAR 2012:1). Att
mer i detalj reglera detta i lag är enligt regeringen
varken lämpligt eller motiverat.
En skälig andel av avkastningen ska användas
för fullföljden av det allmännyttiga ändamålet. I
rättspraxis har denna andel angetts till minst
75–80 procent med en viss betoning på att full
säkerhet erhålls om den övre gränsen uppnås.
Andelen brukar benämnas användningsgraden.
Användningsgraden har satts lägre än 100
procent för att en viss del av avkastningen anses
behöva fonderas för att exempelvis bevara
kapitalets realvärde. Med hänsyn till att
kapitalvinster undantas från fullföljdskravet bör
enligt regeringen en lägre användningsgrad än
den som godtagits i praxis inte accepteras.
Länsrätten i Göteborg och Svenska kyrkan
har anfört att det är oklart vad som ska gälla vid
indirekt fullföljd. Den situation som avses är när
t.ex. en stiftelse främjar sitt ändamål genom att
ge bidrag till en annan ideell organisation. En
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konsekvens av att ett sådant främjande är att den
faktiska
användandegraden
sammantaget
kommer
att
understiga
80
procent
(80×80=64 procent). Regeringen anser att det
är viktigt att ett allmännyttigt ändamål kan
främjas indirekt genom en annan ideell
organisation. Det får därför anses godtagbart att
användandegraden i dessa fall kan bli något lägre.
Tidsperiod
Bedömningen av fullföljdskravet sker sett över
en längre tid. De aktuella intäkterna ska
användas i den allmännyttiga verksamheten
inom en rimlig tidsperiod. Kontrollskäl
motiverar att denna tidsperiod inte bör vara
alltför lång. Tillämpningen av fullföljdskravet har
kännetecknats av flexibilitet. I rättspraxis har
vissa tydliga normer angetts såsom bedömning
över
längre
tid
genom
genomsnittsanvändningsgraden för en period på fyra år bakåt
i tiden plus innevarande beskattningsår; se rättsfallet RÅ 2001 ref. 17. En sådan norm har även
uttalats i förarbetena till fullföljdskravet för
ideella föreningar; prop. 1976/77:135 s. 81. I det
lagstiftningsärendet uttalade skatteutskottet,
SkU 1976/77:45 s. 29 f., att utskottet inte uteslöt
att en genomsnittsbedömning i vissa fall kan
omfatta en längre tidsperiod än denna
femårsperiod. Särskilt angavs att en ideell
förening i rimlig omfattning bör kunna avsätta
medel exempelvis för planerade omfattande
reparationer av uthyrd fastighet, längre fram i
tiden än fem år. Vidare uttalades att vissa
allmännyttiga föreningar har kostnader som
varierar starkt från år till år och att möjligheterna
att få bidrag till verksamheten likaså kan variera.
Även för detta fall var utskottets uppfattning att
en mer generös bedömning skulle kunna komma
i fråga, om det står klart att föreningen sett på
sikt disponerar minst 80 procent av sina
inkomster för sitt allmännyttiga ändamål och att
man i det aktuella fallet kan bortse från
skatteflyktsaspekter.
I praxis har hänsyn även tagits till vad som
kommer att ske eller har skett efterkommande år
genom att i vissa fall beakta användningsgraden
under några år efter året/åren med för låg
användningsgrad; se rättsfallen RÅ 2001 ref. 17
och RÅ 2001 ref. 65.
Utredningen anser att det i fullföljdsbestämmelsen bör betonas att fullföljdskravet är
uppfyllt även om användningsgraden är för låg
några år om det kan antas att detta är tillfälligt.
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Vid bedömningen skulle då kunna beaktas hur
fullföljdskravet uppfyllts tidigare år, skälen för
att användningsgraden inte uppfylls innevarande
år samt skälen för att den kan förväntas uppfyllas
kommande år. Skatteverket anser att utredningens förslag måste tydliggöras i några
avseenden. Bl.a. framför verket att förslaget inte
på ett entydigt vis klargör om en prövning av
fullföljdskravet normalt ska ske över en
femårsperiod eller inte. Skatteverkets uppfattning är att normen för när fullföljdskravet ska
anses uppfyllt bör kunna utvidgas till att det är
tillräckligt att användningsgraden under
innevarande beskattningsår i en verksamhet
uppgår till omkring 80 procent av intäkterna.
Någon flerårsprövning behöver då normalt inte
göras. Skatteverket ifrågasätter också om inte
den föreslagna skrivningen kan medföra att den
nuvarande tillämpningen av eftersyn för de
ideella organisationerna inskränks eftersom det
anges att förutsättningarna för fullföljdskravet
ska vara uppfyllda nästföljande år. Vid eftersyn
är det vanligt att beakta flera år efter
beskattningsåret. Även Föreningen Stiftelser i
Samverkan SiS, Sigtunastiftelsen och Stockholms
Borgerskap anser att utredningens förslag måste
klargöras och nyanseras.
Regeringen delar utredningens bedömning att
fullföljdskravet ska ges en generösare utformning. Det kan dock, såsom Skatteverket
anför, ifrågasättas om utredningens förslag
uppnår den uttalade ambitionen. Med hänsyn till
den tröskeleffekt som fullföljdskravet innebär
samt de effekter som en uttagsbeskattning kan
ha (se vidare avsnitt 6.14.7.2) är det enligt
regeringen viktigt att fullföljdskravet får en
generös utformning.
Regeringen anser att bedömningen av
fullföljdskravet vad gäller tidsaspekten ska ske på
följande sätt, varav den tredje punkten får anses
vara en förändring i förhållande till hur
fullföljdskravet hittills har tillämpats.
(1) Bedömning ska som huvudregel göras
om fullföljdskravet är uppfyllt det
aktuella beskattningsåret.
(2) Vid tillämpning av huvudregeln i
punkten 1 får även hänsyn tas till hur
fullföljden har varit sett över en period av
flera år. Den kan t.ex. vara fråga om
sådana situationer som bl.a. Stiftelser i
Samverkan SIS och Nobelstiftelsen har
tagit upp i sina remissvar. Prövningen ska
göras såsom den hitintills utvecklats i

praxis och innebär att en brist måste
anses ha läkts vid en sammantagen
bedömning av flera beskattningsår. I
rättspraxis har vissa tydliga normer
angetts såsom bedömning över längre tid
genom genomsnittsanvändningsgraden
för en period på fyra år bakåt i tiden plus
innevarande beskattningsår; se rättsfallet
RÅ 2001 ref. 17. En sådan norm har även
uttalats i förarbetena till fullföljdskravet
för ideella föreningar; prop. 1976/77:135
s. 81. I det lagstiftningsärendet uttalade
skatteutskottet, SkU 1976/77:45 s. 29 f.,
att utskottet inte uteslöt att en genomsnittsbedömning i vissa fall kan omfatta
en längre tidsperiod än denna femårsperiod. I praxis har Högsta förvaltningsdomstolen i enstaka fall låtit fullföljdsberäkningen även omfatta tid efter den
ordinarie bedömningsperioden. I dessa
fall har bedömningen avsett den genomsnittliga fullföljdsgraden under hela
perioden. Den längsta bedömningsperiod
Högsta
förvaltningsdomstolen
har
accepterat vid en eftersyn har omfattat
åtta år, tre år före det aktuella
beskattningsåret och fyra år efter. Det
aktuella beskattningsåret hade stiftelsen
delat ut endast 56 procent men det
hindrade inte skattefrihet (RÅ 1980
1:15).
(3) Om fullföljdskravet (75–80 procent) inte
är uppfyllt det aktuella beskattningsåret
– och inte heller sett över en period av
flera beskattningsår – ska kravet ändå
anses uppfyllt om bristen det aktuella
beskattningsåret är tillfällig. Vid bedömningen ska då beaktas hur fullföljdskravet uppfyllts tidigare år, skälen till att
användningsgraden inte har uppfyllts
under beskattningsåret samt förutsättningarna för att kravet kan förväntas åter
uppfyllas kommande år. Har t.ex. en
stiftelse endast använt 65 procent av
intäkterna år 5 på grund av dokumenterade svårigheter att hitta en destinatär
anses fullföljdskravet ändå uppfyllt om
stiftelsen har använt minst 80 procent av
intäkterna åren 1–4 och 6. Bristen måste
inte ha läkts tidigare eller efterkommande år utan det räcker att
fullföljdskravet har uppfyllts under dessa
år.
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Vad gäller s.k. eftersyn anser regeringen dock
att Skatteverket på grund av omprövningsreglerna endast kan beakta sådan information
om förutsättningarna för att den genomsnittliga
fullföljdsgraden kommer att uppfyllas som finns
tillgänglig inom den ordinarie omprövningstiden. En eftersyn med beaktande av senare
beskattningsår i likhet med den som gjordes i
RÅ 1980 1:15 kan endast göras genom en
begäran av omprövning av den skattskyldige
eller genom utslag i domstol.
Svenska Ishockeyförbundet anser att det även
bör finnas en möjlighet att fondera extraordinära
intäkter eller avkastningen av dessa under en
betydligt längre period än den på normalt fem år.
Sådana intäkter uppkommer bl.a. när förbundet
arrangerar Ishockey VM var 10–12 år. Regeringens förslag innebär att en tillfällig brist i
fullföljden ett visst beskattningsår kommer ett
accepteras samt att det kommer att vara möjligt
att tillämpa eftersyn i vissa fall. Regeringen anser
att det föreslagna fullföljdskravet redan innebär
en stor flexibilitet och att det därför inte är
nödvändigt att föreslå ytterligare lättnader i
fullföljdskravet.
Lagförslag
Förslaget föranleder två nya paragrafer, 7 kap. 6
och 7 §§ IL, och ändring i 7 kap. 18 § IL, se
avsnitt 3.17.
6.14.7.2 Uttagsbeskattning
Regeringens bedömning: Något undantag i
reglerna om uttagsbeskattning bör inte införas
för stiftelser, ideella föreningar eller registrerade
trossamfund. Den skatt som påförs på grund av
uttagsbeskattning vid ett återinträde i inskränkt
skattskyldighet bör inte heller tillgodoräknas vid
fullföljdsbedömningen.

Utredningens bedömning och förslag
överensstämmer delvis med regeringens
bedömning. Utredningen föreslår att den skatt
som påförs på grund av uttagsbeskattning ska
beaktas i fullföljdsbedömningen.
Remissinstanserna: Skatteverket avstyrker att
förslaget om uttagsbeskattning genomförs.
Skatteverket delar utredningens uppfattning att
bestämmelserna om uttagsbeskattning motiveras
av både neutralitets- och lagstiftningsskäl.
Systemet säkerställer materiellt riktiga resultat
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och det lämnar inte utrymme för att undanta
oinskränkt skattskyldiga subjekt från uttagsbeskattning när skattskyldigheten upphör på
grund av att de blir inskränkt skattskyldiga, s.k.
beskattningsutträde. Skatteverkets uppfattning
är att det av praxis (RÅ 2001 ref. 17) framgår att
erläggande av inkomstskatt inte kan anses vara
en verksamhet som främjar ett kvalificerat
ändamål. Följden av att skatt måste erläggas blir
alltid att den skattskyldiges disponibla inkomst
och handlingsförmåga minskar. Detta är dock
enligt Skatteverkets uppfattning inte skäl nog till
att vare sig underlåta beskattningen eller till att
anse att skatten ska jämställas med fullföljd av
ett allmännyttigt ändamål. Skattebefrielse för
stiftelser grundas på att intäkter i tillräcklig
omfattning används för att främja allmännyttiga
ändamål. Kapitalvinster räknas inte till de
intäkter som måste användas för främjandet.
Skatteverket anser att det även av detta skäl är
inkonsekvent att jämställa inkomstskatt på
kapitalvinster med främjande av allmännyttiga
ändamål. Skatteverket anser dessutom att
utredningen inte på ett tillfredställande sätt
redogör för hur den föreslagna regeln ska
tillämpas. Det framgår bland annat inte till vilken
period den påförda skatten ska hänföras.
Länsrätten i Göteborg anser att det kan
ifrågasättas huruvida det är lämpligt att reglerna
om uttagsbeskattning ska vara tillämpliga i dessa
situationer. För det fallet att utredningens
förslag om en lindring efter uttagsbeskattning
genomförs anser länsrätten att det är viktigt att
det klargörs hur den skatt, som en stiftelse
betalar till följd av övergången till inskränkt
skattskyldig, ska medräknas vid fullföljdsberäkningen och för vilket år skattekostnaden på
grund av uttagsbeskattningen ska beaktas såsom
fullföljd. Nämnden för statligt stöd till
trossamfunden SST, Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd FRII, Vidarstiftelsen, Föreningen
Blomsterfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder anför att det är positivt att organisationer
som inte uppfyllt kraven och på grund av detta
under ett eller flera år blivit beskattade, men som
återinträder som inskränkt skattskyldiga, får
medräkna den skatt som har betalats vid
fullföljdsberäkningen. Forum för frivilligt socialt
arbete och Rädda Barnen håller med utredningens förslag vad gäller uttagsbeskattning.
Föreningen Stiftelser i Samverkan SiS,
Sigtunastiftelsen och Stockholms Borgerskap anför
följande. Av förslaget framgår att skatt som
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betalats på grund av uttagsbeskattning ska
beaktas vid bedömning av fullföljdskravet, men
det framgår inte huruvida skattekostnaden i
detta sammanhang ska betraktas som en
fullföljdskostnad eller som en kostnad för
intäkternas förvärvande, dvs. en minskning av de
intäkter som utgör underlaget för beräkningen
av fullföljdsgraden. Detta framstår vidare som
rimligt att någon uttagsbeskattning av stiftelser
överhuvudtaget inte ska ske vid övergång till
skattegynnad status. Riksteatern har inga
invändningar mot förslaget. Juridiska fakulteten
vid Stockholms universitet anför följande. Enligt
fakultetsnämndens mening är det motiverat att
göra ett undantag från principen om
uttagsbeskattning när en stiftelse, som under en
period varit oinskränkt skattskyldig på grund av
att fullföljdskravet inte uppfyllts, återgår till att
vara inskränkt skattskyldig. Om en värdestegring på tillgångar i ett sådant fall skett under
den tid stiftelsen varit oinskränkt skattskyldig
och tillgångarna realiseras efter att skattskyldigheten upphört, tillfaller inkomsten det
allmännyttiga ändamålet om verksamhetskravet
och fullföljdskravet iakttas. Det är svårt att se att
detta kan leda till något otillbörligt skatteundandragande. FAR SRS anser att det är omotiverat
med en uttagsbeskattning i samband med att ett
subjekt uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet. Konsekvensen av detta är att någon
justering av anskaffningsvärdena inte heller ska
ske vid övergång till oinskränkt skattskyldighet.
Handelshögskolan i Stockholm (HHS) anför
följande. Uttagsbeskattning vid skatterättsliga
karaktärsbyten för allmännyttiga stiftelser kan
medföra stora komplikationer och till och med i
vissa fall göra det nästan omöjligt för en stiftelse
att återta sin skattelättnad efter det att stiftelsen
bytt karaktär från begränsat till obegränsat
skattskyldig. Det är mot denna bakgrund
positivt att skattekostnaden enligt utredningens
förslag
framdeles
ska
beaktas
vid
fullföljdsberäkningen. En smidigare lösning
torde dock vara att helt undanta allmännyttiga
stiftelser från reglerna om uttagsbeskattning.
HHS kan inte se att det skulle föreligga risk för
något skattearbitrage härigenom. Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademin
(IVA)
anför
följande. Reglerna om uttagsbeskattning är
komplexa och i vissa delar otydliga. Det är IVA:s
uppfattning att reglerna i första hand bör tas
bort. För det fall reglerna ska vara kvar anser
IVA att regelverket måste förtydligas så att det

klart framgår hur beskattningen ska beräknas.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att
ingen uttagsbeskattning bör ske i de fall en
stiftelse under något eller några år beskattats för
att den inte delat ut i tillräckligt stor omfattning.
Svenska Läkaresällskapet SLS anser att det är
felaktigt att uttagsbeskatta en stiftelse som under
något eller några år beskattats för att den inte
delat ut i tillräckligt stor omfattning.
Näringslivets skattedelegation NSD menar att
uttagsbeskattning inte ska ske och föreslår att
detta ska regleras i inkomstskattelagen på det
sättet att en återgång till att bli inskränkt
skattskyldig, när beskattning har skett för att
fullföljdskravet inte uppfyllts, inte ska anses som
ett uttag. I motsvarande situation ska heller inte
en justering av anskaffningsvärdena ske när
stiftelsen blir oinskränkt skattskyldig.
Skälen för regeringens bedömning: I 22 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
finns bestämmelser om beskattning av uttag av
en tillgång eller tjänst ur näringsverksamheten
(uttagsbeskattning). Med uttag avses bl.a. att en
näringsverksamhet upphör eller att skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör liksom att
tillgångar förs över från en del av en
näringsverksamhet till en annan del om
skattskyldighet föreligger för inkomst från den
förra men inte för inkomst från senare delen. Ett
uttag ska enligt bestämmelserna behandlas som
om tillgången eller tjänsten avyttras mot en
ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Med
marknadsvärde avses enligt 61 kap. 2 § tredje
stycket IL det pris som den skattskyldige skulle
ha fått om tillgången eller tjänsten bjudits ut på
villkor som med hänsyn till den skattskyldiges
affärsmässiga situation framstår som naturliga.
Bestämmelserna om uttagsbeskattning syftar
till att upprätthålla en symmetri i den skattemässiga behandlingen av uttag av en tillgång eller
av en tjänst ur näringsverksamheten jämfört med
en avyttring av tillgången eller tjänsten till
marknadsmässigt pris. I bägge fallen ska de
ekonomiska värden som hänförs till tillgången
eller tjänsten beskattas i näringsverksamheten.
Bestämmelserna syftar också till att neutralisera
de kostnadsavdrag som gjorts i näringsverksamheten om en vara eller tjänst skulle tas ut
utan marknadsmässig ersättning. Bestämmelserna om uttagsbeskattning gäller inkomstslaget
näringsverksamhet. Som en konsekvens av detta
är de tillämpliga på alla juridiska personer oavsett
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vilken verksamhet som bedrivs, eftersom
juridiska personer endast har ett inkomstslag,
inkomst av näringsverksamhet. Därmed
omfattas bl.a. stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund av bestämmelserna om
uttagsbeskattning.
Uttagsbeskattning ska bl.a. ske när tillgångar
förs över från en skattepliktig del av en
näringsverksamhet till en annan, skattebefriad
del av verksamheten. Av RÅ 2004 ref. 93
framgår att bestämmelsen även omfattar
stiftelser. Målet gällde en avkastningsstiftelse
som under en följd av år varit inskränkt
skattskyldig enligt de allmänna bestämmelserna
för skattelättnad för stiftelser men som förlorat
denna skattelättnad på grund av att fullföljdskravet inte längre var uppfyllt. Stiftelsen,
som hade blivit oinskränkt skattskyldig, övervägde att vidta erforderliga åtgärder för att
återigen bli inskränkt skattskyldig. Stiftelsen
ansökte därför om förhandsbesked bl.a. om ett
sådant karaktärsbyte skulle föranleda uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap. 5 §
IL. Högsta förvaltningsdomstolen fann i likhet
med Skatterättsnämnden att stiftelsen skulle
uttagsbeskattas vid ett sådant karaktärsbyte.
Ett annat rättsfall som är av intresse i detta
sammanhang är RÅ 2004 ref. 94. I målet skulle
en skattskyldig stiftelse med ett religiöst
ändamål överföra sin verksamhet inklusive
tillgångar och skulder till ett registrerat
trossamfund med stöd av bestämmelserna i lagen
(2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa
fall. I sin ansökan om förhandsbesked frågade
stiftelsen om den skulle uttagsbeskattas, och om
vilket skattemässigt anskaffningsvärde som de
från stiftelsen övertagna tillgångarna i så fall
skulle få hos trossamfundet, hävdade både
stiftelsen och trossamfundet att överföringen
skulle ses som ett universalfång, och inte som en
överlåtelse, och därmed inte föranleda uttagsbeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen fann
emellertid i likhet med Skatterättsnämnden att
den avsedda överföringen i skatterättsligt
hänseende utgjorde en avyttring och att
uttagsbeskattning skulle ske.
En fråga som uppstår vid uttagsbeskattning är
hur man ska beräkna det belopp som ska
uttagsbeskattas. Det belopp som avses är den
värdeökning som stiftelsens tillgångar har
genomgått under den tid som stiftelsen varit
oinskränkt skattskyldig. För att kunna göra
denna beräkning måste man fastställa både
320

tillgångarnas skattemässiga anskaffningsvärde
och tillgångarnas marknadsvärde vid tidpunkten
för inträdet av uttagsbeskattningen. Vad gäller
det skattemässiga anskaffningsvärdet på tillgångarna kan – om en stiftelse tidigare har varit
inskränkt skattskyldig innan den blev oinskränkt
skattskyldig – stiftelsens tillgångar vara
anskaffade både under den tid som stiftelsen
varit inskränkt skattskyldig och under den tid
som den varit oinskränkt skattskyldig. Det är
därför viktigt att bestämma från vilken
tidsperiod som var och en av stiftelsens tillgångar
härrör.
Det skattemässiga anskaffningsvärdet på en
tillgång motsvaras normalt av tillgångens
anskaffningsutgift ökad med eventuellt förekommande förbättringsutgift. Detta anskaffningsvärde gäller för tillgångar som stiftelsen
anskaffat under den tid som den har varit
oinskränkt skattskyldig. Däremot är det inte lika
klart att detta gäller tillgångar som stiftelsen har
anskaffat innan den blev oinskränkt skattskyldig,
dvs. under den tid som stiftelsen var inskränkt
skattskyldig. Av allmänna skatterättsliga
principer följer dock att tillgångarnas skattemässiga värde bör justeras till deras marknadsvärde det inkomstår då stiftelsen byter
skatterättslig karaktär från att vara inskränkt
skattskyldig till att bli oinskränkt skattskyldig.
Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet
RÅ 2004 ref. 93 förklarat att det skattemässiga
anskaffningsvärdet på tillgångarna ska justeras
när stiftelsen övergår från att vara inskränkt
skattskyldig till att vara oinskränkt skattskyldig.
Högsta förvaltningsdomstolen fann därtill i
likhet med Skatterättsnämnden att kapitalvinst
och kapitalförlust skulle beräknas med
utgångspunkt i att tillgångarna hade avyttrats
mot en ersättning som motsvarade marknadsvärdet vid tidpunkten för karaktärsbytet. För
tillgångar som stiftelsen hade anskaffat under
den tid som den varit inskränkt skattskyldig
skulle stiftelsen inte tillämpa den faktiska
utgiften utan tillgångarnas marknadsvärde vid
utgången av det beskattningsår då stiftelsen
tappade sin skattelättnad. Dessa marknadsvärden
skulle också tillämpas vid beräkningen av det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet enligt 48
kap. 7 § IL, dvs. för delägarrätter och fordringsrätter. För tillgångar som hade anskaffats under
den tid då stiftelsen varit oinskränkt skattskyldig
skulle stiftelsen använda den faktiska
anskaffningsutgiften.
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Att det är marknadsvärdet och inte
tillgångarnas faktiska anskaffningsutgift som ska
utgöra det skattemässiga anskaffningsvärdet på
tillgångarna när den skattskyldige övergår från
att vara inskränkt skattskyldig till att vara
oinskränkt skattskyldig har Högsta förvaltningsdomstolen bekräftat i rättsfallet RÅ 2004 not.
193 som gällde en ideell förening. Högsta
förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2004
ref. 94 också har klargjort att marknadsvärdet
ska utgöra det skattemässiga anskaffningsvärdet
hos mottagaren av en underprisöverlåtelse när
den som överför tillgången kommer att
uttagsbeskattas på grund av överlåtelsen.
Några remissinstanser, bl.a. Länsrätten i
Göteborg, Sigtunastiften, Juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet, FAR SRS, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län och Näringslivets
skattedelegation, anser att uttagsbeskattning inte
bör ske vid en sådan situation som t.ex. var
aktuell i RÅ 2004 ref. 93. Hos Finansdepartementet finns det även sedan tidigare två
framställningar från Bostadsstiftelsen Signalisten
i Solna respektive Regionstyrelsen i Skåne som
rör en liknande fråga (dnr Fi2004/1841
respektive Fi2005/6178). Regeringen anser dock
i likhet med utredningen och Skatteverket att
uttagsbeskattning är motiverad såväl materiellt
som lagstiftningsmässigt. Uttagsbeskattningen
skapar neutralitet i den skattemässiga
behandlingen av olika typer av avkastning på
kapitaltillgångar, dvs. mellan kapitalinkomster
och kapitalvinster. Om skatteplikt föreligger för
löpande avkastning på en kapitaltillgång bör även
skatteplikt föreligga för vinst på samma tillgång.
Detsamma gäller också vid det omvända
förhållandet. Om skattefrihet föreligger för
löpande avkastning bör därför skattefrihet även
föreligga – vilket det också gör – på kapitalvinster. Att en skattemässig neutralitet upprätthålls är särskilt viktigt i de fall då föreskrifterna
för en stiftelse ger utrymme för att främja inte
bara kvalificerade utan också okvalificerade
ändamål.
En annan neutralitetsaspekt som beaktas vid
beskattningen av t.ex. stiftelser är den
skattemässiga behandlingen av kapitaltillgångar
efter det att den skattskyldige har tappat sin
skatteprivilegierade ställning, t.ex. när en stiftelse
som är inskränkt skattskyldig genomgår ett
karaktärsbyte och blir oinskränkt skattskyldig.
Genom en fast rättspraxis är det numera klarlagt
att det är tillgångarnas marknadsvärde vid

utgången av det sista beskattningsår som
stiftelsen är inskränkt skattskyldig och inte
tillgångarnas faktiska anskaffningsutgift som ska
utgöra det skattemässiga anskaffningsvärdet på
tillgångarna efter ett karaktärsbyte. En sådan
justering
av
tillgångarnas
skattemässiga
anskaffningsvärde upprätthåller neutraliteten i
skattesystemet. Den leder till att det endast är
den värdeökning som skett av stiftelsens
tillgångar under dess tid som oinskränkt
skattskyldig som kommer att uttagsbeskattas
när den återigen blir inskränkt skattskyldig.
Ytterligare en fråga är under vilket beskattningsår uttagsbeskattningen ska äga rum. Av
rättspraxis framgår att Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att det är vid utgången
av det beskattningsår som föregår det år då den
skattskyldige beskattas som inskränkt skattskyldig. Det betyder med andra ord att
uttagsbeskattningen ska ses som det årets sista
händelse. Denna beskattning innebär samtidigt
att tillgångarna anses återanskaffade till det pris
som låg till grund för uttagsbeskattningen, dvs.
tillgångarnas marknadspris. Det skattemässiga
anskaffningsvärdet på tillgångarna är inte längre
deras faktiska anskaffningskostnad utan i stället
deras marknadsvärde.
De nu redovisade rättsliga förhållandena får
anses klarlagda genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Regeringen finner i likhet
med utredningen att det saknas anledning att
föreslå någon avvikelse från denna praxis.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
dock föreslagit att skatten som utgått på grund
av uttagsbeskattningen ska få beaktas vid
fullföljdsberäkningen. Skatten ska enligt
utredningen anses likvärdig med att stiftelsen ger
ut motsvarande summa i sin allmännyttiga
verksamhet. Skatteverket avstyrker förslaget och
menar att systemet säkerställer materiellt riktiga
resultat och det lämnar inte utrymme för att
undanta oinskränkt skattskyldiga subjekt från
uttagsbeskattning när skattskyldigheten upphör
på grund av att de blir inskränkt skattskyldiga,
s.k. beskattningsutträde. Skatteverkets uppfattning är att det av praxis (RÅ 2001 ref. 17)
framgår att erläggande av inkomstskatt inte kan
anses vara en verksamhet som främjar ett
kvalificerat ändamål. Följden av att skatt måste
erläggas blir alltid att den skattskyldiges
disponibla inkomst och handlingsförmåga
minskar. Detta är dock enligt Skatteverkets
uppfattning inte skäl nog till att vare sig
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underlåta beskattningen eller till att anse att
skatten ska jämställas med fullföljd av ett
allmännyttigt ändamål. Skattebefrielse för
stiftelser grundas på att intäkter i tillräcklig
omfattning används för att främja allmännyttiga
ändamål. Kapitalvinster räknas inte till de
intäkter som måste användas för främjandet och
verket menar därför att det är inkonsekvent att
jämställa inkomstskatt på kapitalvinster med
främjande av allmännyttiga ändamål. Regeringen
instämmer i vad Skatteverket anför. Det är både
ologiskt och inte rimligt att en skatt ska beaktas
vid fullföljdsberäkningen när fråga är om skatt
som ska betalas avseende en intäkt som inte ska
tas med i fullföljdsberäkningen. De förslagna
ändringarna i övrigt avseende ändamåls-,
verksamhets- och fullföljdskravet borde
dessutom medföra att skatterättsliga karaktärsbyten inte borde ske i samma omfattning som
tidigare. Regeringen anser således att skatt som
betalas på grund av uttagsbeskattning inte ska
beaktas vid fullföljdsbedömningen.
6.14.7.3 Dispens från fullföljdskravet
Regeringens förslag: Möjligheten till dispens från

fullföljdskravet i samband med investeringar i
exempelvis fastigheter ska behållas.

Utredningens förslag överensstämmer inte
med regeringens. Utredningen föreslår att
dispensmöjligheten ska avskaffas.
Remissinstanserna: Bygdegårdarnas Riksförbund anser att utredningen inte i tillräcklig
omfattning har beaktat de speciella svårigheter
att uppfylla det fullföljdskrav som utredningen
föreslår som de allmänna samlingslokalerna har
inför en större investering eller ett mer
omfattande reparationsbehov. Med dagens regler
för det allmänna samlingslokalsstödet med ett 50
procentigt statsbidrag och med resten finansierat
av kommunen och/eller den lokalhållande
föreningen krävs att föreningen skaffar pengar
under en längre tid, dels genom särskilda
insamlingsinsatser dels genom avsättning av årets
överskott till framtida behov. Förbundet anser
att det vore djupt olyckligt med det avskaffande
som utredningen föreslår. Föreningen Blomsterfonden,
Radiumhemmets
forskningsfonder,
Vidarstiftelsen och Frivilligorganisationernas
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Insamlingsråd FRII anser att det man i de flesta
fall kan klara sig utan denna dispensmöjlighet
med den nya något längre mätningsperioden för
fullföljd och de utvidgade ändamålen. Det kan
dock tänkas fall där en mera långsiktig
investering t.ex. i byggnader omöjliggörs eller
måste utformas på ett mindre ändamålsenligt
sätt. Sveriges Förenade Studentkårer är
tveksamma till förslaget att ta bort möjligheten
till dispens från fullföljdskravet. Detta eftersom
många studentsammanslutningar är små, men
bedriver verksamhet som kräver kostsamma
inventarier, såsom bord, stolar och mikrovågsugnar till lunchrum. Dispensmöjligheten ger
dem förutsättning att då och då byta ut dessa
inventarier, vilket de inte har råd med annars.
Sophiahemmet, ideell förening (SHIF) motsätter
sig vidare utredningens förslag som innebär att
möjligheten till dispens från fullföljdskravet i
samband med investeringar i fastigheter o.d. tas
bort. Den omständigheten att undantagsbestämmelsen utnyttjats i relativt liten omfattning motiverar enligt SHIF inte att dispensmöjligheten tas bort.
Skälen för regeringens förslag: Ideella
föreningar och registrerade trossamfund kan
under vissa förutsättningar medges dispens från
kravet på fullföljd (7 kap. 11 och 12 §§
inkomstskattelagen [1999:1229], förkortad IL).
Dispens kan medges om föreningen eller
trossamfundet har för avsikt att förvärva en
fastighet eller någon annan anläggning för den
ideella verksamheten eller avser att genomföra
omfattande byggnads-, reparations- eller
anläggningsarbeten på en fastighet som man
använder i verksamheten. Ett beslut om dispens
från fullföljdskravet får avse högst fem
beskattningsår i följd och medges av
Skatteverket. Beslutet får förenas med villkor att
säkerhet eller liknande ska ställas för den skatt
som föreningen eller samfundet kan bli skyldig
att betala med anledning av dispensbeslutet.
Genomförs inte den investering som dispensen
avser inom föreskriven tid eller har något annat
villkor i dispensbeslutet inte iakttagits blir
föreningen eller trossamfundet skattskyldig som
om någon dispens aldrig medgetts.
Enligt uppgift från Skatteverket har antalet
ansökningar om dispens under de senaste åren
varit mycket få – högst ett tiotal i hela landet.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
dels med uppgifterna från Skatteverket som
grund, dels av förenklingsskäl föreslagit att
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dispensmöjligheten ska slopas. Utredningen tar
även upp att det är allmänt olämpligt att ha
dispensregler. Några remissinstanser, däribland
Bygdegårdarnas Riksförbund, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII och Sveriges
Förenade Studentkårer har dock ifrågasatt
förslaget. Bygdegårdarnas Riksförbund menar
att utredningen inte har beaktat de speciella
svårigheter att uppfylla det fullföljdskrav som
utredningen föreslår som de allmänna
samlingslokalerna har inför en större investering
eller ett mer omfattande reparationsbehov. Även
om dispensmöjligheten inte har utnyttjats i
någon större omfattning anser regeringen att
man måste beakta att fullföljdskravet har en
tröskeleffekt, dvs. det finns bara två lägen, full
skattebefrielse eller full skattskyldighet för de
angivna inkomsterna. Detta talar enligt
regeringen för dispensmöjligheten bör behållas.
Dispensmöjligheten bör därför vara kvar i sin
nuvarande utformning.
Lagförslag
Förslaget föranleder två nya paragrafer, 7 kap. 8
och 9 §§ IL, se avsnitt 3.17.
6.14.8 Öppenhetskravet
Regeringens förslag: Öppenhetskravet för
central-, distrikts- och samarbetsorganisationer
förtydligas. Dessutom förtydligas situationen för
de registrerade trossamfunden och deras självständiga organisatoriska delar.

Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Forum för frivilligt socialt
arbete och Rädda Barnen ser i enlighet med
utredaren inget behov av att göra en förändring
av öppenhetskravet. Sveriges Förenade Studentkårer SFS är mycket positiva till att central-,
distrikts-, och samarbetsorganisationer regleras i
lagtext, om så bara för förtydligande. Svenska
Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet,
Riksteatern och Svenska kyrkan tillstyrker
förslaget. I övrigt har inga remissinstanser särskilt yttrat sig över förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Öppenhetskravet i 7 kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, innebär att en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund inte får

vägra någon inträde som medlem, om det inte
finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten
eller omfattningen av föreningens verksamhet
eller föreningens syfte eller annat. Öppenhetskravet har en förebild och motsvarighet i 3 kap.
1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
För en ekonomisk förening är kravet på
öppenhet ett uttryck för den kooperativa
principen.
För en ideell förening innebär kravet om
öppenhet att skattebefrielsen går förlorad om
föreningen utan "särskilda skäl" vägrar någon
person inträde i föreningen. Det finns en
möjlighet för en förening att vägra en person
inträde i föreningen om det finns särskilda skäl
för ett sådant beslut. I förarbetena till 1977 års
lagstiftning om skatteregler för ideella föreningar
anfördes bl.a. följande i frågan. En ideell förening
bör vara oförhindrad att begränsa medlemskapet
till sådana personer som delar föreningens
målsättning och är beredda att följa stadgarna.
Vidare slogs fast att sådana inträdeskrav som ett
fysiskt handikapp i en handikappförening,
musikalitet i en musikförening eller allmän
omdömesgillhet – t.ex. viss minimiålder – i en
skytteförening inte bör hindra skattefrihet.
Öppenhetskravet bör också normalt anses
uppfyllt när det för medlemskap fordras att den
sökande bor inom ett visst område eller tillhör
en viss skola eller ett visst företag. Villkoren för
medlemskap får dock inte vara så utformade att i
praktiken endast en mycket begränsad krets av
personer kan bli medlemmar. Medlemsantagningen får inte heller baseras på godtyckliga eller
diskriminerande grunder (prop. 1976/77:135
s. 78).
Kravet på öppenhet gäller också för de
registrerade trossamfunden. De civilrättsliga reglerna för trossamfunden finns i lagen
(1998:1593) om trossamfund. Svenska kyrkan
utgör enligt lag ett registrerat trossamfund.
Övriga samfund som vill bli registrerade får
ansöka om detta. Om ett trossamfund i sig har
olika självständiga delar, exempelvis lokala och
regionala organ, är det som regel huvudorganisationen som anses kunna bli ett
registrerat trossamfund medan de olika delarna i
sin tur registreras som självständiga organisatoriska delar av samfundet. Lagen om
trossamfund saknar bestämmelser om öppenhet.
För Svenska kyrkans del finns grunderna för
denna som trossamfund i lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan. Här framgår att Svenska kyrkan
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är en öppen folkkyrka som har församlingar och
stift samt nationella organ. Den lokala enheten,
församlingen, omfattar de personer som tillhör
Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område.
Utredningen har konstaterat att öppenhetskravet i sin hittillsvarande utformning inte har
vållat några egentliga problem vid tillämpningen
och har därför föreslagit att öppenhetskravet bör
kvarstå oförändrat. Regeringen instämmer i den
bedömningen.
I gällande lagtext finns inget angivet om hur
kravet på öppenhet hos central-, distrikts- och
samarbetsorganisationer ska bedömas. Departementschefen uttalade dock i förarbetena till 1977
års lagstiftning att öppenhetskravet enligt hans
mening kunde anses vara uppfyllt även om
föreningens medlemskrets består av andra
föreningar. Som exempel nämndes regionala
föreningar vars medlemmar utgörs av lokala
föreningar samt samarbetsorganisationer som
har ett antal föreningar med olika ideella ändamål
som medlemmar. I sådana fall bör fordras att
medlemspolitiken inte är diskriminerande och
att medlemsföreningarna är öppna. Kravet på
öppenhet bör vidare ha motsvarande tillämpning
i fråga om rätten att utesluta medlemmar. En
förening bör således inte anses som öppen om
den utesluter medlemmar utan giltiga skäl (prop.
1976/77:135 s. 78).
Även om kravet på öppenhet för dessa
central-, distrikts- och samarbetsorganisationer
inte synes, trots avsaknaden av uttrycklig
lagreglering, ha vållat några problem i rättstillämpningen anser regeringen att öppenhetskravet i denna aspekt bör regleras direkt i
lagtext. Någon förändring av rättsläget är inte
avsedd.
När det gäller de registrerade trossamfunden
och de självständiga organisatoriska delarna av
sådana samfund kan, som redogjorts för ovan,
medlemsantagningen
ske
antingen
hos
trossamfundet som sådant eller hos den
självständiga organisatoriska delen av detta.
Detta innebär att motsvarande problem med
öppenhetskravet som kan uppkomma hos riks-,
distrikts- och samarbetsorganisationer kan
uppkomma såväl hos ett registrerat trossamfund
som hos dess självständiga organisatoriska delar.
I grunden är sakförhållandena emellertid
desamma
som
för
föreningarna
och
trossamfunden och bör därför enligt regeringen
bedömas på samma sätt. Det bör därför
324

klargöras att vad som gäller för ett registrerat
trossamfund gäller även bör gälla för
självständiga organisatoriska delar av ett sådant
trossamfund.
Lagförslag
Förslaget föranleder två nya paragrafer, 7 kap. 10
och 11 §§ IL, och en ändring i 7 kap. 1 § IL, se
avsnitt 3.17.
6.14.9 Periodiska understöd
Regeringens förslag: Skattefriheten för periodiska
understöd från inskränkt skattskyldiga stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund
ska begränsas till utbetalningar som görs för att
fullfölja främjandet av omsorg om barn och
ungdom, social hjälpverksamhet, utbildning eller
vetenskaplig forskning.

Utredningens förslag överensstämmer delvis
med regeringens. Utredningens förslag innebär
att alla periodiska understöd som betalas ut av
inskränkt skattskyldiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är skattefria
om utbetalningen fullföljer ett allmännyttigt
ändamål.
Remissinstanserna: Skatteverket anför att
utredningens förslag medför att området för
periodiskt understöd vidgas. Utredningen har
inte gjort någon djupare analys av effekterna av
en sådan utvidgning. Genom förslagets utvidgning till de allmännyttiga ändamålen kan ett
mycket stort antal bidragsmottagare komma att
motta periodiska understöd skattefritt. Skatteverket kan inte tillstyrka förslaget i dess
nuvarande form. Effekterna av förslaget bör
enligt Skatteverkets mening utredas vidare.
Skälen för regeringens förslag: Periodiskt
understöd eller liknande periodiska inkomster är
enligt 10 kap. 2 § 2 inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, i regel intäkt av
tjänst. I 11 kap. 47 § andra stycket IL finns ett
undantag från denna regel som innebär att
periodiska understöd som skattskyldig uppbär
från en stiftelse eller en ideell förening inte
räknas som skattepliktig intäkt om stiftelsen
eller föreningen är undantagen från skattskyldighet och utbetalningen av bidraget sker för
att fullfölja ett kvalificerat allmännyttigt
ändamål. Det innebär att det inte räcker för en
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ideell förening att den främjar ett allmännyttigt
ändamål utan utbetalningen måste avse något av
de sex kvalificerade ändamålen, dvs. främjandet
av vård och uppfostran av barn, lämnandet av
bidrag för undervisning eller utbildning,
bedrivandet av hjälpverksamhet bland behövande, främjandet av vetenskaplig forskning,
främjandet av nordiskt samarbete, eller stärkandet av Sveriges försvar under samverkan med
militär eller annan myndighet.
Har utgivare av stipendium ett direkt intresse
av att en forskningsinsats blir utförd sker dock
beskattning. Skattefriheten för mottagaren upphör om stiftaren (grundaren) har ett omedelbart
intresse av forskningsresultatet. Stipendiet får
således inte vara ersättning för utfört arbete som
stiftelsen/föreningen eller någon denna närstående kan ha nytta av.
I avsnitt 6.14.5.1. föreslås ett gemensamt
ändamålskrav för stiftelser, ideella föreningar
och registrerade trossamfund, vilket framförallt
innebär en utvidgning för stiftelserna. Utredningen har föreslagit att skattefriheten för
periodiska understöd ska omfatta alla utbetalningar
från
stiftelser,
föreningar
och
trossamfund så länge det är fråga om fullföljandet av något allmännyttigt ändamål.
Skatteverket har anfört att utredningen inte har
analyserat effekterna av förslaget i tillräcklig
omfattning. Regeringen instämmer i detta.
Skattefrihet för periodiska understöd från
nämnda subjekt medges endast i begränsad
omfattning. Utan en närmare analys av
effekterna av en utvidgning av skattefriheten
anser regeringen att det i huvudsak inte bör ske
någon förändring av dagens skattefrihet. Det bör
därför i lagtexten anges vilka allmännyttiga
ändamål som måste fullföljas för att periodiska
understöd från en stiftelse, ideell föreningen eller
ett registrerat trossamfund ska vara skattefria.
Det ska vara fråga om de ändamål som enligt
dagens lagstiftning i praktiken är tillämpliga för
skattefrihet för periodiska understöd (se SOU
1990:47 s. 94 och 95). Dessa ändamål är enligt
regeringen främjandet av omsorg av barn och
ungdom och social hjälpverksamhet (sociala
bidrag) samt utbildning och vetenskaplig
forskning (stipendier o.d.). Det torde inte kunna
förekomma periodiska understöd från stiftelser
och ideella föreningar som har till ändamål att
främja nordiskt samarbete eller Sveriges försvar
under samverkan med militär eller annan
myndighet. Dessa ändamål bör därför inte

omfattas av den aktuella skattefriheten. Även om
det inte torde vara vanligt förekommande skulle
det i och för sig vara möjligt för ett trossamfund
att betala ut periodiska understöd för att fullfölja
något av nämnda fyra ändamål. De registrerade
trossamfunden bör därför också omfattas av
skattefriheten för periodiska understöd.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 47 § IL,
se avsnitt 3.17.
6.14.10 Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: De nya reglerna ska träda i

kraft den 1 januari 2014. Bestämmelserna om
beskattning vid uttag ur näringsverksamhet ska
inte tillämpas om en stiftelse vid ikraftträdandet
blir inskränkt skattskyldig till följd av det
förändrade ändamålskravet.
Lagen om godkännande av gåvomottagare
innehåller vissa bestämmelser med krav på
inskränkt skattskyldighet för såväl presumtiva
som befintliga godkända gåvomottagare. Vid
tillämpningen av lagen om godkännande av
gåvomottagare ska kraven om inskränkt
skattskyldighet för år 2013 och tidigare år prövas
i förhållande till de upphävda bestämmelserna i
inkomstskattelagen i dess lydelse före den
1 januari 2014.
Regeringens bedömning: Det är inte
nödvändigt med övergångsbestämmelser för de
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund som har bildats före de nya
bestämmelsernas ikraftträdande och som då
omfattades av ändamålet nordiskt samarbete.
Utredningens förslag överensstämmer delvis
med regeringens förslag och bedömning. Utredningen har dock inga förslag rörande lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare
vid skattereduktion för gåva. Utredningen
föreslår även en övergångsregel för de stiftelser
och ideella föreningar som bildats före de nya
bestämmelsernas ikraftträdande och som då
omfattades av ändamålet nordiskt samarbete.
Remissinstanserna har lämnat förslaget utan
erinran.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: De nya reglerna ska träda i kraft den 1
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januari 2014. Det nya ändamålskravet kommer
att innebära att en del existerande oinskränkt
skattskyldiga stiftelser vid ikraftträdandet
kommer att uppfylla förutsättningarna för
inskränkt skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. I en sådan
situation är det enligt regeringen oskäligt att
dessa stiftelser ska uttagsbeskattas vid
karaktärsbytet. Bestämmelserna i 22 kap. 5 § IL
om beskattning för uttag ur näringsverksamhet
bör därför inte tillämpas om en stiftelse vid
ikraftträdandet blir inskränkt skattskyldig enligt
bestämmelserna i 7 kap. IL till följd av det
förändrade ändamålskravet.
Utredningen har bedömt att de stiftelser och
föreningar som i dag skattebefrias på grund av
ändamålet nordiskt samarbete med stor
sannolikhet kommer att omfattas av den utvidgade skattebefrielse som utredningen föreslår.
För att säkerställa det samarbete som i dag
bedrivs med skattelättnad föreslår utredningen
ändå att en övergångsbestämmelse införs för de
stiftelser och ideella föreningar som nu är
verksamma på området. Regeringen kan dock
inte se att en övergångsregel är nödvändig. Med
hänsyn till att det nya ändamålskravet blir
desamma för stiftelser och föreningar samt att
exemplifieringen utökas torde det föreslagna
ändamålskravet vara tillräckligt för att innefatta
de stiftelser och ideella föreningar som främjar
nordiskt samarbete. Någon övergångsregel bör
därför inte föreslås.
Lagen om godkännande av gåvomottagare
innehåller vissa bestämmelser med krav på
inskränkt skattskyldighet för såväl presumtiva
som befintliga godkända gåvomottagare. Vid
tillämpningen av dessa bestämmelser ska frågan
om inskränkt skattskyldighet för år 2013 och
tidigare år prövas i förhållande till 7 kap. 3, 7 eller
14 § IL i dessa paragrafers lydelse före den
1 januari 2014.
6.14.11

Konsekvensanalys

Bakgrund
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har för
redovisningen av konsekvenserna av lämnade
förslag lämnat viss beskrivande statistik.
Statistiska Centralbyråns, SCB, Företagsregister
omfattar merparten av alla företag och
organisationer som innehar organisationsnummer. I början av år 2009 innehöll registret ca
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119 000 ideella föreningar, 2 300 registrerade
trossamfund och 24 000 stiftelser, familjestiftelser inte inräknade.
För att kunna göra nödvändiga kostnadsberäkningar har utredningen inhämtat statistiskt
material från SCB som bygger på Skatteverkets
deklarationsuppgifter för inkomståret 2007.
Deklarationsuppgifter finns inte för samtliga
ideella föreningar, registrerade trossamfund och
stiftelser som finns i företagsregistret, främst på
grund av att en del av dessa inte är ekonomiskt
aktiva.
En del inskränkt skattskyldiga subjekt påförs
inkomstskatt trots att de är inskränkt skattskyldiga. Av de deklarationsuppgifter som
utredningen använt sig av framgår dock inte om
subjektet är oinskränkt skattskyldigt eller inte.
Kompletterande uppgifter har därför inhämtats
från Skatteverket. Även dessa uppgifter avser
inkomståret 2007.
Av detta material framgår att 44 900 ideella
föreningar lämnade in deklarationsuppgifter
avseende inkomståret 2007. Utöver dessa
tillkommer ett antal föreningar som inte lämnat
in några uppgifter. Av de ideella föreningar som
lämnade in deklarationsuppgifter var ca
41 300 inskränkt skattskyldiga och 3 600 var
oinskränkt skattskyldiga. Dessutom hade 3 433
av de inskränkt skattskyldiga ideella föreningarna debiterats inkomstskatt. Sammantaget
betalade de ideella föreningarna in ca 1 550 mkr i
inkomstskatt. Under detta år fanns 800
registrerade trossamfund och självständiga
organisatoriska delar av sådana samfund. Av
trossamfunden var 759 inskränkt skattskyldiga
och 41 oinskränkt skattskyldiga. Dessutom hade
49 av de inskränkt skattskyldiga subjekten
debiterats inkomstskatt. Sammantaget betalade
trossamfunden och de självständiga organisatoriska delarna in mindre än 10 miljoner kronor i
inkomstskatt.
För att beräkna effekterna av förslaget om
vidgade ändamål har uppgifter inhämtas från
länsstyrelsernas stiftelseregister. Detta material
har sedan matchats mot deklarationsuppgifter.
Antalet stiftelser som finns registrerade i
stiftelseregistret uppgår till ca 11 500. Detta ska
jämföras med de ca 16 000 stiftelser för vilka
Skatteverket har deklarationsuppgifter. Sammanlagt ca 14 000 av dessa var inskränkt skattskyldiga under inkomståret 2007 och ca 2 000
stiftelser var oinskränkt skattskyldiga. Dessutom
debiterades 1 900 av de inskränkt skattskyldiga
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stiftelserna inkomstskatt. Av tillgänglig statistik
går inte att få fram uppgifter om varför dessa
stiftelser debiterats inkomstskatt. Det kan bero
på att ändamålet inte är kvalificerat eller på grund
av brist vad gäller fullföljd, verksamhet eller
annat. Sammantaget betalade stiftelser in ca
1,1 miljarder kronor i inkomstskatt.
Offentligfinansiella effekter
Förslagen innebär att en gemensam nivå av
skattegynnande införs för samtliga allmännyttiga
ideella organisationer som uppfyller de krav som
ställs. Innebörden av dessa förslag är framförallt
att stiftelserna kommer att erhålla ett utvidgat
skattemässigt gynnande genom att ett vidgat
ändamålskrav föreslås. Exempelvis kommer stiftelser fortsättningsvis att kunna främja kultur,
idrott m.m.
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har
beräknat skattebortfallet till följd av de vidgade
ändamålsbestämmelserna för stiftelserna. Beräkningarna har gjorts med hjälp av statistiskt
material från Statistiska Centralbyrån (SCB) och
grundar sig på av SCB inhämtade uppgifter från
länsstyrelsernas stiftelseregister angående ändamål. Detta material har sedan matchats mot
Skatteverkets beskattningsuppgifter. På grund av
de begränsningar som finns i det tillgängliga
dataunderlaget har inte utredningen kunnat göra
några exakta beräkningar, exempelvis kan
uppgift inte erhållas om varför skatt tagits ut,
bara att så skett. Utredningen har därför gjort
vissa antaganden i beräkningarna av förslagets
offentligfinansiella effekter.
När det gäller stiftelseregistrets uppgifter om
ändamål, som är enda sättet att matcha ändamål
mot skattebetalningar, begränsas precisionen av
att många stiftelser anger ett flertal ändamål i sin
ändamålsbestämning utan att precisera i vilken
omfattning stiftelsens verksamhet är kopplad till
respektive ändamål. Detta påverkar beräkningsunderlagets tillförlitlighet. Utöver detta innehåller det statistiska materialet också den
begränsningen att stiftelseregistret inte omfattar
samtliga stiftelser. Den nu införda obligatoriska
registreringsskyldigheten för stiftelser gällde inte
år 2006, det år som uppgifterna i datamaterialet
är hämtade från. Utredningen har därför
extrapolerat för de stiftelser för vilka ändamålen
inte gått att observera. De stiftelser som finns i
stiftelseregistret har då antagits utgöra ett
representativt urval. Det bör också noteras att en
del av stiftelserna i länsstyrelsernas stiftelse-

register har ändamål som redan nu uppfyller
kraven, men som är skattskyldiga på grund av att
de inte uppfyller övriga krav. Utredningen har
inte haft möjlighet att beakta detta i sina
beräkningar, men det bedöms inte påverka
resultaten på ett avgörande sätt.
För övriga ideella subjekt gör utredningen den
bedömningen att någon förändring av omfattningen av skattefriheten inte kommer att uppkomma som en följd av utredningens förslag i
ändamålsdelen.
Regeringen instämmer i utredningens överväganden vad gäller konsekvenserna av det
förändrade ändamålskravet.
När det gäller de förslagna förändringarna av
verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskravet är
de i huvudsak en reglering av gällande praxis.
Vad gäller de föreslagna förändringarna avseende
fullföljdskravet innebär det att kravet blir något
generösare i sin utformning. För subjekt som
endast har allmännyttiga ändamål är denna
bestämmelse om fullföljd snarare att se som en
ordningsregel som har till uppgift att se till att
dessa använder avkastningen på avsett sett.
Något statistiskt underlag för att bedöma vad
detta ekonomiskt kan innebära finns inte, men
utredningen har gjort bedömningen att det
endast rör sig om marginella kostnader och att
det i första hand är en periodiseringsfråga.
Regeringen instämmer i utredningens bedömning och förändringarna bedöms därför inte ha
någon offentligfinansiell effekt.
Utredningen har gjort bedömningen att
förslaget om vidgade ändamål medför att en del
stiftelser som i dag är oinskränkt skattskyldiga
övergår till att vara inskränkt skattskyldiga. I
2006 års data återfinns ca 1 350 vanliga stiftelser
(juridisk form 72), undantaget pensionsstiftelser,
som i dag är oinskränkt skattskyldiga. Dessa
stiftelser hade år 2006 en samlad förmögenhet på
ca 20,5 miljarder kronor och ett överskott av
kapital som uppgick till ca 1,3 miljarder kronor.
Om detta extrapoleras för de stiftelser som
redovisar kapitalinkomster men som inte finns
med i stiftelseregistret (ca 40 procent,
oavhängigt om man räknar på antalet stiftelser
eller på andelen av det totala kapitalöverskottet)
så uppgår det samlade kapitalöverskottet till ca
2,1 miljarder kronor. Den i sammanhanget
relevanta frågan är hur stor del av detta
kapitalöverskott som kan komma att undantas
från beskattning till följd av utredningens
förslag.
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Genom att granska dessa stiftelsers verksamhetsbeskrivningar och söka på vissa nyckelord
som ”kultur”, ”konst” eller ”idrott” kan man
identifiera stiftelser som har goda möjligheter att
omfattas av de utvidgade ändamålskraven. Det
sammanlagda överskottet av kapital för alla
stiftelser som återfanns vid sådan granskning
uppgår till ca 0,38 miljarder kronor under år
2006. Om detta extrapoleras för de stiftelser som
redovisar överskott av kapital men som inte
finns med i stiftelseregistret så blir
beskattningsunderlaget ca 0,63 miljarder kronor.
Skattebortfallet om denna inkomst undantas
från beskattning blir ca 0,14 miljarder kronor.
Detta omfattar dessutom med stor sannolikhet
åtskilliga stiftelser som i praktiken inte skulle
komma att täckas av de utvidgade ändamålskraven, därför att de ändamål som ligger till
grund för beräkningarna endast har en svag
koppling till deras verksamhet. Följaktligen finns
det goda skäl att förvänta sig att den
offentligfinansiella effekten blir något mindre än
ovan angivna belopp.
Ovanstående beräkning är uttryckt i 2006 års
priser och volymer. Med vägledning av den
observerade ekonomiska utvecklingen sedan
2006 samt prognoser för 2012–2014 antas att
utdelningar och kapitalvinster på aktieinnehav
under 2014 är något högre än år 2006, med
hänsyn tagen till inflation. Utifrån antagandena
att en tredjedel av de berörda stiftelsernas
portföljer består av aktier och att övriga
tillgångar följt prisutvecklingen uppgår det
förväntade överskottet av kapital år 2014 till ca
110 procent av 2006 års nivå. Med anledning av
detta bedöms kostnaden för förslaget om
vidgade ändamål uppgå till 0,15 miljarder kronor.
I propositionen föreslås att skattefriheten för
periodiska understöd från inskränkt skattskyldiga stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund endast ska omfatta
utbetalningar som fullföljer något av ändamålen,
omsorg av barn och ungdom, social hjälpverksamhet, utbildning eller vetenskaplig
forskning. Förslaget innebär att dagens skattefrihet utvidgas något om än marginellt, bl.a.
genom att även utbetalningar från trossamfund
omfattas. Regeringen bedömer att förslaget
endast har en försumbar offentligfinansiell
effekt.
Regeringen föreslår att begreppet ”hjälpverksamhet bland behövande” i ändamålkravet
ändras till ”social hjälpverksamhet”. En sådan
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verksamhet ska baseras på att det finns ett socialt
hjälpbehov hos den grupp som är mottagare av
stödet. Det behovet behöver dock inte baseras
på ekonomiska avgöranden utan på att det
framstår som angeläget att hjälpa den utsatta
gruppen. Exempel på verksamheter som kan
omfattas är mat och husrum för uteliggare, olika
aktiviteter för asylsökande och hjälp till vissa
funktionshindrade.
En motsvarande förändring föreslås i reglerna
för skattereduktion för gåva. Skattereduktionen
för gåvor som den ser ut i dag kostar totalt
274 mkr per år varaktigt. Kostnaden för en
ändring i förutsättningarna för skattereduktion
för gåva bedöms vara försumbar och kommer
därför inte att påverka de offentligfinansiella
effekterna av förslaget. Bedömningen baseras på
att det dels innebär en kostnad för gåvomottagare att registrera sig hos Skatteverket, dels
på att det finns en begränsning i hur mycket
skattereduktion som en givare är berättigad till. I
och med att gåvomottagare måste registrera sig
hos Skatteverket till en kostnad av 10 000 kronor
vid första registreringstillfället och därefter tillkommer en årlig kostnad på 7 000 kronor, är det
troligt att många små stiftelser anser att det är en
för stor kostnad och därmed avstår från att
registrera sig. Detta innebär i sin tur att
ökningen i antalet gåvomottagare kommer att
begränsas. I dag finns endast ett fåtal stiftelser
registrerade som gåvomottagare hos Skatteverket. Begränsningen i storleken på skattereduktionen antas påverka hur mycket en fysisk
person väljer att avsätta för gåvor, och ett
eventuellt större antal godkända gåvomottagare
antas inte påverka hur mycket som avsätts i
någon större utsträckning.
Sammantaget beräknas förslagen minska
skatteintäkterna med 0,15 miljarder kronor år
2014.
Effekter för ideella organisationer, myndigheter och
domstolar
Med enhetliga bestämmelser uppnås en
förenkling för de ideella organisationerna och för
företrädare för dessa, vilket också förenklar
samarbetet mellan olika ideella organisationer
och främjandet av verksamhet i andra
organisationer. Förslaget innehåller också, när
det gäller ändamålet ”social hjälpverksamhet” en
betydande förenkling gentemot vad som gäller i
dag.
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Med enhetliga och moderniserade regler
kommer fullgörandet av uppgiftsskyldigheten bli
enklare, vilket också kommer att påverka arbetet
hos Skatteverket och domstolarna på ett positivt
sätt.

6.15

Slopad skattefrihet för inkomster
från specialbyggnader m.m.

6.15.1 Ärendet och dess beredning
I juni 2009 överlämnade Stiftelse- och
föreningsskatteutredningen betänkandet Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU
2009:65). I betänkandet lämnades bl.a. förslag
om att slopa bestämmelserna om inkomstskattefrihet för fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter.
Betänkandets lagförslag finns i bilaga 7,
avsnitt 2. Betänkandet har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga
7, avsnitt 3. En sammanställning av remissvaren
finns
tillgänglig
i
lagstiftningsärendet
(Fi2009/4937).
Lagrådet
De förslag som lämnas i detta delavsnitt är
författningstekniskt och även i övrigt av sådan
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.
6.15.2 Gällande rätt
I 7 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, behandlas skattskyldighet för inkomst från fastighet som avses i
3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
förkortad FTL, dvs. specialbyggnader. Vad som
menas med specialbyggnad framgår av 2 kap. 2 §
FTL. Beträffande inkomstskatten finns dock
ingen begränsning av skattskyldigheten för ägare
av kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning. Begränsningen
av skattskyldigheten avser därför bara ägare av
följande slag av byggnader:
– försvarsbyggnad,
– värmecentral,
– vårdbyggnad,
– bad-, sport- och idrottsanläggning,
– skolbyggnad,

– kulturbyggnad,
– ecklesiastikbyggnad, och
– allmän byggnad.
Specialbyggnadstyp bestäms med hänsyn till
det ändamål som byggnaden till övervägande del
(dvs. mer än 50 procent) används för. Ägare av
aktuella fastigheter är inte skattskyldiga för
inkomst från sådan användning av fastigheten
som gör att fastigheten vid fastighetstaxeringen
ska indelas som specialbyggnad. Enligt rättspraxis krävs för skattebefrielse att ägaren själv
bedriver verksamheten i fråga (RÅ 1991 ref. 36,
RÅ 2003 ref. 55 och RÅ 2005 ref. 9). Det är
endast typisk fastighetsinkomst hänförlig till
lokalnyttjandet som är skattefri. Om ägaren t.ex.
bedriver vårdverksamhet ska beskattning ske för
själva vårdtjänsten medan en inkomst motsvarande hyresvärdet av lokalerna undantas från
beskattning (se vidare Skatteverkets ställningstagande den 20 maj 2005, dnr 130 2604005/111).
Om en specialbyggnad hyrs ut till annan som
bedriver den allmännyttiga verksamheten är
hyresinkomsten skattepliktig för ägaren (RÅ
1991 ref. 36). Detta innebär att inkomst av
fastighet kan bestå av en skattepliktig och en
skattefri del. Inkomsten ska proportioneras vid
blandad användning.
I 7 kap. 21 § andra stycket IL behandlas ägare
av fastigheter som avses i 3 kap. 3 § FTL, dvs.
vissa lantbruksenheter. Från skatteplikt vid
fastighetstaxeringen undantas lantbruksenhet,
som till övervägande del används i:
– vård- eller omsorgsverksamhet, eller
– undervisning eller forskning, som bedrivs
vid sådan skola, som avses i fastighetstaxeringslagens definition av skolbyggnad.
Ägare av sådan fastighet är inte skattskyldig
för inkomst av fastigheten, om ägaren själv
bedriver den verksamhet som gör att kraven för
skattefrihet vid fastighetstaxeringen uppfylls.
Inkomsterna av skattefria lantbruksfastigheter
ska, vid blandad användning, proportioneras på
en skattefri och en skattepliktig del. Synsättet är
i det sammanhanget detsamma som för specialbyggnader.
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6.15.3 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Skattefriheten för fastighets-

inkomster från specialbyggnader och vissa
lantbruksenheter ska slopas.
Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2014
och tillämpas på beskattningsår som börjar efter
den 31 december 2013.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket ansluter sig
till utredningens uppfattning att särregler för
fastigheter bör undvikas genom att bestämmelserna om skattefrihet för fastighetsinkomster
från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter
slopas. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
tillstyrker utredningens förslag att slopa bestämmelserna om skattefrihet på grund av en
byggnads användning. Det innebär en enklare
och mer rättvis reglering. De nuvarande reglerna
gynnar ägare av viss typ av fastighet om denne
själv bedriver verksamheten; skattegynnande
kommer inte i fråga om motsvarande
verksamhet bedrivs på hyrd fastighet.
Konkurrensverket tillstyrker att bestämmelserna
om skattefrihet för fastighetsinkomster från
specialbyggnader slopas. Nämnden för statligt
stöd till trossamfunden SST tillstyrker
förändringen. Förändringen kan komma att leda
till behov hos samfunden att göra omflyttningar
mellan olika organisationer t.ex. organisationer
som bildats speciellt för att hysa denna typ av
fastigheter. SST föreslår att lämpliga övergångsbestämmelser skapas för att möjliggöra en
ändamålsenlig förvaltning. Detta kan gälla bl.a.
stämpelskatt och kapitalvinstskatt. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII, Rädda
Barnen, Vidarstiftelsen, Föreningen Blomsterfonden och Radiumhemmets forskningsfonder
anser att det inte kan anföras några bärande skäl
för att motsätta sig denna förändring. Det är
dock så att ägandet av specialbyggnader i dag har
förlagts till en typ av organisation som nu kan
visa sig mindre ändamålsenligt, samtidigt som
det finns andra organisationer i samma grupp
eller koncern som sammantaget bedriver en
allmännyttig
verksamhet,
där
specialbyggnaderna nu hellre borde ligga. Det bör
därför införas en möjlighet att utan skattekonsekvenser föra över dessa byggnader till
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annan organisation inom samma intressesfär –
både vad gäller stämpelskatt och kapitalvinstskatt. LRF har inget att erinra mot
utredningens förslag om slopande av dagens
skattefrihet för specialbyggnader. Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO) ser med
fördel på att reglerna om skattefrihet för specialtaxerade fastigheter långsiktigt kvarstår. De skidanläggningar som finns i Sverige i dag, och som
blir färre och färre, är en viktig del inom den
allmännyttiga idrottsrörelsen. I kombination
med krav på stora investeringar bör därför skidanläggningsdriften skattegynnas för att skidanläggningarna ska kunna överleva. SLAO
hävdar därför att nuvarande skatteregler också
ska gälla framgent. Sveriges Kommuner och
Landsting kan godta utredningens förslag att
inkomster från specialbyggnader generellt ska bli
föremål för inkomstbeskattning. Principiella och
praktiska skäl kan tala för att regleringen tas
bort.
Skälen för regeringens förslag: I inkomstskattelagen finns bestämmelser om undantag
från skattskyldighet för vissa fastighetsinkomster. Bestämmelserna bygger till stor del
på
fastighetstaxeringslagens
(1979:1152),
förkortad FTL, bestämmelser, vilka används för
att klassificera fastigheter och byggnader efter
olika typer och slag samt för att åsätta dem ett
taxeringsvärde eller indela dem som skattefri
fastighet. Denna klassificering ligger sedan till
grund för om inkomsten från fastigheten kan
undantas från beskattning samt också om ägaren
av fastigheten ska påföras statlig fastighetsskatt
eller kommunal fastighetsavgift.
Bestämmelserna om skattefrihet för inkomst
från vissa byggnader i 7 kap. 21 § första och
andra styckena inkomstskattelagen (1999:1229),
förkortad IL, bygger på de regler om
specialbyggnad samt byggnad använd i
vårdverksamhet m.m. som infördes i och med
tillkomsten av 1979 års fastighetstaxeringslag.
Dessa regler om skattefrihet saknar krav på att
viss person är ägare av fastigheten utan ser i
stället till hur byggnaden används. Vid
tillkomsten av bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen åberopades bl.a. förenklingsskäl
och de problem som framkommit dels vid
värdering av landstingens sjukvårdsbyggnader,
dels vid kommunernas samarbete i föreningseller aktiebolagsform (SOU 1979:32 s. 102).
Departementschefen uttalade att det kunde
finnas skäl att inte lägga avgörande vikt vid vem
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som ägde byggnaden i samma utsträckning som
tidigare. Han menade att enbart det syfte som
byggnader används för kunde vara av så stort
värde för samhället att detta i sig borde medföra
skattefrihet oavsett vem som var ägare. Det
uppgavs vara fråga om en mycket begränsad och
lätt avgränsad krets av fastigheter och risk för
missbruk ansågs inte föreligga (prop.
1979/80:40, s. 70):
De byggnader där ägarkravet – med ett undantag –
inte längre skall spela någon roll är nämligen
sådana att de knappast kan sägas utgöra några
lämpliga spekulationsobjekt eller eljest begagnas
för vinstgivande verksamhet på sådant sätt att inte
avsedda förmåner kan uppnås. Som exempel kan
här nämnas försvarsbyggnader, flertalet kommunikations-, distributions-, vård- eller skolbyggnader. I de fall där en ekonomiskt lönande
verksamhet måhända kan bedrivas – t.ex. i fråga
om vissa idrottsanläggningar eller kulturbyggnader – talar andra skäl för skattefrihet
oavsett vem som är ägare. Det kan här räcka med
att nämna att ifrågavarande anläggningar och
byggnader används för aktiviteter som är gynnade
i andra skattesammanhang.

Som specialbyggnader räknas t.ex. vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar,
kulturbyggnader och ecklesiastikbyggnader.
Byggnadstypen bestäms med hänsyn till det
ändamål som byggnaden till övervägande del är
inrättad för och det sätt som byggnaden till
övervägande del används på. Med byggnad
använd
i
vårdverksamhet m.m. avses
ekonomibyggnader av olika typer med
tillhörande mark på jordbruksfastigheter där
vård- och omsorgsverksamhet eller undervisnings- eller forskningsverksamhet bedrivs.
Detta gäller exempelvis lantbruksskolor eller
vårdinrättningar som driver lantbruk.
I samband med tillkomsten av undantagen på
inkomstbeskattningens område konstaterade
1976 års fastighetstaxeringskommitté att det inte
kunde anses rimligt att den som äger en
fastighet, som på grund av sin användning blir
skattefri, enbart på den grunden blir frikallad
från skattskyldighet för fastighetsinkomsten.
Man föreslog därför att skattefriheten endast
skulle gälla inkomst från en av ägaren själv
bedriven allmännyttig verksamhet. Inkomst från
verksamhet bedriven av annan var att se som
kommersiell och därför som skattepliktig

användning för ägaren (Ds B 1980:8, s. 208 f.).
Denna koppling till att ägaren själv ska bedriva
den aktuella verksamheten skiljer bedömningen
mellan fastighetstaxeringen och inkomstbeskattningen. De skäl som i förarbetena angetts för
dagens gynnande bestämmelser hänvisar till att
det är fråga om för det allmänna nyttig
verksamhet. Vidare har angivits att det rör sig
om en mycket begränsad och lätt avgränsad
krets av fastigheter samt att fråga inte är om
objekt lämpliga för spekulation eller vinstgivande verksamhet. För det fall det skulle kunna
vara fråga om ekonomiskt lönande verksamhet –
som exempel anges idrottsanläggningar och
kulturbyggnader – ansågs andra skäl tala för
skattefrihet. Det nämns också att fråga ofta är
om byggnader använda för aktiviteter som
gynnas i andra skattesammanhang.
Utformningen av dessa undantagsregler har
prövats av domstol vid ett flertal tillfällen. Där
har exempelvis, i rättsfallet RÅ 1991 ref. 36, en
inkomst av uthyrning till kommun av en som
specialbyggnad taxerad skolbyggnad ansetts som
en skattepliktig inkomst, eftersom ägaren själv
inte bedrev den kvalificerade verksamheten
(skolan). Däremot har ett aktiebolag som bedrev
verksamhet i form av uthyrning av tennisbanor
och en badmintonbana till allmänheten, vilka vid
fastighetstaxeringen indelats som specialbyggnad, ansetts skattefri för dessa inkomster
(RÅ 2003 ref. 55). Till skillnad från vad som var
fallet i 1991 års rättsfall var det här ägaren själv,
bolaget, som bedrev verksamheten.
Beräkningen av inkomsten från sådan användning som gör fastigheten till specialbyggnad har
föranlett diskussioner och vållat osäkerhet.
Genom avgörandet i RÅ 2005 ref. 9 har Högsta
förvaltningsdomstolen lagt fast vilka inkomster
som ska omfattas. I målet var det fråga om läkare
som ägde en skattefri specialbyggnad –
vårdbyggnad – och där bedrev vårdverksamhet.
Frågan var om ägarna var skattskyldiga för
resultatet i vårdverksamheten till den del som
översteg värdet av användningen av fastigheten
eller inte. Skatterättsnämnden hade i sitt
förhandsbesked, med åberopande av prop.
1980/81:61 s. 23 ff., kommit fram till att
skattskyldighet förelåg för resultatet i verksamheten till den del det översteg värdet av
användningen av den egna fastigheten i
verksamheten minskat med faktiska utgifter för
användningen. Skatterättsnämnden anförde:
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I en situation då lagtexten inte är entydig kan
ledning sökas i förarbetena. Dessa ger uttryck för
en restriktiv tolkning av bestämmelsen. Praxis ger
enligt nämndens uppfattning inte heller stöd för
att andra inkomster än typiska fastighetsinkomster omfattas av skattefriheten. Med hänsyn
härtill finner nämnden att endast inkomst som
kan hänföras till själva fastigheten är skattefri med
stöd av bestämmelsen. Tillämpat på förevarande
fall skall den del av resultatet av vårdverksamheten
som uppkommer på grund av att den egna
fastigheten hyresfritt kan användas i verksamheten
undantas från beskattning. I konsekvens härmed
är utgifterna i denna skattefria del av
verksamheten inte avdragsgilla. – Vid sådant förhållande måste en uppdelning ske av resultatet i
förhållande till vad som är att hänföra till den ena
eller andra verksamhetsdelen. Inkomsten i den
skattefria delen av verksamheten får anses motsvara det marknadsmässiga hyresvärdet minskat
med de utgifter som belöper på användningen av
byggnaden.

Högsta förvaltningsdomstolen instämde i
nämndens bedömning och fastställde förhandsbeskedet.
Enligt Stiftelse- och föreningsskatteutredningen finns det i dag ett betydande antal
fastigheter som utgör specialbyggnader som ägs
av andra subjekt än sådana som kan omfattas av
de allmänna undantagsreglerna i 7 kap. IL. När
dessa regler ursprungligen infördes förefaller
man ha utgått från att det endast undantagsvis
kunde bli fråga om ekonomiskt lönande
verksamhet som skulle bedrivas på dessa
fastigheter och, om så var fallet, att det fanns
andra skäl för skattefrihet för den bedrivna
verksamheten. De exempel som tas upp är vissa
idrottsanläggningar eller kulturbyggnader. I
övrigt tar man upp det förhållande att om t.ex.
en kommun driver verksamhet i förenings- eller
bolagsform i stället för direkt i egen regi. Detta
kan jämföras med den dagens situation med en
ständigt ökande privatisering av vård, skola och
annan omsorgsverksamhet, dvs. verksamheter
som tidigare så gott som uteslutande bedrevs av
det allmänna eller genom bolag kontrollerade av
det allmänna eller i vart fall av inkomstskattegynnade allmännyttiga organisationer.
Samhället ser inte längre ut som det gjorde när
reglerna tillkom. Att aktiebolag eller privatpersoner som bedriver sedvanlig näringsverksamhet i förhållandevis stor utsträckning skatte332

befrias för fastighetsinkomster är enligt regeringen inte lämpligt.
Bestämmelserna gynnar ägare av viss typ av
fastighet endast om denne själv bedriver den
specifika verksamheten på fastigheten. Om motsvarande verksamhet bedrivs på en hyrd fastighet
kommer något skattegynnande inte i fråga. Det
avgörande är således just ägandet i sig och att det
är fråga om en fastighet som omfattas av de
särskilda bestämmelserna om fastighetstaxering.
Det har skett en förändring av samhället som
inneburit att även sådan verksamhet som tidigare
nära nog uteslutande bedrevs inom den
offentliga sektorn nu är konkurrensutsatt och i
allt högre grad bedrivs av privaträttsliga subjekt.
Det är enligt regeringen inte lämpligt att ha
regler som inte är konkurrensneutrala. Gällande
undantagsregler om specialbyggnader är vidare
svårtillämpade och har föranlett många frågor
och rättsprocesser. Visserligen har Högsta
förvaltningsdomstolen i sitt avgörande RÅ 2005
ref. 9 gett svar på många av frågorna, men
alltjämt
förorsakar
dessa
bestämmelser
tillämpningsproblem.
Det är vidare så att ett slopande av undantagsbestämmelsen att vissa fastighetsägare kan ha
fördel av att fastigheten inte längre omfattas av
undantag. Det som i dag är skattefritt är, enligt
vad Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast,
endast typiska fastighetsintäkter motsvarande ett
beräknat marknadsvärde av nyttjandet av
fastigheten. I konsekvens härmed torde enligt
utredningen avdrag inte medges för kostnader
för fastigheten utöver värdet av fastighetsnyttjandet. Överstiger de faktiska kostnaderna
för fastigheten detta värde medför det att avdrag
inte kan medges, trots att dessa kostnader enligt
vanliga regler hade varit avdragsgilla vid
beräkning av inkomst av näringsverksamhet. Ett
underskott som inte kan utnyttjas mot andra
intäkter kan således uppkomma. Om skattefriheten tas bort kommer kostnaderna att vara
fullt ut avdragsgilla.
Regeringen anser således, även med beaktande
av de synpunkter som har lämnats av Svenska
Liftanläggningars Organisation, att skattefriheten
för fastighetsinkomster från specialbyggnader
och byggnader som används i vårdverksamhet
m.m. bör slopas.
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII,
Rädda Barnen, Vidarstiftelsen, Föreningen
Blomsterfonden, Radiumhemmets forskningsfonder och Nämnden för statligt stöd till
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trossamfunden anför att det bör införas särskilda
övergångsregler för att utan skattekonsekvenser
möjliggöra överföring av en specialbyggnad till
en annan organisation inom samma intressesfär.
Remissinstanserna menar att ägandet av
specialbyggnader i dag har förlagts till en typ av
organisation som nu kan visa sig mindre
ändamålsenligt, samtidigt som det finns andra
organisationer i samma grupp eller koncern som
sammantaget bedriver en allmännyttig verksamhet, där specialbyggnaderna nu hellre borde
ligga. Det finns i dag olika möjligheter att
överföra en fastighet inom en intressesfär utan
skattekonsekvenser. Att medge ytterligare
möjligheter till detta, om än övergångsvis, är
enligt regeringen inte motiverat och någon sådan
möjlighet bör därför inte införas.
Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2014
och tillämpas på beskattningsår som börjar efter
den 31 december 2013.
Lagförslag
Förslaget föranleder att 7 kap. 21 § första och
andra styckena IL upphävs, se avsnitt 3.17.
6.15.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
För att kunna få fram uppgifter om antalet
specialbyggnader har Stiftelse- och föreningsskatteutredningen inhämtat information från
SCB avseende fastighetstaxeringsregistret för år
2008. Av detta underlag framgår att det totalt
finns ca 83 800 specialbyggnader. Alla specialbyggnader omfattas dock inte av bestämmelserna om undantag från inkomstbeskattning.
Om man bortser från de som inte omfattas av
skattebefrielsen återstår 51 300 fastigheter där de
dominerande grupperna är ecklesiastikbyggnader
(ca 11 200), vårdbyggnader (ca 9 900), skolbyggnader (ca 9 800) samt bad-, sport- och
idrottsanläggningar (ca 8 900).
Specialbyggnader som ägs av ideella
föreningar kommer sannolikt även framöver att
användas för verksamheter som undantas från
beskattning och bör därför inte heller tas med i
denna beräkning. Enligt uppgift från SCB utgör
ideella föreningar ca 71 procent av ägarkategorin
”Övriga”, vilket uppskattningsvis motsvarar
8 700 av de enheter som i dag är undantagna från
beskattning. Det totala antalet specialbyggnader

som kan beröras av utredningens förslag uppgår
således till ca 42 600.
Nu gällande bestämmelser om skattefrihet för
inkomst från specialbyggnad förutsätter att
fastighetsägaren själv använder specialbyggnaden
för det syfte för vilket fastigheten klassas som
specialbyggnad. Regeringens förslag innebär att
subjekt som i övrigt inte är inskränkt skattskyldiga inte heller ska vara undantagna från
inkomstskatt för inkomster från specialbyggnader. Det föreslås därför att bestämmelserna om skattefrihet för fastighetsinkomster
från specialbyggnader m.m. enligt 7 kap. 21 §
första och andra styckena inkomstskattelagen
ska slopas.
Det finns inte mycket information om
specialbyggnader. Utredningen har därför gjort
en uppskattning rörande den offentligfinansiella
effekten på följande sätt. Ägarna till specialbyggnader kan identifieras tack vare data från
fastighetsregistret. Dessa kopplas sedan till
deklarationsdata från databasen FRIDA (Företagsregister och individdatabasen) avseende
inkomståret 2006 117. Utredningen har gjort
bedömningen att merparten av de intäkter som
till följd av förslaget skulle komma att tas upp till
beskattning är hänförliga till aktiebolag.
Underlaget innehåller information om aktiebolagens ej skattepliktiga intäkter men
utredningen har inte möjlighet att särskilja vilken
del av dessa intäkter som är hänförliga till
specialbyggnader. Det förhåller sig på samma
sätt med ej skattepliktiga kostnader men
utredningen har gjort bedömningen att de
redovisade ej skattepliktiga kostnaderna ger en
bättre vägledning om vilka volymer det rör sig
om. Utredningen har antagit att för aktiebolag
som står som ägare till specialbyggnader som
omfattas av skattebefrielsen utgör kostnaderna
för dessa byggnader hälften av de redovisade ej
avdragsgilla kostnaderna.
Utredningen har bedömt att man kan förvänta
sig att intäkterna från specialbyggnader i
genomsnitt är något större än kostnaderna.
Utredningen har antagit att intäkterna i
genomsnitt är 10 procent större än de kostnader
som vi uppskattar enligt ovan. Det är denna
marginal som utgör den ökning av beskattnings-

117 Databasen FRIDA. För en utförlig beskrivning av databasen FRIDA

hänvisas till SCB:s skrift Dokumentation av FRIDA inkomståret 2006.
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underlaget som uppkommer till följd av
utredningens förslag. Vid dessa beräkningar har
utredningen endast beaktat de specialbyggnadstyper som kan komma ifråga för skattegynnande
vid inkomsttaxeringen. För att förenkla
beräkningarna har dessutom de specialbyggnader
som ägs av handelsbolag, ekonomiska föreningar
och stiftelser inte heller beaktats då de relevanta
kostnaderna för dessa är försumbara. Av
förenklingsskäl har utredningen även bortsett
från specialfastigheter som ägs av enskilda
näringsidkare. Utredningen gör bedömningen
att det inte påverkar beräkningarna i någon
större utsträckning.
Utifrån dessa antaganden gör utredningen
bedömningen att skatteunderlaget till följd av
förslaget ökar med ca 0,75 miljarder kronor,
vilket vid en bolagsskatt på 22 procent ger en
skatteintäkt på ca 0,17 miljarder kronor.
Utredningen har understrukit att det rör sig om
en grov uppskattning som är känslig för vilka
antaganden som görs, men menar emellertid att
en närmare granskning av offentligt tillgängliga
årsredovisningar för några slumpvis utvalda
aktiebolag som berörs av rådande skattebefrielse
ger en indikation på att beräkningarna är
förhållandevis konservativa och försiktiga.
De gjorda beräkningarna är uttryckta i 2006
års priser och volymer. Fastighetsinkomsterna
antas i stort utvecklas i samma takt som
nominell BNP. Med denna framskrivning
uppgår de förväntade intäkterna till ca
0,21 miljarder kronor.
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Effekter för Skatteverket och de allmänna
förvaltningsdomstolarna
Regeringen bedömer att förslaget inte innebär
några kostnader för vare sig Skatteverket eller de
allmänna domstolarna.
Effekter för företagen
Förslaget innebär att bestämmelserna om skattefrihet för fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter slopas.
Det som i dag är skattefritt är, enligt vad
Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast, endast
typiska fastighetsintäkter motsvarande ett beräknat marknadsvärde av nyttjandet av fastigheten. I konsekvens härmed medges inte avdrag
för kostnader för fastigheten utöver värdet av
fastighetsnyttjandet. Ett slopande av undantagsbestämmelsen kan även innebära att vissa
fastighetsägare kan ha fördel av att fastigheten
inte längre omfattas av undantaget. Överstiger
de faktiska kostnaderna för fastigheten
marknadsvärdet medför i dag att avdrag inte kan
medges, trots att dessa kostnader enligt vanliga
regler hade varit avdragsgilla vid beräkning av
inkomst av näringsverksamhet. Ett underskott
som inte kan utnyttjas mot andra intäkter kan
således uppkomma. Om skattefriheten tas bort
kommer kostnaderna att vara fullt ut
avdragsgilla.
Reglerna har varit svårtillämpade. Slopandet av
reglerna bör därför innebära en viss lättnad i
företagens administrativa börda.
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6.16

Uppdrag till Skatteverket att
utvärdera reglerna om
dokumentationsskyldighet vid
internprissättning

Regeringens bedömning: Skatteverket bör ges i

uppdrag att utvärdera dokumentationsreglernas
funktionalitet samt analysera möjligheterna till
förenkling.

Skälen för regeringens bedömning: Den
1 januari 2007 infördes regler om dokumentationsskyldighet
vid
internprissättning.
Regelverket för internprissättning bygger på
riktlinjer från OECD och de flesta länder har
regler för hur internprissättning ska ske i syfte
att rätt skatt ska betalas i rätt land.
Det har nu gått drygt sex år sedan reglerna om
dokumentationsskyldighet vid internprissättning
trädde i kraft. Näringslivsorganisationer har
påtalat att bestämmelserna innebär en
administrativ börda för företagen och det är
angeläget att förenkla dessa regler.
Regeringen avser att ge Skatteverket i uppdrag
att utvärdera regelverket för att bedöma
reglernas funktionalitet samt analysera möjligheten till förenklingar.

Korttidsarbete
6.17

Statligt stöd vid korttidsarbete

6.17.1 Ärendet och dess beredning
Chefen för Finansdepartementet gav den
20 februari 2012 i uppdrag åt en arbetsgrupp att
biträda Finansdepartementet med att ta fram en
promemoria med förslag till utformning av ett
statligt subventionerat system för korttidsarbete.
Systemet skulle endast kunna användas vid en
mycket djup lågkonjunktur.
Förslag lämnades i promemorian Statligt stöd
vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser
(Ds 2012:59). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 8, avsnitt 1. Promemorians
lagförslag finns i bilaga 8, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 8,
avsnitt 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet
(dnr Fi2012/4689).
I lagrådsremissen gjorde regeringen bedömningen att det bör införas ett skydd av den
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) vid
deltagande i korttidsarbete. Bedömningen
avviker från den bedömning som lämnades i den
remitterade promemorian. En arbetsgrupp inom
Socialdepartementet har tagit fram en
promemoria med förslag om skydd av den
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI-skydd)
vid deltagande i korttidsarbete (förkortad
Socialdepartementets promemoria). Promemorians lagförslag finns i bilaga 8, avsnitt 4.
Promemorian har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i
bilaga 8, avsnitt 5. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet
(dnr S2013/4501/SF).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 14 mars 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag
som finns i bilaga 8, avsnitt 6. Lagrådets yttrande
finns i bilaga 8, avsnitt 7. Regeringen har följt
Lagrådets förslag som behandlas i avsnitt
6.17.4.2.1 och i författningskommentaren.
Därutöver har vissa språkliga och redaktionella
ändringar gjorts.
Statsstöd
Stöd vid korttidsarbete är ett sådant statligt stöd
som måste anmälas till kommissionen för
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godkännande innan det genomförs. Under
beredningen av anmälan till kommissionen har
vissa justeringar gjorts i förhållande till
lagrådsremissens lagförslag i fråga om de
närmare förutsättningarna för rätt till stöd som
uppställs för arbetsgivare. Dessa justeringar
behandlas i avsnitt 6.17.5.1.2 och 6.17.5.2.4.
Kommissionen har den 22 augusti 2013
beslutat att stödåtgärden inte utgör ett statligt
stöd (C(2013) 5451).

arbetstid för olika avtalsområden sker också
genom kollektivavtal.
I svensk rätt finns i princip inte några lagregler
om lön. Det är i stället huvudsakligen
arbetsmarknadens parter som svarar för
lönebildningen och den sker i princip utan
inblandning från statsmakternas sida. Både lön
och andra anställningsförmåner regleras i
kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal regleras
lön enbart i det enskilda anställningsavtalet.

6.17.2 Gällande rätt

6.17.2.3 Skattekonto

6.17.2.1 Den svenska arbetsmarknadsmodellen
och kollektivavtal

Bestämmelser om skattekonton finns i 61 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Skattekontosystemet innebär att Skatteverket
upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig
fysisk och juridisk person. På skattekontot
registreras samtliga transaktioner för de skatter
och avgifter som omfattas av skattekontosystemet.
Huvudprinciperna för skattekontosystemet är
att
– de skatter och avgifter som ska betalas och
som omfattas av skattekontosystemet debiteras
kontot på förfallodagen,
– betalningar som den skattskyldige gör till
Skatteverket via det särskilda kontot för
skatteinbetalningar
registreras
(krediteras)
löpande på kontot,
– betalningar och andra belopp som ska
räknas skattskyldig till godo behandlas på ett
enhetligt sätt och registreras utan någon
avräkningsordning mellan de olika skatterna och
avgifterna på skattekontot,
– avstämning av skattekontot görs varje
månad om det förekommit någon annan
transaktion än registrering av ränta,
– det saldo som uppkommit vid avstämningen
ränteberäknas,
– överskott återbetalas i vissa fall eller ligger
kvar på kontot för att räknas av mot kommande
debiteringar,
– obetalda belopp, det vill säga underskott på
skattekontot, överlämnas efter betalningsuppmaning (rubriceras som betalningskrav),
fortlöpande för indrivning till Kronofogdemyndigheten, s.k. restföring,
– efter restföring finns obetalda skattefordringar registrerade på skattekontot.
För varje transaktion på skattekontot anges en
transaktionsdag som motsvarar den dag då

Det svenska arbetsrättsliga systemet har många
gemensamma drag med motsvarande system i de
andra nordiska länderna men skiljer sig från vad
som gäller i övriga EU-länder. Skillnaden har att
göra med den starka ställning som arbetsmarknadsorganisationerna traditionellt har i
Norden.
Den lagstiftning som finns på det
arbetsrättsliga området är till stor del
semidispositiv, dvs. den kan frångås genom
kollektivavtal som ingås av arbetsmarknadens
parter. Med kollektivavtal avses ett skriftligt
avtal mellan arbetsgivarorganisation eller
arbetsgivare och arbetstagarorganisation om
anställningsvillkor för arbetstagare eller om
förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och
arbetstagare. År 2012 täcktes 88 procent av
arbetstagarna i Sverige av kollektivavtal och 70
procent av arbetstagarna var organiserade i
fackföreningar. Den stora anslutningen och
frånvaron av bestämmelser i lag som begränsar
organisationernas verksamhet bidrar till en hög
grad av autonomi.
6.17.2.2 Arbetstid och lön

Arbetstidslagen (1982:673) – som delvis har sin
grund i EU-rätten (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november
2003 om arbetstidens förläggning i vissa
avseenden) – innehåller i huvudsak bestämmelser
om förläggning och omfattning av arbetstiden.
Avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser
kan i stor utsträckning göras genom
kollektivavtal. Den närmare regleringen av
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transaktionen registrerades på kontot och en
ränteberäkningsdag som anger den första dag
som transaktionen kan medföra en ränteberäkning på kontot.
På ett skattekonto ska Skatteverket registrera
1) skatter och avgifter som ska betalas eller
tillgodoräknas, 2) belopp som ska dras ifrån eller
läggas till slutlig skatt enligt slutskatteberäkningen i 56 kap. 9 § samt 3) inbetalningar
och utbetalningar (61 kap. 1 § första stycket
skatteförfarandelagen).
En registrering på skattekontot innebär i
praktiken att kontot antingen debiteras (påförs)
ett belopp att betala eller krediteras (tillgodoförs) ett belopp. På skattekontot registrerar
Skatteverket löpande debiterade preliminära
skatter. Detsamma gäller sådana skatter och
avgifter som den skattskyldige redovisar i en
skattedeklaration, avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatter. På
skattekontot registreras också varje betalning
som den skattskyldige gör till Skatteverkets
särskilda konto för skatteinbetalningar.
Enligt huvudregeln registreras (debiteras)
belopp som ska betalas på förfallodagen och
belopp som ska tillgodoräknas (krediteras) så
snart
det
finns
underlag
(61 kap. 2 §
skatteförfarandelagen). Vilka förfallodagarna är
framgår av bestämmelserna i 62 kap. 3–5, 8–
10 §§ samt 61 kap. 4 § skatteförfarandelagen.
Huvudregeln innebär t.ex. att skatteavdrag som
redovisas i en skattedeklaration registreras på
kontot på förfallodagen. Omprövningsbeslut
som medför att en skatt eller avgift sätts ned
registreras på den dag beslut fattas eftersom det
då finns underlag för att tillgodoräkna den skatteller avgiftsskyldige beloppet. Ett omprövningsbeslut som innebär att en skatt eller en avgift
höjs, dvs. ytterligare skatt eller avgift ska betalas,
registreras på skattekontot på förfallodagen.
I praktiken tas belopp som ska betalas upp i
skattekontosystemet, i ett bevakningsregister
(Bevakningstransaktioner), redan på beslutsdagen. Detta sker för att ett hinder mot
återbetalning ska kunna beaktas i enlighet med
62 kap. 14 § och 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen då återbetalningar huvudsakligen sker
maskinellt. Eftersom beslutad men inte förfallen
F-skatt och särskild A-skatt inte utgör hinder
mot återbetalning tas dessa belopp inte in i
skattekontosystemet förrän på förfallodagen.
Skatteverket ska stämma av skattekontot varje
månad om något annat belopp än ränta har

registrerats (61 kap. 7 § skatteförfarandelagen).
Med avstämning av ett skattekonto menas att
inbetalda och andra tillgodoförda belopp jämförs
med påförda belopp och att ett saldo räknas
fram. Månadsavstämning görs oftast första
lördagen varje månad. En avstämning av
skattekontot ska följas av ett kontoutdrag till
den skattskyldige på det sätt och i den
omfattning som Skatteverket föreskriver.
6.17.2.4 Statsstöd

Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget (tidigare
artikel 87.1 i EG-fördraget) är stöd som ges av
en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel
som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag
eller viss produktion inte tillåtet om det påverkar
handeln mellan medlemsstaterna. Enligt artikel
108.3 i EUF-fördraget (tidigare artikel 88.3 i
EG-fördraget) ska sådant stöd anmälas till
Europeiska kommissionen som bedömer om
stödet kan anses förenligt med den gemensamma
marknaden och därmed ska tillåtas.
I artikel 107.1 anges att om inte annat
föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av
vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar
att snedvrida konkurrensen genom att gynna
vissa företag eller viss produktion, oförenligt
med den inre marknaden i den utsträckning det
påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
För att kriterierna i artikel 107.1 ska vara
uppfyllda krävs att det rör sig om ett stöd. Stödet, av vilket slag det än är, ska
1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av
statliga medel,
2. snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss
produktion, och
3. påverka handeln mellan medlemsstaterna.
Vid tillämpning av statsstödsreglerna ska
begreppet stöd enligt praxis ges en vid tolkning.
EU-domstolen har definierat begreppet stöd
som varje åtgärd varigenom medlemsstaterna för
att genomföra sina egna ekonomiska och sociala
mål genom ensidiga och självständiga beslut ger
företag eller andra rättssubjekt tillgång till medel
eller fördelar som ska främja förverkligandet av
de eftersträvade ekonomiska eller sociala målen.
Enligt fast praxis från EU-domstolen är det inte
medlemsstatens avsikt eller åtgärdens syfte som
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är av betydelse i bedömningen om en åtgärd utgör statligt stöd enligt dessa kriterier utan åtgärdens effekt. Det krävs att stödet ges av en medlemsstat och att det ges med statliga medel.
Även begreppet företag ska i detta sammanhang ges en bred definition och omfattar enligt
EU-domstolen varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett rättslig form och sättet
för finansiering.
Beträffande det andra rekvisitet, att en åtgärd
ska anses snedvrida eller hota att snedvrida
konkurrensen, är det avgörande huruvida mottagarens finansiella ställning som helhet kan
komma att stärkas i förhållande till konkurrenternas. Även åtgärder som lättar ett företags
finansiella ställning i förhållande till det normala
omfattas. Åtgärder som är ägnade att gynna
ekonomin som sådan, t.ex. generella skattesänkningar, anses inte snedvrida konkurrensen.
Vid tillämpningen av artikel 107.1 ska avslutningsvis det tredje rekvisitet bedömas, dvs.
huruvida ett stöd påverkar handeln mellan medlemsstater. Denna bedömning ska ske på förhand och det krävs alltså inte att någon verklig
effekt kan påvisas. Det räcker att ett samband
föreligger mellan stödåtgärden och en potentiell
påverkan. För att rekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs inte att mottagarföretaget bedriver
internationell verksamhet.
6.17.2.5 Sjukpenninggrundande inkomst

Nuvarande regler för den sjukpenninggrundande
inkomsten
Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI)
utgör inkomstunderlag för olika arbetsbaserade
socialförsäkringsförmåner som betalas ut per
dag, bl.a. sjukpenning, föräldrapenning och
närståendepenning. SGI är den årliga inkomst i
pengar som en försäkrad tills vidare kan antas få
för eget arbete. Inkomstens storlek påverkar
därmed storleken på en individs SGI.
SGI för en försäkrad fastställs i normalfallet i
samband med att den försäkrade begär en
ersättning som beräknas på grundval av SGI eller
att det annars behövs för handläggningen av ett
ärende. SGI tar sikte på framtida inkomster. Vid
fastställandet av SGI är det en bedömning av den
försäkrades framtida stadigvarande inkomst som
ska göras. För att en inkomst ska anses vara
stadigvarande krävs i regel att den ska vara
gällande i minst sex månader i följd. Att
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inkomsten ska beräknas som årlig inkomst
innebär att tillfälliga inkomstvariationer i regel
inte ska påverka SGI.
När SGI har fastställts beräknas förmåner
utifrån denna till dess att det uppstår skäl till
ändring. Storleken på den ersättning som lämnas
för respektive förmån bygger på den SGI som
har fastställts och på de ersättningsnivåer som
gäller för respektive förmån. SGI ändras i regel
först när en försäkrad ansöker om en förmån
som bygger på SGI, men kan i vissa fall även
ändras under en pågående ersättningsperiod. I
dessa fall är den försäkrades SGI normalt
skyddad mot sänkning. En sådan SGI får dock
höjas efter faktisk löneförändring eller, för bl.a.
arbetslösa, omräknas med hjälp av konsumentprisindex.
När SGI fastställs beräknas i vissa fall även
individens årsarbetstid. Årsarbetstid är det antal
timmar eller dagar per år som en försäkrad kan
antas komma att tills vidare ha i sitt
förvärvsarbete som ordinarie arbetstid, eller
motsvarande normal arbetstid.
SGI-skydd
En person som inte längre har någon inkomst av
arbete omfattas som regel inte av den
arbetsbaserade försäkringen och får inte behålla
sin sjukpenninggrundande inkomst. Det finns
dock undantag från denna regel i form av olika
SGI-skydd. SGI-skydd innebär att en persons
SGI vid vissa förvärvsavbrott inte sänks eller går
förlorad trots att personen inte längre har någon
inkomst av arbete eller har en lägre sådan till
följd av att omfattningen av förvärvsarbete under
en period har minskat. SGI-skydd utgör ett
avsteg från inkomstbortfallsprincipen som gäller
i flera av socialförsäkringsförmånerna. SGIskydd träder in vid bl.a. förvärvsavbrott för
studier, arbetslöshet, föräldraledighet och
sjukdom. I dessa fall har det ansetts att
förvärvsavbrottet är så skyddsvärt att individen
får ett SGI-skydd under avbrottet. Skyddet har
motiverats utifrån ett antal principer, det handlar
exempelvis om principen om att värna ökat
barnafödande eller värna anknytningen till
förvärvslivet.
I dag tillämpas tre olika principiella lösningar
för att åstadkomma SGI-skydd, nämligen
1. aktiv SGI – individen får behålla sitt
försäkringsskydd under förvärvsavbrottet,
2. vilande SGI – försäkringsskyddet hålls
vilande under förvärvsavbrottet eller
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3. individen får tillbaka sitt försäkringsskydd,
sin SGI, efter förvärvsavbrottet.
De olika lösningarna påverkar hur ersättningen ska beräknas och följaktligen även nivån
på den ersättning som lämnas.
Den första principen innebär att den enskilde
får behålla sitt försäkringsskydd och vid t.ex.
sjukdom har den försäkrade – om han eller hon
skulle beviljas dagersättning under sådan tid –
rätt till ersättning baserad på den tidigare
sjukpenninggrundande inkomsten. Principen
kan gälla exempelvis arbetslösa, föräldralediga,
vid graviditet och vid sjukdom.
Den andra principen innebär att t.ex. en
student som uppbär studiestöd har rätt att få en
tidigare fastställd SGI vilande under studietiden.
Om han eller hon t.ex. har en tillfällig anställning
under studietiden och på grund av sjukdom
behöver avstå från denna, baseras sjukpenningen
i sådana fall på inkomsten från den tillfälliga
anställningen, s.k. studietids-SGI. Om personen
emellertid på grund av ett längre sjukfall måste
avbryta studierna aktiveras den ursprungliga
sjukpenninggrundande inkomsten.
Den tredje principiella lösningen för att
åstadkomma SGI-skydd innebär att individen
visserligen förlorar sitt försäkringsskydd men att
denne under vissa omständigheter kan få tillbaka
sitt skydd. När den försäkrade får tillbaka sitt
försäkringsskydd grundar sig ersättningen under
t.ex. sjukdom lägst på den ursprungliga
sjukpenninggrundande inkomsten. Exempel på
situationer där individen kan få tillbaka sitt
försäkringsskydd är efter en tid som
biståndsarbetare.
Utöver dessa lösningar finns även ett allmänt
skydd av SGI, ett slags allmänt efterskydd, vilket
innebär
att
den
sjukpenninggrundande
inkomsten inte får sänkas de tre följande
månaderna efter att ett förvärvsarbete har
upphört, oavsett orsaken till förvärvsavbrottet
eller den enskildes avsikt.

6.17.3 Stöd vid korttidsarbete införs
Regeringens förslag: Ett statligt subventionerat

system (stöd vid korttidsarbete) införs med
syfte att i mycket allvarliga konjunkturella
situationer bevara arbetstillfällen vid företag som
möter en vikande efterfrågan genom att anställda
tillfälligt går ned i arbetstid och lön.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Regelrådet avstyrker
förslaget då konsekvensanalysen för företagen
saknar en beloppsmässig uppskattning av
administrativa kostnader och tidsåtgång för
ansökningsförfarandet.
Skälen för regeringens förslag: Ett viktigt led
i sysselsättningspolitiken är att dämpa kraftiga
ökningar av arbetslösheten i lågkonjunkturer. I
det syftet kan olika slag av stabiliseringspolitiska
åtgärder vidtas. Ett slag av åtgärder riktar sig mot
att direkt stödja sysselsättningen i lågkonjunkturer.
Ett sådant slag av åtgärd är statligt stöd vid
korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att
arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön.
Tre parter – staten, arbetsgivare och arbetstagare
– delar på kostnaden för arbetstidsminskningen.
En sådan stödåtgärd syftar till att bevara
arbetstillfällen i djupa lågkonjunkturer. För
företag som då möter en vikande efterfrågan och
behöver minska antalet arbetade timmar kan
tillämpning av korttidsarbete vara ett alternativ
till att säga upp personal. När efterfrågan faller i
en lågkonjunktur och behovet av arbetsinsats
generellt sjunker i företagen kan därför
tillämpning av korttidsarbete leda till att
sysselsättningen hålls uppe mer och att
arbetslösheten ökar mindre än som annars hade
varit fallet.
Stödåtgärden underlättar för företagen att
behålla kompetens under lågkonjunkturen. När
ekonomin börjar återhämta sig kan företagen
snabbt öka produktionen genom att åter öka
arbetstiden för de anställda. Det innebär att
korttidsarbete kan bidra till att företagen kan
öka produktionen snabbare och effektivare än
om de behöver genomföra nyrekryteringar, dvs.
att återhämtningen underlättas efter en låg339
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konjunktur. Genom korttidsarbete undviker
arbetsgivaren också de direkta kostnader som
uppsägningar och nyrekryteringar är förknippade med. För ett företag som behöver en
snabb kostnadsanpassning till följd av likviditetsproblem kan korttidsarbete också vara att
föredra eftersom det ger upphov till snabbare
kostnadsminskningar än uppsägningar.
Ur den enskilde arbetstagarens perspektiv
medför korttidsarbete att risken att bli arbetslös
minskar. Arbetstagare kan också uppfatta
korttidsarbete som en mer solidarisk modell för
att hantera fallande efterfrågan i ett företag än att
vissa arbetstagare måste sägas upp.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan
statligt stöd vid korttidsarbete leda till jämnare
inkomstfördelning under lågkonjunkturen.
Stödåtgärden kan också resultera i positiva
effekter för sysselsättningen på lång sikt genom
att i grunden långsiktigt konkurrenskraftiga och
solida – men tillfälligt illikvida – företag överlever en djup lågkonjunktur.
Under den s.k. finanskrisen tillämpades stöd
vid korttidsarbete i ett flertal EU-länder.
Utvärderingar av de olika stödåtgärderna talar
för att de hade positiva effekter på sysselsättningen under krisen.
Mot denna bakgrund anser regeringen att stöd
vid korttidsarbete i mycket allvarliga
konjunkturella
situationer
bör
införas.
Majoriteten av remissinstanserna delar denna
bedömning.
Regelrådet avstyrker förslaget då konsekvensanalysen för företag saknar en beloppsmässig
uppskattning av administrativa kostnader och
tidsåtgång för ansökningsförfarandet. En
konsekvensanalys för företagen finns i avsnitt
6.17.9.
6.17.4 Allmänt om regelverket om stöd vid
korttidsarbete
6.17.4.1 Lag- eller förordningsform?
Regeringens förslag: Stöd vid korttidsarbete

regleras i en särskild lag.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
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Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Juridiska
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet
framhåller att skälen för att hålla isär
permitteringsinstitutet och regelverket om stöd
vid korttidsarbete bör redovisas.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 8 kap.
2 § regeringsformen ska vissa slag av föreskrifter
meddelas genom lag, bl.a. om de avser enskildas
personliga ställning och deras personliga och
ekonomiska förhållanden inbördes. Riksdagen
kan emellertid i viss utsträckning bemyndiga
regeringen att meddela föreskrifter av detta slag
(8 kap. 3–5 §§ regeringsformen). Föreskrifter
som regeringen meddelat med stöd av ett
bemyndigande enligt regeringsformen ska
underställas riksdagen för prövning om
riksdagen bestämmer det (8 kap. 6 § regeringsformen). Av 8 kap. 7 § regeringsformen framgår
att regeringen utöver vad som följer av 8 kap. 3–
5 §§ regeringsformen bl.a. får meddela föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av
riksdagen. Detta brukar benämnas regeringens
restkompetens. Att regeringen får meddela
föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att
riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne
(8 kap. 8 § regeringsformen).
Syftet med ett regelverk om stöd vid
korttidsarbete är att ange när och under vilka
förutsättningar stöd kan lämnas till arbetsgivare.
Föreskrifter som – under vissa förutsättningar –
ger arbetsgivare rätt att erhålla stöd vid
korttidsarbete är inte av sådant slag att de måste
meddelas genom lag. Det innebär att sådana
föreskrifter i och för sig kan meddelas av
regeringen. Med hänsyn till stödåtgärdens
mycket speciella karaktär och till dess betydande
budgeteffekt samt till att vissa föreskrifter kräver
lagform, anser regeringen att det är lämpligt att
regelverket om stöd vid korttidsarbete regleras i
en särskild lag. Majoriteten av remissinstanserna
delar denna bedömning.
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet framhåller att skälen för att hålla isär
permitteringsinstitutet och regelverket om stöd
vid korttidsarbete bör redovisas. Regeringen vill
med anledning av detta framhålla att statligt stöd
enbart kan bli aktuellt i fall då arbetstagare går
ner i arbetstid och lön enligt särskilda avtal på
det sätt som regleras i den föreslagna lagen.
Regeringen anser att det är ändamålsenligt att i
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detta sammanhang använda benämningen korttidsarbete.
6.17.4.2 Särskilda föreskrifter om stödperioden
6.17.4.2.1

Regeringen meddelar föreskrifter
om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas

Regeringens förslag: Regeringen meddelar före-

skrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorian föreslås
att regeringens föreskrifter ska överlämnas till
riksdagen för godkännande och att föreskrifternas giltighet begränsas till fyra kalendermånader om föreskrifterna inte överlämnats till
riksdagen för godkännande inom en månad från
det att de meddelades eller inte godkänns av
riksdagen inom två månader från det att de
överlämnades till riksdagen.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: De s.k.
beredskapslagarna – däribland prisregleringslagen (1989:978) – ger regeringen fullmakt att
under krig, krigsfara och andra utomordentligt
kritiska förhållanden meddela föreskrifter i
ämnen som enligt regeringsformen ska meddelas
i lag. Övriga bestämmelser i beredskapslagarna –
som t.ex. kan avse de närmare förutsättningar
under vilka regeringen har rätt att meddela
angivna föreskrifter och själva förfarandet – är
permanent i tillämpning.
Stöd vid korttidsarbete ska endast kunna
lämnas i mycket allvarliga konjunkturella
situationer (se avsnitt 6.17.4.2.2). Härtill
kommer att föreskrifter i ämnet ska kunna
meddelas med förhållandevis kort varsel. Mot
denna bakgrund anser regeringen att det är
lämpligt att lagen om stöd vid korttidsarbete
utformas med beredskapslagstiftningen som
förebild. Det innebär att regeringen bör meddela
föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas. Övriga bestämmelser i lagen om stöd vid
korttidsarbete – som t.ex. avser under vilka

förutsättningar sådana föreskrifter får lämnas
och själva förfarandet – bör gälla permanent.
Att regleringen är av fakultativ karaktär
innebär att regeringen kan avstå från att meddela
föreskrifter i ämnet, även om de i lagen om stöd
vid korttidsarbete angivna förutsättningarna
under vilka regeringen får meddela föreskrifter
om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas är
uppfyllda (se avsnitt 6.17.4.2.2). En anledning till
att avstå från att meddela föreskrifter i ämnet
skulle kunna vara att andra åtgärder än stöd vid
korttidsarbete bedöms vara mer verkningsfulla i
det rådande konjunkturläget.
Gemensamt för beredskapslagarna är att
regeringens föreskrifter ska överlämnas till
riksdagen för godkännande. Föreskrifterna
upphör att gälla, om de inte överlämnas till
riksdagen inom en månad från det att
föreskrifterna meddelades eller riksdagen inte
godkänner föreskrifterna inom två månader från
det föreskrifterna överlämnades. Tiden för
överlämnande (en månad) räknas från dagen för
det regeringssammanträde då föreskrifterna
meddelades (se t.ex. prop. 1989/90:21 s. 52).
Motsvarande regelverk finns också på andra
områden, t.ex. i lagen (1995:96) om
internationella sanktioner. I promemorian
föreslogs mot denna bakgrund att regeringens
föreskrifter rörande stöd vid korttidsarbete ska
överlämnas till riksdagen för godkännande.
Till skillnad från vad som gäller på
beredskapslagarnas område är stöd vid korttidsarbete en fråga som ligger inom ramen för
regeringens s.k. restkompetens. Som Lagrådet
påpekat är en ordning med överlämnande av
regeringens föreskrifter till riksdagen för
prövning inte möjlig när regeringens normgivning vilar på restkompetensen. Regeringen
lämnar därför inget sådant förslag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 5 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
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6.17.4.2.2

Två förutsättningar för att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas

Regeringens förslag: För att regeringen ska få

meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas krävs att två
förutsättningar är uppfyllda.
För det första ska det råda en synnerligen djup
lågkonjunktur eller vara sannolikt att en sådan
lågkonjunktur är nära förestående.
För det andra ska stöd vid korttidsarbete
bedömas inte i beaktansvärd omfattning hindra
en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande
samhällsekonomiska nackdelar.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Flera remissinstanser
framhåller att förslaget om stöd vid
korttidsarbete kan komma att få olika slag av
samhällsekonomiskt oönskade effekter. Arbetsförmedlingen,
Arbetsgivarverket,
Ekonomistyrningsverket
(ESV),
Inspektionen
för
socialförsäkringen (ISF), Konjunkturinstitutet och
Svenska Journalistförbundet framhåller att
förslaget kan komma att få negativa effekter för
lönebildningen. Svenska Journalistförbundet
framhåller att frågan om hur förslaget påverkar
lönebildningen behöver övervägas vidare.
Medlingsinstitutet, Riksbanken och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) framhåller dock
att effekterna för lönebildningen – mot
bakgrund av stödåtgärdens utformning – kan
antas bli begränsade. Även Landsorganisationen i
Sverige (LO) framhåller att effekterna för
lönebildningen kan antas bli begränsade.
Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, ESV,
ISF, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering
(IFAU),
Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Statskontoret framhåller att förslaget
kan komma att leda till undanträngningseffekter.
LO framhåller dock att undanträngningseffekterna
kan
antas
bli
begränsade.
Arbetsgivarverket, ESV, IFAU, LO och
Riksbanken framhåller att förslaget kan komma
att leda till dödviktseffekter. ISF, IFAU,
Konjunkturinstitutet, Länsstyrelsen i Västra
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Götalands län, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Medlingsinstitutet, Riksbanken och Statskontoret pekar på svårigheterna att bedöma om
förutsättningarna för att regeringen ska få
meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas är uppfyllda.
Statskontoret framhåller att detta försvårar olika
slag av uppföljningar. Konjunkturinstitutet,
Medlingsinstitutet och SKL pekar på
svårigheterna att använda sysselsättningsgapet
som mått på konjunkturläget. Konjunkturinstitutet anser att också andra mått än
sysselsättningsgapet bör kunna komma i fråga.
Skälen för regeringens förslag: Som flera
remissinstanser framhållit kan stöd vid
korttidsarbete få olika slag av samhällsekonomiskt oönskade effekter. För det första
kan stödåtgärden få negativa effekter för
lönebildningen. Stödåtgärden innebär att risken
för att arbetstagare ska förlora sina anställningar
minskar. De som har en anställning (s.k.
insiders) får därmed en starkare ställning än de
som saknar anställning (s.k. outsiders). Det kan
leda till en högre jämviktsarbetslöshet genom att
trycket på löneökningar från insiders ökar.
Dessa effekter för lönebildningen uppstår redan i
samband med att det skapas beredskap för att
skydda befintliga arbetstillfällen i lågkonjunkturer. Hur omfattande de negativa
effekterna blir beror framför allt på hur ofta
arbetsmarknadens parter förväntar sig att stödåtgärden kommer att tillämpas. Om arbetsmarknadens parter förväntar sig att stödåtgärden
endast kommer att tillämpas i synnerligen djupa
och förhållandevis sällan återkommande
lågkonjunkturer kan effekten för lönebildningen
antas bli väsentligt mindre än om parterna
förväntar sig att stödåtgärden kommer att
tillämpas i mer vanligt förekommande lågkonjunkturer av normalt djup.
Stödåtgärden kan vidare leda till högre
lönekrav efter en avslutad period med korttidsarbete genom att arbetstagare som gått med på
löneminskningar under lågkonjunkturen kräver
kompensation i form av större löneökningar när
lågkonjunkturen är över och företagets
produktionsvolym åter ökat. Det kan i sin tur
leda till att färre nya arbetstillfällen skapas under
återhämtningsfasen och en efterföljande högkonjunktur. Det kan inte heller uteslutas att
stödåtgärden leder till att det blir svårare för
outsiders att komma in på arbetsmarknaden
under återhämtningsfasen genom att behovet av
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nyrekryteringar blir lägre. Om långtidsarbetslösheten därigenom ökar kan såväl lönebildning
som jämviktsarbetslöshet påverkas ofördelaktigt.
Andra negativa effekter som kan uppstå till
följd av stöd vid korttidsarbete är s.k.
undanträngningseffekter. De uppstår om
stödåtgärden leder till att arbetstillfällen bevaras i
lågproduktiva företag som på lång sikt inte kan
behålla dessa arbetstillfällen. Om arbetskraft på
det sättet hålls kvar i företag med låg
produktivitet kan företag med högre
produktivitet och tillväxtpotential få svårare att
rekrytera den arbetskraft som behövs.
Undanträngningseffekter leder således till att
samhällsekonomiskt önskvärda strukturella
förändringar i ekonomin fördröjs. Dessa
potentiella effektivitetsförluster är sannolikt
mindre framträdande så länge det råder
lågkonjunktur. De blir mer framträdande när
återhämtningen inleds och efterfrågan på
arbetskraft åter ökar. De bör också vara mer
betydande i en lågkonjunktur som samverkar
med omfattande strukturella problem än i
lågkonjunkturer som drivs av störningar i
efterfrågan.
Stödåtgärden kan slutligen leda till s.k.
dödviktseffekter. Med dödviktseffekter förstås
att stöd lämnas till företag som ändå skulle ha
valt att behålla sin personal även i avsaknad av
statlig subvention. Dödviktseffekter innebär att
skattemedel inte används effektivt.
Mot denna bakgrund – och i syfte att begränsa
de samhällsekonomiskt oönskade effekterna av
stödåtgärden – bör som utgångspunkt stödåtgärden tillämpas endast i mycket allvarliga
konjunkturella situationer. Till skillnad från
Svenska Journalistförbundet anser regeringen att
det inte finns skäl att ytterligare utreda frågan
om hur stödåtgärden påverkar lönebildningen.
Den första förutsättningen för att regeringen
ska få meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas bör vara att det ska det
råda en synnerligen djup lågkonjunktur eller vara
sannolikt att en sådan lågkonjunktur är nära
förestående. Till grund för prövningen kan ligga
t.ex. prognoser om konjunkturläget. Som en
allmän utgångspunkt bör gälla att prognosen ska
ta sikte på en tidsperiod om ett till två år.
Prognosperiodens längd motiveras av att det
normalt tar en tid från det att en störning träffar
ekonomin till dess att den fått full effekt på
produktion och sysselsättning. Konjunkturläget
kan mätas på olika sätt. Vilket mått som är att

föredra beror bl.a. på vad syftet med prognosen
är. Ett tänkbart mått på konjunkturlägets djup är
ett s.k. sysselsättningsgap. Ett gapmått mäter
den procentuella avvikelsen i en viss variabel från
den långsiktigt hållbara nivån (den potentiella
nivån). Sysselsättningsgapet utgår från en
bedömning av mängden lediga resurser på
arbetsmarknaden och är ett av flera gapmått för
arbetsmarknaden. Sysselsättningsgapet är ett
mått på den procentuella avvikelsen i
sysselsättning från den potentiella sysselsättningen. Det går inte att med någon precision
ange vid vilken nivå på sysselsättningsgapet det
är samhällsekonomiskt motiverat att stöd vid
korttidsarbete aktualiseras. Som en allmän
utgångspunkt kan emellertid gälla att ett
sysselsättningsgap om minus tre procent eller
lägre får anses motsvara en synnerligen djup
lågkonjunktur. I inledningen av den s.k.
finanskrisen visade prognoser att sysselsättningsgapet skulle komma att understiga minus
tre procent. Som Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet och SKL framhåller är sysselsättningsgapet som mått på konjunkturlägets djup inte
invändningsfritt. Regeringen delar därför
Konjunkturinstitutets bedömning att också
andra mått på konjunkturläget än sysselsättningsgapet bör kunna användas vid bedömningen av om det råder en synnerligen djup
lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan
lågkonjunktur är nära förestående.
Den andra förutsättningen för att regeringen
ska få meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas är att stödet inte i
beaktansvärd omfattning bedöms hindra en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medför andra betydande samhällsekonomiska nackdelar. Stöd vid korttidsarbete
kan leda till att en samhällsekonomiskt önskvärd
strukturomvandling fördröjs, dvs. att arbetskraft
stannar i lågproduktiva företag och att högproduktiva företag därigenom får svårare att växa
(s.k. undanträngningseffekter). Hur stora
undanträngningseffekterna blir beror bl.a. på om
lågkonjunkturen främst är orsakad av minskad
efterfrågan eller främst av strukturella problem.
Om lågkonjunkturen orsakats av låg efterfrågan
bör riskerna för undanträngningseffekter vara
förhållandevis begränsade. Korttidsarbete kan i
så fall antas vara motiverat av ett önskemål att
möta tillfälligt låg efterfrågan på arbetskraft. Om
lågkonjunkturen i stället orsakats av, eller
samverkar med, betydande strukturella problem
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kan däremot stödåtgärden leda till oönskade
undanträngningseffekter i större utsträckning. I
så fall föreligger en risk att ekonomins
produktionskapacitet hämmas genom att arbetskraft hålls kvar i företag utan långsiktig bärkraft
och att andra företag får svårare att växa. En
stödperiod bör inte föreskrivas om detta bedöms
ske i beaktansvärd omfattning. Inte heller bör
stödåtgärden aktiveras om det bedöms leda till
andra betydande samhällsekonomiska nackdelar,
t.ex. att lönebildningen påverkas på ett
ofördelaktigt sätt.
Regeringens föreskrifter bör föregås av en
sammanvägd bedömning av om de förutsättningar under vilka regeringen får meddela
föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas är uppfyllda. ISF, IFAU, Konjunkturinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Statskontoret, pekar på
svårigheterna att bedöma om dessa kriterier är
uppfyllda och Statskontoret framhåller att detta
försvårar uppföljning och utvärdering av
stödåtgärden. Regeringen har förståelse för att
det kan vara svårt att bedöma om
förutsättningarna för att regeringen ska få
meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas är uppfyllda. Det ligger
emellertid i sakens natur att de angivna
förutsättningarna är allmänt hållna och ger
utrymme för skönsmässiga bedömningar.
Lagförslag
Förslaget föranleder 5 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.4.2.3

Konjunkturinstitutets bedömning
och Barometerindikatorn

Regeringens bedömning: Till grund för rege-

ringens bedömning av om förutsättningarna för
stöd vid korttidsarbete är uppfyllda bör finnas en
bedömning från Konjunkturinstitutet.
När Barometerindikatorn är lägre än 80 bör
Konjunkturinstitutet göra en bedömning av om
förutsättningarna för stöd vid korttidsarbete är
uppfyllda.
Regeringen kan meddela föreskrifter om
Konjunkturinstitutets
bedömning
och
Barometerindikatorn.
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Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot bedömningen. Ekonomistyrningsverket (ESV), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU), Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet framhåller att det är viktigt att
stödåtgärden inte sätts in för sent. Medlingsinstitutet anser att Konjunkturinstitutets
bedömning av om förutsättningarna för stöd vid
korttidsarbete är uppfyllda leder till onödigt
dröjsmål. ESV, Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) och IFAU anser att det föreligger en risk
för att Barometerindikatorn kan komma att
manipuleras. ESV, Näringslivets Regelnämnd
(NNR) och Fordonskomponentgruppen (FKG)
anser att Barometerindikatorn, mot bakgrund av
dess bredd, är trubbig som indikator på en
förestående
och
djup
lågkonjunktur.
Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och
Landsorganisationen i Sverige (LO) framhåller
att Barometerindikatorns gränsvärde om 80 som
utgångspunkt är en lämplig indikator på en
förestående och djup lågkonjunktur, men att
Barometerindikatorns gränsvärde och valet av
indikator kan komma att behöva ses över i
framtiden. LO och Svensk industriförening (Sinf)
anser att frågan om Barometerindikatorn – som
indikator på en förestående och djup
lågkonjunktur – bör kompletteras med andra
indikatorer behöver övervägas vidare.
Skälen
för
regeringens
bedömning:
Regeringens bedömning av om förutsättningarna
för stöd vid korttidsarbete är uppfyllda bör vila
på ett allsidigt underlag. Till grund för
prövningen bör i första hand ligga en bedömning
från Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutets
bedömning bör ta sikte på om förutsättningarna
för stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.
Som ESV, IFAU, Konjunkturinstitutet och
Medlingsinstitutet framhåller bör stödåtgärden, i
syfte att få avsedd effekt på sysselsättningen,
sättas in i inledningsskedet av en synnerligen
djup lågkonjunktur. Det är inte ändamålsenligt
att avvakta med stödåtgärden till dess
konjunkturläget redan är exceptionellt svagt. För
att Konjunkturinstitutets bedömning ska
aktualiseras bör det emellertid finnas tydliga
tecken på en förestående och djup lågkonjunktur
enligt en förutbestämd indikator. Som
Konjunkturinstitutet och LO framhåller är det
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viktigt att den valda indikatorn är bred i den
bemärkelsen att den mäter tillståndet i hela
ekonomin. Det minskar risken för att indikatorn
fångar ett efterfrågefall som endast drivs av
strukturomvandling. Indikatorn bör också vara
ett så objektivt mått på konjunkturläget som
möjligt. Den bör alltså inte kräva att en
bedömning av jämvikten för olika variabler görs
och den bör inte heller kunna påverkas. Det är
också en fördel om indikatorn publiceras med
förhållandevis täta intervaller. Slutligen bör
indikatorn avspegla konjunkturutvecklingen.
Barometerindikatorn är en bred indikator som
omfattar hela ekonomin utom offentlig sektor.
Företag och hushåll tillfrågas om både nuläget
och förväntningar om den närmaste framtiden.
Företagen tillfrågas bl.a. om produktionsvolym,
orderstock och planerade förändringar i antalet
anställda. Barometerindikatorn har relativt stark
samvariation med förändringen av BNP.
Barometerindikatorn har ett medelvärde på 100
och en standardavvikelse på 10. Värden under
100 motsvarar en svagare ekonomi än normalt
och värden under 90 en mycket svagare ekonomi
än normalt. Under finanskrisen visade Barometerindikatorn som lägst 71, se diagram 6.10.
Diagram 6.10 Barometerindikatorn
Index
120

110

100

90

av om förutsättningarna för stöd vid
korttidsarbete är uppfyllda. Konjunkturinstitutet
bör lämna sin bedömning till regeringen inom
tre veckor. Till skillnad från Medlingsinstitutet
anser regeringen att Konjunkturinstitutets
bedömning är en viktig komponent i regeringens
beslutsunderlag och att ett dröjsmål om tre
veckor är godtagbart i sammanhanget.
ESV, ISF, IFAU, NNR och FKG framför
kritik mot Barometerindikatorn som indikator
på en förestående och djup lågkonjunktur.
Regeringen anser att risken för att
Barometerindikatorn ska kunna manipuleras är
mycket liten. Regeringen har viss förståelse för
remissinstansernas bedömningar att Barometerindikatorn är trubbig. Trots det anser regeringen
att de skäl som ovan redovisats för att
Barometerindikatorns är lämplig som indikator
på en förestående och djup lågkonjunktur väger
tyngre än de invändningar som remissinstanserna framför. Som KI, Svenskt Näringsliv
och LO framhåller kan Barometerindikatorns
gränsvärde och valet av indikator komma att
behöva ses över i framtiden. Det bör emellertid,
mot bakgrund av den anförda remisskritiken,
understrykas att regeringen alltid har att göra en
självständig bedömning av om förutsättningarna
för att stöd vid korttidsarbete ska lämnas är
uppfyllda. Mot denna bakgrund anser regeringen
– till skillnad från LO och Sinf – att
Barometerindikatorn inte behöver kompletteras
med andra indikatorer. Närmare föreskrifter om
Konjunkturinstitutets bedömning och Barometerindikatorn bör emellertid lämnas i förordningsform.
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Amn.: Barometerindikatorn utgörs här av kvartalsvärden. Streckad linje avser
Konjunkturinstitutets historiska förlängning baserad på en delmängd av
informationen. Mycket svagare respektive starkare ekonomi definieras av att
Barometerindikatorn befinner sig en standardavvikelse från sitt medelvärde 100.
Källa: Konjunkturinstitutet.

I likhet med Konjunkturinstitutet, Svenskt
Näringsliv och LO anser regeringen att som
utgångspunkt bör gälla att ett lämpligt gränsvärde för Barometerindikatorn är 80. Det
innebär att när Barometerindikatorn är lägre än
80 bör Konjunkturinstitutet göra en bedömning
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6.17.4.2.4

Tidsperiod och förlängning

Regeringens förslag: Regeringens föreskrifter ska

avse en tid av tolv kalendermånader.
Om förutsättningarna för att regeringen ska
få meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas är uppfyllda, får den
tidsperiod som föreskrifterna avser förlängas en
gång med tolv kalendermånader.
Föreskrifter om förlängning får meddelas
tidigast sex kalendermånader efter det att
föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas meddelades.
När en tidsperiod har löpt ut får föreskrifter
om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas avse en
tidsperiod som infaller tidigast 24 kalendermånader från den tidpunkt när tidsperioden löpt
ut.
Regeringens bedömning: Regeringen kan meddela föreskrifter om Konjunkturinstitutets bedömning.
Promemorians förslag och bedömning
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Konjunkturinstitutet
anser att en tidsperiod inte ska kunna förlängas.
Under alla omständigheter anser Konjunkturinstitutet och Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) att andra
förutsättningar för att preliminärt stöd ska
lämnas ska gälla vid en förlängning av en
tidsperiod. Facket för skogs-, trä- och grafisk
bransch (GS), Industriarbetsgivarna, Industri- och
Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Landsorganisationen i
Sverige (LO) anser att det inte ska finnas någon
karenstid, eftersom kriser kan drabba Sverige
med återkommande och förhållandevis korta
mellanrum.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: Stöd vid korttidsarbete bör lämnas under
en begränsad tid (tidsperiod). För att
stödåtgärden ska vara förutsägbar för arbetsgivare och arbetstagare bör utgångspunkten vara
att stöd ska lämnas under hela tidsperioden, även
om det visar sig att den konjunkturella
situationen blir mindre allvarlig eller kortvarigare
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än förväntat eller om åtgärden i övrigt inte längre
framstår som motiverad. Det talar för att
tidsperioden bör vara förhållandevis kort. För att
stödåtgärden ska kunna ge effekt på
sysselsättningen under den djupa krisen bör
tidsperioden emellertid inte vara alltför kort.
Mot denna bakgrund bör tidsperioden som
utgångspunkt begränsas till tolv kalendermånader. Det kan emellertid inte uteslutas att
den djupa krisen inte visar tecken på att vika
under en tidsperiod. Mot denna bakgrund anser
regeringen
–
till
skillnad
från
Konjunkturinstitutet – att en tidsperiod bör
kunna förlängas. Majoriteten av remissinstanserna delar denna bedömning. Förlängs
perioden bör den ytterligare tidsperiod som
föreskrifterna avser vara tolv kalendermånader.
Föreskrifter om förlängning av en tidsperiod bör
också förutsätta att förutsättningarna för att
regeringen ska få meddela föreskrifter om att
stöd vid korttidsarbete ska lämnas är uppfyllda.
Föreskrifter om förlängning av en tidsperiod
bör inte kunna meddelas i alltför nära
tidsmässigt samband med föreskrifterna att stöd
vid korttidsarbete ska lämnas. Samtidigt bör en
förlängning ske i god tid innan tidsperioden
löper ut. Mot denna bakgrund bör föreskrifter
om förlängning meddelas tidigast sex
kalendermånader
från
tidpunkten
för
meddelandet av föreskrifterna att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas. Vid den tidpunkten
bör Konjunkturinstitutet göra en bedömning
om förutsättningarna för att stöd vid
korttidsarbete ska kunna lämnas är uppfyllda.
Närmare föreskrifter om Konjunkturinstitutets
bedömning bör emellertid lämnas i förordningsform.
Mot bakgrund av stödåtgärdens tillfälliga
natur bör en förlängning av en tidsperiod få
föreskrivas endast en gång. Det innebär att stöd
vid korttidsarbete kan lämnas för längst 24
kalendermånader åt gången. I detta ligger att en
viss tid bör förflyta innan regeringen ska få
meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas på nytt. Mot denna bakgrund
anser regeringen – till skillnad från GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen,
IF Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega
AB, TCO och LO – att en karenstid bör gälla.
Som dessa remissinstanser framhåller kan det
emellertid inte uteslutas att mycket allvarliga
konjunkturella situationer kan komma att
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drabba Sverige med förhållandevis täta
mellanrum. Mot denna bakgrund bör
karenstiden begränsas till 24 kalendermånader.
Karenstiden bör även gälla när en tidsperiod
upphör i förtid.
Konjunkturinstitutet och IFAU anser att
andra förutsättningar ska gälla när preliminärt
stöd ska lämnas vid en förlängning av en
tidsperiod. Regeringen anser emellertid att
samma förutsättningar för att preliminärt stöd
ska lämnas ska gälla under hela tidsperioden.
Lagförslag
Förslaget föranleder 6–8 §§ lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.4.3 Alla arbetsgivare utom offentligt
finansierad verksamhet
Regeringens förslag: Lagen om stöd vid korttidsarbete omfattar fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och juridiska personer.
Lagen gäller dock inte
– staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan,
– juridiska personer över vilka staten,
landsting, kommuner, kommunalförbund och
samverkansorgan, var för sig eller tillsammans,
har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten
avser affärsverksamhet, och
– arbetsgivare i fråga om verksamhet som
huvudsakligen är finansierad av allmänna medel
och där det enligt en offentligrättslig reglering
ankommer på det allmänna att tillhandahålla
verksamheten.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
föreslås att lagen om stöd vid korttidsarbete inte
ska omfatta staten, kommuner, landsting och
kommunalförbund samt aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,
landsting, kommuner och kommunalförbund
har ett rättsligt bestämmande inflytande. I
promemorian används beträffande det tredje
undantaget uttrycket ”finansierad av offentliga
medel”.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Arbetsförmed-

lingen, Sveriges Akademikers Centralorganisation
(Saco) och Svenska Journalistförbundet anser att
stödåtgärden ska ta sikte på en bransch eller ett
enskilt företag som drabbas av ekonomisk
nedgång. Statskontoret anser att det, sett mot
bakgrund av önskemålet att minimera
konkurrenspåverkan, är viktigt att stödåtgärden
gäller för hela landet och som utgångspunkt
omfattar alla slag av arbetsgivare. Svenskt
Näringsliv anser att reformer som syftar till att
stärka näringslivets konkurrenskraft i princip ska
vara generella till sin natur. Bokföringsnämnden
(BFN) anser att regionförbund och europeiska
grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)
ska undantas från tillämpningsområdet för lagen
om stöd vid korttidsarbete och att det är oklart
om med begreppet ”föreningar” avses – förutom
ekonomiska föreningar – ideella föreningar.
Almega AB anser att undantaget för ”arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen
är finansierad av offentliga medel” behöver
förtydligas.
Skälen för regeringens förslag: Arbetsförmedlingen, Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) och Svenska Journalistförbundet anser att stödåtgärden ska ta sikte på
en bransch eller ett enskilt företag som drabbas
av ekonomisk nedgång. Som framgår av avsnitt
6.17.4.2.2 bör stöd vid korttidsarbete emellertid
vara en åtgärd som tillämpas i mycket allvarliga
konjunkturella situationer och inte när en
bransch eller ett enskilt företag drabbas av en
ekonomisk nedgång. Mot denna bakgrund anser
regeringen att stödåtgärden bör gälla för hela
landet och bör som utgångspunkt omfatta alla
slag av arbetsgivare. Majoriteten av remissinstanserna delar denna bedömning.
Som utgångspunkt bör gälla att alla juridiska
personer och fysiska personer som bedriver
näringsverksamhet ska omfattas av stödåtgärden.
Det är emellertid inte rimligt att offentligt
finansierad verksamhet ska omfattas av
stödåtgärden. Verksamhet som redan finansieras
av det allmänna ska inte erhålla en statlig
subvention i form av stöd vid korttidsarbete.
Dessutom kan detta slag av verksamhet som
regel inte anses bli påverkad av konjunkturen på
ett sådant sätt att syftet med åtgärden kan antas
bli uppnått.
Från tillämpningsområdet för lagen om stöd
vid korttidsarbete bör därför i första hand
undantas offentliga arbetsgivare, oavsett om
verksamheten bedrivs i egen regi eller genom
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olika slag av rättssubjekt. I promemorian föreslås
att lagen inte ska omfatta staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund. Förutom
staten, landsting, kommuner och kommunalförbund bör emellertid samverkansorgan enligt
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen
undantas från lagens tillämpningsområde. I
promemorian föreslås vidare att lagen inte ska
omfatta aktiebolag, handelsbolag, föreningar och
stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner
och kommunalförbund har ett rättsligt bestämmande
inflytande.
Med
uttrycket
”föreningar” avses ekonomiska och ideella
föreningar. Som BFN framhåller kan verksamhet
bedrivas genom andra rättssubjekt än aktiebolag,
handelsbolag, föreningar och stiftelser, t.ex.
europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete (EGTS). Mot denna bakgrund bör
uttrycket ”juridiska personer” användas i
lagtexten i stället för uttrycket ”aktiebolag,
handelsbolag, föreningar och stiftelser”. BFN
anser att regionförbund ska undantas. Tidigare
försöksverksamhet med regionförbund upphörde emellertid den 1 januari 2003, se lagen
(1996:1415) om försöksverksamhet med
regionförbund i Kalmar län och Skåne län som
upphävts genom SFS 2002:35.
I de fall det allmänna genom olika slag av
rättssubjekt bedriver affärsverksamhet, dvs.
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell
natur och som inte är finansierad av anslags- eller
skattemedel, bör emellertid – på samma sätt som
gäller för privatägda företag – stöd vid
korttidsarbete kunna lämnas.
Från lagen bör slutligen undantas arbetsgivare
som bedriver verksamhet som huvudsakligen är
finansierad av allmänna medel och där det enligt
en offentligrättslig reglering ankommer på det
allmänna att tillhandahålla verksamheten. Det
gäller utförare av verksamhet som annars hade
tillhandahållits av det allmänna och som
huvudsakligen finansieras av allmänna medel.
Almega AB anser att undantaget för ”arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen
är finansierad av offentliga medel” behöver
förtydligas. En verksamhet bör omfattas av
undantaget om arbetsgivaren mot ersättning
utför uppgifter som annars hade utförts av det
allmänna, dvs. verksamhet som det enligt
offentligrättslig reglering som utgångspunkt
ankommer på det allmänna att tillhandahålla.
Som exempel på sådana verksamheter kan
nämnas privata utförare av offentligt finansierade
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tjänster inom vård, skola och omsorg. En
fristående skola vars verksamhet finansieras med
bidrag från elevers hemkommuner omfattas
sålunda av undantaget. Undantaget bör däremot
inte omfatta fall då arbetsgivare inom ramen för
sedvanliga avtalsförhållanden mot ersättning
tillhandahåller det allmänna varor eller tjänster,
t.ex. ett privat byggföretag som mot ersättning
åtagit sig att uppföra en idrottsanläggning åt en
kommun. I så fall är verksamheten inte finansierad av allmänna medel i den mening som avses
nu. En verksamhet anses huvudsakligen finansierad av allmänna medel om verksamheten till mer
än hälften finansieras på sådant sätt. Det är den
verksamhet på vilken korttidsarbete ska
tillämpas som bör prövas. Om en arbetsgivare
bedriver flera verksamheter, av vilka någon inte
är huvudsakligen finansierad av allmänna medel,
kan stöd lämnas i fråga om den verksamheten.
Lagförslag
Förslaget föranleder 3 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.5 Förutsättningar för att preliminärt
stöd ska lämnas
6.17.5.1 Allmänna förutsättningar för preliminärt
stöd
6.17.5.1.1

Arbetsgivare

Regeringens förslag: Preliminärt stöd får inte

lämnas till arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatte- och avgiftsskulder som har
överlämnats till Kronofogdemyndigheten för
indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas.
Är arbetsgivaren en juridisk person, får den eller
de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Preliminärt stöd får lämnas endast till
arbetsgivare som var registrerad som arbetsgivare
hos Skatteverket under jämförelsemånaden och
som även är registrerad som sådan när ansökan
om preliminärt stöd prövas.
Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
föreslås att preliminärt stöd får lämnas endast till
arbetsgivare som är registrerad som arbetsgivare

PROP. 2013/14:1

hos Skatteverket, när ansökan om sådant stöd
prövas.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Kronofogdemyndigheten
anser att alla skulder som är föremål för
verkställighet, såväl skulder till det allmänna som
till enskilda fordringsägare, ska utgöra hinder
mot att stöd lämnas till en arbetsgivare.
Skatteverket framhåller att förhållandena på
individnivå inte alltid kommer att kunna
granskas vid prövningen av en ansökan om
preliminärt stöd och anser därför att
arbetsgivaren även ska vara registrerad som
arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden.
Skälen för regeringens förslag: Det är ett
rimligt krav att stöd vid korttidsarbete inte bör
lämnas till arbetsgivare som på olika sätt visat att
de inte är beredda att göra rätt för sig.
Ekonomiskt misskötsamma arbetsgivare kan på
ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar
och göra det svårt för seriösa arbetsgivare att
hävda sig, vilket leder till en för arbetsmarknaden
osund utveckling. För att preliminärt stöd ska
kunna lämnas bör därför krävas ekonomisk
skötsamhet. Den som har näringsförbud bör
därför inte ha rätt till preliminärt stöd. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de
fysiska personer som har ett betydande
inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Inte heller bör den som missköter sina skatteeller socialavgiftsinbetalningar ha rätt till
preliminärt stöd. Det kravet bör vara uppfyllt vid
tillfället för Skatteverkets beslut om preliminärt
stöd. Mot bakgrund av att enbart en eller ett fåtal
restförda skatte- och avgiftsskulder diskvalificerar arbetsgivaren från att få preliminärt stöd,
anser regeringen – till skillnad från Kronofogdemyndigheten – att kravet såvitt avser skulder inte
bör ta sikte på andra åligganden än betalning av
skatter och avgifter.
Vidare bör preliminärt stöd endast lämnas till
arbetsgivare som är registrerade som arbetsgivare
hos Skatteverket. I promemorian föreslås att det
kravet ska vara uppfyllt vid tidpunkten för
prövningen av en ansökan om preliminärt stöd. I
fråga om arbetstagare ställs dock i promemorian
kravet att de är anställda hos arbetsgivaren såväl
under jämförelsemånaden som under stödmånaden (se avsnitt 6.17.5.1.2). Som Skatteverket
framhåller kommer förhållandena på individnivå
inte alltid att kunna granskas vid prövningen av

en ansökan om preliminärt stöd. Mot denna
bakgrund delar regeringen Skatteverkets
bedömning att preliminärt stöd bör kunna
lämnas endast till arbetsgivare som är registrerad
som arbetsgivare hos Skatteverket, dels under
jämförelsemånaden, dels när ansökan om sådant
stöd prövas.
Lagförslag
Förslaget föranleder 9 och 10 §§ lagen om stöd
vid korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.5.1.2

Arbetstagare

Regeringens förslag: Preliminärt stöd får lämnas

endast för arbetstagare
– som var anställda hos arbetsgivaren under
hela eller en del av jämförelsemånaden med
samma eller högre sysselsättningsgrad som
under stödmånaden,
– för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var
skyldig att betala arbetsgivaravgifter, och
– som inte tillhör arbetsgivarens familj.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås att
förbudet mot att lämna preliminärt stöd för
arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj
endast ska gälla arbetsgivare som inte är bunden
av ett kollektivavtal om korttidsarbete.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch (GS), Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall,
Sveriges
ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB och
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
anser att preliminärt stöd ska kunna lämnas för
arbetstagare som anställs under en stödperiod
och förordar en jämförelsemånad som är
individuell för varje arbetsgivare.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att utgångspunkten bör vara att preliminärt
stöd ska kunna lämnas för alla anställda, oavsett
anställningsform. Stöd bör därför kunna lämnas
för arbetstagare med anställningsavtal som gäller
tillsvidare och för arbetstagare med olika slag av
avtal om tidsbegränsade anställningar.
GS, Industriarbetsgivarna, Industri- och
Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
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Teknikarbetsgivarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB och TCO anser att preliminärt
stöd ska kunna lämnas för arbetstagare som
anställs under stödperioden och förordar en
jämförelsemånad som är individuell för varje
arbetsgivare. Regeringen anser att preliminärt
stöd endast bör kunna lämnas för arbetstagare
som är anställda hos arbetsgivaren under
stödmånaden, dvs. den kalendermånad som
arbetsgivaren begär stödet för. Avsikten med
stöd vid korttidsarbete är att arbetstillfällen ska
kunna bevaras genom att redan anställda
tillfälligt går ned i arbetstid och lön (se avsnitt
6.17.3) och inte att ge stöd för arbetstagare som
anställs efter att korttidsarbete har aktualiserats.
Mot denna bakgrund bör preliminärt stöd inte
lämnas för arbetstagare som anställs under en
stödperiod.
För att på ett enkelt sätt säkerställa att
preliminärt stöd inte lämnas för arbetstagare
som anställs under en stödperiod bör stödet
lämnas endast för de arbetstagare som var
anställda hos arbetsgivaren även under hela eller
någon del av en jämförelsemånad. Jämförelsemånaden bör vara den kalendermånad som
infaller tre månader före den månad då
regeringen meddelar föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas.
För att stödåtgärden inte ska kunna
missbrukas genom att arbetstagare ges en högre
sysselsättningsgrad innan stödmånaden bör
preliminärt stöd inte heller lämnas för
arbetstagare som under stödmånaden har en
högre sysselsättningsgrad än under jämförelsemånaden. Denna reglering bör ta sikte på fall då
en arbetstagare under jämförelsemånaden varit
anställd på deltid och i tiden mellan
jämförelsemånaden och stödmånaden får en
högre sysselsättningsgrad, dvs. heltid eller en
högre grad av deltid. Däremot bör inte
arbetstagare som under jämförelsemånaden –
t.ex. på grund av föräldraledighet eller sjukdom –
varit tjänstledig del av dag eller vissa dagar i
veckan av den anledningen anses ha haft en lägre
sysselsättningsgrad. Om en sådan arbetstagare
under stödmånaden inte längre ska vara
tjänstledig ska arbetstagaren således inte
därigenom anses ha en högre sysselsättningsgrad
än under jämförelsemånaden.
Det är rimligt att stödåtgärden har en
anknytning till Sverige. Med hänsyn härtill och
till att beräkningen av preliminärt stöd utgår från
den lön inklusive arbetsgivaravgifter som
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motsvarar arbetstidsminskningen (se avsnitt
6.17.6.2.2), bör preliminärt stöd endast lämnas
för arbetstagare som arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgivaravgifter för.
För att lagen om stöd vid korttidsarbete inte
ska kunna missbrukas bör vidare krävas att
arbetstagaren inte tillhör arbetsgivarens familj. I
promemorian föreslås detta krav endast gälla i
fråga om arbetsgivare som är bundna av
kollektivavtal om korttidsarbete. Så var också
lagrådsremissens lagförslag utformat.
Under den fortsatta beredningen av anmälan
av stödordningen till kommissionen har
regeringen emellertid gjort bedömningen att ett
särskilt förbud mot stöd till arbetstagare som
tillhör arbetsgivarens familj enbart för
arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal
om korttidsarbete riskerar att utgöra ett selektivt
gynnande av andra arbetsgivare som inte är
förenligt med EU:s statsstödsregelverk. Genom
att förbudet utsträcks till att gälla även
arbetsgivare i kollektivavtalsförhållanden undanröjs denna risk.
Lagförslag
Förslaget föranleder 11 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.5.1.3

Tre nivåer för arbetstids- och
löneminskning

Regeringens förslag: Korttidsarbete är arbete där

arbetstiden är kortare än den ordinarie
arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse
införs med stöd av ett centralt kollektivavtal,
under en begränsad period med anledning av en
synnerligen djup lågkonjunktur och lönen därför
är lägre än den ordinarie lönen.
Staten, arbetsgivare och arbetstagare delar på
kostnaderna för korttidsarbete. Staten bär en
tredjedel av kostnaderna.
För att ge rätt till preliminärt stöd ska en
arbetstagares arbetstidsminskning vid deltagande
i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
– 20 procent av ordinarie arbetstid,
– 40 procent av ordinarie arbetstid, eller
– 60 procent av ordinarie arbetstid.
Har ett centralt kollektivavtal om partiell
arbetsbefrielse ingåtts ska arbetsbefrielsen
motsvara arbetsminskningen.
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Ordinarie arbetstid är den tid som en
arbetstagare skulle ha arbetat, om hon eller han
inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning
av den ordinarie arbetstiden ska det bortses från
frånvaro av någon annan anledning än deltagande
i korttidsarbete.
För att ge rätt till stöd ska en arbetstagares
löneminskning vid deltagande i korttidsarbete
under en avtalsperiod uppgå till
– 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
– 16 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent, eller
– 20 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.
Ordinarie lön är den regelmässigt utgående
kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft
under stödmånaden om han eller hon inte hade
deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen
ingår dock inte löneökningar som avser tid efter
jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den
del som den överstiger det belopp som
regeringen bestämmer (lönetak). Vid beräkning
av den ordinarie lönen ska det bortses från
frånvaro av någon annan anledning än deltagande
i korttidsarbete. Om arbetstagaren har deltagit i
korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen motsvarande del.
Regeringens bedömning: Regeringen kan
meddela föreskrifter om beloppets storlek
(lönetak).
Promemorians förslag och bedömning:
Överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian föreslås att med korttidsarbete
avses att en arbetstagare enligt avtal tillfälligt ska
ha en arbetstid som är kortare än arbetstagarens
vanliga arbetstid och på den grunden en lön som
är lägre än arbetstagarens vanliga lön.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch (GS), Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF
Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB,
Landsorganisationen i Sverige (LO) och
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
framhåller att det är oklart om korttidsarbete –
förutom minskad arbetstid – även omfattar avtal
om partiell arbetsbefrielse. GS, Industri-

arbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF
Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv och Almega AB
anser att avtal om partiell arbetsbefrielse endast
bör omfattas om sådana avtal slutits på central
nivå. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Svenska
Journalistförbundet anser att frågan om
arbetstids- och löneminskning ska överlämnas
till arbetsmarknadens parter. IFAU, Svenska
Journalistförbundet och Sveriges Akademikers
Centralorganisation (Saco) anser att kostnadsfördelningen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska utjämnas. LO anser att stödåtgärden
bör bygga på fyra principer, nämligen att
arbetsgivaren ska avlastas alla kostnader för
arbetstidsförkortningen, att arbetstagarnas andel
av kostnaderna inom ett avtalsområde på
arbetsplatsen ska ha en koppling till
arbetslöshetsförsäkringen så att kollektivet som
genomsnitt på en arbetsplats inte förlorar på
korttidsarbete jämfört med arbetslöshet, att
ingen arbetstagare ska minska sin inkomst med
mer än 20 procent och att staten ska stå för s.k.
dödviktseffekter. LO anser att uttrycken
”inkomst” och ”inkomstminskning” ska
användas i stället för uttrycken ”lön” och
”löneminskning”. Arbetsdomstolen anser att
uttrycken ”vanlig lön”, ”vanlig arbetstid” och
”regelmässigt utgående kontanta lön” ter sig
något främmande i lagtext. Juridiska
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser
att innebörden av uttrycket ”vanlig lön” är
oklart. GS, Industriarbetsgivarna, Industri- och
Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen,
Svenskt
Näringsliv, Almega AB, LO och TCO anser att
det inte ska finnas något lönetak. Under alla
omständigheter anser dessa remissinstanser –
liksom Arbetsgivarverket, Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Saco – att lönetaket är för
lågt och att det ska indexeras. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) anser att det
saknas en analys av hur förslaget förhåller sig till
4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453). SKL
framhåller att socialnämnderna kan komma att
anvisa personer med försörjningsstöd till
aktiviteter som inte är förenliga med
arbetsgivarens möjlighet att förfoga över den
förkortade arbetstiden vid deltagande i korttidsarbete.
Skälen för regeringens förslag och
bedömning: I promemorian föreslås att med
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korttidsarbete avses att en arbetstagare enligt
avtal tillfälligt ska ha en arbetstid som är kortare
än arbetstagarens vanliga arbetstid och på den
grunden en lön som är lägre än arbetstagarens
vanliga lön. GS, Industriarbetsgivarna, Industrioch Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB, LO och TCO framhåller att det
är oklart om korttidsarbete – förutom minskad
arbetstid – även omfattar avtal om partiell
arbetsbefrielse.
GS,
Industriarbetsgivarna,
Industri- och Kemigruppen, IF Metall, Sveriges
ingenjörer, Teknikarbetsgivarna, Unionen,
Svenskt Näringsliv och Almega AB anser att
avtal om partiell arbetsbefrielse bör omfattas
endast om sådana avtal slutits på central nivå.
Partiell arbetsbefrielse innebär, såvitt regeringen
förstår, inte att arbetstagarens egentliga arbetstid
minskar utan att faktiskt arbetad tid minskar.
Den arbetsbefriade delen utgör arbetstid, trots
att arbetstagaren inte behöver stå till
arbetsgivarens förfogande under denna tid. GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna och Unionen har uppgivit
att vissa av de krisavtal som med stöd av centralt
kollektivavtal ingicks inom delar av industrin
under 2009 och 2010 hade den konstruktionen
att lönen sänktes och arbetstagarna partiellt
arbetsbefriades. Regeringen anser att det är
viktigt att de principer för förkortning av
arbetstid som använts inom särskilda branscher
kan tillämpas även i fråga om stöd vid
korttidsarbete. Detta inte minst för att undvika
att berörda parter får problem vid tillämpningen
av sina kollektivavtal. Regeringen anser därför att
korttidsarbete – förutom minskad arbetstid – ska
omfatta partiell arbetsbefrielse. Som GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen,
Svenskt
Näringsliv och Almega AB framhåller bör en
förutsättning för detta vara att den partiella
arbetsbefrielsen har stöd i ett centralt
kollektivavtal. I partiell arbetsbefrielse ligger att
arbetstagaren inte behöver stå till arbetsgivarens
förfogande under den arbetsbefriade delen.
Stöd vid korttidsarbete kan leda till s.k.
dödviktseffekter, dvs. att stöd lämnas till företag
som ändå hade valt att behålla sin personal under
lågkonjunkturen (se avsnitt 6.17.4.2.2). För att
minska dödviktseffekterna bör arbetsgivare och
arbetstagare vara med och bära kostnaderna för
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korttidsarbete. Som utgångspunkt bör därför
gälla att tre parter – arbetsgivare, arbetstagare
och staten – delar på kostnaderna för
korttidsarbete. Statens bör bära en tredjedel av
kostnaderna.
Kostnaderna för korttidsarbete utgörs av den
lön inklusive arbetsgivaravgifter som motsvarar
arbetstidsminskningen. Det statliga stödet
lämnas med en tredjedel av detta underlag. Figur
6.1 illustrerar statens andel av kostnaderna för
korttidsarbete.
Figur 6.1 Statens del av kostnaden för korttidsarbete

Som anförts ska staten bära en tredjedel av
kostnaderna för korttidsarbete. Mot denna
bakgrund – och i syfte att underlätta för
arbetsgivare och arbetstagare att komma överens
om att tillämpa korttidsarbete på arbetsplatsen –
anser regeringen att till grund för stödåtgärden
bör ligga en modell med tre nivåer för arbetstids
och löneminskningar. Det innebär att stöd vid
korttidsarbete bör förutsätta att arbetstid och
lön ska minska i enlighet med någon av tre
nivåer under en avtalsperiod.
En utgångspunkt bör vara att arbetstagares
lön på grund av deltagande i korttidsarbete inte
ska minska med mer än 20 procent, vilket leder
till en lön som motsvarar minst 80 procent av
ordinarie lön. Statens andel av kostnaderna för
korttidsarbete bör vara lika stor vid alla tre
nivåer. Höga självkostnader kan leda till att
incitamentet att tillämpa korttidsarbete minskar
för arbetsgivare. Mot denna bakgrund bör
arbetsgivarens andel av kostnaderna för
korttidsarbete vara låg vid den första nivån.
Samtidigt är det viktigt att arbetstagarna endast
går med på att delta i korttidsarbete om det
bidrar till att undvika uppsägningar. Mot denna
bakgrund bör arbetstagarnas andel av
kostnaderna för korttidsarbete vara hög vid den
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första nivån. Det innebär att arbetsgivarnas andel
av kostnaderna för korttidsarbete bör öka vid
större arbetstidsminskningar.
Modellen bör utgå från en avtalad
arbetstidsminskning på tre fasta nivåer – 20, 40
eller 60 procent. I promemorian föreslås att
denna arbetstidsminskning skulle relateras till
”vanlig arbetstid”. Regeringen delar Arbetsdomstolens uppfattning att detta uttryck ter sig
något främmande i lagtext. Enligt regeringens
mening är ”ordinarie arbetstid” ett lämpligare
begrepp.
Vid respektive nivå för arbetstidsminskning
bör lönen minska med en viss procent – vid den
första nivån med 12 procent, vid den andra med
16 procent och vid den tredje med 20 procent. I
promemorian föreslås att löneminskningen
skulle relateras till ”vanlig lön”. Regeringen delar
Arbetsdomstolens uppfattning att detta uttryck
ter sig något främmande i lagtext. Enligt
regeringens mening är ”ordinarie lön” ett
lämpligare begrepp.
Ordinarie arbetstid bör vara den tid som en
arbetstagare skulle ha arbetat, om hon eller han
inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning
av den ordinarie arbetstiden bör det bortses från
frånvaro av någon annan anledning än deltagande
i korttidsarbete. Om partiell arbetsbefrielse
införs med stöd av ett centralt kollektivavtal bör
arbetsbefrielsen motsvara nivåerna för arbetstidsminskning. I det fortsatta avses med
arbetstidsminskning
även
sådan
partiell
arbetsbefrielse som innebär att en arbetstagare
inte behöver stå till en arbetsgivares förfogande.
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet anser att innebörden av uttrycket
”vanlig lön” är oklart. Ordinarie lön bör vara den
regelmässigt utgående kontanta lön som
arbetstagaren skulle ha haft om arbetstagaren
inte hade deltagit i korttidsarbete under
stödmånaden. Arbetsdomstolen invänder mot
uttrycket ”regelmässigt utgående kontanta lön”.
Regeringen anser emellertid att det är ett adekvat
uttryck för att definiera den ordinarie lönen.
Med att lönen ska vara regelmässigt utgående
avses att bara sådana ersättningar som normalt
ingår i den månatliga lönen bör räknas med. Det
kan t.ex. handla om normalt förekommande
ersättningar för obekväm arbetstid och
skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha
tjänats in den aktuella månaden om det inte hade
varit för avtalet om korttidsarbete. Däremot bör
inte t.ex. en bonus, provision och ersättning för

övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje
månad räknas med. Begränsningen till kontant
lön innebär att olika typer av löneförmåner inte
ingår.
I den ordinarie lönen bör inte ingå
löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden. Med jämförelsemånaden avses den
kalendermånad som infaller tre månader före
regeringens föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas (se avsnitt 6.17.5.1.2).
Det är inte heller rimligt att stöd vid
korttidsarbete ska kunna lämnas fullt ut i fråga
om höga löner. Till skillnad från GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen,
Svenskt
Näringsliv, Almega AB, LO och TCO anser
regeringen därför att i ordinarie lön inte bör ingå
lön till den del som den överstiger ett lönetak.
Regeringen anser – till skillnad från GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen,
Svenskt
Näringsliv,
Almega
AB,
LO,
TCO,
Arbetsgivarverket, NNR och Saco – att lönetaket
bör uppgå till 40 000 kronor. Regeringen avser
att följa frågan om lönetakets storlek.
Föreskrifter om lönetakets storlek bör
emellertid lämnas i förordningsform.
Vid beräkning av den ordinarie lönen bör
bortses från löneminskning eller annan påverkan
på lönen på grund av frånvaro av någon annan
anledning än deltagande i korttidsarbete som
t.ex. sjukdom, semester, ledighet för facklig
förtroendeman eller föräldraledighet.
Om en arbetstagare endast har deltagit i
korttidsarbete under en del av en månad, bör den
ordinarie lönen utgöra motsvarande del.
Beräkningen av ordinarie lön kan illustreras
med två exempel.
En arbetstagare har under jämförelsemånaden
38 000 kronor i lön. Arbetstagaren har efter
denna månad fått en löneökning och skulle
under stödmånaden ha haft 42 000 kronor i lön
om han eller hon inte deltagit i korttidsarbete.
Lönetaket är 40 000 kronor. Löneökningen ska
inte beaktas. Lönen under jämförelsemånaden
ligger under lönetaket och arbetstagarens
ordinarie lön är därför 38 000 kronor. Om
arbetstagaren t.ex. endast deltar i korttidsarbete
under halva stödmånaden, proportioneras hans
eller hennes ordinarie lön så att den uppgår till
hälften, dvs. 19 000 kronor.
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En arbetstagare har under jämförelsemånaden
50 000 kronor i lön. Han eller hon skulle även
under stödmånaden ha haft denna lön om han
eller hon inte deltagit i korttidsarbete. Lönetaket
är 40 000 kronor. Lön till den del som den
överstiger lönetaket ska inte beaktas. Arbetstagarens ordinarie lön är därför 40 000 kronor.
Om arbetstagaren t.ex. endast deltar i
korttidsarbete under halva stödmånaden,
proportioneras hans eller hennes ordinarie lön så
att den uppgår till hälften, dvs. 20 000 kronor.
Sammanfattningsvis innebär lagen om stöd
vid korttidsarbete att staten bär en tredjedel av
kostnaderna för korttidsarbete medan arbetsgivare och arbetstagare fördelar resten av
kostnaderna mellan sig enligt tre fasta nivåer, se
tabell 6.17.
Tabell 6.17 Kostnadsfördelning mellan arbetstagare,
arbetsgivare och skatter vid korttidsarbete (i procent)
Nivå

Arbetstidsminskning

Arbetstagare
(löneminskning)

Arbetsgivare

Stat

1

20

12

1

7

2

40

16

11

13

3

60

20

20

20

Anm.: Arbetsgivarnas och statens andelar av kostnaderna för korttidsarbete avser
kostnaderna för arbetstagare som har en ordinarie lön understigande 40 000
kronor per månad. Är den ordinarie lönen högre blir arbetsgivarens andel större
och statens andel mindre. Detta är en följd av lönetaket.
Källa: Egna beräkningar.

IFAU, LO, Svenska Journalistförbundet och Saco
riktar kritik mot modellen med tre nivåer för
arbetstids- och löneminskning. Regeringen anser
emellertid att de skäl som ovan redovisats för
modellen med tre nivåer för arbetstids- och
löneminskning väger tyngre än de invändningar
som remissinstanserna framför.
LO invänder mot uttrycken ”lön” och
”löneminskning” och förordar att uttrycken
”inkomst” och ”inkomstminskning” används i
stället. Det är i och för sig riktigt att deltagande i
korttidsarbete inte innebär att arbetstagarnas
löner minskar i den meningen att t.ex. den
avtalade timlönen eller månadslönen ändras.
Löneminskningen vid deltagande i korttidsarbete är endast tillfällig och beror på att
arbetstiden minskar i viss omfattning. Begreppet
”inkomst” används normalt för att beskriva
inkomst under en bestämd tidsperiod, ofta ett år.
I detta kan förutom lön även olika slag av
transfereringar, som t.ex. barnbidrag, ingå. När
det gäller korttidsarbete är det endast den
inkomst som härrör från arbetsgivaren som är
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relevant. Regeringen anser därför att uttrycken
”lön” och ”löneminskning” bör användas.
Arbetsgivare och arbetstagare bör kunna
avtala om korttidsarbete enligt en av de tre fasta
nivåerna för arbetstids- och löneminskning. De
därmed avtalade nivåerna behöver dock inte
följas varje månad. Arbetstids- och löneminskning får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela
avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Genom
kollektivavtal kan också avtalas om hur arbetstidsminskningen ska förläggas. En sådan
möjlighet får anses vara av stor vikt för att
korttidsarbete ska kunna tillämpas på ett sätt
som både svarar mot verksamhetens behov av
flexibilitet och arbetstagarnas intresse av att
kunna planera sin privatekonomi. Det innebär
emellertid att det behövs ett förfarande som
består av två led – månatliga ansökningar om
preliminärt stöd och avstämning (se avsnitt
6.17.6.2–6.17.6.4).
Arbetstidslagens (1982:673) bestämmelser om
att arbetsgivaren ska lämna arbetstagaren besked
om ändringar i fråga om arbetstidens ordinarie
förläggning gäller om inte något av lagens
undantag är tillämpliga eller annat överenskommits i kollektivavtal.
SKL anser att det saknas en analys av hur
förslaget förhåller sig till 4 kap. 4 § socialtjänstlagen. SKL framhåller att socialnämnderna
kan komma att anvisa personer med försörjningsstöd till aktiviteter som inte är förenliga
med arbetsgivarens möjlighet att förfoga över
den förkortade arbetstiden vid deltagande i
korttidsarbete. Enligt den nämnda bestämmelsen
i socialtjänstlagen får socialnämnden, om vissa
förutsättningar är uppfyllda, ställa krav på
deltagande i av nämnden anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet. Socialnämnden har genom en lagändring som trädde i
kraft den 1 juli 2013 fått utökade möjligheter att
anvisa till sådan verksamhet (se prop.
2012/13:94). Arbetsgivaren förfogar över hur
arbetstiden vid korttidsarbete förläggs. Arbetsgivaren förfogar emellertid inte över den tid som
arbetstagaren inte ska arbeta vid deltagande i
korttidsarbete. Oavsett om det sker genom
arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse
är arbetstagaren inte skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under motsvarande tid.
Huruvida en biståndsmottagare under sådan tid
kan anvisas till kompetenshöjande verksamhet
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får avgöras med tillämpning av 4 kap. 4 §
socialtjänstlagen.
I tabell 6.18–6.20 nedan redovisas tre exempel
på kostnadsfördelning mellan arbetsgivare och
arbetstagare vid de tre olika nivåerna för
arbetstids- och löneminskning i fråga om
arbetstagare med olika löner. Exemplen utgår
från ett lönetak om 40 000 kronor i månaden. I
de två första exemplen har arbetstagaren en lön
som understiger 40 000 kronor i månaden, vilket
innebär att stödet motsvarar cirka en tredjedel av
kostnaden för korttidsarbete. I det tredje
exemplet har arbetstagaren en lön som överstiger
40 000 kronor i månaden, vilket innebär att det
statliga stödet understiger en tredjedel av
kostnaden för korttidsarbete. I de två första
exemplen minskar lönekostnaderna för arbetsgivaren med 19 procent vid 20 procents arbetstidsminskning, vilket motsvarar en förhållandevis stor kostnadsavlyftning för arbetsgivaren. I
det tredje exemplet minskar lönekostnaderna
förhållandevis inte lika mycket. Detta eftersom
arbetstagaren har en lön som överstiger
40 000 kronor i månaden. Kostnadsavlyftningen
vid den första nivån är emellertid betydande även
i detta fall. I exemplen illustreras också hur
kostnadsavlyftningen blir lägre vid större
arbetstidsminskning.
Tabell 6.18 Kostnadsfördelning vid de tre nivåerna och en
månadslön på 25 000 kronor
Före
korttidsarbete

Korttidsarbete enligt
nivå 1

Korttidsarbete enligt
nivå 2

Korttidsarbete enligt
nivå 3

Bruttolön

25 000

22 000

21 000

20 000

Arbetsgivaravgifter

+7 855

+ 6 912

+ 6 598

+ 6 284

Statligt stöd

0

- 2 150

- 4 300

- 6 450

Total arbetskraftskostnad

32 855

26 762

23 298

19 834

Förändring
arbetskraftskostnad

-

- 19
procent

- 29
procent

- 40
procent

Förändring
bruttolön

-

Tabell 6.19 Kostnadsfördelning vid de tre nivåerna och en
månadslön på 35 000 kronor
Före
korttidsarbete

Bruttolön
Arbetsgivaravgifter
Statligt stöd

Korttidsarbete enligt
nivå 1

Korttidsarbete enligt
nivå 2

Korttidsarbete enligt
nivå 3

35 000

30 800

29 400

28 000

+10 977

+ 9 677

+ 9 237

+ 8 798

0

- 3 010

- 6 020

- 9 030

Total arbetskraftskostnad

45 977

37 467

32 617

27 768

Förändring
arbetskraftskostnad

-

- 19
procent

- 29
procent

- 40
procent

Förändring
bruttolön

-

- 12
procent

- 16
procent

- 20
procent

Anm.: Se Tabell 6.2.
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 6.20 Kostnadsfördelning vid de tre nivåerna och en
månadslön på 50 000 kronor
Före
korttidsarbete

Bruttolön

Korttidsarbete enligt
nivå 1

Korttidsarbete enligt
nivå 2

Korttidsarbete enligt
nivå 3

50 000

44 000

42 000

40 000

Arbetsgivaravgifter

+15 710

+ 13 825

+ 13 196

+ 12 568

Statligt stöd

0

- 3 440

- 6 880

- 10 320

Total arbetskraftskostnad

65 710

54 385

48 316

42 248

Förändring
arbetskraftskostnad

-

- 17
procent

- 26
procent

- 36
procent

Förändring
bruttolön

-

- 12
procent

- 16
procent

- 20
procent

Anm.: Se Tabell 6.2.
Källa: Egna beräkningar.

Lagförslag
Förslaget föranleder 12 och 13 §§ lagen om stöd
vid korttidsarbete, se avsnitt 3.1.

- 12
- 16
- 20
procent
procent
procent
Anm.: Nivå 1 innebär arbetstidsminskning med 20 procent, nivå 2 med 40 procent
och nivå 3 med 60 procent. Det statliga stödet räknas som 43 procent av
produkten av ordinarie lön och procentuell arbetstidsminskning. Att stöd lämnas
med 43 och inte 33 procent beror på att hänsyn tas till genomsnittliga
arbetsgivaravgifter. Vid t.ex. 20 procents arbetstidsminskning beräknas stöd
enligt följande. 25 000 x 0,2 x 0,43.
Källa: Egna beräkningar.
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6.17.5.1.4

Uppsägningstid

Regeringens förslag: Preliminärt stöd vid kort-

tidsarbete får inte lämnas under uppsägningstid.

6.17.5.2 Inom och utom
kollektivavtalsförhållanden
6.17.5.2.1

Allmänna utgångspunkter

Regeringens förslag: Stöd vid korttidsarbete kan

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Som
utgångspunkt bör gälla att korttidsarbete inte
ska vidtas när uppsägning framstår som den
naturliga och riktiga åtgärden. Mot denna
bakgrund bör stöd vid korttidsarbete inte lämnas
under uppsägningstid, oavsett om arbetstagaren
sagts upp av arbetsgivaren eller sagt upp sig själv.
Att uppsägning skett innebär inte att avtalet
om korttidsarbete i sig faller utan endast att stöd
inte kan utgå för den tiden. Det står parterna
fritt att i avtal om korttidsarbete enas t.ex. om
att arbetsskyldighet, lön och andra ersättningar
ska återgå till vad som tidigare gällt för det fall
arbetstagaren säger upp sig eller blir uppsagd. Ett
fortsatt deltagande i korttidsarbete under
uppsägningstid kan få konsekvenser för
arbetstagaren. Dels kan denna tid inte betraktas
som
överhoppningsbar
i
arbetslöshetsförsäkringen, dels kan den arbetssökande behöva
stå till arbetsmarknadens förfogande för att
upprätthålla skyddet för den sjukpenninggrundande inkomsten.
Lagförslag
Förslaget föranleder 14 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
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lämnas till såväl arbetsgivare som är bundna av
kollektivavtal som arbetsgivare som inte är
bundna av kollektivavtal.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Landsorganisationen i
Sverige (LO) och Svenska Journalistförbundet
anser att stöd vid korttidsarbete endast ska
lämnas till arbetsgivare som är bundna av
kollektivavtal. Svenska ILO-kommittén (ILO)
framhåller att man inte på grund av den korta
remisstiden haft möjlighet att ta ställning till om
förslaget om stöd vid korttidsarbete står i strid
med Sveriges internationella åtaganden på grund
av ILO-konventioner. LO och Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) anser att det bör
analyseras vidare om möjligheten att införa
korttidsarbete för arbetsgivare som inte har
kollektivavtal eller hängavtal kan anses vara
förenlig med gällande ILO-konventioner om
bl.a. skyldigheten att främja kollektiva förhandlingar. TCO anser att det är viktigt att
systemet i så fall riggas, så att det inte blir mer
fördelaktigt för arbetsgivare att kunna teckna
avtal om korttidsarbete genom att välja att inte
ha kollektivavtal.
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Skälen för regeringens förslag: Till skillnad
från LO och Svenska Journalistförbundet anser
regeringen att stöd vid korttidsarbete som
utgångspunkt bör kunna lämnas till alla
arbetsgivare (se avsnitt 6.17.4.3). Det innebär att
stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas till
såväl arbetsgivare som är bundna av
kollektivavtal som arbetsgivare som inte är
bundna av kollektivavtal.
Regeringen anser att förslaget om att stöd vid
korttidsarbete ska kunna lämnas till såväl
arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal som
arbetsgivare som inte är bundna av
kollektivavtal, inte strider mot skyldigheten att
främja kollektiva förhandlingar i ILOkonventionerna. Inte heller i övrigt anser
regeringen att lagen kan anses stå i strid med
någon av de ILO-konventioner som Sverige
ratificerat.
6.17.5.2.2

Särskilda förutsättningar för
preliminärt stöd när det finns
kollektivavtal

Regeringens förslag: För att en arbetsgivare som

är bunden av kollektivavtal om korttidsarbete
ska ha rätt till preliminärt stöd ska följande
förutsättningar vara uppfyllda.
– Arbetsgivaren ska vara bunden av ett
kollektivavtal om korttidsarbete som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.
– De närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare
som ska omfattas ska regleras i ett lokalt
kollektivavtal.
– Den arbetstids- och löneminskning som
avtalats ska vara förenlig med de tre nivåerna för
arbetstids- och löneminskning.
Om det inte finns någon lokal part på
arbetstagarsidan får ett avtal i stället ingås mellan
arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen.
Promemorians förslag överensstämmer i
huvudsak med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch (GS), Industri-

arbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF
Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och
Sveriges advokatsamfund anser det av lagen om
stöd vid korttidsarbete ska framgå att
kollektivavtal om korttidsarbete ska kunna
tillämpas på arbetstagare som inte är medlem i
arbetstagarorganisation som slutit avtalet.
Arbetsdomstolen har ifrågasatt om både det
centrala och det lokala kollektivavtalet ska vara
förenliga med de tre nivåerna för arbetstids- och
löneminskning. Domstolen anser också att det
bör framgå av lagtexten om detta innebär att
även det centrala kollektivavtalet ska innehålla
regler om arbetstids- och löneminskning. Om
det centrala kollektivavtalet enbart skulle
innehålla en delegationsbestämmelse, men sakna
bestämmelser om arbetstids- och löneminskning
menar domstolen att det inte rimligen kan sägas
att avtalet är oförenligt med de tre nivåerna för
arbetstidsoch
löneminskning.
Arbetsdomstolen anser också att det bör framgå av
lagtexten om den enda kollektivavtalsbundenhet
som behöver föreligga för arbetsgivaren avser
just korttidsarbete. Juridiska fakultetsnämnden
vid Uppsala universitet anser att det är oklart om
lagen om stöd vid korttidsarbete ger utrymme
för parterna i ett centralt kollektivavtal att i
efterhand godkänna innehållet i ett lokalt
kollektivavtal. Fakultetsnämnden anför vidare
att det är motsägelsefullt att ett centralt
kollektivavtal ska innehålla en delegation till
lokal nivå, om kollektivavtalet som tillåter
korttidsarbete finns på lokal nivå, men har
godkänts på central nivå. Almega AB anser att
det är oklart vad parterna kan avtala om i ett
lokalt kollektivavtal. Almega AB delar
promemorians uppfattning att vem eller hur
många på ett företag som ska omfattas av
korttidsarbete ska, i det fall kollektivavtalsförhållande råder, fastställas genom lokala
kollektivavtal. Enligt promemorian är det upp till
de lokala parterna att förhandla om korttidsstödet ska ”begränsas till någon eller några
driftsenheter eller liknande”. Almega AB anser
att begreppet liknande bör förtydligas så, att det
blir klart att ett konsultföretag kan ta ut t.ex.
namngivna konsulter verksamma i bilindustrin i
korttidsarbete.
Skälen för regeringens förslag: För
arbetsgivare som är medlemmar i en
arbetsgivarorganisation bör för det första krävas
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att korttidsarbete har stöd i ett centralt
kollektivavtal. Juridiska fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet efterlyser ett förtydligande i
fråga om lokala kollektivavtal som godkänts
centralt kan berättiga till preliminärt stöd.
Regeringen anser att lokala kollektivavtal som
godkänts centralt bör omfattas och att det ska
komma till uttryck i lagtexten.
För det andra bör de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och
vilka arbetstagare som ska omfattas regleras i ett
lokalt kollektivavtal. Juridiska fakultetsnämnden
vid Uppsala universitet anför att det är
motsägelsefullt att ett centralt kollektivavtal ska
innehålla en delegation till lokal nivå, om
kollektivavtalet som tillåter korttidsarbete finns
på lokal nivå, men har godkänts på central nivå.
Avsikten är att det ska finnas stöd för
arbetstagares deltagande i korttidsarbete på
central nivå. Som Arbetsdomstolen framhåller bör
därför framgå av lagtexten att en förutsättning
för rätt till preliminärt stöd ska vara att
arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal om
just korttidsarbete. Reglerna bör därför inte
förutsätta att ett kollektivavtal om allmänna
anställningsvillkor gäller mellan parterna, även
om detta kan antas vara vanligt förekommande. I
praktiken kan det uppstå problem att i ett
centralt kollektivavtal reglera alla förutsättningar
för tillämpning av korttidsarbete på varje företag
där det ska tillämpas. Förutsättningarna för att i
kollektivavtal föreskriva hur korttidsarbetet ska
gå till och vilka som ska omfattas bör vara bättre
på lokal nivå. Av det skälet föreslås att
korttidsarbete ska regleras i ett lokalt
kollektivavtal. Hur själva delegationen ska se ut
eller gå till regleras emellertid inte. Detta får i
stället följa av de allmänna regler som reglerar
kollektivavtal. Det är således upp till parterna att
själva bestämma hur och inom vilka ramar det
lämnas till de lokala parterna att bestämma
förutsättningarna för arbetstagares deltagande i
korttidsarbete. I detta ligger också att ett lokalt
kollektivavtal inte får strida mot det centrala
kollektivavtalet. Frågan om vilka möjligheter ett
centralt kollektivavtal ger lokala parter är en
tolkningsfråga som får avgöras på sedvanligt sätt.
Har
emellertid
ett
kollektivavtal
om
korttidsarbete ingåtts på lokal nivå och detta i
efterhand har godkänts av den centrala
arbetstagarorganisationen behöver det lokala
avtalet inte delegera till sig själv att reglera de
närmare förutsättningarna för korttidsarbete.
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Det avgörande är inte delegationen i sig, utan att
förutsättningarna regleras så nära verksamheten
som möjligt. I ett sådant fall bör regleringen vara
att uppfatta så, att det även utan formell
delegation kan avtalas om de närmare
förutsättningarna i ett lokalt kollektivavtal.
Almega AB anser att det är oklart vad parterna i
ett lokalt kollektivavtal kan avtala om. Som
anförts ovan styrs detta av vad som anges i det
centrala kollektivavtalet, där begränsningar kan
uppställas om vad som är tillåtet att avtala om på
lokal nivå. Regeringen anser emellertid att den
praktiska tillämpningen av korttidsarbete bör
bestämmas lokalt för att detta ska kunna
anpassas till verksamheten. Med reservation för
att ett centralt kollektivavtal kan innehålla
begränsningar bör i det lokala kollektivavtalet
t.ex. anges vilken av de tre nivåerna för
arbetstids- och löneminskning som väljs, hur
arbetstidsförkortningen ska läggas ut och vilka
arbetstagare som ska omfattas. Almega AB anser
att det bör förtydligas vad som avses i
promemorians beskrivning av att de lokala
parterna kan förhandla om korttidsstödet ska
"begränsas till någon eller några driftsenheter
eller liknande”. Regeringen vill i detta
sammanhang framhålla att det, till skillnad från
när preliminärt stöd lämnas till arbetsgivare som
inte är bunden av kollektivavtal, inte ställs några
krav på hur många arbetstagare hos en
arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som
ska delta i korttidsarbete. Det är således fullt
möjligt att som Almega AB framför, att t.ex. ett
konsultföretag som har anställda konsulter
verksamma i bilindustrin med stöd av ett centralt
kollektivavtal om korttidsarbete kan träffa ett
lokalt kollektivavtal om att de arbetstagare som
utför arbete åt bilindustrin kan omfattas av
korttidsarbete.
Om det saknas lokal part på arbetstagarsidan,
ska ett kollektivavtal om de närmare
förutsättningarna för avtalet i stället ingås mellan
arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen.
För det tredje bör krävas att den arbetstidsoch löneminskning som har avtalats ska vara
förenlig med de tre nivåerna för arbetstids- och
löneminskning. Arbetsdomstolen har ifrågasatt
om även det centrala kollektivavtalet ska
innehålla regler om arbetstids- och löneminskning och om i så fall både det centrala och
det lokala kollektivavtalet ska vara förenliga med
de tre nivåerna för arbetstids- och
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löneminskning. Regeringens avsikt är inte att
tvinga parterna att reglera arbetstids- och
löneminskning på en viss nivå. Det är således
upp till parterna att bestämma om denna ska
avtalas på central eller lokal nivå, så länge
arbetstids- och löneminskningen är förenlig med
de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning.
I sammanhanget bör framhållas att en
arbetsgivare som inte är medlem i en
arbetsgivarorganisation kan bli bunden av ett
centralt kollektivavtal om korttidsarbete genom
att teckna ett s.k. hängavtal. Det krävs att
hängavtalet slutits eller godkänts av central
arbetstagarorganisation. Med stöd av hängavtalet
kan arbetsgivaren träffa en lokal överenskommelse med lokal arbetstagarorganisation om
att tillämpa korttidsarbete på arbetsplatsen.
GS, Industriarbetsgivarna, Industri- och
Kemigruppen, IF Metall, Sveriges ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen,
Svenskt
Näringsliv, Almega AB, TCO och Sveriges
advokatsamfund anser det av lagen om stöd vid
korttidsarbete ska framgå att kollektivavtal om
korttidsarbete ska kunna tillämpas på
arbetstagare som inte är medlem i arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Lagen om
stöd vid korttidsarbete ska reglera rätt till statligt
stöd vid korttidsarbete. Det är inte lämpligt att i
en sådan lag reglera vilken verkan ett
kollektivavtal ska ha. Regeringen bedömer att ett
kollektivavtal om korttidsarbete normalt kan
tillämpas även på arbetstagare som inte är
medlemmar i den avtalsslutande organisationen
och att det därför inte finns behov av någon
särskild lagreglering i den delen.
Lagförslag
Förslaget föranleder 15 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.

6.17.5.2.3

Särskild förklaring

Det behövs ingen
möjlighet att begära att Skatteverket lämnar en
särskild förklaring om att ett kollektivavtal
uppfyller förutsättningarna för preliminärt stöd.
Regeringens

bedömning:

Promemorians förslag: Överensstämmer inte
med regeringens. I promemorian föreslås att
parterna i ett centralt kollektivavtal eller en
arbetsgivare som är bunden av ett sådant avtal
kan begära att Skatteverket lämnar en särskild
förklaring om att kollektivavtalet uppfyller
kraven för stöd vid korttidsarbete.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Arbetsdomstolen
och Förvaltningsrätten i Stockholm pekar på vissa
oklarheter i fråga om den prövning som ska
göras. Förvaltningsrätten i Stockholm ifrågasätter om det över huvud taget föreligger ett
behov av den föreslagna regleringen.
Skälen för regeringens bedömning: I
promemorian föreslås att parterna i ett centralt
kollektivavtal eller en arbetsgivare som är
bunden av ett sådant avtal bör kunna begära att
Skatteverket lämnar en särskild förklaring om att
ett kollektivavtal uppfyller förutsättningarna för
preliminärt stöd. Avsikten är att den prövningen
ska kunna ske innan en arbetsgivare gett in en
ansökan om preliminärt stöd. Som Förvaltningsrätten i Stockholm framhåller kan det
emellertid ifrågasättas om den särskilda
förklaringen fyller någon egentlig funktion. För
att en arbetsgivare ska kunna få del av
preliminärt stöd förutsätts ändå att förutsättningarna för att preliminärt stöd ska lämnas
är uppfyllda i det enskilda fallet. Mot denna
bakgrund föreslår regeringen inte någon
bestämmelse om en sådan förklaring.
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6.17.5.2.4

Särskilda förutsättningar för
preliminärt stöd när det inte finns
kollektivavtal

Regeringens förslag: För att en arbetsgivare som

inte är bunden av ett kollektivavtal om
korttidsarbete ska ha rätt till preliminärt stöd ska
följande förutsättningar vara uppfyllda.
– Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete
ska ha stöd i skriftligt avtal mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren. Ett sådant avtal ska ha ingåtts
efter att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren.
– Minst 70 procent av de arbetstagare inom en
driftsenhet som var anställda hos arbetsgivaren
under hela eller en del av jämförelsemånaden
med samma eller högre sysselsättningsgrad som
under stödmånaden och som arbetsgivaren var
skyldig att betala arbetsgivaravgifter för ska delta
i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden.
– Den arbetstids- och löneminskning som har
avtalats ska vara densamma för alla deltagande
arbetstagare inom driftsenheten.
– Den arbetstids- och löneminskning som har
avtalats ska vara förenlig med de tre nivåerna för
arbetstids- och löneminskning.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. I promemorian finns
inget krav på att avtalet mellan arbetsgivare och
arbetstagare ska vara skriftligt eller att avtalet ska
ha ingåtts efter att korttidsarbete har
aktualiserats hos arbetsgivaren. I promemorian
uppställs vidare ett krav på viss minskning av
arbetsgivarens nettoomsättning.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Sveriges advokatsamfund
anser att det inte ska ställas olika krav på
arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal och
arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal
för att preliminärt stöd ska kunna lämnas.
Svenska Journalistförbundet anser att det ska
ställas högre krav på arbetsgivare som inte är
bunden av kollektivavtal för att stöd ska kunna
lämnas, bl.a. ska krävas att samtliga arbetstagare
inom en driftsenhet ska delta i korttidsarbete.
Arbetsdomstolen ifrågasätter om det är möjligt
för en arbetsgivare som är bunden av ett centralt
kollektivavtal – som inte reglerar korttidsarbete
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– kan välja att i stället träffa individuella avtal om
korttidsarbete
med
varje
arbetstagare.
Domstolen ifrågasätter tillåtligheten av att redan
i anställningsavtalet komma överens om
korttidsarbete. Juridiska fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet anser att det bör förtydligas
om avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare om
korttidsarbete ska regleras i ett särskilt avtal.
Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att
avtalet ska vara skriftligt och tecknat i anslutning
till att arbetsgivaren ansöker om preliminärt
stöd. Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) anser att
kravet på att minst 70 procent av arbetstagarna
inom en driftsenhet ska delta i korttidsarbete
såvitt avser små företag i praktiken leder till att
varje enskild arbetstagare får vetorätt i frågan om
korttidsarbete ska tillämpas. LO anser att minst
80 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet
ska delta i stödberättigat korttidsarbete under
stödmånaden.
Företagarna
och
Svenskt
Näringsliv anser att det inte ska finnas något
krav på omsättningsminskning. Svenskt
Näringsliv framhåller att företag med kraftig
tillväxt men som i samband med en kraftig och
snabb konjunkturnedgång drabbas hårt av ett
plötsligt efterfrågefall, riskerar att inte uppfylla
kravet på omsättningsminskning. Bokföringsnämnden (BFN) framhåller att en tvåmånadersperiod kan vara en för kort tidsperiod för att en
relevant jämförelse ska kunna göras. Detta
eftersom företag kan ha oregelbunden
verksamhet och intäktsredovisning; om
nettoomsättningen under löpande år ska kunna
användas som mått krävs att företaget upprättar
ett delårsbokslut för att säkerställa att intäkterna
är rätt redovisade, vilket ökar den administrativa
bördan för arbetsgivare som inte redan har krav
på sig att upprätta delårsrapporter eller
delårsbokslut. Den närmare innebörden av
begreppet ”nettoomsättning” är enligt BFN
oklar i fråga om t.ex. ideella föreningar och
stiftelser, vars intäkter består av bidrag, gåvor,
medlemsavgifter och andra liknande intäkter.
Revisorsnämnden har inga synpunkter på
förslagen.
Skälen för regeringens förslag: I fall där
arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal
finns ingen arbetsmarknadsorganisation som kan
ta ansvar för när korttidsarbete bör tillämpas. I
det fallet är det inte heller lämpligt att frågan
enbart löses genom förhandlingar mellan en
enskild arbetstagare och en arbetsgivare eftersom
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de inte är jämnstarka parter. Enskilda
arbetstagare kan också antas ha svårt att bilda sig
en klar uppfattning om arbetsgivarens ekonomiska situation och konjunkturens betydelse för
verksamheten, dvs. ta ställning till om deltagande
i korttidsarbete är motiverat. Mot denna
bakgrund anser regeringen – till skillnad från
Sveriges advokatsamfund – att det, i syfte att
säkerställa att en arbetsgivare som inte är bunden
av kollektivavtal verkligen har behov av
stödåtgärden, bör ställas ett antal särskilda krav
för att preliminärt stöd ska kunna lämnas.
Som en allmän utgångspunkt bör gälla att var
och en av arbetstagarna hos en arbetsgivare som
inte är bunden av kollektivavtal själv bör ta
ställning till sitt deltagande i korttidsarbete. För
det första bör därför krävas att korttidsarbete
har stöd i avtal. Regeringen delar LO:s
bedömning att avtalet bör vara skriftligt så att
blir tydligt vad som överenskommits. Som
Arbetsdomstolen, LO och Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet framhåller är
det inte lämpligt att avtal om korttidsarbete ska
kunna ingås redan i samband med att en
arbetstagare anställs. För att den enskilde
arbetstagare ska kunna bedöma om han eller hon
vill delta i korttidsarbete bör avtalet ingås först
när det blir aktuellt att tillämpa korttidsarbete.
För det andra bör krävas att viss minsta andel
av arbetstagarna ska delta i korttidsarbete. Till
skillnad från Svenska Journalistförbundet anser
regeringen att det inte är rimligt att kräva att
samtliga arbetstagare ska delta i korttidsarbete.
En sådan förutsättning skulle leda till att varje
enskild arbetstagare fick vetorätt i frågan om
korttidsarbete ska tillämpas. En arbetstagare som
av något skäl inte vill delta i korttidsarbete, kan
då vägra att gå med på korttidsarbete och
därigenom förhindra en åtgärd som har
betydelse för andra arbetstagares möjligheter att
behålla anställningen och för arbetsgivarens
ekonomiska överlevnad. Å andra sidan blir
trycket på en enskild arbetstagare – som inte vill
delta i korttidsarbete – att gå med på
korttidsarbete märkbart. Om det inte ställs krav
på att viss minsta andel av arbetstagarna ska delta
i korttidsarbete föreligger vidare risk att en
arbetsgivare vänder sig till vissa utvalda
arbetstagare med erbjudande om deltagande i
korttidsarbete av skäl som inte är betingade av
den rådande konjunkturen. Det bör därför
krävas att en ganska stor andel av arbetstagarna
ska delta i korttidsarbete. Ett sådant krav bidrar

också till att korttidsarbete tillämpas endast när
arbetsgivaren har ett verkligt behov av åtgärden.
Behovet av korttidsarbete kan variera från
driftsenhet till driftsenhet. LO anser att minst 80
procent av arbetstagarna inom en driftsenhet ska
delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden. Regeringen anser dock att den andelen
lämpligen bör bestämmas till minst 70 procent.
Utgångspunkten är att kravet på att viss minsta
andel av arbetstagarna ska delta i korttidsarbete
ska vara lätt att tillämpa. Regeringen har
förståelse för IFAU:s uppfattning att kravet är
trubbigt. Regeringen anser emellertid att det inte
bör tillintetgöra de förenklingar som förslaget
innebär. Kravet på avtal med minst 70 procent av
arbetstagarna inom en driftsenhet bör slutligen
ta sikte på de arbetstagare för vilka preliminärt
stöd kan lämnas för en stödmånad, dvs.
arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren
under hela eller en del av jämförelsemånaden
med samma eller högre sysselsättningsgrad som
under stödmånaden och som arbetsgivaren är
skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under
stödmånaden (se avsnitt 6.17.5.1.2).
För det tredje bör krävas att arbetstids- och
löneminskningen för var och en av de
arbetstagare inom en driftsenhet som deltar i
korttidsarbete är på samma nivå. I annat fall
föreligger en risk att en arbetsgivare gör skillnad
mellan arbetstagarna av skäl som inte är
föranledda av den rådande konjunkturen.
För det fjärde bör krävas att den arbetstidsoch löneminskning som har avtalats ska vara
förenlig med de tre nivåerna för arbetstids- och
löneminskning.
I promemorian föreslås att arbetsgivaren ska
visa att dennes ekonomiska situation är sådan att
behov av stödåtgärden föreligger. Kravet är
utformat som att arbetsgivarens nettoomsättning ska ha minskat med minst 15 procent
jämfört med samma månad föregående år.
Företagarna och Svenskt Näringsliv anser att det
inte ska finnas något krav på omsättningsminskning. BFN och Svenskt Näringsliv har
gjort bedömningar att kravet på omsättningsminskning är trubbigt. Det är inte rimligt att
stöd ska kunna lämnas till en arbetsgivare som,
oaktat att korttidsarbete har stöd i avtal med
arbetstagarna, även utan att tillämpa korttidsarbete på arbetsplatsen skulle behålla hela sin
personalstyrka, trots den rådande lågkonjunkturen. Mot denna bakgrund ansåg
regeringen i lagrådsremissen – till skillnad från
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Företagarna och Svenskt Näringsliv – att kravet
på omsättningsminskning är viktigt.
Under den fortsatta beredningen av anmälan
av stödordningen till kommissionen har
regeringen emellertid gjort bedömningen att ett
särskilt krav på omsättningsminskning enbart
för arbetsgivare som inte är bundna av
kollektivavtal om korttidsarbete riskerar att
utgöra ett selektivt gynnande av andra
arbetsgivare som inte är förenligt med EU:s
statsstödsregelverk. Regeringen lämnar därför
inte något sådant förslag i denna proposition.
I promemorian föreslås vidare ett krav att
arbetstagaren inte tillhör arbetsgivarens familj.
Ett sådant krav fanns även i lagrådsremissens
lagförslag. Regeringen har under den fortsatta
beredningen gjort bedömningen att detta krav
bör gälla oavsett om arbetsgivaren är bunden av
kollektivavtal om korttidsarbete eller inte (se
avsnitt 6.17.5.1.2).
Arbetsdomstolen ifrågasätter om det är
möjligt för en arbetsgivare som är bunden av ett
centralt kollektivavtal – som inte reglerar
korttidsarbete – kan välja att i stället träffa
individuella avtal om korttidsarbete med varje
arbetstagare. Regeringen anser att den frågan på
sedvanligt sätt får lösas genom en tolkning av
kollektivavtal.
Lagförslag
Förslaget föranleder 16 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6 Förfarandet
6.17.6.1 Skatteverket är handläggande
myndighet
Regeringens förslag: Ärenden om stöd vid kort-

tidsarbete handläggs av Skatteverket.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Korttidsarbete ska tillämpas i mycket allvarliga
konjunkturella situationer. I en sådan situation
är det sannolikt att arbetslösheten ökar
väsentligt och att den kommer att vara fortsatt
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hög under en lång tid. För att säkerställa en
effektiv och snabb handläggning av ärenden om
stöd vid korttidsarbete, bör den handläggande
myndigheten inte bedriva en verksamhet som
påverkas starkt av konjunkturvariationer och ha
vana att handlägga ett stort antal ärenden på kort
tid. Mot denna bakgrund bör ärenden om stöd
vid korttidsarbete handläggas av Skatteverket.
Majoriteten av remissinstanserna delar denna
bedömning.
Utgångspunkten är att bestämmelserna i
förvaltningslagen (1986:223) ska gälla i ärenden
om stöd vid korttidsarbete.
Lagförslag
Förslaget föranleder 37 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.2 Ansökan och beräkning av preliminärt
stöd
6.17.6.2.1

Månatlig ansökan

Regeringens förslag: En ansökan om preliminärt

stöd ska ha kommit in inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat
fall lämnas inte stöd för stödmånaden.
Regeringens bedömning: Regeringen kan meddela föreskrifter om innehållet i en ansökan om
preliminärt stöd.
Promemorians förslag och bedömning
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget. Svenskt Näringsliv
anser att det inte ska ställas krav på att en
ansökan om preliminärt stöd ska ges in för varje
stödmånad. Svenskt Näringsliv och Näringslivets
Regelnämnd (NNR) anser att ansökningstiden
är för kort och att en arbetsgivare ska kunna få
anstånd med att ge in en ansökan om preliminärt
stöd.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: Som framgår av avsnitt 6.17.5.1.3 behövs
ett förfarande som består av två led – månatliga
ansökningar om preliminärt stöd och avstämning. Mot denna bakgrund anser regeringen – till
skillnad från Svenskt Näringsliv – att en ansökan
om preliminärt stöd för en arbetstagare bör
göras för varje stödmånad. Det bör bestämmas
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en tidsfrist för inom vilken tid en ansökan om
preliminärt stöd ska ges in till Skatteverket.
Tidsfristen bör inte vara så kort att arbetsgivaren
får svårt att hinna räkna ut det preliminära stöd
som ska begäras. En tidsfrist om två kalendermånader från utgången av den månad
arbetsgivaren begär stöd får därvid bedömas som
lämplig. Har inte ansökan kommit in i tid får
inte preliminärt stöd lämnas för den
stödmånaden. Svenskt Näringsliv och NNR
anser att ansökningstiden är för kort och att en
arbetsgivare ska kunna få anstånd med att ge in
en ansökan om preliminärt stöd. Regeringen
anser emellertid att det inte bör finnas någon
anståndsmöjlighet, eftersom det skulle öka
komplexiteten i förfarandet, och att ansökningstiden är väl tilltagen. Närmare föreskrifter om
innehållet i en ansökan om preliminärt stöd
meddelas i förordningsform.
Lagförslag
Förslaget föranleder 18 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.2.2

Beräkning av preliminärt stöd

Regeringens förslag: Preliminärt stöd för en

arbetstagare avseende en stödmånad bestäms
genom att underlaget för beräkning av
preliminärt stöd multipliceras med 43 procent.
Underlaget består av arbetstagarens ordinarie lön
multiplicerad med den vid ansökningstillfället
avtalade arbetstidsminskningen enligt någon av
de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning samt med en individuell närvarokvot.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Preliminärt
stöd för en arbetstagare en stödmånad bör
bestämmas genom att underlaget för beräkning
av preliminärt stöd multipliceras med en
procentsats. Underlaget bör bestå av arbetstagarens ordinarie lön multiplicerad med den vid
ansökningstillfället avtalade arbetstidsminskningen enligt någon av de tre nivåerna för
arbetstids- och löneminskning samt med en
individuell närvarokvot.

Preliminärt stöd beräknas enligt följande
formel:
Preliminärt stöd = Ordinarie lön
Arbetstidsminskning
x
Närvarokvot
Procentsats

x
x

Om underlaget för beräkning av preliminärt stöd
multipliceras med en viss procentsats erhålls det
stöd som arbetsgivaren har rätt till beträffande
en viss arbetstagare en viss stödmånad. Som
framgår av avsnitt 6.17.5.1.3 bör staten bära en
tredjedel av kostnaderna för korttidsarbete. Stöd
vid korttidsarbete ska således lämnas även för en
del av arbetsgivaravgifterna. Av förenklingsskäl
bestäms stöd vid korttidsarbete i förhållande till
ordinarie lön, varvid procentsatsen väljs med
hänsyn till ett schablonmässigt antagande om
genomsnittliga arbetsgivaravgifter på 30 procent.
De genomsnittliga arbetsgivaravgifterna är något
lägre än den lagstadgade avgiftsnivån om
31,42 procent (år 2013), eftersom vissa grupper
har nedsatta arbetsgivaravgifter. Detta innebär
att statens andel av kostnaderna för
korttidsarbete kommer att vara större än en
tredjedel för bl.a. ungdomar. Ett alternativ skulle
kunna vara att i stället utgå från de faktiska
nivåerna för arbetsgivaravgifter när stöd ska
beräknas för varje enskild arbetstagare och även
beakta olika anställningssubventioner (se avsnitt
6.17.7.11). Fördelarna med en enhetlig
procentsats får emellertid anses överväga. Det
innebär att stöd vid korttidsarbete bör lämnas
med 43 procent av underlaget, vilket motsvarar
ungefär en tredjedel av kostnaden för korttidsarbete med hänsyn tagen till genomsnittliga
arbetsgivaravgifter.
När underlaget för beräkning av preliminärt
stöd fastställs för en arbetstagare avseende en
stödmånad, används den nivå som parterna
avtalat om att tillämpa för den enskilde
arbetstagaren, dvs. 20, 40 eller 60 procents
arbetstidsminskning i genomsnitt under avtalsperioden. Det gäller oavsett hur arbetstidsminskningen läggs ut under enskilda månader
inom avtalsperioden. Vid avstämningen framgår
om tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning
under avtalsperioden svarar mot den nivå som
preliminärt stöd har beräknats utifrån.
För att undvika att arbetsgivaren överkompenseras om arbetstagaren har varit
frånvarande under stödmånaden av någon annan
anledning än deltagandet i korttidsarbete bör
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krävas att det preliminära stödet även beräknas
med hänsyn tagen till arbetstagarens närvaro
under stödmånaden. Frånvaron kan bestå av t.ex.
sjukdom, semester, ledighet för facklig förtroendeman eller föräldraledighet.
Justeringen görs genom att produkten av
ordinarie lön och avtalad arbetstidsminskning
multipliceras med en närvarokvot. Kvoten
beräknas enligt följande. Om arbetstagaren
exempelvis i normala fall, dvs. om han eller hon
inte hade deltagit i korttidsarbete, skulle ha
arbetat 20 dagar under månaden men var
frånvarande under två hela dagar, är den
individuella närvarokvoten 18/20. Frånvaro
under delar av dagar bör av förenklingsskäl inte
beaktas.
Om arbetstagaren har deltagit i korttidsarbete
under endast en del av en månad bör hänsyn tas
till detta när närvarokvoten beräknas.

skulle ha arbetat om han eller hon inte deltagit i
korttidsarbete, och att dessa fördelar sig helt
jämnt över månaden. I punkten iv) visas hur
preliminärt stöd beräknas. För mars och juni är
den ordinarie lönen hälften av 25 000 kronor och
antalet ordinarie dagar 10 eftersom arbetstagaren
deltagit i korttidsarbete halva månaden.
Arbetstidsminskningen är samma varje månad
eftersom den ska vara vad parterna avtalat om
ska gälla enligt en av de tre nivåerna. Inom
parentes anges närvarokvoten. I närvarokvotens
täljare anges antal ordinarie dagar minus
eventuell frånvaro räknat i hela dagar och i
nämnaren anges ordinarie dagar under månaden.

Exempel 1 Beräkning av preliminärt stöd
Arbetstagare med en ordinarie lön på
25 000 kronor/mån och en ordinarie arbetstid på
170 timmar/mån.

Lagförslag
Förslaget föranleder 17 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.

i) Fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 15 juni
omfattas arbetstagaren av ett avtal om
korttidsarbete med 20 procents arbetstidsminskning och 12 procents löneminskning.

6.17.6.3 Avstämning och beräkning av slutligt
stöd

ii) Arbetsgivaren begär preliminärt stöd för
arbetstagaren för halva mars, hela april och halva
juni. Ansökan om stöd ska göras inom två
kalendermånader efter utgången av den månad
stöd begärs för.
iii) Arbetstagaren skulle under samtliga månader
ha arbetat 20 dagar, om han eller hon inte
deltagit i korttidsarbete. Arbetstagaren var frånvarande den 18 mars samt den 19 och 20 april.
iv) Preliminärt stöd för arbetstagaren beräknas
enligt följande.
Mars: 12 500 x 0,2 x (9 / 10) x 0,43 =
968 kronor
April: 25 000 x 0,2 x (18 / 20) x 0,43 =
1 935 kronor
Juni: 12 500 x 0,2 x (10 / 10) x 0,43 =
1 075 kronor
Det antas att samtliga månader innehåller exakt
20 ordinarie arbetsdagar, som arbetstagaren
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Om en arbetsgivare ansöker om stöd för fler än
en arbetstagare, bör arbetsgivaren summera och i
ansökan om preliminärt stöd ange totalt belopp
som begärs.

6.17.6.3.1

Skyldighet att göra avstämning

Regeringens förslag: En arbetsgivare som har fått

preliminärt stöd ska göra en avstämning.
Avstämning ska som utgångspunkt ske vid
utgången av tredje kalendermånaden från den
tidpunkt då en stödperiod löpt ut. Om
arbetsgivaren före denna tidpunkt under tre på
varandra följande kalendermånader inte har
ansökt om preliminärt stöd, uppkommer dock
skyldigheten att göra en avstämning vid
utgången av den tremånadersperioden. Den tidpunkt då skyldigheten att göra en avstämning
uppkommit, är en avstämningstidpunkt.
En stödperiod, eller den kortare period som
skyldigheten att göra en avstämning avser, är en
avstämningsperiod.
Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
föreslås att avstämning som utgångspunkt ska
ske vid utgången av en stödperiod.
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Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: En arbetsgivare som har erhållit preliminärt stöd för en
eller flera arbetstagare bör göra en avstämning.
Vid avstämningen tar arbetsgivaren ställning till
om det tillämpade korttidsarbetet har haft stöd i
avtal och varit förenligt med kraven på
arbetstids- och löneminskning, dvs. motsvarat
någon av de tre nivåerna (se avsnitt 6.17.6.3.2).
I promemorian föreslås att en arbetsgivare
som fått preliminärt stöd ska vara skyldig att
göra en avstämning vid utgången av stödperioden. En ansökan om preliminärt stöd ska
emellertid ha kommit in till Skatteverket inom
två kalendermånader från utgången av en
stödmånad. Det innebär att tidpunkten för
skyldigheten att göra en avstämning inte bör
inträda förrän vid utgången av tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod
löpt ut. Vid den tidpunkten blir samtliga arbetsgivare som fortfarande tillämpar korttidsarbete
skyldiga att göra en avstämning. En arbetsgivare
kan emellertid under en stödperiod välja att inte
längre ansöka om preliminärt stöd. I så fall bör
det vara möjligt att få till stånd en avstämning
före det att stödperioden löpt ut. Om
arbetsgivaren under tre kalendermånader i rad
inte har ansökt om preliminärt stöd bör
skyldigheten att göra en avstämning uppkomma
vid utgången av den tremånadersperioden. Den
tidpunkt då skyldigheten att göra en avstämning
uppkommit, är en avstämningstidpunkt.
En stödperiod eller den kortare period som
skyldigheten att göra en avstämning avser, är en
avstämningsperiod. En arbetsgivare som har
gjort en avstämning före utgången av tredje
kalendermånaden från den tidpunkt en
stödperiod löpt ut kan på nytt träffa avtal om
och tillämpa korttidsarbete. För arbetsgivaren
börjar då en ny avstämningsperiod.
Lagförslag
Förslaget föranleder 19 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.

6.17.6.3.2

Vad avstämning innebär och
beräkning av slutligt stöd

Regeringens förslag: En avstämning innebär att

arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare som det
preliminära stödet har avsett, bedöma om den
genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen
som har tillämpats under respektive avtalsperiod
som avstämningsperioden består av
– motsvarar en och samma nivå av de tre
nivåerna för arbetstids- och löneminskning, och
– har stöd i avtal.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en avtalsperiod är den
minskning av arbetstiden som en arbetstagare
har haft eller, om han eller hon har varit
frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av ordinarie
arbetstid.
När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen fastställs för en arbetstagare, ska
hänsyn tas endast till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka
preliminärt stöd har lämnats för honom eller
henne.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara en av de tre
nivåerna för arbetstidsminskning om den är
minst lika stor som det procenttal som anges där
för respektive nivå.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod är den minskning
av lönen som en arbetstagare har haft eller, om
han eller hon har varit frånvarande, skulle ha haft
under avtalsperioden.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av summan av ordinarie
lön under avtalsperioden avrundat till närmaste
heltal.
När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen fastställs för en arbetstagare, ska
hänsyn tas endast till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka
preliminärt stöd lämnats för honom eller henne.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en av de tre nivåerna
för löneminskning om den är lika stor som det
procenttal som anges där för respektive nivå.
Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt
preliminärt stöd som har betalats ut för en
arbetstagare under en avtalsperiod, om tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning
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beräknat på de månader eller delar av månader
under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd
lämnats för arbetstagarens deltagande i
korttidsarbete inte motsvarar en och samma av
de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning. Detsamma gäller om något av
angivna förhållanden inte har stöd i avtal.
En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd
är skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan
preliminärt stöd och slutligt stöd, om det
preliminära stödet för en stödmånad har
beräknats på en större arbetstidsminskning än
den som följer av vid avstämningstidpunkten
gällande avtal för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt
som preliminärt stöd men baserat på den mindre
arbetstidsminskningen.
En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd
har rätt till ytterligare stöd motsvarande
skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt
stöd, om preliminärt stöd för en stödmånad har
beräknats på en mindre arbetstidsminskning än
den som följer av vid avstämningstidpunkten
gällande avtal för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt
som preliminärt stöd men baserat på den större
arbetstidsminskningen.
Ytterligare stöd får inte ges till en arbetsgivare
som har näringsförbud eller skatte- och
avgiftsskulder som har överlämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning, när
frågan om sådant stöd prövas. Är arbetsgivaren
en juridisk person, får den eller de fysiska
personer som har ett betydande inflytande i
verksamheten inte ha näringsförbud.
Arbetsgivaren ska sammanställa belopp som
arbetsgivaren i förekommande fall är skyldig att
betala tillbaka och har rätt till till ett
nettobelopp.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Kronofogdemyndigheten
anser att alla skulder som är föremål för
verkställighet, såväl skulder till det allmänna som
till enskilda fordringsägare, ska utgöra hinder
mot att stöd lämnas till en arbetsgivare.
Skälen för regeringens förslag: Vid avstämningen bör arbetsgivaren bedöma om den
genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen
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som har tillämpats under avstämningsperioden
motsvarar en och samma av de tre nivåerna för
arbetstids- och löneminskning och har stöd i
avtal. Avstämningen bör göras separat för varje
arbetstagare och dessutom för varje avtalsperiod
som avstämningsperioden består av. Avstämningen för en arbetstagare och avtalsperiod bör
sammanfattningsvis gå till på följande sätt.
Först fastställs för vilka stödmånader preliminärt stöd har lämnats för arbetstagaren under
avtalsperioden. Därefter beräknas tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning.
Om den tillämpade genomsnittliga arbetstidsoch löneminskningen inte motsvarar en av de tre
nivåerna för arbetstids- och löneminskning eller
inte har stöd i avtal, blir arbetsgivaren
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd för
arbetstagaren och avtalsperioden.
Om den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en stödmånad motsvarar
en mindre eller större nivå än den arbetstidsminskning som följer av vid avstämningstidpunkten gällande avtal (för stödmånaden), ska slutligt stöd beräknas. I förra
fallet blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig för
skillnaden mellan preliminärt stöd som lämnats
för stödmånaden och slutligt stöd, i det senare
fallet har arbetsgivaren rätt till skillnaden mellan
preliminärt stöd som lämnats för stödmånaden
och slutligt stöd (ytterligare stöd).
Nedan redogörs för hur tillämpad genomsnittlig arbetstids- och löneminskning samt
slutligt stöd beräknas.
Vid beräkning av tillämpad genomsnittlig
arbetstidsminskning summeras det antal timmar
arbetstagaren gått ned i arbetstid under de
månader eller delar av månader för vilka
preliminärt stöd har lämnats under avtalsperioden. Även timmar som arbetstagaren, om
han eller hon inte varit frånvarande, skulle ha
gått ned i arbetstid enligt avtal om korttidsarbete, bör räknas med. Arbetstidsminskningen
divideras med summan av arbetstagarens
ordinarie arbetstid för samma period. I exempel
2 illustreras hur genomsnittlig tillämpad
arbetstidsminskning beräknas.
Vid beräkning av tillämpad genomsnittlig
löneminskning summeras de belopp med vilka
lönen minskat på grund av deltagande i
korttidsarbete under de månader eller delar av
månader för vilka preliminärt stöd har lämnats
under avtalsperioden. Löneminskningen divideras med summan av arbetstagarens ordinarie
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lön för samma period. Om en arbetstagare
endast har deltagit i korttidsarbete under en del
av en stödmånad, utgör den ordinarie lönen
motsvarande del. I exempel 2 illustreras hur
tillämpad genomsnittlig löneminskning beräknas.
Exempel 2 Beräkning av tillämpad genomsnittlig arbetstids- och löneminskning
Arbetstagare med en ordinarie lön på
25 000 kronor/mån och en ordinarie arbetstid på
170 timmar/mån.
i) Fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 15 juni
omfattas arbetstagaren av ett avtal om korttidsarbete med 20 procents arbetstidsminskning och
12 procents löneminskning). Arbetsgivaren har
begärt preliminärt stöd för arbetstagaren för
halva mars, hela april och halva juni (se exempel
1). Tillämpad genomsnittlig arbetstids- och
löneminskning ska därför beräknas för halva
mars, hela april och halva juni.
ii) Först summeras den arbetstidsminskning
arbetstagaren har haft eller, om han eller hon
varit frånvarande, skulle ha haft under perioden
enligt avtal om korttidsarbete. Arbetstagaren har
gått ner 25 timmar i mars, 37 timmar i april och 6
timmar i juni, vilket ger att arbetstiden totalt har
minskat med 68 timmar. Detta divideras sedan
med summan av ordinarie arbetstid under
perioden. Ordinarie arbetstid beräknas till 85
timmar i mars, 170 timmar i april och 85 timmar
i juni, vilket ger att ordinarie arbetstid under
perioden är 340 timmar. Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning under perioden
beräknas till 20 procent (68 / 340 = 0,20).
iii) Arbetstagarens löneminskning på grund av
deltagande i korttids-arbete under perioden
summeras till 6 000 kronor (1 500 kronor i mars,
3 000 kronor i april och 1 500 kronor i juni).
Arbetstagarens ordinarie lön under perioden
summeras till 50 000 kronor (12 500 kronor i
mars, 25 000 kronor i april och 12 500 kronor i
juni). Tillämpad genomsnittlig löneminskning
under perioden fås genom att löne-minskningen
divideras med summan av ordinarie lön under
perioden, vilket ger att tillämpad genomsnittlig
löneminskning beräknas till 12 procent (6 000 /
50 000 = 0,12).

Den genomsnittliga tillämpade arbetstidsminskningen anses motsvara en nivå om den minst
uppgår till den till nivån hörande procentsatsen.
En genomsnittlig tillämpad arbetstidsminskning
om t.ex. 25 procent under avtalsperioden – som
kan vara en följd av bl.a. arbetstidens förläggning
under perioden – motsvarar således ”minst
20 procent”. Den genomsnittliga tillämpade
löneminskningen ska motsvara exakt den
procentsats som anges för respektive nivå. Den
enda tillåtna variationen ligger i att löneminskningen avrundas till närmaste heltal (se
exempel 3).
Exempel 3 När uppfyller tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning
en nivå?
Om arbetstidsminskning 40 procent och löneminskning 12 procent = motsvarar nivå 1
Om arbetstidsminskning 40 procent och löneminskning 14 procent = motsvarar inte någon
nivå
Om arbetstidsminskning 40 procent och löneminskning 16 procent = motsvarar nivå 2
Med arbetstidsminskning avses tillämpad
genomsnittlig arbetstidsminskning under en
avtalsperiod. Med löneminskning avses tillämpad
genomsnittlig löneminskning under en avtalsperiod.
Om tillämpad genomsnittlig arbetstids- och
löneminskning har stöd i avtal och motsvarar en
av de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning för en arbetstagare och avtalsperiod –
och det inte har gjorts några justeringar av
avtalet (se nedan angående situationen att avtal
om korttidsarbete justerats) – uppkommer ingen
skyldighet att betala tillbaka preliminärt stöd
eller rätt till ytterligare stöd (se exempel 4). En
arbetsgivare är däremot skyldig att betala tillbaka
allt preliminärt stöd för en arbetstagare och
avtalsperiod, om den tillämpade genomsnittliga
arbetstids- och löneminskningen inte motsvarar
en nivå eller saknar stöd i avtal.
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Exempel 4 Avstämning – ingen justering av
avtalad nivå
Avtal fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 15 juni med
20 procents arbetstidsminskning och 12
procents löneminskning). Arbetsgivaren har
begärt preliminärt stöd för halva mars, hela april
och halva juni (se exempel 1).
i) Arbetsgivaren beräknar tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning för de månader stöd
har betalats ut under avtalsperioden (se exempel
2). Detta ger att arbetstidsminskningen varit 20
procent (68 / 340 = 0,20).
ii) Arbetsgivaren beräknar tillämpad genomsnittlig löneminskning för de månader stöd har
betalats ut under avtalsperioden (se exempel 2).
Detta ger att löneminskningen varit 12 procent
((50 000 - 4 000) / 50 000 = 0,12).
iii) Arbetsgivaren bedömer om tillämpad
arbetstids- och löneminskning motsvarar någon
nivå. Arbetsgivaren konstaterar att nivå 1 är
uppfylld (20 procents arbetstids- och 12
procents löneminskning).
iv) Arbetsgivaren bedömer om tillämpad
arbetstids- och löneminskning har stöd i avtal.
Konstaterar att så är fallet.
v) Arbetsgivaren bedömer om avtalet har
justerats, dvs. om nivån ändrats, under
avtalsperioden. Konstaterar att så inte skett.
vi) Ingen återbetalningsskyldighet och inte heller
rätt till ytterligare stöd.
Under en avtalsperiod kan ett avtal justeras till
att avse en annan nivå för arbetstids- och
löneminskning, t.ex. för att den ekonomiska
situationen förändrats på ett sätt som inte
förutsågs när avtalet ingicks. Om ett avtal
justeras på detta sätt innebär det att preliminärt
stöd kommer att ha beräknats enligt olika nivåer
för arbetstidsminskningen under avtalsperioden
(se exempel 5).
Exempel 5 Beräkning av preliminärt stöd –
justering av avtalad nivå
Arbetstagare med en ordinarie lön på
25 000 kronor/mån och en ordinarie arbetstid på
170 timmar/mån.
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i) Fr.o.m. den 16 mars omfattas arbetstagaren av
ett avtal om korttidsarbete med 40 procents
arbetstidsminskning och 16 procents löneminskning. Den 1 april justeras avtalet till att
gälla 20 procents arbetstidsminskning och 12
procents löneminskning t.o.m. den 15 juni.
ii) Arbetsgivaren begär preliminärt stöd för
arbetstagaren för halva mars, hela april och halva
juni.
iii) Arbetstagaren skulle under alla månader ha
arbetat 20 dagar, om han eller hon inte deltagit i
korttidsarbete. Arbetstagaren var frånvarande
den 18 mars och den 19–20 april.
iv) Preliminärt stöd för arbetstagaren beräknas
enligt följande.
Mars: 12 500 x 0,4 x (9 / 10) x 0,43 = 1 935
April: 25 000 x 0,2 x (18 / 20) x 0,43 = 1 935
Juni: 12 500 x 0,2 x (10 / 10) x 0,43 = 1 075
Det antas att samtliga månader innehåller exakt
20 ordinarie arbetsdagar, som arbetstagaren
skulle ha arbetat om han eller hon inte deltagit i
korttidsarbete, och att dessa fördelar sig helt
jämnt över månaden. I punkten iv) visas hur
preliminärt stöd beräknas. För mars och juni är
den ordinarie lönen hälften av 25 000 kronor och
antalet ordinarie dagar 10 eftersom arbetstagaren
deltagit i korttidsarbete halva månaden.
Preliminärt stöd har beräknats utifrån 40 procent
arbetstidsminskning för mars och utifrån 20
procent arbetstidsminskning för april och juni,
detta eftersom avtalet justerades från nivå 2 till
nivå 1 den 1 april. Inom parentes anges
närvarokvoten. I närvarokvotens täljare anges
antal ordinarie dagar minus eventuellt frånvaro
räknat i hela dagar och i nämnaren anges
ordinarie dagar under månaden.
Om ett avtal justerats under avtalsperioden, bör
det vid avstämningstidpunkten gällande avtalet
ligga till grund för bedömningen av om tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning har
stöd i avtal. Om den tillämpade genomsnittliga
arbetstidsminskningen under en stödmånad
motsvarar en mindre eller större nivå än den
arbetstidsminskning som följer av vid avstämningstidpunkten gällande avtal (för stödmånaden), ska slutligt stöd beräknas. I det förra
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fallet blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig för
skillnaden mellan preliminärt stöd som lämnats
för stödmånaden och slutligt stöd, i det senare
fallet har arbetsgivaren rätt till skillnaden mellan
preliminärt stöd som lämnats för stödmånaden
och slutligt stöd (ytterligare stöd). Beräkningen
av slutligt stöd görs enligt samma modell som
beräkningen av preliminärt stöd (se avsnitt
6.17.6.2.2), dock baserat på den nivå för
arbetstidsminskning som följer av vid
avstämningstidpunkten gällande avtal för stödmånaden (se exempel 6).
Exempel 6 Beräkning av slutligt stöd –
justering av avtalad nivå
Avtal fr.o.m. den 16 mars med 40 procents
arbetstidsminskning och 16 procents löneminskning. Den 1 april justeras avtalet till 20
procents arbetstidsminskning- och 12 procents
löneminskning. Avtalet upphör att gälla den
15 juni. Arbetsgivaren har begärt preliminärt
stöd för halva mars, hela april och halva juni (se
exempel 5).
i) Arbetsgivaren beräknar tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning för de månader stöd
har betalats ut under avtalsperioden (se exempel
2). Detta ger att arbetstidsminskningen varit 20
procent (68 / 340 = 0,20).
ii) Arbetsgivaren beräknar tillämpad genomsnittlig löneminskning för de månader stöd har
betalats ut under avtalsperioden (se exempel 2).
Detta ger att löneminskningen varit 12 procent
((50 000 - 44 000) / 50 000 = 0,12).
iii) Arbetsgivaren bedömer om tillämpad
arbetstids- och löneminskning motsvarar någon
nivå. Motsvarar nivå 1.
iv) Arbetsgivaren bedömer om tillämpad
arbetstids- och löneminskning har stöd i avtal.
Arbetsgivaren konstaterar att så är fallet.
v) Arbetsgivaren bedömer om avtalet har
justerats, dvs. om nivån ändrats, under
avtalsperioden. Konstaterar att så skett och att
preliminärt stöd för mars betalats ut enligt nivå 2
(se exempel 5).
vi) Arbetsgivaren räknar ut slutligt stöd för mars
(968 kronor, se exempel 1) och jämför med
preliminärt stöd för samma månad (1 935

kronor, se exempel 5). Slutligt stöd är mindre än
preliminärt stöd, vilket innebär skyldighet att
betala tillbaka skillnaden (968 kronor) mellan
preliminärt och slutligt stöd för mars.
En arbetsgivare kan således vara återbetalningsskyldig för preliminärt stöd som betalats
för vissa arbetstagare och ha rätt till ytterligare
stöd för andra arbetstagare. Arbetsgivaren bör
sammanställa belopp som denne i förekommande fall är skyldig att betala tillbaka och
belopp som denne har rätt till. En sådan
sammanställning resulterar i ett sammanlagt
nettobelopp, som arbetsgivaren är återbetalningsskyldig för eller har rätt till, såvida posterna
inte helt tar ut varandra.
Ytterligare stöd bör inte ges till en
arbetsgivare som har näringsförbud eller skatteoch avgiftsskulder som har överlämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de
fysiska personer som har ett betydande
inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Till skillnad från Kronofogdemyndigheten anser
regeringen att kravet såvitt avser skulder inte bör
ta sikte på andra åligganden än betalning av
skatter och avgifter (se avsnitt 6.17.5.1.1). Dessa
krav bör vara uppfyllda vid tillfället för
Skatteverkets beslut om preliminärt stöd.
Lagförslag
Förslaget föranleder 20–28 §§ lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.4 Anmälan om avstämning
Regeringens förslag: En arbetsgivare som är
skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om avstämning. Anmälan ska ha
kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten. I anmälan
ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att
betala tillbaka ett belopp efter sammanställning.
En arbetsgivare som efter sammanställning
har rätt till ytterligare stöd ska begära detta i
anmälan om avstämning. I annat fall betalas inte
något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.
Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med
att ge in anmälan om avstämning medges. Om
förhållandena har ändrats så att det inte längre
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finns förutsättningar för anståndet, ska
anståndet återkallas.
Om en anmälan om avstämning inte ges in
inom rätt tid är arbetsgivaren skyldig att betala
tillbaka allt preliminärt stöd. Detsamma gäller en
arbetsgivare som i anmälan inte anger återbetalningsskyldighet eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp.
Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från
sin återbetalningsskyldighet, om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka
allt preliminärt stöd.
Regeringens bedömning: Regeringen kan meddela föreskrifter om innehållet i en anmälan om
avstämning.
Promemorians förslag och bedömning:
Överensstämmer i sak med regeringens. I
promemorian föreslås dock att anmälan om
avstämning ska benämnas anmälan om slutligt
stöd.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: Sedan avstämningsskyldighet har uppkommit bör arbetsgivaren vara skyldig att göra
en anmälan om avstämning. I anmälan bör
arbetsgivaren ange om denne är återbetalningsskyldig efter avstämning. I anmälan om
avstämning bör arbetsgivaren ha rätt att ansöka
om ytterligare stöd som denne kan ha rätt till
efter avstämningen. En skyldighet att göra en
anmälan om avstämning bör gälla även om
arbetsgivaren själv bedömer att denne inte vare
sig har rätt till något ytterligare stöd eller är
återbetalningsskyldig. En anmälan om avstämning ska ha kommit in till Skatteverket inom två
kalendermånader från det att skyldigheten att
göra en avstämning uppkommit. En underlåtenhet att göra en anmälan om avstämning eller
att i sådan anmälan underlåta att på ett korrekt
sätt ange om arbetsgivaren är skyldig att betala
tillbaka något belopp, bör vara förenat med en
återbetalningsskyldighet för preliminärt stöd. I
sådana fall bör således arbetsgivaren vara
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd
som lämnats under avstämningsperioden. Det
ger arbetsgivaren ett starkt incitament att göra
en anmälan om avstämning och att i anmälan
ange återbetalningsskyldighet med rätt belopp.
Det bör dock finnas en möjlighet till hel eller
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delvis eftergift. Utrymmet för eftergift måste
dock vara litet för att systemet ska kunna vara
enkelt, lätt att tillämpa och samtidigt effektivt.
Regeringen föreslår därför att återbetalningsskyldigheten ska helt eller delvis efterges endast
om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren
ska betala tillbaka allt preliminärt stöd. Närmare
föreskrifter om innehållet i en anmälan om
avstämning lämnas i förordningsform.
Lagförslag
Förslaget föranleder 29 och 30 §§ lagen om stöd
vid korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.5 Återbetalningsskyldighet för felaktiga
utbetalningar
Regeringens förslag: En arbetsgivare som genom

att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp, är
återbetalningsskyldig för det som har betalats ut
för mycket.
Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund
eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren
återbetalningsskyldig endast om denne har insett
eller skäligen borde ha insett felet.
Återbetalningsskyldigheten gäller inte om
arbetsgivaren efter avstämning är återbetalningsskyldig på annan grund.

Promemorians förslag: överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Den som
mottar stöd vid korttidsarbete genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
förorsakar att stöd lämnas på felaktigt grund
eller med för högt belopp bör vara återbetalningsskyldig för stödet i den delen.
Återbetalningsskyldighet bör inte föreligga
beträffande stöd som var riktiga vid utbetalningstillfället. Det måste finnas ett samband
mellan mottagarens agerande eller underlåtenhet
att agera och felaktigheten. När ett orsakssamband inte föreligger bör det göras undantag
från återbetalningsskyldighet i de fall den
enskilde inte insett eller borde ha insett att det
förekommit något fel. Återbetalningsskyldig-
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heten kan avse preliminärt stöd eller ytterligare
stöd. Det bör understrykas att det här är fråga
om återbetalningsskyldighet av ett annat slag än
då en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för
preliminärt stöd efter avstämning då det visat sig
att tillämpat korttidsarbete inte uppfyllt kraven
på löne- och arbetstidsminskning eller inte haft
stöd i avtal. I dessa fall följer återbetalningsskyldigheten i stället av bestämmelserna om det
särskilda avstämningsförfarandet.
Lagförslag
Förslaget föranleder 31 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.6 Kreditering och debitering av
arbetsgivarens skattekonto

Preliminärt stöd och
ytterligare stöd ska tillgodoföras arbetsgivaren
genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.
Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att beslut om
utbetalning fattats, med undantag för januari då
stödet i stället ska krediteras den 17 och i augusti
den 12 eller 17.
Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig
ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet.
Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det
belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och
när beloppet senast ska betalas.
Senaste betalningsdagen ska bestämmas till
den 12 eller 26 i en månad, i januari den 17 eller
26, i augusti den 12, 17 eller 26 och i december
den 12 eller 27, och tidigast 30 dagar efter
beslutet.
Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att
betala tillbaka ska debiteras dennes skattekonto.
I fråga om stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete gäller bestämmelser i skatteförfarandelagen om
– inbetalning till det särskilda kontot för
skattebetalningar,
– avräkning,
– vilken skatt eller avgift som är betald,
– inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon,
– anstånd med betalning av skatter och
avgifter,
– återbetalning av skatter och avgifter,
– ränta,
Regeringens

förslag:

– besluts verkställbarhet,
– indrivning, och
– övriga bestämmelser om verkställighet.
En fordran enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete ska vid tillämpningen av lagen om
preskription av skattefordringar m.m. anses vara
en sådan fordran som har påförts enligt
skatteförfarandelagen.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Skatteverket anser att det
bör vara möjligt för arbetsgivaren att begära
omprövning av beslut om preliminärt stöd som
blivit för högt eller för lågt även under
stödperioden. Skatteverket anser slutligen att det
bör vara möjligt för verket att ompröva beslut
om preliminärt stöd under stödperioden, om
beslutet är uppenbart felaktigt eller om det gjorts
fel vid handläggningen av beslut om preliminärt
stöd. Skatteverket och Sveriges advokatsamfund
anser att det i lagen om stöd vid korttidsarbete
ska anges inom vilken tid Skatteverket kan fatta
beslut om återkrav av stöd. Skatteverket
framhåller att lagen inte innehåller bestämmelser
om omprövning och att förvaltningslagens
(1986:223) bestämmelser därför blir tillämpliga,
samtidigt som det i lagen anges att vissa
bestämmelser
i
skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tillämpas. Skatteverket anser att
vid beslut enligt dessa bestämmelser blir i stället
skatteförfarandelagens
omprövningsbestämmelser tillämpliga. Enligt
Skatteverket kan det då uppstå problem när två
olika lagars omprövningsbestämmelser ska
tillämpas. Skatteverket anser slutligen att lagen
ska kompletteras med en bestämmelse om
solidariskt ansvar för aktiebolags företrädare.
Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget att stöd vid korttidsarbete snabbt kommer
arbetsgivarna till del, särskilt med hänsyn till att
en arbetsgivares likviditet kan vara ansträngd.
Det är därför nödvändigt att använda sig av
befintliga administrativa rutiner i Skatteverket.
Mot denna bakgrund föreslås ett tillvägagångssätt med kreditering och debitering av arbetsgivarens skattekonto.
Krediteringen av preliminärt stöd bör ske
varje månad efter prövning av arbetsgivarens
ansökan om preliminärt stöd. Kreditering av
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ytterligare stöd bör ske efter prövning av
arbetsgivarens begäran om ytterligare stöd i
anmälan om avstämning. Preliminärt och ytterligare stöd ska krediteras arbetsgivarens
skattekonto den 12 i månaden efter det att
ansökan inkommit, med undantag för januari då
stödet i stället krediteras den 17 och augusti då
stödet ska krediteras den 12 eller den 17.
Skatteverket anser att det bör vara möjligt för
arbetsgivaren att begära omprövning av beslut
om preliminärt stöd som blivit för högt eller för
lågt även under stödperioden. Skatteverket anser
slutligen att det bör vara möjligt för verket att
ompröva beslut om preliminärt stöd under
stödperioden, om beslutet är uppenbart felaktigt
eller om det gjorts fel vid handläggningen av
beslut om preliminärt stöd. Enligt förslaget om
stöd vid korttidsarbete kan en arbetsgivare bli
återbetalningsskyldig på olika grunder. I så fall
ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet.
Utgångspunkten är att förvaltningslagens
(1986:223) bestämmelser ska gälla i ärenden om
stöd vid korttidsarbete (se avsnitt 6.17.6.1).
Enligt 27 § förvaltningslagen gäller att om en
myndighet finner att ett beslut, som den har
meddelat som första instans, är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av
någon annan anledning, ska myndigheten ändra
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild
part. Den nu föreslagna regleringen förtar inte
arbetsgivaren möjligheten att begära att Skatteverket med stöd av 27 § förvaltningslagen
omprövar beslut om preliminärt stöd. Likaså kan
Skatteverket med stöd av den bestämmelsen
ompröva beslut om preliminärt stöd.
Av Skatteverkets beslut om återkrav bör
framgå vilket belopp som arbetsgivaren ska
betala och vilken förfallodag beloppet har. Det
belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala
tillbaka bör avhändas arbetsgivaren genom en
debitering av vederbörandes skattekonto. Förfallodagen bör bestämmas på motsvarande sätt
som gäller tid för kreditering av stöd vid
korttidsarbete, dvs. den 12 eller 26 i en månad,
med undantag för januari, då förfallodagen i
stället bör vara den 17 eller 26, i augusti den 12,
17 eller 26 och i december den 12 eller 27.
Förfallodagen bör dock infalla tidigast 30 dagar
efter beslutet om betalning.
Skatteverket framhåller att lagen om stöd vid
korttidsarbete inte innehåller bestämmelser om
omprövning
och
att
förvaltningslagens
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bestämmelser därför blir tillämpliga, samtidigt
som det i lagen anges att vissa bestämmelser i
skatteförfarandelagen ska tillämpas. Skatteverket
anser att vid beslut enligt dessa bestämmelser
blir i stället skatteförfarandelagens omprövningsbestämmelser tillämpliga. Enligt Skatteverket kan det då uppstå problem när två olika
lagars omprövningsbestämmelser ska tillämpas.
Eftersom skattekontot ska användas vid såväl
utbetalning som återbetalning av stöd föreslås
dock att vissa bestämmelser i skatteförfarandelagen ska tillämpas i ärenden om stöd vid
korttidsarbete. De bestämmelser i skatteförfarandelagen som bör tillämpas för att
Skatteverket ska kunna hantera stöd vid korttidsarbete i skattekontosystemet är enligt
regeringens bedömning följande.
1. Bestämmelsen om inbetalning till det
särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap.
2 §,
2. bestämmelserna om avräkning i 62 kap. 11–
14 §§,
3. bestämmelsen om vilken skatt eller avgift
som är betald i 62 kap. 15 §,
4. bestämmelsen om inbetalda belopp som
inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap.
19 §,
5. bestämmelserna om anstånd med betalning
av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–6, 8–10, 13,
15, 16, 22 och 23 §§,
6. bestämmelserna återbetalning av skatter
och avgifter i 64 kap. 2, 4, 9 och 10 §§,
7. bestämmelserna om ränta i 65 kap. 2–4, 7, 8,
13–16 och 18 §§,
8. bestämmelsen om besluts verkställbarhet i
68 kap. 1 §,
9. bestämmelserna om indrivning i 70 kap.,
och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i
71 kap.
Det är endast de uppräknade bestämmelserna
i skatteförfarandelagen som blir tillämpliga i
ärenden om stöd vid korttidsarbete, och inte
exempelvis skatteförfarandelagens bestämmelser
om omprövning. Det innebär att det är
förvaltningslagens omprövningsbestämmelser
som ska tillämpas i ärenden om stöd vid
korttidsarbete (se avsnitt 6.17.6.1).
Samma preskriptionsregler som för andra
skattekontoskulder bör gälla i ärenden om stöd
vid korttidsarbete. Det innebär att en fordran i
ett ärende om stöd vid korttidsarbete
preskriberas fem år från utgången av det

PROP. 2013/14:1

kalenderår då fordringen överlämnades för
indrivning. Till skillnad från Skatteverket och
Sveriges advokatsamfund anser regeringen att det
inte finns skäl att införa någon ytterligare
bestämmelse om tidsfrister för återkrav av stöd.
Skatteverket anser att lagen ska kompletteras
med en bestämmelse om solidariskt ansvar för
aktiebolags företrädare. Regeringen gör emellertid bedömningen att det saknas beredningsunderlag i detta lagstiftningsärende för att ta
ställning till ett sådant förslag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 32–34 §§ lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.7 Kontroll
Regeringens förslag: En arbetsgivare som har

ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket
tillfälle att granska verksamheten med avseende
på arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de
uppgifter som behövs för granskningen.
Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att
fullgöra dessa skyldigheter.
Ett föreläggande får förenas med vite. Ett
föreläggande får dock inte förenas med vite om
det finns anledning att anta att den som ska
föreläggas har begått en gärning som är
straffbelagd, och föreläggandet avser utredning
av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) anser att frågan om hur stödåtgärden ska
skyddas från brott och överutnyttjande behöver
övervägas vidare. Skatteverket anser att en
skyldighet för verket att anmäla misstänkta brott
i samband med handläggning av ärenden om
stöd vid korttidsarbete ska införas.
Skälen för regeringens förslag: Enligt
förslaget om stöd vid korttidsarbete ska
arbetsgivaren månadsvis ansöka om preliminärt
stöd vid korttidsarbete. Vidare kan arbetsgivaren
efter avstämning vara återbetalningsskyldig för
preliminärt stöd eller ha rätt till ytterligare stöd,
vilket ska framgå av anmälan om avstämning. I

samband med ansökan om preliminärt stöd och
anmälan om avstämning ska Skatteverket i
erforderlig utsträckning kontrollera att de uppgifter som lämnas är korrekta. Det är inte
möjligt med en detaljerad granskning av varje
enskild ansökan eller anmälan om avstämning
innan stöd lämnas till arbetsgivare. Granskningsverksamheten av att till arbetsgivare lämnat stöd
används på rätt sätt får i stället i huvudsak
inriktas på olika slag av stickprovskontroller.
Skatteverket bör ha rätt att förelägga arbetsgivaren att bidra till kontrollen. Ett föreläggande
bör kunna förenas med vite. Vitesföreläggande
bör dock inte kunna utfärdas om det finns
anledning att anta att den som ska föreläggas har
begått ett brott och föreläggandet avser
utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.
BRÅ anser att frågan om hur stödåtgärden ska
skyddas från brott och överutnyttjande behöver
övervägas vidare. Regeringen kommer att följa
upp tillämpningen av lagen om stöd vid
korttidsarbete i dessa avseenden. Detta förutsätter emellertid att bestämmelserna har varit i
tillämpning en sådan tid att det finns underlag
för att bedöma och utvärdera regleringen.
Skatteverket anser att det ska införas en
skyldighet för verket att anmäla misstänkta brott
i samband med handläggning av ärenden om
stöd vid korttidsarbete. Regeringen gör emellertid bedömningen att det saknas beredningsunderlag i detta lagstiftningsärende för att ta
ställning till ett sådant förslag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 35 och 36 §§ lagen om stöd
vid korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
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6.17.6.8 Överklagande
Regeringens förslag: Skatteverkets beslut över-

klagas som huvudregel till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Regeringens beslut får inte överklagas.

Promemorians förslag överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian, där
det föreslås att regeringens föreskrifter ska
överlämnas till riksdagen för godkännande,
föreslås även ett förbud mot överklagande av
riksdagens beslut.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Skatteverket framhåller
att lagen om stöd vid korttidsarbete inte
innehåller bestämmelser om överklagandetider
och att förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser därför blir tillämpliga, samtidigt som det i
lagen anges att vissa bestämmelser i
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas.
Skatteverket anser att vid beslut enligt dessa
bestämmelser blir i stället skatteförfarandelagens
bestämmelser om överklagandetider tillämpliga.
Skatteverket anser att det kan uppstå problem då
två olika lagars bestämmelser om överklagande
ska tillämpas. Sveriges advokatsamfund framhåller att det är oklart i vilken utsträckning
överklagandebestämmelserna
i
skatteförfarandelagen ska tillämpas i ärenden om
stöd vid korttidsarbete och framhåller vikten av
att enhetliga överklagandebestämmelser gäller i
dessa ärenden. Förvaltningsrätten i Stockholm
anser att en forumregel behöver övervägas.
Skälen för regeringens förslag: Stöd vid
korttidsarbete är utformat som en rättighet
riktad mot arbetsgivarna och dessa bör därför ha
rätt att överklaga Skatteverkets beslut i ärenden
om stöd vid korttidsarbete, dock inte beslut om
sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 §
skatteförfarandelagen (se 67 kap. 5 § samma lag).
Regeringens beslut bör inte kunna överklagas.
Regeringen delar Skatteverkets och Sveriges
advokatsamfunds bedömningar att enhetliga
överklagandebestämmelser bör gälla i ärenden
om stöd vid korttidsarbete. Som framgår av
avsnitt 6.17.6.1 är utgångspunkten att
förvaltningslagens bestämmelser ska gälla i dessa
ärenden. Endast vissa, i avsnitt 6.17.6.6 angivna
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bestämmelser i skatteförfarandelagen, ska
tillämpas. När det gäller överklagande ska
skatteförfarandelagens bestämmelser inte gälla.
Överklagandebestämmelsen i lagen om stöd vid
korttidsarbete anger endast – förutom att
regeringens beslut samt ovan nämnda beslut om
anstånd inte får överklagas – att beslut enligt
lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol samt att det krävs prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten. I övrigt gäller
förvaltningslagens bestämmelser om överklagande.
Enligt 14 § andra stycket lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar gäller att ett
beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt
inom vars domkrets ärendet först prövats, om
det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i
lag eller förordning. Det föreslås ingen sådan
föreskrift som avses i 14 § lagen om allmänna
förvaltningsdomstolar. Det innebär att Skatteverkets beslut i ärenden om stöd vid
korttidsarbete ska överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet
först prövats. Mot denna bakgrund anser
regeringen – till skillnad från Förvaltningsrätten i
Stockholm – att en forumregel inte behövs.
Lagförslag
Förslaget föranleder 38 § lagen om stöd vid
korttidsarbete, se avsnitt 3.1.
6.17.6.9 Ansvar för uppföljning och utvärdering
av stöd vid korttidsarbete
Regeringens bedömning: Skatteverket bör ges ett

mer övergripande ansvar för att följa upp och
utvärdera tillämpningen av stöd vid korttidsarbete. Regeringen kan meddela föreskrifter om
ansvaret.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Tillväxtverket,
Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd
(NNR) är positiva till att Skatteverket åläggs
ansvar för uppföljning och utvärdering av stöd
vid korttidsarbete. Tillväxtverket och Svenskt
Näringsliv anser att en modell för löpande
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uppföljning av stödåtgärden behöver övervägas
vidare.
Skälen för regeringens bedömning: Det
finns skäl att fortlöpande följa utvecklingen på
området för att vara uppmärksam på om
tillämpningen av lagen om stöd vid korttidsarbete står i överensstämmelse med dess
syfte. Mot den bakgrunden bör Skatteverket
åläggas ett mer övergripande ansvar för att följa
upp och utvärdera tillämpningen av lagen om
stöd vid korttidsarbete. Närmare föreskrifter om
Skatteverkets ansvar för uppföljning och
utvärdering av stödåtgärden bör emellertid
lämnas i förordningsform.
6.17.6.10

Behandling av personuppgifter

Regeringens bedömning: Skatteverkets behand-

ling av personuppgifter i ärenden om stöd vid
korttidsarbete bör ske i beskattningsdatabasen.
Regeringens förslag: Lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet kompletteras med en uttrycklig reglering om
att behandlingen av personuppgifter vid
handläggning enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete omfattas av lagens tillämpningsområde och att sådana uppgifter får
behandlas i beskattningsdatabasen.

Promemorians
bedömning:
Överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian bedöms dock att ingen lagändring
behövs.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Datainspektionen
anser att den lösning som presenterats rörande
bestämmelserna om behandling av personuppgifter förefaller ändamålsenlig. Datainspektionen vill dock med anledning av promemorians
uttalande kring finalitetsprincipen påminna om
den grundläggande dataskyddsprincipen som
innebär att den personuppgiftsansvarige endast
ska behandla de uppgifter som är adekvata och
relevanta för ett visst ändamål. Skatteverket
anser att det av lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska framgå att ärenden om stöd vid
korttidsarbete omfattas. Det framgår inte om
bestämmelserna om direktåtkomst och ut-

lämnande av uppgifter till andra myndigheter i
lagen och förordningen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska tillämpas i fråga om uppgifter i ärenden
om stöd vid korttidsarbete.
Skälen för regeringens bedömning och förslag
Inledning
Skatteverket kommer vid handläggningen enligt
lagen om stöd vid korttidsarbete att behandla
personuppgifter. Det är därför nödvändigt att
behandlingen är förenlig med gällande
lagstiftning om behandling av personuppgifter
och det s.k. dataskyddsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter). Dataskyddsdirektivet har genomförts
i svensk lagstiftning bl.a. genom personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen
innehåller generella regler om behandling av
personuppgifter och ska tillämpas i hela
samhället av både myndigheter, privata
organisationer och enskilda. Personuppgiftslagen
är subsidiär och avvikande bestämmelser kan
finnas i lag eller förordning, se 2 § personuppgiftslagen. För en stor del av den offentliga
verksamheten gäller särskilda s.k. registerförfattningar vid behandling av personuppgifter.
Författningarna kompletterar och i vissa fall
ersätter personuppgiftslagen.
Behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
Skatteverkets behandling av uppgifter i verkets
beskattningsverksamhet regleras i lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet. Enligt 1 kap. 1 § är
lagens tillämpningsområde behandling av
personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av
vissa borgenärsuppgifter, om behandlingen är
helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning
enligt särskilda kriterier. Vissa av bestämmelserna i lagen gäller även vid behandling av
uppgifter om juridiska personer och avlidna.
Inom lagens tillämpningsområde faller även viss
verksamhet som åligger Skatteverket men som
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inte utgör ett led i beskattningsförfarandet.
Exempel härpå är Skatteverkets åligganden att
pröva godkännande av upplagshavare enligt
lagen (1994:1563) om tobaksskatt och att utöva
tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i
alkohollagen (2010:1622) rörande försäljning (se
prop. 2000/01:33 s. 124 och 197). Lagen gäller
enligt 1 kap. 2 § i stället för personuppgiftslagen,
med undantag för de av personuppgiftslagens
bestämmelser som anges i 3 § samma kapitel.
I 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet anges för
vilka primära ändamål uppgifter får behandlas
enligt lagen. För att täcka in de ovan nämnda
åliggandena, som ligger vid sidan av den egentliga beskattningsverksamheten, har som ett särskilt ändamål angivits ”tillsyn samt lämplighetsoch tillståndsprövning och annan liknande
prövning” (1 kap. 4 § första stycket 5, jfr prop.
2000/01:33 s. 124).
I 2 kap. lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet finns
bestämmelser om den s.k. beskattningsdatabasen. I databasen får uppgifter behandlas
om personer som omfattas av verksamhet enligt
1 kap. 4 § 1–9, dvs. bl.a. det tidigare nämnda
ändamålet ”tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning”.
Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende
(2 kap. 2 §). I 2 kap. 3 § första och andra
styckena anges vilka uppgifter som får behandlas
i databasen. Bland annat får behandlas fysiska
och juridiska personers identitet, med vilket
avses bl.a. namn och person-, samordnings- eller
organisationsnummer. Vidare får behandlas
uppgift om registrering för skatter och avgifter,
vilket inbegriper registrering som arbetsgivare,
yrkanden och grunder i ett ärende samt beslut,
betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett
ärende (jfr prop. 2000/01:33 s. 200 f.). I
2 kap. 3 § tredje stycket anges att regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får
behandlas i databasen.
I lagen regleras också Skatteverkets
behandling av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m. Sådana
uppgifter får behandlas endast om uppgifterna
har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
handläggningen av det (1 kap. 7 §). Behandlingen av känsliga uppgifter i s.k. elektroniska
handlingar i beskattningsdatabasen regleras i en
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särskild bestämmelse på följande sätt. En
handling som har kommit in i ett ärende får
behandlas i databasen och får innehålla – dvs.
behöver inte rensas från – sådana känsliga
uppgifter. En inom myndigheten upprättad
handling får behandlas i databasen och får
innehålla sådana känsliga uppgifter om de är
nödvändiga för handläggningen (2 kap. 4 §, jfr
prop. 2000/01:33 s. 201 och 350).
Behandling av personuppgifter i ärenden om stöd
vid korttidsarbete
Liksom anges i promemorian avses med
uttrycket ”beskattningsverksamhet” i lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet även verksamhet som
åligger Skatteverket men som inte utgör ett led i
beskattningsförfaranden, t.ex. tillsynsverksamhet enligt alkohollagen. Stöd vid korttidsarbete
är ett stöd som under vissa förhållanden kan
utges till arbetsgivare i mycket allvarliga
konjunkturella situationer. Med hänsyn till
stödåtgärdens särskilda karaktär är det svårt att
likna hanteringen av stöd vid korttidsarbete vid
något av Skatteverkets övriga åligganden. Regeringen anser, i likhet med Skatteverket, att
handläggningen av ärenden om stöd vid
korttidsarbete uttryckligen bör anges i
bestämmelsen om lagens bestämmelse om
tillämpningsområdet, för att tydliggöra att
hanteringen omfattas av tillämpningsområdet.
I fråga om ändamålen i 1 kap. 4 § lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet finner dock regeringen i
likhet med promemorian att Skatteverkets
insamling och övriga behandling av uppgifter i
ärenden om stöd vid korttidsarbete faller in
under punkten 5. Handläggning av ärenden om
stöd vid korttidsarbete utgör således ”annan
liknande prövning” enligt det berörda ändamålet.
Skatteverkets ansvar för att följa upp och
utvärdera tillämpningen av stöd vid korttidsarbete omfattas enligt regeringens mening av
”tillsyn” enligt bestämmelsen. Någon ny
ändamålsbestämmelse är således inte nödvändig.
De uppgifter som kommer att lämnas in från
arbetsgivarna i ärenden om stöd vid korttidsarbete är i normalfallet endast identitetsuppgifter
för arbetsgivaren, uppgift om huruvida
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal om
korttidsarbete
och
det
totala
belopp
arbetsgivaren begär, alternativt vilket belopp
arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka efter
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avstämning. Vad gäller utanförstående arbetsgivare ska dessa också intyga att de haft en viss
omsättningsnedgång. Skatteverket kommer
dock inom ramen för sin kontroll att kunna
inhämta ytterligare uppgifter från arbetsgivare
för att kontrollera att villkoren för att beviljas
stöd är uppfyllda. Detta kan ske såväl innan stöd
betalas ut som efteråt. Det kan då handla om
olika typer av uppgifter, bl.a. om arbetstagares
inkomster och frånvaro från arbetet.
De uppgifter som Skatteverket kommer att
behöva behandla i ärenden om stöd vid
korttidsarbete täcks enligt regeringens mening
inte i tillräcklig utsträckning av nuvarande
reglering i 2 kap. 3 § lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Regeringen finner därför att en ny punkt
bör införas i bestämmelsens första stycke som
anger att uppgifter som behövs för handläggning
enligt lagen om stöd vid korttidsarbete får
behandlas i databasen. Därmed blir det också
tydligt att lagens bestämmelser i 2 kap. 7–8 a §§
om myndigheters direktåtkomst till uppgifter ur
beskattningsdatabasen inte omfattar uppgifterna
i dessa ärenden, vilket Skatteverket har frågat
om. Dock kan uppgifter i ärenden om stöd vid
korttidsarbete komma att lämnas ut till andra
myndigheter vid tillämpning av sekretessbrytande bestämmelser i t.ex. 10 kap.
offentlighets- och sekretesslagen eller någon
sekretessbrytande
uppgiftsskyldighet
för
Skatteverket i lag eller förordning.
I ärenden om stöd vid korttidsarbete kan
förekomma känsliga personuppgifter, t.ex.
uppgift om en arbetstagares sjukfrånvaro.
Befintlig reglering i 1 kap. 7 § och 2 kap. 4 §
lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet bedöms ändamålsenlig
vad gäller ärenden om stöd vid korttidsarbete.
I promemorian framförs att det inte kan anses
stå i strid med den s.k. finalitetsprincipen att
Skatteverket, om det behövs vid kontroll eller
vid uppföljning och utvärdering av tillämpningen
av stöd vid korttidsarbete, behandlar uppgifter i
beskattningsdatabasen även om uppgifterna
samlats in för något annat ändamål.
Datainspektionen har med anledning av detta
påtalat den grundläggande dataskyddsprincipen
att den personuppgiftsansvarige endast ska
behandla de uppgifter som är adekvata och
relevanta för ett visst ändamål.
Finalitetsprincipen kommer till uttryck i 9 §
första stycket d personuppgiftslagen. Principen

innebär att uppgifter som har samlats in och som
behandlas för särskilda, uttryckligt angivna
ändamål inte får behandlas för andra ändamål
som är oförenliga med de ursprungliga
ändamålen. Bestämmelsen kompletteras av 9 §
andra stycket personuppgiftslagen som anger att
behandling för historiska, statistiska och
vetenskapliga ändamål inte ska anses oförenlig
med de ändamål för vilka uppgifterna samlades
in. Skatteverket kommer vid handläggningen av
ärenden om stöd vid korttidsarbete att behöva
kontrollera uppgifter i ärendena mot uppgifter i
beskattningsdatabasen som samlats in för andra
ändamål, t.ex. uppgift om att den sökande är
registrerad som arbetsgivare och inte har
näringsförbud. Regeringen finner sådan behandling förenlig med de ändamål för vilka
uppgifterna samlats in. Som Datainspektionen
framhåller är det bara uppgifter som är adekvata
och relevanta för handläggningsåtgärderna som
får behandlas.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 1 § och
2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter
i
Skatteverkets
beskattningsverksamhet, se avsnitt 3.20.
6.17.6.11

Sekretessfrågor

Regeringens bedömning: Sekretesslagstiftningen

har tillräckliga sekretessbestämmelser för de
uppgifter som kan förekomma i ärenden om
stöd vid korttidsarbete. Någon ytterligare
sekretessbestämmelse behövs därför inte.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Skatteverket anser
att ärenden om stöd vid korttidsarbete bör
hänföras till skattesekretessen i 27 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Sveriges advokatsamfund anser att bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ offentlighets- och
sekretesslagen uttryckligen bör anges vara
tillämpliga på ärenden om stöd vid korttidsarbete. Sveriges advokatsamfund ifrågasätter
vidare om det inte skulle vara mer ändamålsenligt att i sekretesshänseende hänföra ärendena
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till skattesekretessen i 27 kap. offentlighets- och
sekretesslagen. Detta skulle få implikationer dels
vad avser skaderekvisit, dels vad avser
meddelarfriheten. Sveriges advokatsamfund
efterlyser mer noggranna överväganden i dessa
frågor. Kammarrätten i Stockholm är tveksam till
promemorians bedömning att 28 kap. 11 och
12 §§ offentlighets- och sekretesslagen kan
tillämpas på ärenden om stöd vid korttidsarbete,
och anser att en komplettering av lagtexten med
en uttrycklig skrivning om att ärendena omfattas
bör övervägas.
Skälen för regeringens bedömning
Allmänt om offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten
och massmedierna ska ha insyn i statens och
kommunernas verksamhet. När det mer allmänt
talas om offentlighetsprincipen åsyftas i första
hand rätten att ta del av allmänna handlingar.
Regleringen av denna rätt finns i tryckfrihetsförordningen. Rätten att ta del av
allmänna handlingar får begränsas bara om det är
påkallat med hänsyn till vissa intressen, bl.a.
skyddet för enskilds personliga och ekonomiska
förhållanden (2 kap. 2 § första stycket 6
tryckfrihetsförordningen). En sådan begränsning ska anges noga i en bestämmelse i en
särskild lag eller, om så i ett visst fall anses
lämpligare, i en annan lag vartill den förstnämnda
lagen hänvisar.
Den särskilda lag som avses är offentlighetsoch
sekretesslagen.
Sekretess
enligt
offentlighets- och sekretesslagen innebär inte
bara begränsningar av rätten att ta del av
allmänna handlingar utan även ett förbud att röja
en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom
utlämnande av allmän handling eller på något
annat sätt (3 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen). Sekretess innebär således både
handlingssekretess och tystnadsplikt. Till den del
sekretessbestämmelserna innebär tystnadsplikt
medför de en begränsning av yttrandefriheten
enligt regeringsformen och enligt den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
En sekretessbestämmelse består i regel av tre
huvudsakliga rekvisit, dvs. förutsättningar för
bestämmelsens tillämplighet. Dessa rekvisit
anger sekretessens föremål, dess räckvidd och
dess styrka. Sekretessens föremål är den
information som kan hemlighållas och anges i
lagen genom ordet ”uppgift” tillsammans med
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en mer eller mindre långtgående precisering av
uppgiftens art, t.ex. uppgift om en enskilds
personliga förhållanden.
En sekretessbestämmelses räckvidd bestäms
normalt genom att det i bestämmelsen preciseras
att sekretessen för de angivna uppgifterna bara
gäller i en viss typ av ärende, i en viss typ av
verksamhet eller hos en viss myndighet. Några få
sekretessbestämmelser gäller utan att räckvidden
är begränsad. Uppgiften kan då hemlighållas
oavsett i vilket ärende, i vilken verksamhet eller
hos vilken myndighet den förekommer.
Sekretessens styrka bestäms i regel med hjälp
av s.k. skaderekvisit. Man skiljer i detta
sammanhang mellan raka och omvända
skaderekvisit. Vid raka skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga och att
sekretess bara gäller om det kan antas att en viss
skada uppstår om uppgiften lämnas ut. Vid det
omvända skaderekvisitet är utgångspunkten den
omvända, dvs. att uppgifterna omfattas av
sekretess. Vid ett omvänt skaderekvisit får
uppgifterna således endast lämnas ut om det står
klart att uppgiften kan röjas utan att viss skada
eller visst men uppstår. Sekretessen enligt en
bestämmelse kan även vara absolut, dvs. de
uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska
hemlighållas utan någon skadeprövning.
Sekretess i ärenden om stöd vid korttidsarbete
Enligt regeringens mening finns det ett tydligt
behov av att allmänheten och massmedierna ges
möjlighet till insyn i hur lagen om stöd vid
korttidsarbete tillämpas och i handläggningen av
ärenden om stöd vid korttidsarbete. I ärendena
kan det dock förekomma uppgifter om enskildas
personliga och ekonomiska förhållanden, bl.a.
arbetsgivares ekonomiska situation och enskilda
arbetstagares inkomstförhållanden och sjukfrånvaro. Mot den bakgrunden finner regeringen
att det finns ett behov av att kunna skydda vissa
uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete.
Sekretessintresset ska alltid vägas mot de skäl
som motiverar offentlighetsprincipen. Behovet
av enskildas skydd får emellertid anses väga
tyngre än allmänhetens intresse av att ta del av
vissa känsliga uppgifter som kan finnas i ärenden
om stöd vid korttidsarbete. Det bör därför
finnas en sekretessreglering till skydd för
uppgifter om enskilda i dessa ärenden.
I promemorian görs bedömningen att den
reglering som finns i 28 kap. 11 och 12 §§
offentlighets- och sekretesslagen kan tillämpas
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på ärenden om stöd vid korttidsarbete. I 28 kap.
11 § offentlighets- och sekretesslagen skyddas
uppgifter om enskilds personliga förhållanden
om uppgiften förekommer i ärenden om bl.a.
åtgärder i anställningsfrämjande syfte. Enligt
28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen
gäller sekretess bl.a. i ärende enligt lagstiftningen
om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift
om enskilds affärs- eller driftsförhållanden.
Enligt båda bestämmelserna gäller sekretessen
med ett omvänt skaderekvisit, dvs. det råder en
presumtion för sekretess.
Även om ändamålet med stöd vid korttidsarbete kan sägas vara vidare än att främja
arbetstagarnas anställningar, är syftet med
åtgärden att den ska mildra de negativa
sysselsättningseffekterna i mycket allvarliga
konjunkturella situationer. Kammarrätten i
Stockholm och Sveriges advokatsamfund är
tveksamma till om ärenden enligt lagen om stöd
vid korttidsarbete faller in under de aktuella
sekretessbestämmelserna. Regeringen vill med
anledning av detta framhålla att vare sig
sekretessbestämmelsernas ordalydelse eller
förarbetena till dessa talar för att de inte skulle
vara tillämpliga på uppgifter i ärenden av nu
aktuellt slag (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 198–
200 och s. 225–226). Det framgår vidare av
praxis att de aktuella sekretessbestämmelserna
inte bara omfattar sådana uppgifter som ges in
till eller finns hos arbetsmarknadsmyndigheterna
med anledning av tillämpningen av lagen
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande
åtgärder, t.ex. varsel om driftsinskränkningar,
utan att de gäller även andra ärenden som har
anknytning till arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m., vilka
syftar till att främja anställningar och
sysselsättning (jfr RÅ 1996 ref. 79). Mot denna
bakgrund anser regeringen att en komplettering
av lagtexten, i enlighet med vad Sveriges
advokatsamfund och Kammarrätten i Stockholm
förordar, inte framstår som sakligt motiverad. I
likhet med promemorian bedömer regeringen
således att bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§
offentlighets- och sekretesslagen kan tillämpas
på uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete.
I sammanhanget kan uppmärksammas att
28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen
endast skyddar uppgifter om enskildas
personliga, inte ekonomiska, förhållanden.
Under begreppet ”personliga förhållanden” faller

dock vissa förhållanden av ekonomisk natur
avseende en fysisk person (prop. 1979/80:2 Del
A s. 83).
De nu aktuella bestämmelserna innehåller
som nämnts omvänt skaderekvisit, dvs. en
presumtion för sekretess. Det framstår enligt
regeringens mening som en lämplig avvägning
mellan skyddsintresset och insynsintresset även
när det gäller uppgifter enligt regelverket om
stöd vid korttidsarbete. De aktuella sekretessbestämmelserna inskränker inte den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och
2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen
(jfr
28 kap. 17 § offentlighets- och sekretesslagen).
Även i detta avseende finner regeringen den
befintliga regleringen ändamålsenlig i förhållande
till uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete.
Skatteverket föreslår att ärenden om stöd vid
korttidsarbete ska hänföras till skattesekretessen
i 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Även
Sveriges advokatsamfund framför en sådan
synpunkt. I 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd
för enskild inom verksamhet som rör skatt och
tull m.m. Skattesekretessen gäller för uppgift om
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden och är som huvudregel absolut, dvs. något
skaderekvisit uppställs inte (27 kap. 1 § och 2 §
första stycket offentlighets- och sekretesslagen).
Att uppgifterna omfattas av absolut sekretess i
beskattningsverksamheten har huvudsakligen
motiverats av hänsyn till den enskildes integritet.
Den skattskyldiges långtgående plikt att lämna
upplysningar om sina förhållanden har ansetts ge
särskild tyngd åt skyddsaspekten (prop.
1979/80:2 Del A s. 256). Någon sådan utgångspunkt för avvägningen mellan insynsintresset
och skyddsintresset kan inte göras gällande i
fråga om stöd vid korttidsarbete, som utgör ett
statligt stöd till arbetsgivare i syfte att stabilisera
sysselsättningen i lågkonjunkturer. Statligt
subventionerat korttidsarbete är en stabiliseringspolitisk åtgärd som riktar sig direkt mot
arbetsmarknaden. Att låta uppgifter i ärenden
om korttidsarbete i andra fall än då de behandlas
i beskattningsdatabasen (se nedan) omfattas av
absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § och 2 § första
stycket offentlighets och sekretesslagen skulle
således enligt regeringens uppfattning innebära
starkare sekretess än vad som är motiverat.
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I det fall uppgifter i ärenden om stöd vid
korttidsarbete behandlas i beskattningsdatabasen
(jfr avsnitt 6.17.6.10) aktualiseras dock
27 kap. 1 § andra stycket 1 offentlighets- och
sekretesslagen. Enligt denna bestämmelse gäller
absolut sekretess i verksamhet som avser förande
och uttag ur beskattningsdatabasen för uppgift
om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen. Insynsintresset vad gäller de uppgifter i ärenden om
stöd vid korttidsarbete som läggs in i databasen
får dock anses tillgodosett i tillräcklig mån
genom att uppgifterna kan begäras ut ur ärendet,
där omvänt skaderekvisit kommer att gälla (jfr
prop. 2006/07:99 s. 35).
6.17.7 Ersättningar från trygghetssystem
m.m.
6.17.7.1 Arbetslöshetsförsäkringen
6.17.7.1.1

Överhoppningsbar tid i
arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens förslag: Månader då en sökande har

deltagit i korttidsarbete för vilket preliminärt
stöd har lämnats räknas som överhoppningsbar
tid i arbetslöshetsförsäkringen, om det är till
fördel för den sökande.
Om ansökan om preliminärt stöd för korttidsarbete ännu inte har lämnats in eller prövats
för aktuell månad ska lämnats bestämmas på
samma sätt som när preliminärt stöd har utgått.
Tid med arbetstidsminskning eller partiell
arbetsbefrielse som berättigar arbetsgivaren till
statligt stöd ska inte jämställas med förvärvsarbete.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Promemorians
förslag omfattar inte de fall då ansökan om
preliminärt stöd ännu inte har prövats av
Skatteverket. Inte heller har promemorian något
förslag om att tid med arbetstidsminskning eller
partiell arbetsbefrielse inte ska jämställas med
förvärvsarbete
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ifrågasätter om
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inte den arbetsbefriade tiden vid deltagande i
korttidsarbete ska jämställas med förvärvsarbete.
Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)
anser att månader med korttidsarbete, där
preliminärt stöd inte har utgått eller ansökan om
preliminärt stöd ännu inte har prövats, bör vara
överhoppningsbara.
Skälen för regeringens förslag: Syftet med
arbetslöshetsförsäkringen är att lämna ekonomisk ersättning under en period av omställning
till ett nytt arbete. För att vara berättigad till
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska
bl.a. ett arbetsvillkor vara uppfyllt. Arbetsvillkoret innebär, enligt huvudregeln i 12 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, att en
sökande under en ramtid om tolv månader har
förvärvsarbetat i minst sex månader och utfört
det arbetet i minst 80 timmar per kalendermånad. Ramtiden är enligt huvudregeln de tolv
månader som närmast föregår arbetslösheten
(15 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Om
månader med korttidsarbete ingår i ramtiden kan
det i vissa fall leda till att en sökande inte
uppfyller arbetsvillkoret eftersom antalet
arbetade timmar en viss månad har minskat till
följd av korttidsarbetet.
När ramtid bestäms ska viss tid då den
sökande varit förhindrad att arbeta inte räknas
med, så kallad överhoppningsbar tid. Som
överhoppningsbar tid räknas bl.a. sjukdom,
tvångsvård, frihetsberövande, föräldraledighet
och totalförsvarsplikt (16–17 a §§ lagen om
arbetslöshetsförsäkring). Om en månad innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning
eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den
kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är tiden inte
överhoppningsbar (15 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Överhoppningsbar tid gör att
ramtiden kan sträcka sig längre tillbaka än de
tolv månader som närmast föregått arbetslösheten.
Arbetslöshetsförsäkringen består av en
grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas som dagpenning i form av
ett grundbelopp som inte baseras på den
sökandes tidigare inkomst. Avgörande för
sökandens ersättning enligt grundförsäkringen
är dels det grundbelopp som regeringen
fastställer, dels sökandens normalarbetstid (24 §
lagen om arbetslöshetsförsäkring). Normalarbetstiden är sökandens genomsnittliga arbetstid per vecka under ramtiden. Eftersom
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normalarbetstiden beräknas som ett genomsnitt
sänker veckor med få arbetstimmar normalarbetstiden. Många arbetstimmar drar upp
normalarbetstiden.
Om månader med korttidsarbete räknas med
när normalarbetstiden fastställs sänker det
således normalarbetstiden och därmed ersättningen. Grundbeloppet är för närvarande
fastställt till 320 kronor per ersättningsdag
(7 040 kronor/mån) för den som har en
normalarbetstid om 40 timmar. För den som
arbetat mindre minskas ersättningen proportionellt. Ett arbete med 50 procents arbetstid
berättigar den sökande till halvt grundbelopp,
dvs. 160 kronor per ersättningsdag.
Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas som dagpenning i form av
inkomstrelaterad ersättning och baseras på
tidigare förvärvsinkomster. Till grund för den
inkomstrelaterade dagpenningen ligger en
dagsförtjänst som är den genomsnittliga
förvärvsinkomsten per arbetsdag som den
sökande haft under ramtiden (25 och 25 a §§
lagen om arbetslöshetsförsäkring). Eftersom
dagsförtjänsten beräknas som ett genomsnitt
under tolv månader sänker månader med låga
inkomster dagsförtjänsten. Höga inkomster drar
upp dagsförtjänsten. Om månader med korttidsarbete räknas med när dagsförtjänsten fastställs
sänker det således dagsförtjänsten och, om den
sökande har en lön under taket i arbetslöshetsförsäkringen, ersättningen som betalats ut.
Dagpenningen motsvarar 80 procent av
dagsförtjänsten under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent av dagsförtjänsten
under resterande del av ersättningsperioden
(26 § lagen om arbetslöshetsförsäkring).
Inkomstrelaterad dagpenning lämnas dock med
högst respektive lägst det belopp som regeringen
bestämmer (25 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Det högsta beloppet är för närvarande
680 kronor per dag (14 960 kr/mån). Den som
tjänat 18 700 kronor per månad eller mer får
högsta dagpenning vid 80 procents ersättningsnivå. Inkomster över taket ersätts inte av arbetslöshetsförsäkringen. Den inkomstrelaterade
ersättningen har även ett lägsta belopp. Det
lägsta beloppet är för närvarande 320 kronor per
dag för den som har en normalarbetstid på
40 timmar per vecka. För den som har en lägre
normalarbetstid minskas det lägsta beloppet
proportionellt (4 § förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring).

Deltagande i korttidsarbete innebär att arbetstagare temporärt går ner i arbetstid och i lön.
Minskad arbetstid och lön under en period
skulle, med dagens regelverk i arbetslöshetsförsäkringen, kunna påverka dels möjligheterna
att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning,
dels storleken på arbetslöshetsersättningen i
händelse av arbetslöshet efter deltagande i
korttidsarbete.
Det är inte rimligt att arbetslöshetsersättningen försämras för arbetstagare som deltar i
korttidsarbete för att minska risken för just
arbetslöshet. För att minska risken såväl för att
en sökande inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning som för att ersättningen kan bli lägre,
bör månader då en sökande har deltagit i
korttidsarbete för vilket preliminärt stöd har
utgått räknas som överhoppningsbar tid i
arbetslöshetsförsäkringen, om det är mer
fördelaktigt för den sökande.
Regeringen instämmer alltså i promemorians
bedömning att månader då en sökande har
deltagit i korttidsarbete för vilket preliminärt
stöd har lämnats ska räknas som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen.
Som SO framhåller kommer en ansökan om
preliminärt stöd att kunna ges in inom två
kalendermånader från utgången av stödmånaden.
I det fall en sökande har deltagit i korttidsarbete,
men arbetsgivaren ännu inte har ansökt om
preliminärt stöd, och stöd därför inte har
lämnats när den sökande blir arbetslös, finns det
enligt promemorians förslag inte förutsättningar
för att hoppa över månaden. En sådan ordning
skulle innebära att den enskilde i efterhand kan
tvingas att begära omprövning för att visa att det
varit en period med korttidsarbete, vilket inte
framstår som ändamålsenligt. Regeringen anser
därför, i likhet med SO, att månader med
korttidsarbete, för vilka preliminärt stöd inte har
lämnats eller ansökan om sådant stöd ännu inte
har prövats, bör vara överhoppningsbara. Det
bör gälla om den senaste tiden med korttidsarbete är sammanhängande med månader för
vilka stöd har utgått.
IAF ifrågasätter om inte den arbetsbefriade
tiden vid deltagande i korttidsarbete ska
jämställas med förvärvsarbete och om det i så fall
är nödvändigt att göra den tiden överhoppningsbar. Regeringen anser att det är reguljärt
förvärvsarbete, som inte har subventionerats
med statligt stöd, som i första hand ska
kvalificera
till
arbetslöshetsförsäkringen.
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Ledighet som följer av arbetstidsminskning eller
partiell arbetsbefrielse som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd, bör därför inte
jämställas med förvärvsarbete. Det bör
förtydligas i 13 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

korttidsarbete kommer det att finnas möjlighet
för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om undantag från bestämmelsen om att
ersättning inte lämnas till sökande som deltar i
korttidsarbete.

Lagförslag
Förslaget föranleder 16 d § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring samt ändringar i 13 §,
15 a § och 17 a § samma lag, se avsnitt 3.14.

Lagförslag
Förslaget föranleder 10 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, se avsnitt 3.14.
6.17.7.1.3

6.17.7.1.2

Arbetslöshetsersättning vid
korttidsarbete

Bisyssla

Regeringens förslag: Arbetslöshetsersättning ska

Regeringens bedömning: Det behövs inte några
ändringar i regelverket om arbetslöshetsersättning vid bisyssla.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) anser att arbetslöshetsersättning inte heller bör kunna lämnas
för tid under vilken en sökande deltar i
korttidsarbete som finansieras av arbetsgivare
och arbetstagare.
Skälen för regeringens förslag: I promemorian görs bedömningen att arbetslöshetsersättning inte bör kunna lämnas för tid
under vilken en sökande deltar i korttidsarbete
som ger rätt till preliminärt stöd enligt lagen om
stöd vid korttidsarbete. IAF anser att
arbetslöshetsersättning inte heller bör kunna
lämnas för tid under vilken en sökande deltar i
korttidsarbete som endast finansieras av
arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen anser
att arbetslöshetsersättning inte bör kunna
lämnas för tid en sökande deltar i korttidsarbete
som är utformat på så sätt att arbetsgivaren kan
vara berättigad till preliminärt stöd, oavsett om
arbetsgivaren därefter ansöker om och får
statligt stöd eller inte. Regeringen anser inte att
det finns skäl att i detta lagstiftningsärende uttala
sig om vad som bör gälla för det fall ett avtal om
korttidsarbete utformas på något annat sätt.
I fråga om deltidsersättning från arbetslöshetsersättningen när denna ersättning avser att
täcka arbetslös tid som inte är kopplad till

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Huvudregeln i arbetslöshetsförsäkringen är att ersättning normalt endast lämnas för den tid en
person är arbetslös. För den som utför arbete
under arbetslösheten, t.ex. deltidsarbetar, ska
den arbetade tiden räknas av från den sökandes
totala antal arbetslösa timmar. Det finns dock en
möjlighet att få en anställning eller en näringsverksamhet godkänd som bisyssla. Med bisyssla
avses sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader
utfört vid sidan av sin heltidssysselsättning (39 §
lagen om arbetslöshetsförsäkring). I praxis har
godtagits att arbete kan godkännas som bisyssla
också i fall då heltidssysselsättningen inte har
utförts omedelbart före arbetslöshetens inträde
(FÖD 1984:48 II).
Deltagande i korttidsarbete får anses medföra
att en sökandes anställning inte kan anses utgöra
en heltidssysselsättning i den mening som avses i
39 § lagen om arbetslöshetsförsäkring under
motsvarande tid. Det innebär att kravet på
heltidssysselsättning inte är uppfyllt under den
tiden. Principen att en sökande, för att få en
anställning eller näringsverksamhet godkänd
som bisyssla, ska ha utfört bisysslan under minst
tolv månader vid sidan av en heltidssysselsättning är emellertid viktig och bör inte

inte lämnas för tid under vilken en sökande
deltar i korttidsarbete.
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frångås vid deltagande i korttidsarbete. Mot
denna bakgrund bör stöd vid korttidsarbete inte
föranleda ändringar i regelverket om
arbetslöshetsersättning vid bisyssla.
6.17.7.2 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Regeringens förslag: En försäkrad som deltar i
korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till
preliminärt stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete ska omfattas av ett s.k. aktivt
skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten
(SGI-skydd) under den tid korttidsarbetet pågår.

Socialdepartementets promemorias förslag:
Överensstämmer med regeringens. Promemorians förslag och bedömning överensstämmer
inte med den bedömning som lämnades i Ds
2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny
åtgärd vid djupa kriser. I den promemorian
övervägde en arbetsgrupp att föreslå ett SGIskydd för tid i korttidsarbete men kom fram till
att ändringar i regelverket för den sjukpenninggrundande inkomsten med anledning av
förslaget om korttidsarbete inte var befogade.
Detta bl.a. på grund av att ett SGI-skydd skulle
innebära
ett
avsteg
från
inkomstbortfallsprincipen.
Remissinstanserna: Näst intill alla av de
remissinstanser som har yttrat sig över arbetsgruppens promemoria tillstyrker eller har inget
att erinra mot arbetsgruppens förslag och
bedömning. Försäkringskassan är positiv till att
skyddet för den sjukpenninggrundande inkomsten förtydligas vid korttidsarbete men efterlyser
ytterligare några förtydliganden framförallt
avseende synen på vad som ska betraktas som
normal arbetstid under tid i korttidsarbete
beroende på om ett ersättningsfall redan pågår
när korttidsarbete inleds eller om ett
ersättningsfall påbörjas under korttidsarbetet.
Försäkringskassan saknar beskrivning av konsekvenserna för rätten till sjukpenning för en försäkrad som blir sjuk under tid med korttidsarbete eller en försäkrad som har ett pågående
ärende när korttidsarbetet inleds. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenska
Journalistförbundet ifrågasätter rimligheten i att
den enskilde ska riskera återbetalning av ersättningar om förutsättningarna för korttidsstöd

inte varit uppfyllda och arbetsgivaren blir skyldig
att betala tillbaka preliminärt stöd, då detta är
något som en enskild arbetstagare inte har inflytande över. Enskilda borde enligt dessa två
remissinstanser inte behöva riskera att bli återbetalningsskyldiga eller utsättas för en prövning
av om han eller hon har insett eller borde ha insett att den SGI som låg till grund för utbetalningen var felaktig till följd av att arbetsgivaren
inte visat sig uppfylla förutsättningarna för stöd
vid korttidsarbete. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) menar att det kan skapas en
oförutsägbar och otrygg situation för den
försäkrade om den kan komma att bli föremål
för en återkravsutredning, likväl kan få sin SGI
sänkt retroaktivt, till följd av att dennes
arbetsgivare inte var berättigad till det preliminära stödet vid korttidsarbete. ISF framhåller
vidare vikten av tydlig information till en
försäkrad som omfattas av SGI-skyddet under
korttidsarbete men därefter blir uppsagd och
inte längre omfattas av SGI-skyddet. TCO och
Svenska Journalistför-bundet anser att det vore
rimligt att uppsagda arbetstagare som deltar i
korttidsarbete får erhålla SGI-skydd under
uppsägningstiden.
Skälen för regeringens förslag: Deltagande i
korttidsarbete innebär att arbetstagare under en
period minskar sin arbetstid och lön. Beroende
på den avtalade periodens längd kan detta få
effekter på arbetstagarens SGI (och årsarbetstid)
om inte den sjukpenninggrundande inkomsten
är skyddad. För en arbetstagare, utan SGI-skydd,
som under en period med korttidsarbete ansöker
om en ersättning baserad på SGI beror storleken
på ersättningen bl.a. på om den minskade
inkomsten och arbetstiden har slagit igenom på
den sjukpenninggrundande inkomsten och
årsarbetstiden eller vad som betraktas som
normal arbetstid.
Den avtalade längden på korttidsarbetet har
således en direkt avgörande betydelse vad
beträffar påverkan på arbetstagarnas sjukpenninggrundande inkomst. Deltagande i korttidsarbete skulle i vissa fall kunna medföra att
berörda arbetstagares sjukpenninggrundande
inkomst sänks till följd av den lägre lönen och
den reducerade arbetstiden som följer av
korttidsarbete. För en arbetstagare som deltar i
korttidsarbete och som sedan blir sjuk på heltid
under en längre period skulle en sänkt SGI
kunna medföra relativt kännbara ekonomiska
konsekvenser i termer av en lägre sjukpenning,
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detta särskilt i de fall arbetstagarens lön, och
SGI, har reducerats med 20 procent under
korttidsarbetet.
För det fall en försäkrad skulle få en lägre SGI
till följd av korttidsarbetet kan den sjukpenninggrundande inkomsten komma att
återställas när korttidsarbetet upphör, givet att
den ordinarie (högre) lönen bedöms vara
stadigvarande. För en försäkrad som fått en lägre
SGI fastställd i samband med korttidsarbete och
som sedan blir uppsagd kan emellertid den lägre
sjukpenninggrundande inkomsten komma att
gälla till dess att han eller hon får ett nytt arbete.
Deltagande i korttidsarbete utan ett SGI-skydd
kan således i vissa fall få relativt kännbara
ekonomiska konsekvenser för berörda arbetstagare.
Majoriteten av de remissinstanser som yttrade
sig över Ds 2012:59 Statligt stöd vid
korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser,
tillstyrkte eller hade inget att erinra mot den
bedömning som där lämnades om att ett SGIskydd vid korttidsarbete inte var befogat. Ett
antal remissinstanser, inte minst fack- och
arbetsgivarförbund inom industrin, ansåg
emellertid att det är mycket angeläget att tid i
korttidsarbete omfattas av ett SGI-skydd. Detta
bl.a. för att det inte anses rimligt att arbetstagare
i korttidsarbete, som redan bär en kostnad för
deltagande, ska kunna påverkas negativt inom
trygghetssystemen som en följd av korttidsarbete. Parterna inom industrin framhöll att det
borde vara fråga om ett s.k. aktivt SGI-skydd vid
korttidsarbete.
Mot bakgrund av ovanstående anser regeringen att en försäkrad som deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till
preliminärt stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete ska omfattas av ett SGI-skydd.
Korttidsarbete ska kunna tillämpas endast under
synnerligen djupa lågkonjunkturer och deltagandet är en aktiv åtgärd som syftar till att
bevara arbetstillfällen. Regeringen menar att
deltagande i korttidsarbete kan anses utgöra en
särskilt skyddsvärd situation och att ett
försäkringsskydd mycket väl kan inrymmas
under principen om anknytning till förvärvslivet.
Regeringen delar promemorians förslag att det
bör vara fråga om ett aktivt försäkringsskydd för
att undvika att arbetstagare som deltar i
korttidsarbete ska få en väsentligt lägre
ersättning vid exempelvis långvarig sjukdom
under korttidsarbetet. Regeringen menar att
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deltagande i korttidsarbete, som för berörda
arbetstagare redan är förknippat med en kostnad,
bör ha en begränsad påverkan på eventuella
ersättningar från socialförsäkringarna under
korttidsarbete varför regeringen bedömer att den
andra och tredje principiella lösningen för att
åstadkomma SGI-skydd enligt ovan redovisning
inte är lämpliga att föreslå. SGI-skydd bör gälla
för tid då den sökande deltar i korttidsarbete
som är utformat på så sätt att arbetsgivaren är
berättigad till preliminärt stöd. Det är således
tillräckligt att arbetsgivaren är berättigad
preliminärt stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete för att SGI-skydd ska kunna
komma ifråga. Det saknar betydelse för SGIskyddet om arbetsgivaren inte gör anmälan om
slutligt stöd inom föreskriven tid. Arbetstagaren
ska inte heller drabbas negativt av att dennes
arbetsgivare försummar att ansöka om
preliminärt stöd inom den tid som föreskrivs i
lagen om stöd vid korttidsarbete. För det fall att
en arbetstagare som befinner sig i korttidsarbete
ansöker om en socialförsäkringsförmån innan
arbetsgivaren har hunnit komma in med sin
ansökan om preliminärt stöd för stödmånaden
får Försäk-ringskassan i bedömningen av om
SGI-skydd gäller beakta vad som framgår i de
kollektivavtal, eller annat skriftligt avtal, som har
slutits och utgå ifrån att arbetsgivaren sannolikt
är berättigad stöd om arbetstagaren de facto har
varit i korttidsarbete under den aktuella
perioden. Då korttidsarbete är förknippat med
en kostnad även för arbetsgivaren bör det ligga i
arbetsgivarens intresse att vara berättigad till
statligt stöd i de fall korttidsarbete aktualiseras.
Vad gäller själva aviseringen om vilka försäkrade
som omfattas av korttidsarbete bör det med
förslaget om ett aktivt SGI-skydd ligga i de
försäkrades intresse att själva uppmärksamma
Försäkringskassan på att de deltar i korttidsarbete när de ansöker om en socialförsäkringsförmån.
Om förutsättningarna för stöd enligt lagen
om stöd vid korttidsarbete inte är uppfyllda och
arbetsgivaren blir skyldig att betala tillbaka
preliminärt stöd kan även den enskilde
arbetstagaren komma att behöva återbetala de
ersättningar från socialförsäkringen som har
utbetalats felaktigt. Den försäkrades SGI kan
vidare komma att behöva ändras retroaktivt.
TCO och Svenska Journalistförbundet ifrågasätter rimligheten i denna återbetalningsskyldighet för arbetstagaren. ISF menar att det
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kan skapas en oförutsägbar och otrygg situation
för den försäkrade om den kan komma att bli
föremål för en återkravsutredning, likväl kan få
sin SGI sänkt retroaktivt. Regeringen vill här
understryka att det endast i undantagsfall torde
kunna göras gällande att den försäkrade har
insett eller bort inse att den SGI som låg till
grund för utbetalningen var felaktig varför ett
återkrav enligt regeringens mening likaså endast i
undantagsfall torde kunna bli aktuellt.
Regeringen föreslår i avsnitt 6.17.7.1.2 att
arbetslöshetsersättning inte ska kunna lämnas
för tid under vilken en sökande deltar i
korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till
preliminärt stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete. Deltagande i korttidsarbete
kommer alltså att innebära att de arbetstagare
som berörs inte anses vara partiellt arbetslösa
enligt den försäkringen. Regeringen anser att
samma ordning bör gälla även inom sjukförsäkring. På så vis blir principen densamma i
de olika försäkringarna. Detta innebär att en
bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga vid
sjukdom utifrån rehabiliteringskedjan bör göras
med utgångspunkt i att arbetstagaren inte är att
anse som partiellt arbetslös till den del som
arbetstagaren inte skulle ha arbetat d.v.s. under
den tid i korttidsarbete som arbetstagaren är
arbetsbefriad. På så vis kan det inte bli fråga om
att vid sjukdom bedöma arbetsförmågans
nedsättning i två delar som om arbetstagaren
skulle vara både anställd och arbetslös.
Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning
bör således, vid nya sjukfall, enbart göras i
förhållande till den försäkrades arbete och den
nya, förkortade, arbetstiden. För den arbetstagare som redan har ett pågående sjukpenningärende när korttidsarbete inleds bör inte
deltagandet i korttidsarbete påverka ersättningen
så länge ersättningsperioden pågår.
Uppsägning
Arbetsgivaren är enligt den föreslagna lagen om
korttidsarbete inte berättigad till preliminärt
stöd under uppsägningstid. I händelse av att den
arbetstagare som deltar i korttidsarbete blir
uppsagd under korttidsarbetet, kommer förutsättningarna för SGI-skydd därmed inte längre
att vara uppfyllda. För att den försäkrade i denna
situation ska kunna behålla sitt SGI-skydd måste
den försäkrade omedelbart ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande på den del denne
inte är i korttidsarbete. Under uppsägningstid

bör den försäkrade som deltar i korttidsarbete,
till skillnad från vad som ovan har angivits, anses
vara partiellt arbetslös. Huruvida arbetsgivaren är
berättigad till preliminärt stöd vid korttidsarbete
är således av betydelse för bedömningen av om
arbetstagaren under korttidsarbete bör anses
vara partiellt arbetslös eller inte. Regeringen
instämmer i ISF:s påpekande om vikten av tydlig
information till den försäkrade som omfattas av
SGI-skyddet under korttidsarbete men därefter
blir uppsagd. I och med att den försäkrade trots
allt har en möjlighet att skydda sin SGI vid
uppsägning, genom att omedelbart ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande, samt utifrån att
den i promemorian skisserade ordningen är
överensstämmande med redan föreslagna
ändringar inom arbetslöshetsförsäkringen finner
inte regeringen att det finns tillräckliga skäl att
gå TCO och Svenska Journalistförbundet till
mötes och föreslå att uppsagda arbetstagare som
deltar i korttidsarbete får erhålla SGI-skydd
under uppsägningstid.
Lagförslag
Förslaget föranleder 26 kap. 18 a § socialförsäkringsbalken samt en ändring i 26 kap. 9 §
samma lag, se avsnitt 3.3.
6.17.7.3 Livränta
Regeringens bedömning: Det behövs inte några

ändringar i regelverket om
efterlevandelivränta.

livränta eller

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch (GS), Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF Metall,
Sveriges
ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO),
Lands-organisationen i Sverige (LO) och Sveriges
Akademikers Centralorganisation (Saco) anser
dock att förslaget om stöd vid korttidsarbete ska
föranleda ändringar i regelverket om livränta och
efterlevandelivränta så, att livräntan fastställs
utifrån den normala inkomstnivå arbetstagaren
hade innan perioden med korttidsarbete påbör385
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jades. Försäkringskassan har inte haft något att
erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelser om ersättning vid bestående nedsättning
av
arbetsförmågan
(livränta)
–
och
efterlevandelivränta – finns bl.a. i 41 och 88 kap.
socialförsäkringsbalken.
Livränta lämnas till en försäkrad som till följd
av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig
inkomst genom arbete nedsatt med minst en
femtondel. Det gäller endast om nedsättningen
av förmågan att skaffa inkomst genom arbete
kan antas bestå under minst ett år och
inkomstförlusten för år räknat uppgår till minst
en fjärdedel av prisbasbeloppet för det år när
livräntan ska börja lämnas (41 kap. 2 §
socialförsäkringsbalken).
Regleringen
innebär
i
princip
att
livränteunderlaget endast ska fastställas en gång,
vilket i praktiken betyder att livränteunderlaget
fastställs första gången som beslut fattas om
livränta. Enkelt uttryckt är livränteunderlaget
detsamma som den försäkrades SGI vid den
tidpunkt från vilken livränta första gången ska
lämnas (41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).
Livräntan är sedan så stor del av livränteunderlaget
som
motsvarar
graden
av
nedsättningen av förmågan att skaffa sig inkomst
genom arbete (41 kap. 8 § socialförsäkringsbalken).
Enligt 41 kap. 17 § socialförsäkringsbalken
gäller följande. Om det redan vid den tidpunkt
från vilken livränta första gången ska lämnas är
sannolikt att livränteunderlaget skulle bli
väsentligen högre eller lägre vid en senare
tidpunkt får ett nytt livränteunderlag fastställas
och läggas till grund för beräkning av livränta vid
ett sådant senare tillfälle. Det gäller t.ex.
deltidsarbetande småbarnsföräldrar, vars ersättning kommit att grundas på deltidsarbetet, eller
personer som vid tidpunkten för ersättningsfallet under viss tid utökat sin arbetsinsats eller
på annat sätt utökat sin inkomst så att detta
kommit att påverka beräkningen av livränteunderlaget (prop. 2004/05:108 s. 29). En
minskad inkomst i samband med deltagande i
korttidsarbete, som medför ett lägre livränteunderlag, skulle m.a.o. kunna motivera att ett
nytt livränteunderlag fastställs vid ett senare
tillfälle, under förutsättning att livränteunderlaget sannolikt skulle bli väsentligen högre
vid en senare tidpunkt enligt bestämmelsen i
fråga. I de fall livränteunderlaget är detsamma
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som den försäkrades SGI vid den tidpunkt från
vilken livränta första gången ska lämnas kommer
förslaget om SGI-skydd vid deltagande i
korttidsarbete ha betydelse vid beräkningen av
livränta. Livräntan kommer då att beräknas på en
SGI som har fastställts utifrån den inkomst av
eget arbete som den försäkrade hade närmast
före inlett korttidsarbete. Vid fastställande av
underlag för efterlevandelivränta tillämpas inte
bestämmelsen i 41 kap. 17 § socialförsäkringsbalken. Däremot kommer förslaget om SGIskydd även att kunna påverka beräkningen av
livränta för efterlevande i och med att man i
beräkningen utgår ifrån den livränta som den
avlidne hade eller skulle ha haft. Mot denna
bakgrund anser regeringen att stöd vid
korttidsarbete inte bör föranleda ändringar i
regelverket om livränta eller efterlevandelivränta.
6.17.7.4 Sjuk- och aktivitetsersättning
Regeringens bedömning: Det behövs inte några

ändringar i regelverket
aktivitetsersättning.

om

sjuk-

och

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelser om sjuk- och aktivitetsersättning – och
sjuk- och aktivitetsersättning i form av
garantiersättning – finns bl.a. i 33–37 kap.
socialförsäkringsbalken.
Sjukersättning lämnas till personer mellan 30
och 64 år vars arbetsförmåga är stadigvarande
nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan. Aktivitetsersättning är en ersättning för personer mellan
19 och 29 år vars arbetsförmåga är nedsatt med
minst en fjärdedel i minst ett år, på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan.
Sjuk- och aktivitetsersättning utges i form av
både inkomstrelaterad ersättning och garantiersättning. Den inkomstrelaterade sjuk- och
aktivitetsersättningen baseras på en uppskattning
av den inkomst den försäkrade skulle ha haft om
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inte nedsättningen av arbetsförmågan inträffat.
Denna inkomst kallas antagandeinkomst. För
beräkningen av antagandeinkomst används den
försäkrades årliga förvärvsinkomster och därmed
jämförliga inkomster under en ramtid.
Antagandeinkomsten beräknas enligt huvudregeln som genomsnittet av de tre högsta
årsinkomsterna under en ramtid, efter att
inkomsten har räknats om med hänsyn till prisbasbeloppets utveckling. Antagandeinkomsten
baseras på de faktiska inkomster som ingår i
pensionsunderlaget i ålderspensionssystemet.
Vid beräkning av inkomster under ramtiden
räknas inte inkomster med som sammantagna
överstiger 7,5 gånger gällande prisbasbelopp
(34 kap. 3–9 §§ socialförsäkringsbalken). Hel
inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning
lämnas med 64 procent av den försäkrades
antagandeinkomst (34 kap. 12 § socialförsäkringsbalken).
För beräkning av antagandeinkomst för
aktivitetsersättning finns en alternativregel.
Denna alternativregel innebär bl.a. att
antagandeinkomsten får beräknas på genomsnittet av de två högsta årsinkomsterna under en
ramtid av tre år (34 kap. 10 § socialförsäkringsbalken). Skälet till att det finns en alternativregel
för försäkrade med aktivitetsersättning är att
yngre personer som drabbats av arbetsoförmåga
i större utsträckning än äldre saknar en sådan
långvarig etablering på arbetsmarknaden med
flera års inkomster som ger det bästa utfallet vid
tillämpning av huvudregeln (prop. 2000/01:96 s.
194). Det finns även ett komplement till denna
alternativregel, vilket innebär att storleken på
aktivitetsersättningen även kan baseras på SGI
(34 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).
Det huvudsakliga syftet med garantiersättningen är att tillförsäkra i Sverige bosatta
personer, som har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som saknar eller har rätt till
endast en låg inkomstrelaterad sjuk- eller
aktivitetsersättning, ett grundskydd.
En försäkrad som har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning och har låg eller ingen
inkomstrelaterad ersättning har rätt till ett
grundskydd i form av garantiersättning
(35 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Garantinivån för sjukersättning motsvarar maximalt 2,4
prisbasbelopp. Garantinivån för aktivitetsersättning varierar, till skillnad från vad som gäller för
sjukersättning, beroende på den försäkrades
ålder (35 kap. 18 och 19 §§ socialförsäkrings-

balken). Om en inkomstrelaterad sjuk- eller
aktivitetsersättning understiger garantinivån
utbetalas garantiersättning så att den sammanlagda ersättningen uppgår till garantinivån.
Garantiersättningen utgör i det här fallet en
utfyllnadsförmån, vilket innebär att ju lägre
inkomstrelaterad ersättning den försäkrade har,
desto högre garantiersättning utgår.
En tillfälligt minskad inkomst, i samband med
korttidsarbete, bör i de flesta fall få en mycket
liten effekt på eventuell framtida sjuk- eller
aktivitetsersättning eftersom det redan i dag
finns bestämmelser som tar hänsyn till att
inkomsten kan variera. Den omständigheten att
ersättningen baseras på inkomster under ett
flertal år innebär att tillfälliga inkomstvariationer
inte får ett så stort genomslag. Regleringen med
de bästa åren under en ramtid infördes just i
syfte att ge ett stabilt inkomstunderlag som
speglar den försäkrades förvärvsförmåga och
uppnådda inkomststandard.
Mot denna bakgrund bör stöd vid korttidsarbete inte föranleda ändringar i regelverket om
sjuk- och aktivitetsersättning.
6.17.7.5 Allmän ålderspension
Regeringens bedömning: Det behövs inte några
ändringar i regelverket om den allmänna
ålderspensionen.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska
Journalistförbundet anser att förslaget om stöd
vid korttidsarbete ska föranleda ändringar i
regelverket om allmän ålderspension så, att tid i
korttidsarbete inte påverkar den allmänna
pensionen negativt. Pensionsmyndigheten har
inte haft något att erinra mot förslaget.
Akademikerförbundet SSR har yttrat sig över
promemorian Förslag om skydd av den
sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete (S2013/4501/SF). I sitt
yttrande framför förbundet att det saknar förslag
vad gäller att säkra pensionsrätten långsiktigt för
dem som deltar i korttidsarbete. Förbundet
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anser vidare att detta bör utredas närmare med
syftet att även pensionsavsättningarna måste
säkras för den grupp som omfattas av
korttidsavtal.
Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelser om den allmänna ålderspensionen finns
bl.a. i 55–71 kap. socialförsäkringsbalken.
Den allmänna ålderspensionen utgör grunden
för den ekonomiska försörjningen vid ålderdom
och bygger på faktiska inkomster under ett helt
arbetsliv. Förslaget om stöd vid korttidsarbete
innebär att lön på grund av deltagande i
korttidsarbete kommer att ligga till grund för
den pensionsgrundande inkomsten. LO och
Svenska Journalistförbundet anser att förslaget
om stöd vid korttidsarbete ska föranleda
ändringar i regelverket om allmän ålderspension.
Effekten av i tiden inskränkta perioder av
deltagande i korttidsarbete kan emellertid – sett
mot bakgrund av arbetstagarens hela arbetsliv –
bedömas bli begränsad. Deltagande i korttidsarbete bör också ställas mot risken för
arbetslöshet, som påverkar den pensionsgrundande inkomsten mer än deltagande i
korttidsarbete. Mot denna bakgrund anser
regeringen att stöd vid korttidsarbete inte bör
föranleda några ändringar i regelverket om den
allmänna ålderspensionen. Regeringen anser inte
heller att det föreligger ett behov av något
utredningsarbete såsom Akademikerförbundet
SSR önskar se.
6.17.7.6 Sjuklön
Regeringens bedömning: Det föreslås
ändringar i regelverket om sjuklön.

inga

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelser om sjuklön finns i lagen (1991:1047) om
sjuklön. Sjuklön betalas av arbetsgivare till
arbetstagare som är sjuka under dag 2–14 vid ett
sjukfall. Sjuklönen utgör 80 procent av den lön
och andra anställningsförmåner som arbetstagaren gått miste om. Utgångspunkten är att
underlaget för sjuklön utgörs av lön och andra
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anställningsförmåner som normalt skulle ha
lämnats om arbete hade utförts.
Förslaget om stöd vid korttidsarbete innebär
att den reducerade lönen som följer av
deltagande i korttidsarbete kommer att ligga till
grund för sjuklön. Regeringen anser inte att stöd
vid korttidsarbete för föranleda ändringar i
regelverket om sjuklön.
6.17.7.7 Statlig lönegarantiersättning
Regeringens bedömning: Det behövs inte några
ändringar i regelverket om statlig lönegarantiersättning.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Svenska Journalistförbundet anser att förslaget om stöd vid
korttidsarbete ska föranleda ändringar i
regelverket om statlig lönegaranti och framhåller
att förslaget innebär att en arbetstagare som
deltar i korttidsarbete kan komma att erhålla
lägre betalning enligt den statliga lönegarantin
om arbetsgivaren försätts i konkurs.
Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelser om statlig lönegaranti finns i lönegarantilagen (1992:497). Statlig lönegaranti innebär att staten svarar för betalning av
arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som
har försatts i konkurs eller är föremål för
företagsrekonstruktion. Betalning enligt lönegarantin lämnas för sådan fordran på lön eller
annan ersättning och på pension som har
förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979). Betalning enligt garantin
lämnas också för fordran på uppsägningslön för
tid efter en månad från konkursbeslutet. För
fordringar hänförliga till uppsägningstid efter
konkurs påverkas storleken på lönegarantin av
vilka överenskommelser arbetsgivare och
arbetstagare har gjort om korttidsarbete under
uppsägningstid.
Statlig lönegaranti gäller arbetstagarens
fordran på lön. Förslaget om stöd vid korttidsarbete innebär en löneminskning för arbetstagare
som deltar i korttidsarbete. Arbetstagarens
fordran på lön på grund av deltagande i
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korttidsarbete omfattas av statlig lönegaranti.
Mot denna bakgrund anser regeringen – till
skillnad från Svenska Journalistförbundet – att
stöd vid korttidsarbete inte bör föranleda
ändringar i regelverket om statlig lönegaranti.
6.17.7.8 Semester
Regeringens förslag: Dagar när en arbetstagare på
grund av korttidsarbete varit helt frånvarande
utan lön räknas in i anställningstiden vid
beräkning av antalet semesterdagar med
semesterlön. En arbetstagare har i vissa fall rätt
att avstå från utlagd semesterledighet utan
semesterlön, om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt
frånvarande på grund av korttidsarbete.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I semesterlagen (1977:480) finns vissa bestämmelser som
tar sikte på permitteringssituationer. I och med
att korttidsarbete har vissa likheter med
permittering finns anledning att överväga om
motsvarande bestämmelser bör gälla vid
korttidsarbete.
En första fråga är om dagar som en
arbetstagare på grund av korttidsarbete varit helt
frånvarande från arbetet utan lön ska räknas in i
anställningstiden vid beräkning av antalet
semesterdagar med semesterlön enligt 7 §
semesterlagen.
Frånvaro som beror på bl.a. semesterledighet
och permittering ska räknas in i anställningstiden.
Det kan inte uteslutas att förslaget om stöd
vid korttidsarbete leder till att arbetstids- och
löneminskning under en avtalsperiod fördelas på
ett sådant sätt att en arbetstagare är helt
frånvarande från arbetet och inte erhåller någon
lön under vissa dagar, om kraven vad gäller
arbetstids- och löneminskningar är uppfyllda
under avtalsperioden. Detta talar för att
korttidsarbete bör jämställas med permittering
vad gäller beräkning av antalet betalda semesterdagar. Härtill kommer att det för arbetstagare

som avlönas per månad kan vara svårt att veta
om löneminskningen fördelar sig jämt över
månadens arbetsdagar eller avser viss dag. Om
frånvaro på grund av korttidsarbete regleras
uttryckligen i semesterlagen behöver någon
tveksamhet inte uppstå.
Mot denna bakgrund bör 7 § semesterlagen
ändras så, att även dagar när arbetstagaren på
grund av korttidsarbete varit helt frånvarande
utan lön ska räknas in i anställningstiden vid
beräkning av antalet semesterdagar med
semesterlön.
En andra fråga är om en arbetstagare ska ha
möjlighet att avstå från utlagd obetald
semesterledighet vid korttidsarbete.
Av 8 § semesterlagen följer att en arbetstagare
på begäran ska lämna arbetsgivaren besked om
sina önskemål när det gäller utläggningen av
semesterledighet utan semesterlön. Har
semesterledighet utan lön lagts ut med anledning
av arbetstagarens besked, får arbetstagaren inte
senare avstå från ledigheten utom i vissa fall.
Beslutar en arbetsgivare om permittering som
arbetstagaren inte hade anledning att räkna med
när sådant besked lämnades har arbetstagaren
nämligen enligt 13 § semesterlagen rätt att avstå
från utlagd semesterledighet utan semesterlön,
om ledigheten sammanfaller med permitteringsperioden.
Bestämmelsen i 13 § semesterlagen är föranledd av att det har ansetts rimligt att arbetstagaren inte ska gå miste om permitteringslön i
de fall när han eller hon gett sitt besked om
semesterledighet utan att ha anledning att räkna
med en permittering (prop. 1976/77:90 s. 189 f.).
Det skulle kunna uppstå situationer då en
arbetstagare kan vilja avstå från utlagd obetald
semester i samband med korttidsarbete. Man
kan tänka sig att parterna kommit överens om
att arbetstagarna ska vidkännas en viss mindre
löneminskning under en längre avtalsperiod och
att hela arbetstidsminskningen ska ske under en
månad. Den arbetstagare som har lagt ut obetald
semester under just den månaden bör kunna vara
ledig och ändå erhålla lön, som vore fallet om
han eller hon inte begärt obetald semester för
samma period.
Mot denna bakgrund bör 13 § semesterlagen
ändras så, att en arbetstagare även ska ha rätt att
avstå från obetald semester om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på grund av
korttidsarbete.
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Enligt 16 b § semesterlagen gäller följande.
Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv
procent av arbetstagarens förfallna lön i en
anställning under intjänandeåret. I lönesumman
ska inte inräknas permitteringslön som lämnas i
anledning av driftsuppehåll med samtidig
semester när rätt till semesterlön inte föreligger
för samma tid.
Regleringen har till syfte att en arbetstagare
som skulle haft obetald semester om han eller
hon inte permitterats inte ska få räkna in
permitteringslönen i beräkningsunderlaget för
semesterlönen eftersom detta skulle innebära en
överkompensation.
Till skillnad från en permitteringssituation
utgår vid korttidsarbete lön, om än i viss mån
reducerad sådan, för utfört arbete. En arbetstagare som inte tjänat in betald semester blir
därför inte överkompenserad på samma sätt som
i en permitteringssituation, även om arbetstagaren är helt frånvarande vissa dagar.
Mot denna bakgrund bör förslaget om stöd
vid korttidsarbete inte föranleda ändringar i
16 b § semesterlagen.
6.17.7.9 Förhandlingsskyldighet
Regeringens bedömning: Det behövs inte några
ändringar i regelverket om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Korttidsarbete som har stöd i kollektivavtal har
föregåtts av förhandlingar med arbetstagarorganisation.
Enligt 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är arbetsgivare, om en
fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken
arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal,
skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ med
den organisationen.
Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet får
anses omfatta arbetstagares deltagande i kort390

tidsarbete. Mot denna bakgrund bör förslaget
om stöd vid korttidsarbete inte föranleda
ändringar i regelverket om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet.
6.17.7.10 Uppsägning av arbetstagare vid
korttidsarbete
Regeringens bedömning: Det behövs inte några
begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att
säga upp arbetstagare som deltar i korttidsarbete.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Som
utgångspunkt bör gälla att korttidsarbete inte
ska tillämpas när uppsägning framstår som den
naturliga och riktiga åtgärden. Mot denna
bakgrund bör några begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att säga upp arbetstagare
som deltar i korttidsarbete inte införas.
6.17.7.11

Arbetsmarknadsstöd

Regeringens bedömning: Stöd vid korttidsarbete

bör inte påverka rätten till eller storleken på
olika slag av arbetsmarknadsstöd som beräknas
på bruttolön och sociala avgifter.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen.
Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att
stödåtgärden bör påverka rätten till eller
storleken på olika slag av arbetsmarknadsstöd
som beräknas på bruttolön och sociala avgifter.
Skälen för regeringens bedömning: Ett antal
på arbetsmarknaden förekommande stödåtgärder beräknas normalt på bruttolön och
avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, t.ex.
stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd
för nystartsjobb (s.k. nystartsjobb), förord-
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ningen (1997:1275) om anställningsstöd (s.k.
särskilt anställningsstöd) och förordningen
(2000:630) om särskilda insatser för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga (s.k. lönebidrag).
Det innebär att de olika arbetsmarknadsstöden för en arbetstagare som deltar i
korttidsarbete kommer att baseras på en
lönekostnad som är större än arbetsgivarens
faktiska lönekostnad för den arbetstagaren. För
vissa slag av arbetsmarknadsstöd kan det i
undantagsfall leda till negativa lönekostnader,
dvs. att arbetsgivaren så att säga får betalt av
staten för en enskild arbetstagare. Det gäller
arbetstagare för vilka utgår särskilt anställningsstöd eller lönebidrag och som deltar i
korttidsarbete som innebär en arbetstidsminskning med 60 procent och löneminskning
med 20 procent. Den negativa lönekostnaden
kan dock antas vara begränsad. Att söka
begränsa möjligheten att kombinera korttidsarbete med olika slag av arbetsmarknadsstöd
torde vidare vara administrativt kostsamt
samtidigt som en begränsning skulle kunna
minska de positiva effekterna av subventionerade
anställningar för personer med svag ställning på
arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund anser
regeringen – till skillnad från LO – att stöd vid
korttidsarbete inte bör utformas så att det
påverkar rätten till eller storleken på
arbetsmarknadsstöd som beräknas på bruttolön
och sociala avgifter.

6.17.7.12 Inget krav på utbildning eller
subvention av utbildning
Regeringens bedömning: Det bör inte ställas krav
på att arbetsgivare ska tillhandahålla arbetstagare
utbildning under den tid som de deltar i
korttidsarbete. Inte heller bör utbildningsinsatser vid korttidsarbete subventioneras av
staten.

Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot bedömningen. Länsstyrelsen i
Norrbottens län och Svenska Journalistförbundet
anser att det ska ställas krav på att arbetsgivare
tillhandahåller arbetstagare utbildning under den
tid som de deltar i korttidsarbete. Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch (GS), Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, IF
Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna,
Unionen, Svenskt Näringsliv, Almega AB,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO),
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco),
Landsorganisationen i Sverige (LO), Företagarna
och Svenska Journalistförbundet anser att
utbildningsinsatser vid korttidsarbete ska
subventioneras av staten.
Skälen för regeringens bedömning: Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att
den allmänna utbildningsnivån är hög. Det – och
den omständigheten att fråga är om ett slags
företagsstöd – skulle kunna tala för att stöd vid
korttidsarbete bör villkoras av en motprestation,
i första hand av att arbetsgivarna erbjuder
arbetstagarna för anställningen relevant utbildning av god kvalitet under den tid som de deltar i
korttidsarbete. Ett krav på utbildning kan
emellertid antas leda till att arbetsgivare avstår
från att ansöka om stöd vid korttidsarbete. I
samband med ett kraftigt efterfrågefall torde det
nämligen vara svårt för arbetsgivare att erbjuda
relevanta utbildningsinsatser av god kvalitet. Ett
krav på utbildning skulle vidare förutsätta att det
vid prövningen av en ansökan om preliminärt
stöd tas ställning till utbildningens inriktning,
omfattning och kvalitet samt i efterhand
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kontrolleras att utbildningen fullföljts. Detta
leder till ökad administration. Mot denna
bakgrund anser regeringen – till skillnad från
Länsstyrelsen i Norrbottens län och Svenska
Journalistförbundet – att det inte bör ställas krav
på att arbetsgivaren tillhandahåller arbetstagarna
utbildning under den tid som de deltar i
korttidsarbete.
Som utgångspunkt är det arbetsgivaren som
har ansvaret för utbildning som betingas av
verksamheten. Det ligger i arbetsgivarens
intresse att arbetstagarna har relevanta
kunskaper för att kunna utföra det egna arbetet.
Härtill kommer att utbildningsinsatser i mycket
allvarliga konjunkturella situationer i första hand
bör riktas till arbetslösa i stället för till personer
som har en anställning. Utöver detta har
arbetsgivare möjlighet att ansöka om bidrag till
kompetensutveckling
av
sina
anställda.
Europeiska socialfonden kan ge stöd till
arbetsgivare i syfte att finansiera utbildningssatsningar. Mot denna bakgrund anser
regeringen – till skillnad från IFAU,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, GS,
Industriarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen,
IF Metall, Sveriges ingenjörer, Teknikarbetsgivarna, Unionen, Svenskt Näringsliv,
Almega AB, TCO, Saco, LO, Företagarna och
Svenska Journalistförbundet – att utbildningsinsatser
vid
korttidsarbete
inte
ska
subventioneras av staten.
6.17.8 Ikraftträdande
Regeringens förslag: Den nya lagen om stöd vid
korttidsarbete och ändringarna i semesterlagen,
lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och socialförsäkringsbalken
träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag: Överensstämmer inte
med regeringens. I promemorian, som inte
innehåller några förslag till ändringar i lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och socialförsäkringsbalken,
föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den
dag regeringen bestämmer.
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Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i
kraft den dag regeringen bestämmer. Detta
eftersom det då inte fanns något beslut från
Europeiska kommissionen i statsstödsfrågan.
Kommissionen har nu beslutat att stödåtgärden
inte utgör ett statligt stöd. Sammantaget bör
lagen om stöd vid korttidsarbete och
ändringarna i semesterlagen (1977:480), lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen
om ändring i socialförsäkringsbalken träda i kraft
den 1 januari 2014.
Förslagen kräver inte några övergångsbestämmelser.
6.17.9 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Hur stora effekterna på de offentliga finanserna
av stöd vid korttidsarbete blir beror på ett antal
olika faktorer. Effekterna är framför allt
beroende av hur många som kommer att
omfattas av åtgärden, hur mycket arbetstiden
förkortas och i vilken utsträckning åtgärden
tillämpas.
Utgångspunkten för beräkningarna är att
stödet till arbetsgivaren motsvarar en tredjedel av
kostnaden för arbetstidsminskningen. Förslaget
om stöd vid korttidsarbete innebär att parterna
kan komma överens om arbetstidsminskning
enligt någon av tre nivåer på 20, 40 eller 60
procents arbetstidsminskning. Det kan antas att
75 procent av deltagarna i korttidsarbete
kommer att omfattas av den första nivån, 15
procent av den andra nivån och 10 procent av
den tredje nivån. Det innebär att den
genomsnittliga arbetstidsminskningen uppgår till
27 procent.
Hur många som kommer att omfattas av
korttidsarbete beror bl.a. på konjunkturen. Den
kortsiktiga effekten på sysselsättningen av
förslaget om stöd vid korttidsarbete kan
uppskattas till att ungefär 18 000 fler personer
behåller sin sysselsättning i stället för att bli
arbetslösa (se avsnitt 6.17.10.2).
Mot den bakgrunden kan den offentligfinansiella effekten för förslaget om stöd vid
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korttidsarbete, i termer av ett försämrat finansiellt sparande, beräknas uppgå till 4,7 miljarder
Det
kronor
per
tolvmånadersperiod.118
motsvarar 0,13 procent av BNP (år 2011).
Övriga förslag bedöms medföra marginella
offentligfinansiella effekter.
Härtill kommer att förslaget om stöd vid
korttidsarbete har ett antal indirekta effekter. En
sådan är att skatteintäkterna minskar. Uppskattningsvis minskar inkomstskatteintäkterna med
1,1 miljard kronor per år vid korttidsarbete
jämfört med om arbetslösheten i stället ökar. Att
färre arbetstagare förlorar sitt arbete beräknas
samtidigt minska utgifterna för arbetslöshetsersättningen med 2,7 miljarder kronor. Det
beloppet är dock svårt att bedöma.
Arbetsgivaravgifterna kan beräknas bli
0,3 miljarder kronor högre vid tillämpning av
korttidsarbete jämfört med det fallet att
korttidsarbete inte tillämpas och arbetslösheten
ökar i motsvarande mån.
Sammantaget kan de direkta och indirekta
effekterna beräknas leda till en minskning av de
offentliga intäkterna med 5,5 miljarder kronor
och av de offentliga utgifterna med 2,7 miljarder
kronor. Den offentliga sektorns finansiella
sparande uppskattas därmed bli 2,8 miljarder
kronor lägre om korttidsarbete tillämpas jämfört
med det fallet att korttidsarbete inte tillämpas
och arbetslösheten ökar i motsvarande mån.
Effekterna av förslaget om SGI-skydd vid
deltagande i korttidsarbete på utgifterna för
sjukpenning och föräldrapenning beräknas till
cirka 30 miljoner kronor per tolvmånadersperiod. Dessa kostnader är beräknade utifrån ett
antagande om att ca 2,5 procent av arbetskraften,
dvs. ca 116 000 individer, kan tänkas bli berörda
av korttidsarbete och en sannolikhetsbedömning
för att dessa individer blir sjuka och uppbär
sjukpenning eller är föräldralediga och uppbär
föräldrapenning.

118 Det statliga stödet för korttidsarbete ska lämnas som en kreditering

till

arbetsgivarens

skattekonto.

Tillvägagångssättet

med

en

skattekreditering, i stället för en skattenedsättning, har valts av
skattetekniska och administrativa skäl. I likhet med sjöfartsstöd och
nystartsjobb ska dock korttidsarbetets anknytning till skattesystemet
motivera att det redovisas på budgetens inkomstsida (se prop. 2011/12:1,

Effekter för sysselsättning, arbetslöshet och BNP
Stöd vid korttidsarbete bedöms påverka
sysselsättning, arbetslöshet och BNP genom
flera, delvis motverkande, kanaler.
En första effekt inträffar redan när
regeringens beslut om att stöd vid korttidsarbete
ska lämnas meddelas. Genom att det skapas
beredskap för att skydda befintliga arbetstillfällen i riktigt djupa lågkonjunkturer är det
sannolikt att den ställning de redan sysselsatta
har på arbetsmarknaden i förhållande till de
arbetslösa förstärks. En sådan förändring riskerar
att leda till högre lönekrav och därmed till att
jämviktsarbetslösheten blir lite högre. Hur stark
den effekten blir beror framför allt på hur ofta
stöd vid korttidsarbete förväntas tillämpas. Om
arbetsmarknadens parter räknar med att stöd vid
korttidsarbete endast kommer att tillämpas i
exceptionellt djupa lågkonjunkturer kan effekten
på lönebildningen förväntas bli väsentligt mindre
än om förväntningen är att stöd kommer att
tillämpas även i mindre allvarliga konjunkturnedgångar.
Andra effekter uppstår först när stöd vid
korttidsarbete tillämpas. Dessa effekter kan delas
upp i kortsiktiga respektive långsiktiga effekter
på sysselsättning, arbetslöshet och produktionsnivå.
På kort sikt leder tillämpning av korttidsarbete till att sysselsättningen blir högre och
arbetslösheten lägre. Hur stora dessa kortsiktiga
effekter blir beror framför allt på omfattningen
av tillämpningen av korttidsarbete, vilket i sin tur
bl.a. beror på de konjunkturella förhållanden
som råder (se avsnitt 6.17.10.1).
Nedan redovisad beräkning utgår från att i
genomsnitt 2,5 procent av de sysselsatta
kommer att omfattas av korttidsarbete per
månad, dvs. i genomsnitt 116 000 personer per
månad. Det motsvarar en störning av samma art
och beskaffenhet som finanskrisen.
För att uppskatta nettoeffekten på sysselsättningen måste hänsyn tas till att en del av de som
deltar i korttidsarbete ändå hade fått behålla sina
anställningar, dvs. dödviktseffekterna måste
exkluderas. Utvärderingar tyder på att korttidsarbete är behäftat med avsevärda dödviktseffekter. Det kan uppskattas att dödsviktseffekterna kommer att uppgå till 40 procent.
Givet ett antagande om en genomsnittlig
arbetsminskning om 27 procent kan den
kortsiktiga effekten på sysselsättningen av
förslaget om stöd vid korttidsarbete uppskattas

volym 1 b, s. 678).
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till att ungefär 18 000 fler personer behåller sin
sysselsättning i stället för att bli arbetslösa. Det
kan också uttryckas som att sysselsättningen
faller med 0,3 procentenheter mindre och
arbetslösheten stiger med 0,4 procentenheter
mindre i en djup lågkonjunktur än vad som
annars hade varit fallet.
De kortsiktiga effekterna på BNP bedöms bli
försumbara eftersom införandet av korttidsarbete inte kan antas få några nämnvärda effekter
på den samlade efterfrågan. Eventuellt kan
efterfrågan bli högre än annars om en minskad
risk för arbetslöshet leder till ett minskat
försiktighetssparande bland hushållen.
Effekterna på längre sikt, när systemet inte
längre tillämpas, är svåra att uppskatta. De
erfarenheter som kan dras från andra länder är
begränsade eftersom det framför allt var under
finanskrisen som tillämpningen av korttidsarbete
var utbredd. Det är endast några år tillbaka i
tiden och en hel konjunkturcykel har ännu inte
förflutit. Några mekanismer som bedöms ge
positiva respektive negativa effekter på BNP och
sysselsättning på sikt kan dock ändå pekas ut.
Korttidsarbete kan ge upphov till långsiktigt
positiva effekter på sysselsättning och BNP om
systemet leder till att kompetens varaktigt hålls
kvar i företagen och långsiktigt livsdugliga
företag i högre utsträckning överlever en djup
lågkonjunktur än vad som annars hade varit
fallet. Korttidsarbete kan även verka i motsatt
riktning om det i stället verkar hämmande på
arbetsmarknadens rörlighet genom att låsa in
arbetskraft i företag med låg produktivitet. Det
leder då till lägre sysselsättning och BNP på lång
sikt. Den risken kan bedömas vara mer
betydande om korttidsarbete fortfarande
tillämpas när konjunkturen vänder uppåt. Det
finns också en risk att korttidsarbete missgynnar
de som redan är arbetslösa när lågkonjunkturen
inleds. Huruvida dessa olika faktorer samverkar
till långsiktigt positiva eller negativa effekter på
sysselsättning och BNP är svårt att dra några
generella slutsatser om.
Effekter för hushållens inkomster och
inkomstfördelning
Vilken inverkan korttidsarbete får på hushållens
inkomster och på inkomstfördelningen beror
bl.a. på vilken del av ekonomin som drabbas
hårdast av ett framtida efterfrågefall och i vilka
sektorer korttidsarbete tillämpas. Det kan antas
att det främst är tillverkningsindustrin som
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drabbas och att det därmed är den sektor som
främst berörs av korttidsarbete.
Hushållens disponibla inkomster beräknas bli
marginellt lägre när ett stort antal individer går
ned lite i lön i stället för att ett mindre antal
individer blir arbetslösa och därmed betydligt
minskar sin inkomst. Den aggregerade effekten
för hushållens inkomster är uppskattad med
hänsyn tagen till transfereringar vid arbetslöshet
och till skatteeffekter. Beräkningarna är osäkra
då de bl.a. är beroende av vilka antaganden som
görs om vilka enskilda individer som kommer att
beröras vid en framtida kris.
Det kan vidare antas att det för vissa grupper
inom tillverkningsindustrin är relativt mer
gynnsamt med korttidsarbete i stället för
arbetslöshet. För individer med en relativt hög
inkomst påverkas inkomsterna mindre negativt
vid korttidsarbete i stället för arbetslöshet
jämfört med vad som blir fallet för individer med
lägre inkomster. Anledningen är att taket i
arbetslöshetsförsäkringen innebär att inkomstminskningen vid arbetslöshet blir högre för
individer med hög inkomst.
Effekter för företagen
Förslaget om stöd vid korttidsarbete bedöms
påverka företagen positivt. Korttidsarbete innebär att arbetsgivare i en djup lågkonjunktur när
efterfrågeläget drastiskt har försämrats kan
erhålla ett stöd för kostnaden för den personalstyrka som kortsiktigt är för stor i förhållande
till produktionsbehovet. När efterfrågan återigen
ökar efter den djupa lågkonjunkturen har
företaget personal på plats och kan därför lättare
öka produktionen.
Svenska Journalistförbundet saknar en analys
av förslagets effekter för andra branscher än
industrin. Företagarna och Regelrådet saknar en
analys av förslagets effekter för småföretagen.
Stödåtgärden gäller hela landet och omfattar som
utgångspunkt alla arbetsgivare. Den underlättar
för arbetsgivare att behålla kompetens i mycket
allvarliga konjunkturella situationer. För arbetsgivare som har likviditetsproblem kan
stödåtgärden ge upphov till snabbare kostnadsanpassning än vid uppsägningar. För små företag
som är beroende av att hålla kvar viss
nyckelkompetens och som – till skillnad från
vissa stora företag – saknar möjlighet att fördela
produktionsminskningar mellan olika driftsenheter eller länder, kan det vara särskilt
värdefullt med stöd vid korttidsarbete.
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Ekonomistyrningsverket (ESV) och Näringslivets Regelnämnd (NNR) anför att förslaget
medför ökad administrativ börda för företagen.
Som ESV och NNR anför leder förslaget till en
ökad administrativ börda för företagen, inte
minst i fråga om små och medelstora företag.
Den ökade administrativa bördan för företagen
bedöms emellertid uppvägas av de stora fördelar
som företagen får genom stödåtgärden.
Regelrådet saknar en beloppsmässig uppskattning av administrativa kostnader och tidsåtgång
för ansökningsförfarandet. Förfarandet behandlas i avsnitt 6.17.6.2–6.17.6.5. För var och en
av stödmånaderna ska preliminärt stöd beräknas
och ansökan om preliminärt stöd upprättas. Vid
utgången av stödperioden ska arbetsgivaren först
göra en avstämning, dvs. beräkna tillämpad
genomsnittlig arbetstids- och löneminskning,
bedöma om tillämpad genomsnittlig arbetstidsoch löneminskning motsvarar en och samma av
de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning och har stöd i avtal och göra en
sammanställning. Därefter ska arbetsgivaren ge
in en anmälan om avstämning. Momenten kan
tidsättas till ca 5 minuter per anställd och månad.
Kostnaderna för ansökningsförfarandet kan
beräknas till ca 43 kronor per anställd och
månad.
Effekter för arbetstagarna
Stöd vid korttidsarbete kan bidra till att fler
arbetstagare får behålla jobbet i en djup
lågkonjunktur genom att ett flertal arbetstagare
tillfälligt går ned lite i arbetstid och lön i stället
för att ett fåtal sägs upp och går miste om hela
sin lön. Sammantaget bedöms deltagande i
korttidsarbete ge upphov till positiva effekter för
arbetstagarna vad gäller minskad arbetslöshetsrisk. Det kan antas att det för vissa grupper inom
tillverkningsindustrin är relativt mer gynnsamt
med korttidsarbete i stället för arbetslöshet. För
individer med en relativt hög inkomst påverkas
inkomsterna mindre negativt vid korttidsarbete i
stället för arbetslöshet jämfört med vad som blir
fallet för individer med lägre inkomster.
Anledningen är att taket i arbetslöshetsförsäkringen innebär att inkomstminskningen
vid arbetslöshet blir högre för individer med hög
inkomst (se avsnitt 6.17.10.3).
De negativa ekonomiska effekterna för
arbetstagarna består främst i en tillfällig
löneminskning.

Ett aktivt SGI-skydd under tid med
korttidsarbete enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete innebär en ökad trygghet för den
enskilde som redan bär en kostnad för
deltagande i korttidsarbete i form av reducerad
lön. I händelse av t.ex. långvarig sjukdom
kommer sjukpenningen att kunna beräknas på
en SGI som har fastställts utifrån den inkomst av
eget arbete som den försäkrade hade närmast
före inlett korttidsarbete. Motsvarande gäller vid
övriga förmåner som beräknas med hjälp av SGI.
Detta gäller även vid beräkningen av livränta i de
fall livränteunderlaget är detsamma som den
försäkrades SGI vid den tidpunkt från vilken
livränta första gången ska lämnas.
Omfattningen av den försäkrade individens
arbetstid, och i vissa fall arbetstidens förläggning,
har betydelse för vissa av socialförsäkringens
förmåner. Ändras omfattningen eller förläggningen till följd av korttidsarbete kan det få
effekter inom socialförsäkringarna. Arbetstidens
förläggning är exempelvis av betydelse för rätten
till vissa förmåner, så även vid korttidsarbete.
För rätt till vissa ersättningar krävs att individen
har avstått förvärvsarbete under den aktuella
tiden, exempelvis för tillfällig föräldrapenning.
Vid korttidsarbete kommer tiden då arbetstagaren är i förvärvsarbete att minska samtidigt
som den arbetsbefriade tiden ökar. För de dagar
då individen är helt arbetsbefriad, och således
heller inte har avstått förvärvsarbete, kommer
rätten till vissa förmåner inte att föreligga. Detta
gäller oavsett om ett skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten finns eller inte.
Den reducerade arbetstiden vid korttidsarbete
kommer att utgöra den nya normala arbetstiden
en viss dag vid bedömningen av arbetsförmågans
nedsättning vid sjukdom (enligt 27 kap. 46 §
andra stycket socialförsäkringsbalken) i nya
sjukfall. Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning kommer då att göras i förhållande till
den försäkrades arbete och den nya förkortade
arbetstiden. En arbetstagare som vanligtvis
arbetar åtta timmar per dag och som vid
korttidsarbete får sin arbetstid reducerad till tre
timmar per dag kommer vid sjukdom som
medför att arbetstagaren endast bedöms kunna
arbeta en timme om dagen (en tredjedel av den
nya normala arbetstiden) att kunna få sjukpenning på 25 procent. För sjukfall som redan
pågår när korttidsarbete inleds kommer i regel
bestämmelserna om SGI-skydd att träda in. Det
innebär att den försäkrades SGI är skyddad mot
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sänkning så länge ersättningsperioden pågår.
Avsikten är inte att den förkortade arbetstiden
vid korttidsarbete ska påverka den ersättning
som redan utbetalas så länge ersättningsperioden
pågår.
Den normala arbetstiden kan också ha
betydelse för när föräldrapenning i lägre
omfattning än hel är möjlig att betala ut.
Föräldrapenningen bedöms då från hur mycket
av normal arbetstid personen arbetar per dag.
Oavsett omfattning beräknas föräldrapenningen
per dag och inte per vecka. Den normala
arbetstiden beräknas dock per vecka eller en
längre arbetsperiod. En genomsnittsberäkning
görs för hela veckan eller perioden och slås sedan
ut på det antal dagar i veckan eller perioden som
föräldern arbetar. En förälder som tar ut
föräldrapenning på sjukpenningnivå och har en
normalarbetstid på 30 timmar per vecka, fördelat
på tre dagar i veckan, behöver därför avstå
förvärvsarbete fem timmar per dag om föräldern
önskar vara ledig med halv föräldrapenning på
sjukpenningnivå. För dagar som normalt är
arbetsfria inom den bransch eller på den
arbetsplats där föräldern är anställd finns en
begränsning avseende uttag av föräldrapenning
på sjukpenningnivå. Föräldrapenning betalas ut
för högst fyra arbetsfria dagar bara om föräldern
tar ut motsvarande eller högre föräldrapenning
för en dag i direkt anslutning till den arbetsfria
perioden. Det innebär att en förälder som under
korttidsarbete exempelvis är arbetsfri fyra dagar i
rad även måste avstå förvärvsarbete helt en dag i
anslutning till detta för att få föräldrapenning för
hela perioden. För dagar med ersättning enligt
lägstanivå eller grundnivå finns inte motsvarande
begränsningsregel.
Med ett SGI-skydd riskerar inte den enskilde
arbetstagaren att få sin SGI sänkt under tid i
korttidsarbete. Den ekonomiska risken för
arbetstagaren av deltagande i korttidsarbete
minskar därmed. Detta förbättrar i sin tur
förutsättningarna för att korttidsarbete kommer
att tillämpas i de fall det bedöms nödvändigt för
att bevara arbetstillfällen.
Effekter för jämställdheten
Det kan antas att det i första hand är inom
tillverkningsindustrin som korttidsarbete kommer att tillämpas. Fler män än kvinnor är
sysselsatta i den industrin. Det innebär att det
sannolikt är fler män än kvinnor som kommer
att delta i korttidsarbete.
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Effekter för Skatteverket
Juridiska
fakultetsnämnden
vid
Uppsala
universitet anser att det är viktigt att
Skatteverkets ansvar för ärenden om stöd vid
korttidsarbete inte påverkar verkets beskattningsverksamhet. Skatteverket ska administrera
det statliga systemet för stöd vid korttidsarbete
och se till att stödet används på föreskrivet sätt.
Förslaget medför därför merkostnader för
Skatteverket. Skatteverket uppskattar kostnaderna för anpassning för IT-system och andra
slag av engångskostnader till 0,6 miljoner
kronor. Skatteverket uppskattar de olika slag av
kostnader som föranleds av att stöd vid
korttidsarbete tillämpas under tolv kalendermånader) till 3,2 miljoner kronor. Skatteverkets
ekonomi behandlas i utgiftsområde 3 Skatt, tull
och exekution, avsnitt 3.4.
Effekter för Konjunkturinstitutet
När Barometerindikatorn är mindre än 80 bör
Konjunkturinstitutet lämna en bedömning av
om förutsättningarna för att regeringen ska få
meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete är uppfyllda. Förslaget medför
därför merkostnader för Konjunkturinstitutet.
Konjunkturinstitutet
uppskattar
merkostnaderna till 1,1 miljoner kronor per år.
Konjunkturinstitutets ekonomi behandlas i
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 8.5.2.
Effekter för Försäkringskassan
Regeringen bedömer att de administrativa
konsekvenser som kan uppkomma för
Försäkringskassan med anledning av förslaget
om SGI-skydd vid deltagande i korttidsarbete är
av begränsad omfattning. De merkostnader som
kan uppkomma får hanteras inom befintliga
ramar.
Effekter för de allmänna förvaltningsdomstolarna
Skatteverkets beslut enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Förslaget
innebär temporära ökningar av mål av nu aktuellt
slag. Antalet mål kan emellertid sett över tiden
förväntas bli förhållandevis begränsat. De
merkostnader som de tillkommande målen
medför får hanteras inom befintliga ramar.
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Effekter för arbetslöshetskassorna
Förslaget om att månader i korttidsarbete ska
vara överhoppningsbara i arbetslöshetsförsäkringen bedöms påverka arbetslöshetskassornas ekonomi i mycket liten omfattning,
även om förändringen medför viss ökad
administration för kassorna. De merkostnader
som kan uppkomma får hanteras inom befintliga
ramar.

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

Effekter för kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) saknar
en analys av förslagets effekter för kommuner
och landsting. Skattebasen för kommuner och
landsting är den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Förslaget kan
innebära tillfälligt minskade skatteintäkter för
kommuner och landsting vid tillämpning av
stödåtgärden. Samtidigt kan stödåtgärden leda
till färre uppsägningar, vilket i sin tur kan
medföra minskade kostnader för försörjningsstöd för kommuner. Nettoeffekten av detta är
svår att beräkna. På lång sikt kan tillämpning av
stödåtgärden antas ge positiva effekter på
skattebasen för kommuner och landsting. Detta
eftersom stödåtgärden kan ge upphov till
långsiktigt positiva effekter på sysselsättningen.
Förslaget om stöd vid korttidsarbete bedöms
inte påverka uppgiftsfördelningen mellan staten
å ena sidan och kommuner och landsting å andra
sidan.

6.18

I avsnitten 6.18–6.35 redovisas regeringens
förslag och bedömningar om skatt på konsumtion m.m. i form av energi- och miljöskatter,
övriga punktskatter och mervärdesskatt.

Fortsatt arbete med effektivare
skatter på energi-, klimat- och
miljöområdet

Regeringens strategiskt och långsiktigt viktiga
arbete med energi-, klimat- och miljöfrågor
fortsätter.
Klimatförändringarna är globala och påverkar
livsbetingelserna i hela världen. Grunden för ett
framgångsrikt klimatarbete läggs i breda, internationella överenskommelser om minskade
utsläpp av växthusgaser. För att möjliggöra en
hög ambitionsnivå är det viktigt att de åtgärder
som vidtas är kostnadseffektiva och långsiktiga. I
det internationella arbetet verkar Sverige inom
EU för att det nuvarande energiskattedirektivet119 ska ändras. En central fråga är att
minimiskattenivåerna i direktivet bestäms utifrån
bränslenas energiinnehåll respektive deras innehåll av fossilt kol.
Sverige har lång och god erfarenhet av att
använda miljöskatter och andra ekonomiska
styrmedel för att kostnadseffektivt bidra till att
nå klimat-, energi- och miljöpolitiska mål. Det är
angeläget att fortsätta arbetet med att göra dessa
styrmedel mer träffsäkra och ändamålsenliga.
Att redovisa erfarenheterna internationellt är en
viktig del i regeringens arbete med att
uppmuntra till kraftfulla insatser globalt. Principen om att förorenaren ska betala är central
och genom att iaktta denna princip kan klimatmålet nås på ett rättvist sätt och till lägsta
möjliga kostnad för samhället.
Regeringen har under mandatperioden bedrivit ett omfattande arbete med att göra de
nationella skatterna på klimat- och energiområdet mer träffsäkra och ändamålsenliga.

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

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096).

397

PROP. 2013/14:1

Dessa skatter är av central betydelse för att
Sverige ska kunna nå de klimat- och
energipolitiska målen på ett kostnadseffektivt
sätt. En grundläggande utgångspunkt, särskilt
vad gäller koldioxidskatten, har varit att minska
undantagen från den generella skattenivån.
Riksdagen beslutade hösten 2009 om ett
omfattande paket med miljöskatteförändringar
som bedöms minska utsläppen av växthusgaser
samt bidra till att målen för andel förnybar
energi och effektivare energianvändning kan
uppnås (prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21,
rskr. 2009/10:122). De ändrade reglerna träder i
kraft stegvis under perioden 2010–2015, i syfte
att ge aktörerna långsiktiga förutsättningar för
planering av sin verksamhet inför framtiden.
Vid en kontrollstation 2015 ska en samlad
analys och bedömning göras av den fortsatta
vägen för att nå de energi- och klimatpolitiskamålen för 2020. I detta arbete har väl
avvägda ekonomiska styrmedel en central roll.
Den framtida hanteringen av ekonomiska
styrmedel för biodrivmedel är av särskilt
intresse.
Regeringen presenterar i denna proposition en
långsiktigt hållbar strategi för utformningen av
de ekonomiska styrmedlen på biodrivmedelsområdet. Ett kvotpliktssystem föreslås införas
från och med den 1 maj 2014 för att säkerställa
låginblandade volymer av biodrivmedel på
marknaden. En omläggning föreslås av energiskatten för hållbara biodrivmedel som ingår i
bensin och dieselbränsle så att den grundas på
bränslets energiinnehåll. Fortsatt skattebefrielse
bör gälla för biodrivmedel, som inte ingår i eller
utgörs av bensin eller dieselbränsle, för att ge
dessa biodrivmedel fortsatt goda konkurrensförutsättningar.
En hörnsten i arbetet med att utforma
effektiva skatter på energi-, klimat- och
miljöområdet är att regelverket är hållbart och
försvarbart i ett unionsrättsligt perspektiv. Det
är viktigt att ge företagen stabila villkor. Den
överkompensation som enligt EU:s statsstödsregler uppkommit för vissa flytande
biobränslen för uppvärmning förslås därför
åtgärdas genom ändringar i beskattningen av
fossila bränslen som används i värmeverk inom
EU:s system för handel med utsläppsrätter.
En av miljöpolitikens viktigaste uppgifter är
att skapa en giftfri miljö för människorna i vårt
samhälle. Det nationella miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö är av central betydelse och
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regeringen presenterar i denna proposition flera
åtgärder för att bidra till måluppfyllelsen. En
sänkning av energiskatten föreslås för flygbensin
med mycket låga blyhalter. Vidare avser
regeringen tillsätta en särskild utredare för att
analysera den roll som ekonomiska styrmedel
kan spela för att minska förekomsten av eller
risken för exponering och spridning av miljöoch hälsofarliga ämnen i t.ex. kläder eller
hemelektronik.
Som ett steg i regeringens politik för att öka
andelen förnybar energi och stärka ställningen
för de konsumenter som också producerar
förnybar el aviserar regeringen ett förslag om att
en skattereduktion införs för mikroproducenter
av el från förnybara energikällor. Energibeskattningen av el som förbrukas av värmeföretag för
produktion av värme som levereras till industrin
och de areella näringarna bör också ses över.

6.19

Kvotplikt och beskattning av
biodrivmedel

6.19.1 Ärendet och dess beredning
En promemoria med förslag till ett kvotpliktssystem för biodrivmedel har utarbetats
inom Regeringskansliet. Promemorian innehöll
bl.a. förslag om beskattningen av drivmedel.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 9.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning av remissinstanserna finns i bilaga 9. En
sammanställning av remissvaren finns tillgänglig
i Näringsdepartementet (dnr N/2013/934/RS).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi och förslag till lag om kvotplikt för
biodrivmedel. Lagrådets yttrande finns i bilaga 9,
avsnitt 4. Lagrådet har lämnat förslaget till
ändring i lagen om skatt på energi utan erinran.
Lagrådets synpunkter på förslaget om kvotplikt
för biodrivmedel framgår av bilaga 9. Regeringen
har i huvudsak följt Lagrådets förslag. Regeringen behandlar Lagrådets synpunkter i avsnitt
6.19.9, 6.19.11 och i författningskommentaren.
Utöver ändringar med anledning av Lagrådets
synpunkter har även vissa språkliga och
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redaktionella ändringar gjorts i förhållande till
lagrådsremissen.
6.19.2 Bakgrund
6.19.2.1 Klimat- och energipolitiska
utgångspunkter

Det övergripande målet för den svenska
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta. Förverkligandet av visionen om inga
nettoutsläpp av växthusgaser 2050 och den
långsiktiga prioriteringen om fossiloberoende
fordonsflotta 2030 kräver en ambitiös och
kostnadseffektiv klimat-, energi- och miljöpolitik. Den svenska energipolitiken bygger på
de tre pelarna försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Alliansens
energiöverenskommelse från 2009 innebär att
klimatpolitiken inte kan separeras från energipolitiken och har legat till grund för riksdagens
beslut om klimat- och energipolitiska mål till
2020.
Regeringen har i 2012 års ekonomiska
vårproposition uttalat att utvecklingen inom
klimat- och energiområdet bör ske via generella
ekonomiska styrmedel. En ökad användning av
biodrivmedel bidrar till måluppfyllelsen till 2020,
men är också viktig för de mer långsiktiga
ambitionerna inom klimat- och energipolitiken.
I regeringens proposition En sammanhållen
svensk klimat- och energipolitik – Energi (prop.
2008/09:163) fastställdes det bindande målet om
10 procent förnybar energi i transportsektorn. I
propositionen redogjordes även för den
långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha
en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen. Kostnadseffektiva och ändamålsenliga
styrmedel bedömdes vara en central del i
regeringens arbete med att främja en sådan
utveckling. I 2012 års vårproposition redogjorde
regeringen även för sin bedömning att ett
kvotpliktssystem, som syftar till att inblandning
bör ske av 10 volymprocent etanol i låginblandad
bensin och 7 volymprocent FAME (fettsyrametylestrar) i dieselbränsle, bör införas för att
säkerställa låginblandade volymer av biodrivmedel på marknaden. Det angavs vidare att detta
skulle bidra till en väg ut ur beroendet av fossil
energi samt till att nå de uppsatta klimat- och
energipolitiska målen. Enligt propositionen

borde det även övervägas om och i vilken
omfattning kvotpliktssystemet ska inkludera
höginblandade biodrivmedel och biodrivmedel
utan fossilt innehåll. Det angavs också att ifall
höginblandade biodrivmedel och biodrivmedel
utan fossilt innehåll inte omfattas av kvotplikt
bör dessa ges fortsatt goda förutsättningar och
därmed bidra till den långsiktiga prioriteringen
om en fossiloberoende fordonsflotta och
visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären 2050.
6.19.2.2 Dagens EU-rättsliga och svenska regler
m.m.

Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor 120
I Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor, förkortat förnybartdirektivet, anges att
kvoter för förnybar energi är ett av flera möjliga
stödsystem som en medlemsstat kan införa för
att främja energi från förnybara energikällor. Det
finns även en särskild definition av kvoter för
energi från förnybara energikällor i artikel 2.
Enligt definitionen är kvoter för energi från
förnybara energikällor ett nationellt stödsystem
där det ställs krav på att energiproducenter,
energileverantörer eller energikonsumenter låter
en viss andel energi från förnybara energikällor
ingå i den energi som produceras, levereras eller
konsumeras. Det anges också att kvoter för
energi från förnybara energikällor inbegriper
system där sådana krav kan uppfyllas genom
använding av gröna certifikat. Kvoter för energi
från förnybara energikällor kan exempelvis vara
kvoter för biodrivmedel i transportsektorn. Av
förnybartdirektivets artikel 2.i följer att med
biodrivmedel avses vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och
som används för transportändamål.
Om energi från biodrivmedel och flytande
biobränslen ska räknas med i nationella mål eller

120 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april

2009 om främjande av användningen ev energi från förnybara energikällor
och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och
2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).
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kvoter eller ges finansiellt stöd måste de
hållbarhetskriterier som fastställs i direktivet
vara uppfyllda. Hållbarhetskriterierna ska
garantera att biodrivmedel och andra flytande
biobränslen har framställts på ett hållbart sätt. I
Sverige har förnybartdirektivets krav på
hållbarhet genomförts genom lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen. Att hållbarhetskriterierna
är uppfyllda ska enligt den lagen visas genom ett
hållbarhetsbesked. Hållbarhetsbeskedet utfärdas
av Energimyndigheten och innebär att den
skattskyldige har ett kontrollsystem som ska
säkerställa att de använda eller levererade
biobränslena är hållbara.
För de medlemsstater som inför kvoter för
energi från förnybara energikällor finns således
vissa begränsningar och krav i förnybartdirektivet. Utöver det ovan redovisade kravet på
hållbarhet för bränslen som bl.a. ska räknas med
i nationella kvoter ska bidraget från
biodrivmedel som produceras från avfall,
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel samt
material som innehåller både cellulosa och lignin
räknas dubbelt jämfört med andra biodrivmedel
när operatörerna ska visa att de uppfyller
nationella kvoter för energi från förnybara
energikällor och målet om andelen energi från
förnybara energikällor i samtliga transporter.
Detta framgår av direktivets artikel 21.
När medlemsstaterna utformar sina stödsystem har de enligt direktivet möjlighet att
främja användningen av sådana biodrivmedel
som medför extra fördelar – inbegripet de
diversifieringsfördelar som är kopplade till
biodrivmedel som framställs av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel, material
som innehåller både cellulosa och lignin samt
alger, liksom växter som inte behöver bevattnas
och som växer i torra områden för att stoppa
ökenspridningen – genom att ta hänsyn till de
skilda kostnaderna för att producera energi från
å ena sidan traditionella biodrivmedel och å
andra sidan sådana biodrivmedel som medför
extra fördelar. Medlemsstaterna har möjlighet att
stimulera investeringar i forskning och utveckling avseende denna och annan teknik för energi
från förnybara energikällor, som bara kan bli
konkurrenskraftig på längre sikt. Detta framgår
av direktivets skälavsnitt (skäl 89). Det anges
även i skälavsnittet (skäl 95) att hållbarhetssystemet inte bör hindra medlemsstaterna från
att ta hänsyn till de högre produktions-

kostnaderna för de biodrivmedel och flytande
biobränslen som har fördelar som överstiger
minimivärdena i hållbarhetssystemet i sina
nationella stödsystem.
Europeiska kommissionen lade fram ett
förslag 121 den 17 oktober 2012 om ändringar i
förnybartdirektivet och i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober
1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen
(bränslekvalitetsdirektivet). Förslaget berör
medlemsstaternas kvotpliktssystem genom att
artikel 21 i förnybartdirektivet som behandlar
obligatorisk dubbelräkning av vissa råvaror
föreslås strykas helt.
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG
av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin
och dieselbränslen 122
EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv har genomförts i svensk rätt genom drivmedelslagen
(2011:319). Bland de nya reglerna finns en
ändrad bränslespecifikation som gör det möjligt
att från och med den 1 maj 2011 blanda in upp
till och med 10 volymprocent etanol i bensin
samt maximalt 7 volymprocent FAME i
dieselbränsle.
Bensin som saluförs i Sverige får alltså inte
innehålla mer än 10 volymprocent etanol. Den
som saluför bensin som innehåller mer än
5 volymprocent etanol eller har en syrehalt som
överstiger 2,7 viktprocent, s.k. E10, är skyldig att
informera konsumenterna om detta. Enligt
drivmedelslagen ska den som tillverkar eller
yrkesmässigt för in bensin till Sverige även se till
att det finns tillgång till bensin med en högsta
syrehalt av 2,7 viktprocent och en högsta
etanolhalt av 5 volymprocent.
Pumplagen
Lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel, (pumplagen), infördes i april 2006 för att driva på

121 (KOM) 2012 595 Slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets

direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor.
122 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober

1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets
direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58, Celex 31998L0070),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG
(EUT L 149, 5.6. 2009, s. 88, Celex 32009L0030).
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utvecklingen mot nya distributionsnät för
biodrivmedel. Pumplagen innehåller krav på
att alla bensinstationer som säljer mer än 1 000
kubikmeter bensin eller dieselbränsle per år
ska tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel.
Energiskattedirektivet samt lagen om skatt på
energi
Lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad
LSE, reglerar skatter på bränslen och el.
Skattereglerna är anpassade till energiskattedirektivet123. Direktivet innehåller bestämmelser
om vad som ska beskattas och hur detta ska ske.
Grundregeln i såväl energiskattedirektivet som i
LSE är att bränslen och el ska beskattas. Av olika
skäl kan viss användning av dessa energislag
undantas från nationell beskattning, antingen
genom tvingande reglering i energiskattedirektivet eller genom att medlemsstaterna där
ges en möjlighet till detta.
Enligt LSE tas energiskatt och koldioxidskatt
ut på bränslen. Koldioxidskatten beräknas på
bränslenas innehåll av fossilt kol och syftar till
att minska utsläppen av fossil koldioxid i
sektorer som inte omfattas av EU:s system för
handel med utsläppsrätter. Energiskatten har
historiskt sett varit fiskal men har gradvis fått en
allt mer resursstyrande karaktär och bidrar till att
uppfylla målet om effektivare energianvändning.
Minimiskattenivåer läggs i energiskattedirektivet fast för olika energiprodukter, som
t.ex. bensin och dieselbränsle. Artikel 16.1 i
energiskattedirektivet ger medlemsstaterna rätt
att helt eller delvis tillämpa skattebefrielse för
bl.a. produkter som framställts av biomassa. Ett
förbehåll för skattebefrielsen är att den inte får
medföra någon överkompensation för merkostnaderna för framställning av de aktuella
biobränslena i förhållande till de fossila bränslen
de ersätter (se artikel 16.3 i energiskattedirektivet). Detta förbehåll bedöms dock endast
aktualiseras i den mån beskattningen utformas
på sådant sätt att den innefattar statsstöd.
Europeiska kommissionen har i april 2011 lagt
fram ett förslag till ändringar av energiskattedirektivet, (KOM) 2011 169 slutlig.

Förslaget innebär bl.a. ändringar av grunderna
för beräkning av skattesatser och av
möjligheterna till framtida skattebefrielse för
biodrivmedel. Förslaget diskuteras för närvarande i Europeiska unionens råd. Det är ännu
oklart hur en slutlig kompromiss i ärendet kan
utformas och när ett reviderat direktiv kan
komma att beslutas av rådet.
De biodrivmedel som definieras som
energiprodukter enligt 1 kap. 3 § LSE är
skattepliktiga enligt 2 kap. 3 § LSE. Övriga
biodrivmedel är skattepliktiga genom 2 kap. 4 §
första stycket 1 LSE.
Från och med den 1 februari 2013 befrias upp
till och med 5 volymprocent hållbara
biodrivmedel i bensin och dieselbränsle från hela
koldioxidskatten och större delen av energiskatten (89 procent för biodrivmedel i bensin
och 84 procent för biodrivmedel i dieselbränsle).
E85 och andra hållbara höginblandade
biodrivmedel och biodrivmedel utan fossilt
innehåll befrias helt från koldioxidskatt och
energiskatt för den biobaserade andelen. För
hållbara hydrerade vegetabiliska och animaliska
oljor och fetter, förkortas HVO, gäller befrielsen
från koldioxidskatt och energiskatt upp till och
med 15 volymprocent HVO i dieselbränsle
sedan den 1 januari 2012. För övriga fall sker
beskattning av biodrivmedel med de skattebelopp som gäller för likvärdigt fossilt bränsle
enligt 2 kap. 1 § LSE (jfr artikel 2.3 i energiskattedirektivet).

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

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096).
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Överkompensation och annat om EU:s
statsstödsregler
Både koldioxidskatten och energiskatten är att
anse som miljörelaterade skatter. Nedsättning av
eller befrielse från skatterna kan vara utformade
så att åtgärderna definitionsmässigt utgör
statsstöd enligt reglerna i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, EUFfördraget. Om skattereglerna är utformade på ett
sådant sätt att de följer skattesystemets natur
och logik innebär åtgärderna dock inte statsstöd.
Kommissionen har under 2008 antagit
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
miljöskydd, förkortat miljöstödsriktlinjerna.
Detta regelverk kan aktualiseras t.ex. vid stödåtgärder i form av befrielse från miljörelaterade
skatter som koldioxidskatt och energiskatt.
Grundförutsättningen för att statsstöd till skydd
för miljön ska kunna ges är att stödet har en
stimulanseffekt, att det är nödvändigt för att
åtgärden ska komma till stånd och är
proportionellt. Dessa förutsättningar behandlas
närmare i miljöstödsriktlinjerna. Härav följer
bl.a. att ett stöd som ges för biodrivmedel endast
får kompensera för merkostnaderna för
framställningen av biodrivmedlet i förhållande
till det fossila bränsle som ersätts. I annat fall
bedöms överkompensation inträda. Vidare
uppställs i punkt 101 av miljöstödsriktlinjerna,
med hänvisning till bestämmelser i förnybartdirektivet124, ett krav på hållbarhet för stöd till
biobränslen.
Kommissionen har, genom beslut i
statsstödsärenden N112/2004 (EUT C 209,
31.8.2006, s. 7), N592/2006 (EUT C
303,13.12.2006, s. 79) och S.A.35414 (2012/N,
beslut den 16 januari 2013 (EUT C 122,
27.4.2013, s. 10), godkänt den nuvarande svenska
skattebefrielsen av biodrivmedel till och med
utgången av 2013. I syfte att säkerställa att etanol
för låginblandning inte överkompenseras, gäller
som villkor för dagens skattenedsättning att
etanolen, eller motsvarande mängd etanol, har
anskaffats och antingen har tulldeklarerats som
odenaturerad etanol eller – när etanolen har
framställts inom EU – har uppfyllt motsvarande
krav när etanolen levererats från producenten.

124 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april

2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och
2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).
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6.19.3 En långsiktig strategi för främjande
av hållbara biodrivmedel
Regeringens bedömning: Regeringens mål och

långsiktiga ambitioner avseende omställningen
av transportsektorn kräver omfattande insatser
exempelvis i form av investeringar från privata
aktörer. Ekonomiska och administrativa styrmedel som är kostnadseffektiva, långsiktigt
hållbara och förutsägbara är viktiga för att få till
stånd den önskade utvecklingen.
Ett kvotpliktsystem för ökad låginblandning
av biodrivmedel, i kombination med en
drivmedelsbeskattning som är långsiktigt hållbar
gentemot unionsrätten, samt fortsatt skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel, kan sammantaget utgöra ett långsiktigt
hållbart och förutsägbart ramverk, i form av en
långsiktig strategi för främjande av hållbara
biodrivmedel.
Regeringens förslag: En lag om kvotplikt för
biodrivmedel införs.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens förslag och bedömning.
Remissinstanserna

Kvotpliktssystem som styrmedel
Införandet av ett kvotpliktssystem har ett brett
stöd bland remissinstanserna. Bl.a. Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och
BIL Sweden stödjer förslaget i denna del. Några
remissinstanser ifrågasätter huruvida ett
kvotpliktsystem är ett effektivare styrmedel än
nuvarande skattebefrielse. Konjunkturinstitutet
anser att förslaget står i strid mot regeringens
egna krav att utvecklingen inom klimat- och
energiområdet bör ske via generella ekonomiska
styrmedel och att en kvotplikt inte heller
uppfyller regeringens krav på att styrmedel ska
vara kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och
teknikneutrala. Föreningen Sveriges skogsindustrier (Skogsindustrierna) avstyrker införandet av kvotpliktssystem och framför att
målet på 10 procent går att uppnå med
nuvarande skattebefrielse för förnybara drivmedel som därför bör behållas. Näringslivets
Regelnämnd (NNR) anser att det bör redovisas
bättre analyser av helheten för olika alternativa
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lösningar för att det ska vara möjligt att avgöra
om den föreslagna lösningen är motiverad
utifrån en samhällsekonomisk synvinkel.
Kammarrätten i Stockholm konstaterar att
förslaget synes kunna resultera i ett invecklat
och svårhanterbart system som medför problem
för såväl de berörda företagen och tillsynsmyndigheten som för domstolarna och anser att
även om aktörerna är förhållandevis få vore ett
enklare och mer transparent system att föredra.
Statens jordbruksverk anser att förslaget om
kvotplikt för biodrivmedel innebär att Sverige
byter ut ett styrmedel mot ett annat för att nå 10
procent förnybara drivmedel 2020 och att det är
svårt att se vilka eventuella oönskade effekter
som skulle kunna uppstå.
Långsiktighet, ambitionsnivå och förutsägbarhet
Ett stort antal remissinstanser understryker
behovet av långsiktiga regler och en
sammanhållen strategi för att främja förnybar
energi i transportsektorn i enlighet med
regeringens långsiktiga målsättningar. Flera
remissinstanser förordar högre kvotnivåer, i
närtid eller på lite längre sikt. En aspekt som
påtalats särskilt är att förändringar av systemet,
såsom förändrade kvotnivåer, bör aviseras i god
tid.
Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak
förslaget till kvotplikt och anser att regeringens
förslag främjar omställningen av transportsektorn till förnybara hållbara bränslen. Sveriges
Åkeriföretag välkomnar att ett långsiktigt verktyg
för ökad användning av biodrivmedel föreslås.
Plast- och kemiföretagen delar slutsatsen i
promemorian att ett kvotpliktsystem kombinerat med en fortsatt skattebefrielse för
höginblandade och rena biodrivmedel sammantaget långsiktigt främjar hållbara biodrivmedel
sett ur ett drivmedelsperspektiv.
Länsstyrelsen i Stockholms län, som tillstyrker
promemorians förslag, anser att det är viktigt
med ett långsiktigt perspektiv och att förändringar bör aviseras så snart det är möjligt.
Naturvårdsverket ser det som angeläget med
incitament för tillverkarna att öka andelen
biodrivmedel över kvoten och anser att det bör
finnas en uttalad vision för hur kvotplikten ska
förändras framöver. Trafikverket är generellt
positivt till huvuddragen i promemorian men
anser att det saknas en långsiktig strategi för hur
kvoten kommer att förändras i framtiden.
Trafikanalys anser att de förslag som presenteras

i promemorian är rimliga men att ytterligare och
mer kostnadseffektiva åtgärder sannolikt kommer att behövas med tiden samt påpekar att det
är viktigt att marknaden får tydliga och
långsiktiga spelregler för att stimulera möjlig
(teknik)utveckling. Transportstyrelsen anser att
förslaget saknar en långsiktig strategi för hur
kvoten ska höjas för att nå befintliga
målsättningar samt att en mer långsiktig strategi
skulle ge incitament till nya investeringar. BIL
Sweden poängterar vikten av att åtgärderna är
långsiktiga för att säkerställa att nödvändiga
investeringsbeslut ska kunna fattas. Motorbranschens riksförbund påtalar behovet av
långsiktighet för att alla parter ska våga satsa
resurser på forskning och utveckling,
produktionsanläggningar, infrastruktur m.m.
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet
(SPBI) framför att de inte är principiellt emot en
kvotplikt men anser att det remitterade förslaget
sammantaget är kortsiktigt och tillsammans med
andra osäkerheter inte ger den säkerhet som
krävs för investeringar i ny teknik, varken i
konventionella eller i andra generationens
konventionella biodrivmedel. ST1 är positiva till
en långsiktig styrning av biodrivmedel men anser
att kvotpliktsförslaget ger obefintligt stöd för
investeringar i ny teknik för infasning av andra
generationens bioetanol. Statens jordbruksverk
vill uppmärksamma att det bör finnas möjlighet
att höja kvoten i takt med att Sverige minskar sin
drivmedelskonsumtion och att vi är beroende av
att systemet justeras så att det hela tiden är
drivande för att biodrivmedlens konkurrensförmåga och företagens investeringsvilja ska
upprätthållas. Även NNR påtalar vikten av
långsiktighet och försägbarhet.
Perstorp BioProducts AB (Perstorp) anser att
de höginblandade biodrivmedlens skattesituation
måste garanteras långsiktigt, åtminstone till
2020. Arizona Chemical AB stödjer förslaget att
införa kvotpliktssystem för ökad låginblandning
och förutsätter att det kombineras med en långsiktigt hållbar drivmedelsbeskattning som inte
innebär överkompensation.
E.ON Sverige AB (E.ON) är kritiska mot att
kvotpliktssystemet har ett kortsiktigt fokus på
låginblandning men ser det bara som ett första
steg mot långsiktiga förutsägbara och kostnadseffektiva styrmedel för transportsektorn. E.ON
efterfrågar i nästa steg att ett långsiktigt mål sätts
med en ambitionsnivå i enlighet med vad som
krävs för att nå klimatmålen, att alla
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biodrivmedel ska ingå, att det ska bli en
gemensam kvot och att handel med
biodrivmedelscertifikat ska införas. E.ON anser
att Energimyndigheten bör få i uppdrag att
lämna förslag till fortsatt utveckling av
kvotpliktssystemet och att en kontrollstation
bör genomföras senast två år efter kvotpliktens
införande. Gröna bilister efterfrågar en enhetlig
strategi från regeringen för att klara
omställningsmålen och en strategisk bas och
långsiktighet som kan ge incitament till
utveckling av innovativa biobränslen. Gröna
bilister anser att regeringen med låginblandning
cementerar fast samhället i bränslen och
drivlinor som aldrig kan lösa klimatfrågan.
Gröna bilister anser att det behövs fortsatt och
förstärkt
stimulans
för
koncentrerade
biodrivmedel och eldrift.
Lunds tekniska högskola anser att förslaget kan
utvecklas ytterligare för att generera mer
substantiell klimatnytta genom att öka målet för
inblandning över tid och utgå från olika
drivmedels specifika klimatnytta. VärmlandsMetanol AB konstaterar att den föreslagna
kvotplikten synes anpassad till nuvarande
konsumtion av biodrivmedel dvs. 8 procent
inom transportsektorn. SEKAB och BioAlcohol
Foundation (BAFF) anser att regeringen har för
låg ambitionsnivå och att branschen inte får
långsiktiga spelregler för att introducera
biodrivmedel, framförallt avancerade biodrivmedel med lång avskrivningstid. Svenska
Bioenergiföreningen (SVEBIO) framför att
regeringen har låg ambitionsnivå och att Sverige
redan har produktionsteknik, infrastruktur och
fordonspark som kan hantera betydligt större
volymer biodrivmedel. Preem AB anger att
företaget har långtgående planer på att successivt
öka produktionen av andra generationens
biodrivmedel men anser inte att kvotpliktsförslaget ger incitament att investera i
ytterligare sådan produktion och påtalar därför
att det är viktigt att regeringen snabbt beslutar
om successiv ökning av kvotplikten. Sveriges
lantbruksuniversitet anser att förslaget är ett steg
tillbaka från de tidigare mål som regeringen ställt
i 2012 års vårproposition om minskade utsläpp
och beklagar att förslaget verkar vara mer ägnat
att dra in skattemedel än att lösa problemen med
växthusgasutsläpp.
Kungliga
Skogsoch
lantbruksakademien
(KSLA)
anser
att
kvotpliktspaketet inte är tillräckligt kraftfullt
eftersom det inte tar hänsyn till högre mål för
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inblandning av biodrivmedel, klimateffekter eller
långsiktighet för regelverken. Lantbrukarnas
riksförbund (LRF) anser att förslaget saknar
incitament för att öka biodrivmedelsanvändningen i syfte att uppnå de mera långsiktiga målsättningarna om fossiloberoende transporter.
Lantmännen Energi anser att det mest
kostnadseffektiva sättet för bilägarna att nå
antagna mål om minskade utsläpp är att använda
de biodrivmedel som ger högst utsläppsreduktion per liter och anser att klimatstyrning
bör införas eftersom det gynnar bilägarna
ekonomiskt. Nordisk Etanol & Biogas AB anser
att förslaget styr mot fel utveckling för miljön
och svensk produktion av biodrivmedel och att
det inte skapas långsiktiga och stabila villkor för
gjorda och kommande investeringar. Svenska
Trädbränsleföreningen framför att de föreslagna
styrmedlen förefaller ha alltför svag koppling till
drivmedlens faktiska klimateffekter och att
förslagen inte ger långsiktiga garantier för
varaktighet för att kostsamma investeringar ska
komma till stånd. Lunds tekniska högskola anser
att förslaget kan utvecklas ytterligare för att
generera mer substantiell klimatnytta genom att
utgå från olika drivmedels specifika klimatnytta.
Även E.ON anser att biodrivmedel med stor
klimatnytta ska gynnas. Kungliga tekniska
högskolan (KTH) anser att ett frågetecken är om
EU:s begränsning av användningen av första
generationens biodrivmedel kan orsaka problem
med uppfyllande av kvotplikten i Sverige.
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svensk
kollektivtrafik och Neste Oil tillstyrker förslaget
utom i den del som innebär att inblandning på
över 15 procent av HVO ska beskattas eftersom
det
försvårar
introduktionen
av
ett
klimateffektivt och hållbart biodrivmedel på den
svenska marknaden.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: Det övergripande målet för den svenska
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta. Förverkligandet av visionen om inga
nettoutsläpp av klimatgaser i atmosfären 2050
och den långsiktiga prioriteringen om
fossiloberoende fordonsflotta 2030 kräver en
ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik.
Generellt verkande styrmedel bör utgöra
grunden för omställningen. Dessa styrmedel kan
behöva kompletteras med mer riktade styrmedel
som främjar bl.a. teknisk utveckling. För att få
avsedd effekt är det viktigt att insatserna är kost-
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nadseffektiva, långsiktigt hållbara och förutsägbara. I detta sammanhang kan även noteras att
riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen
(prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6, rskr.
2005/06:134) uppmärksammat behovet av en
långsiktig strategi för att främja försäljning av
biodrivmedel. Sammantaget kan de åtgärder som
nu föreslås utgöra en sådan långsiktig strategi för
främjande av hållbara biodrivmedel.
Införandet av kvotpliktssystemet sker med
utgångspunkten att bidra till uppfyllandet av de
av riksdagen fastställda energi- och klimatpolitiska målen till 2020. Kvotpliktssystemet är
också ett instrument för den långsiktiga
prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och visionen om inga nettoutsläpp av
klimatgaser i atmosfären 2050. Man bör sträva
efter att kvotplikten ska vara teknikneutral men
det är även viktigt att främja ny och mer effektiv
teknik med minskade utsläpp av växthusgaser.
En av avsikterna med kvotplikten är att
successivt öka andelen hållbara biodrivmedel,
med fokus på biodrivmedel med extra fördelar.
För att kvotpliktssystemet ska ha förutsättning
att utgöra ett långsiktigt styrmedel bör det så
långt som möjligt utformas i kombination med
en skattemässig hantering som inte innebär
statsstöd. Beskattningen av biodrivmedel bör tas
ut med ett belopp som motsvarar energiskattesatsen för jämförbart fossilt drivmedel,
omräknat efter energiinnehåll. Koldioxidskatt
bör endast tas ut på bränslens innehåll av fossilt
kol och tas därför inte ut på biodrivmedel.
Kvoten för dieselbränsle bör vid kvotpliktssystemets införande i maj 2014 sättas till minst
9,5 volymprocent biodrivmedel i dieselbränsle.
Kvoten bör delas upp så att minst 3,5
volymprocent är förbehållen biodrivmedel som
kan anses ha extra fördelar utöver hållbarhetskriterierna, såsom biodrivmedel producerade av
avfall, restprodukter, cellulosa och lignocellulosa.
Ytterligare justeringar av kvoten för dieselbränsle bör avvaktas i väntan på kommande
förhandlingar av Europeiska kommissionens
förslag om ändringar i förnybartdirektivet och
bränslekvalitetsdirektivet.
Kvoten för bensin bör vid kvotpliktssystemets införande i maj 2014 sättas till minst
4,8 volymprocent valfritt biodrivmedel i bensin.
I maj 2015 bör kvoten för biodrivmedel i bensin
höjas till minst 7 volymprocent för att säkerställa
introduktion av E10 på marknaden. Ytterligare
justeringar av bensinkvoten kan övervägas

utifrån erfarenheter från introduktionen av E10
och mot bakgrund av utfallet i kommande
förhandlingar av kommissionens förslag om
ändringar i förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet. Bensinkvotens utformning
bör utvecklas, så att den på ett sätt som
motsvarar dieselkvoten stimulerar till ökad andel
biodrivmedel med extra fördelar, i beaktande av
när dessa biodrivmedel kan göras kommersiellt
tillgängliga på marknaden.
För hållbara höginblandade biodrivmedel och
drivmedel utan fossilt innehåll tas även i
fortsättningen ingen koldioxidskatt ut. För att
ge dessa drivmedel fortsatt goda konkurrensförutsättningar och stabila spelregler bör även
full befrielse från energiskatten ges. Detta
utvecklas närmare i avsnitt 6.19.14. Avsikten är
att skillnaden i beskattningen mellan hållbara
höginblandade biodrivmedel eller drivmedel utan
fossilt innehåll och deras fossila motsvarigheter
framöver ska fortsätta att vara lika stor som i
dag. Beskattningen kan dock komma att
förändras om överkompensation inträffar. I
sådant fall ska risken för överkompensation styra
omfattningen av den skatt som införs för de
aktuella bränslena. Beträffande uttrycket
överkompensation se avsnitt 6.19.2.2.
Genom kvotpliktssystemet och skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel skapas
goda villkor för biodrivmedel och långsiktiga
instrument. Det pågår samtidigt EU-förhandlingar om ett eventuellt s.k. ILUC-direktiv,
jfr. avsnitt 6.19.2.2. Om resultatet av dessa
förhandlingar påverkar förutsättningarna för
kvotpliktssystemet återkommer regeringen vid
ett senare tillfälle i denna fråga. I EUförhandlingarna driver Sverige att kommissionens ansats bör justeras så att de föreslagna
restriktionerna inriktas mot biodrivmedel med
höga ILUC-faktorer och inte de biodrivmedel
som uppvisar en god klimatprestanda, t.ex.
etanol.
Många remissinstanser har understrukit
behovet av långsiktiga spelregler för att främja en
utveckling i linje med regeringens mål och långsiktiga ambitioner avseende omställningen av
transportsektorn. Flera av dessa remissinstanser
efterfrågar högre, eller succesivt höjda kvoter
och långsiktiga utfästelser angående den fortsatta
skattebefrielsen. Svenska Naturskyddsföreningen
går ett steg längre och efterfrågar en avvecklingsplan för fossila drivmedel och icke-hållbara
biodrivmedel som visar hur det nationella målet
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om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030
ska kunna realiseras.
Enligt regeringens bedömning skapar de i
promemorian föreslagna förändringarna ett
långsiktigt ramverk som bör utgöra grunden för
en långsiktig strategi för främjande av hållbara
biodrivmedel. Regeringen vill dock understryka
att de här föreslagna förändringarna är ett första
steg. Genom de föreslagna förändringarna avseende beskattningen skapas en mot
unionsrätten hållbar beskattning och genom
införandet av kvotpliktssystemet höjs andelen
förnybar energi till en nivå som motsvarar vad
som är praktiskt genomförbart i närtid.
Kvotpliktsystemet är dock ett instrument som
måste utvecklas över tiden allteftersom
tidpunkten för regeringens tidsatta målsättningar närmar sig. De ovan beskrivna och
föreslagna utgångspunkterna för en sådan
vidareutveckling av kvotpliktsystemet, inte
minst avsikten att successivt öka andelen
hållbara biodrivmedel, med fokus på biodrivmedel med extra fördelar kommer att vara en
viktig utgångspunkt. Även det förslag som
framförts från bl.a. Lunds universitet om att
kvotplikten i högre grad kan knytas till olika
drivmedels klimatnytta bör tas i beaktande. Ett
första tillfälle då regeringen får anledning att
överväga sådana förslag blir i hanteringen av de
förslag som lämnas av utredningen om en
fossiloberoende fordonsflotta.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.
6.19.4 Kvotplikt för bensin och
dieselbränsle
Regeringens förslag: Den som är kvotskyldig ska

se till att det för varje kalenderår finns en viss
andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen
bensin eller dieselbränsle. Med biodrivmedel
avses vätskeformiga bränslen som framställs av
biomassa och som är avsedda för motordrift.
Med bensin avses ett bränsle som är avsett för
motordrift och omfattas av KN-nr 2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11
59 i kommissionens förordning (EG) nr
2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av
bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87
om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
gemensamma tulltaxan. Med dieselbränsle avses
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ett bränsle som är avsett för motordrift och
omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i
förordning (EG) nr 2031/2001.
Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt
4 kap. 1 § 1 och 2 lagen om skatt på energi för
kvotpliktiga volymer. Med kvotpliktig volym
avses den mängd bensin, exklusive alkylatbensin
enligt 5 § drivmedelslagen, eller dieselbränsle,
inklusive den volym biodrivmedel som blandats
in eller ingår i bränslet, som den kvotskyldiges
skattskyldighet har inträtt för under ett
kalenderår enligt 5 kap. lagen om skatt på energi.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
välkomnar att kvotplikten enligt promemorians
förslag begränsas till att gälla låginblandning i
bensin och dieselbränsle, vilket innebär att rena
och höginblandade biodrivmedel lämnas utanför
kvotplikten och i stället medges skattebefrielse.
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
och Konjunkturinstitutet är dock kritiska och
föreslår ett kvotpliktssystem som omfattar alla
biodrivmedel oberoende av huruvida de säljs i
form av låginblandade eller höginblandade
biobränslen. Dessa remissinstanser har även
invändningar mot förslaget om separata kvoter
för bensin och dieselbränsle, eftersom detta
anges minska kostnadseffektiviteten i systemet.
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet
(SPBI) ställer sig frågande till varför kvotplikten
begränsas till vätskeformiga biodrivmedel och
anser att alla biodrivmedel avsedda för
motordrift oavsett aggregationstillstånd ska
omfattas av definitionen. Ecopar AB anser att
bensin och dieselbränsle bör definieras som ett
råoljebaserat drivmedel och inte enligt KNnummer. Ecopar och SPBI vill ha ett klargörande huruvida syntetiska dieselbränslen
enligt 15 § drivmedelslagen omfattas av kvotplikt
eller inte. Energimyndigheten konstaterar att
definitionen av biodrivmedel skiljer sig mellan
förslaget och hållbarhetslagen med avseende på
motordrift och transportändamål och anser att
det bör klargöras i författningskommentarer att
samma biodrivmedel avses i båda lagstiftningarna. Kommerskollegium bedömer att de
föreslagna föreskrifterna avseende kvotplikt bör
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anmälas enligt direktiv 98/34/EG125, WTO:s
TBT-avtal 126 och enligt direktiv 2006/123/EG 127.
Skälen för regeringens förslag

Kvotplikten bör gälla för bensin och dieselbränsle
Ett av kvotpliktens huvudsyften är att öka
andelen biodrivmedel i motorbränslen. Ett
fullständigt utbyggt kvotpliktssystem som i
enlighet med vad som föreslås av VTI inkluderar
alla motorbränslen skulle mot bakgrund av detta
kunna introduceras. Det finns dock enligt
regeringens bedömning, vilken delas av flertalet
remissinstanser,
anledning
att
begränsa
kvotplikten så att den endast omfattar bensin
och dieselbränsle. Det främsta skälet är att
gasformiga,
höginblandade
eller
rena
biodrivmedel såsom biogas, E85 eller ren FAME
(fettsyrametylestrar) s.k. B100, skulle ha svårt
att konkurrera med låginblandade alternativ om
de skulle omfattas av ett kvotpliktsystem.
Administrationen runt en kvotplikt som
utformas för att inkludera dessa bränslen
bedöms också bli stor i förhållande till den
mängd biodrivmedel som skulle tillföras
marknaden. Regeringen utesluter dock inte att
kvotpliktssystemet på sikt kan utvecklas så att
fler drivmedel omfattas (se avsnitt 6.19.3
angående regeringens bedömning avseende
framtida utveckling av kvotpliktssystemet). Vid
utformningen av ett sådant utvecklat kvotpliktssystem bör, som VTI och Konjunkturinstitutet
påpekar, möjligheten beaktas att ge de aktörer
som säljer höginblandade eller rena biodrivmedel
möjlighet att sälja sitt överskott i förhållande till
kvoten till andra aktörer, som har ett underskott.
Kvotplikten föreslås således gälla för bensin
och dieselbränsle. Bensin och dieselbränsle bör
ha samma betydelse som i drivmedelslagen
(2011:319). Kvotplikten kommer därför att

125 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998,
s. 18, Celex 31998L0048).
126 Agreement on Technical Barriers to Trade (1995) (TBT-avtalet).
127 Europaparlaments och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12

december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,

omfatta bränslen som är avsedda för motordrift
och som uppfyller ett antal specificerade s.k.
KN-nummer dvs. nummer i Kombinerade
nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001
om ändring av bilaga I till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan.
Genom att bensin och dieselbränsle definieras
utifrån KN-nummer, skapas en tydlig koppling
till de definitioner som återfinns i drivmedelslagen och i lagen om skatt på energi. Regeringen
delar av detta skäl inte den syn som framförts av
Ecopar AB och SPBI, om att bensin och
dieselbränsle i stället bör definieras på annat sätt.
Enligt förslaget kommer alla typer av
transporter (väg, tåg, fartyg, luftfartyg),
arbetsmaskiner och även stationära motorer
såsom generatorer eller gasturbiner som
använder ett bränsle med KN-nummer som
anges i den föreslagna lagen att omfattas av
kvotplikten. I sammanhanget kan nämnas att då
flygbensin och flygfotogen, liksom olika typer av
bunker- och tjockoljor som används i stor
uträckning i sjöfarten, faller under andra KNnummer kommer inte användningen av dessa
bränslen att påverkas av kvotplikten.
Genom formuleringen avsedd för motordrift
kommer vissa användningar av sådan bensin och
sådant dieselbränsle som genom sina KNnummer omfattas av kvotplikt ändå inte att
beröras av kvotplikten. Det gäller främst
lösningsmedel eller bränslen som är avsedda för
uppvärmning.
Kopplingen till drivmedelslagens KNnummer och användningsområde (motordrift)
innebär att även alkylatbensin skulle kunna bli
ett kvotpliktigt bränsle. Bedömningen är dock
att alkylatbensin inte bör omfattas av kvotplikt
eftersom bränslestandarden för alkylatbensin
inte tillåter inblandning av etanol eller andra
oxygenater. Detta bör särskilt anges i
definitionen av kvotpliktig volym. Alkylatbensin
är en miljöanpassad bensin utvecklad för mindre
arbetsmaskiner och för marint bruk i tvåtaktsmotorer. Användningen är begränsad till en
liten nischmarknad, eftersom densiteteten i
alkylatbensin är för låg för att uppfylla bränslestandarden för bränsle i konventionella bensinbilar. Inga remissinstanser har framfört invändningar mot förslaget i denna del.
Kommerskollegium bedömer att de föreslagna
föreskrifterna avseende kvotplikt bör anmälas

27122006, s. 36, Celex 32006L0123) (tjänstdirektivet).
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enligt direktiv 98/34/EG, WTO:s TBT-avtal och
enligt direktiv 2006/123/EG. Regeringen delar
bedömningen och avser att anmäla föreskrifterna
i enlighet med kollegiets synpunkt.
Kvotplikten ska uppfyllas på den totala volymen
under ett kalenderår
Kvotplikten innebär att den som är kvotskyldig
ska se till att det för varje kalenderår finns en viss
andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen
bensin eller dieselbränsle. Den innebär inte att
varje liter bensin eller dieselbränsle som
levererats eller använts ska innehålla en viss andel
biodrivmedel, utan andelen ska uppfyllas på den
totala kvotpliktiga volymen under ett kalenderår.
Att kvotplikten ska uppfyllas kalendersårsvis gör
det möjligt att variera andelen biodrivmedel i
bensin eller dieselbränsle till olika användare och
över året.
Separata kvoter
Det har övervägts huruvida kvotplikten ska
utformas med separata kvoter för bensin och
dieselbränsle eller med en gemensam kvot för
båda bränslena, i enlighet med vad VTI och
Konjunkturinstitutet föreslår. Regeringen delar
bedömningen i promemorian att separata kvoter,
en för bensin och en för dieselbränsle, är att
föredra eftersom inblandning av biodrivmedel i
bensin och dieselbränsle inte sker till samma
kostnad för de olika bränslena. Separata kvoter
är att föredra eftersom de gör det lättare att
anpassa kvotnivån utifrån utvecklingen på
drivmedelsmarknaden och utifrån tillgängligheten till biodrivmedel som kan ersätta bensin
respektive dieselbränsle. Separata kvoter bedöms
också minska påverkan på konkurrensförhållandena mellan drivmedelsbolagen jämfört
med vad en enda gemensam kvot för bensin och
dieselbränsle skulle innebära.
Kvotplikten bör kunna uppfyllas med alla
hållbara biodrivmedel som kan låginblandas eller
ingå som del av bensin eller dieselbränsle upp till
nivåer som medför att gällande bränslekvalitetskrav och bränslestandarder för bensin
respektive dieselbränsle uppfylls. Detta innebär
att bensinkvoten kan uppfyllas med exempelvis
etanol, ETBE (etyltertiärbutyleter), metanol
eller syntetisk biobensin och dieselbränslekvoten
exempelvis med FAME (fettsyrametylestrar),
HVO (hydrerad vegetabilisk olja) eller annat
syntetiskt biodieselbränsle. Biodrivmedel bör ha
samma betydelse som i drivmedelslagen
(2011:319) och i lagen (2010:598) om
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hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen (hållbarhetslagen), men
med skillnaden att endast vätskeformiga
bränslen avses. Gasformiga biodrivmedel
bedöms inte kunna låginblandas eller ingå i
bensin eller dieselbränsle och kan därför inte
användas för att uppfylla kvotplikten. Energimyndigheten konstaterar att definitionen av
biodrivmedel skiljer sig mellan förslaget och hållbarhetslagen med avseende på motordrift och
transportändamål och anser att det bör klargöras
att samma biodrivmedel avses i båda lagstiftningarna. Det är samma biodrivmedel som avses
i hållbarhetslagen och i den nu föreslagna lagen.
Användningen av biodrivmedel bör dock inte,
som i hållbarhetslagen, begränsas till transportändamål utan bör omfatta bränsle avsett för all
motordrift för att sammanfalla med definitionen
av bensin och dieselbränsle i drivmedelslagen.
Kvotskyldiga aktörer
Av administrativa skäl är det lämpligt att knyta
kvotplikten till skattskyldigheten. Genom att
koppla kvotplikten till den punkt där skattskyldigheten för bränslet inträder ökar också
träffsäkerheten i systemet samtidigt som antalet
kvotskyldiga företag minimeras. Skattskyldigheten för ett bränsle kan dock i vissa
undantagssituationer inträffa flera gånger innan
bränslet slutligt konsumeras exempelvis när det
flyttas från en upplagshavare till en icke
upplagshavare som i sin tur säljer bränslet vidare
till en annan upplagshavare som tar in bränslet i
sitt skatteupplag innan bränslet åter släpps för
konsumtion. Skattskyldighet för bränslet
inträder då för både den första upplagshavaren
och den andra upplagshavaren när bränslet
lämnar skatteupplaget. Dessa situationer kan
dock undvikas genom att den senare aktören
hanterar bränslet utanför uppskovsordningen i
beskattat skick och då blir endast den första
aktören kvotskyldig.
Det antal företag som omfattas av kvotplikt
för bensin bedöms vara upp till 20 stycken, varav
större delen är leverantörer och en mindre andel
yrkesmässiga användare. Antal företag som
omfattas av kvotplikt för dieselbränsle är upp till
120–130 stycken. Av dessa är merparten yrkesmässiga användare av dieselbränsle med egna
skatteupplag som köper obeskattat dieselbränsle
under skatteuppskov av någon av de större
drivmedelsleverantörerna. De flesta företag som
idag träffas av kvotplikt för dieselbränsle
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hanterar endast mindre volymer. Upp till ca 30
företag hanterar över 20 000 kubikmeter skattepliktigt dieselbränsle per år och står för upp till
95 procent av den totala kvotpliktiga volymen
dieselbränsle. Resterande kvotskyldiga företag
hanterar mindre volymer, varav minst ett 50-tal
bedöms hantera mindre än 5 000 kubikmeter per
år.
De relativt sett högre administrativa kostnaderna som kvotpliktssystemet innebär för de
företag som hanterar små volymer bränsle och
de kostnader det medför för tillsynsmyndigheten att handlägga dessa ärenden
bedöms inte vara tillräckliga skäl för att särskild
hänsyn ska tas till detta i utformningen av
kvotplikten. Undantag från generella styrmedel
bör undvikas så långt det är möjligt för att ge lika
villkor för alla aktörer på marknaden och för att
inte kryphål i lagstiftningen ska skapas. Det är
också rimligt att omställningen mot ökad andel
förnybar energi omfattar så stor del av
drivmedelsanvändningen som möjligt.
Bedömningen är att det är möjligt för alla som
är skattskyldiga för kvotpliktiga mängder dieselbränsle och bensin att uppfylla kvotplikten. Om
den administrativa bördan upplevs för stor eller
om kvotplikten bedöms för svår att uppfylla för
vissa mindre företag kan de välja att köpa
beskattat bränsle från sin leverantör som då blir
kvotskyldig för bränslet i stället.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.

6.19.5 Kvoternas storlek
Regeringens förslag: Andelen biodrivmedel i

dieselbränsle ska uppgå till sammanlagt minst 9,5
volymprocent av den kvotpliktiga volymen varav
minst 3,5 procentenheter ska bestå av särskilt
anvisade biodrivmedel. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om vad som
avses med särskilt anvisade biodrivmedel och om
hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska
beräknas och uppfyllas.
Andelen biodrivmedel i bensin ska uppgå till
minst 4,8 volymprocent av den kvotpliktiga
volymen bensin. Från och med den 1 maj 2015
ska denna andel uppgå till minst 7 volymprocent
av den kvotpliktiga volymen bensin. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om hur
andelen biodrivmedel i bensin ska beräknas och
uppfyllas.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Som framgår av avsnitt
6.19.3 har ett stort antal remissinstanser framfört
synpunkter
angående
kvotpliktssystemets
långsiktighet och ambitionsnivå. Denna fråga
diskuteras i nämnda avsnitt. I detta avsnitt
redogör regeringen för sin bedömning i frågor
som handlar om hur kvoterna ska beräknas.
Kammarrätten i Stockholm noterar att det
saknas en analys av hur promemorians förslag
om att kvotplikt och skattskyldighet knyts till
bestämmelser som regeringen eller en myndighet
som regeringen bestämmer meddelar förhåller
sig till 8 kap. 3 § andra stycket andra punkten
regeringsformen enligt vilken framgår att
riksdagen inte får delegera föreskrifter om skatt.
SVEBIO, Svenska Petroleum och Biodrivmedels
Institutet (SPBI), Trafikverket, Plast- och
kemiföretagen och Perstorp BioProducts AB
(Perstorp) har särskilt kommenterat frågan om
huruvida den möjlighet att dubbelräkna vissa
biodrivmedel inom ramen för kvotpliktssystem
som återfinns i förnybartdirektivet bör tillämpas.
Dessa remissinstanser stödjer promemorians
förslag att inte använda dubbelräkning. Med
undantag av Arizona Chemical AB tillstyrker de
förslaget om en kvot för särskilt anvisade
biodrivmedel med extra fördelar som syftar till
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att främja mer avancerade biodrivmedel. Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) anser
att det finns risk för marknadsmakt när det gäller
kvoten på 3,5 volymprocent för dieselbränsle,
eftersom det bara finns ett fåtal leverantörer.
Kungliga tekniska högskolan anser att om
merparten av de 3,5 volymprocenten ska
uppfyllas med HVO från tallolja kan det bli
problem för den industri som använder talloljan
som råvara till högförädlade produkter eftersom
tallolja är en begränsad resurs. Energimyndigheten och ST1 anser att den särskilda
kvoten bör vara gemensam för bensin och
dieselbränsle och för att vara teknikneutral bör
den få uppfyllas valfritt antingen via bensin- eller
dieselbränslespecifikationerna.
Konjunkturinstitutet anser även att de långsiktiga
villkoren är osäkra eftersom lagförslaget ger
regeringen eller den myndighet som regeringen
utser möjligheten att förändra bestämmelserna,
till exempel om hur andelen biodrivmedel ska
beräknas och uppfyllas.
Energimyndigheten tillstyrker förslaget om att
det bör säkerställas att färdigbearbetad E85 och
ED95 som tagits in med BUT-tillstånd inte kan
användas för att uppfylla kvoten. Kommerskollegium föreslår att bestämmelsen utformas så
att odenaturerad etanol som har denaturerats
under tullförfarandet BUT kan användas för
uppfyllande av kvotplikten för bensin. Kollegiet
bedömer annars att konkurrensen snedvrids
mellan de företag som importerar denaturerad
etanol från tredje land jämfört med de företag
som har tillstånd till BUT för denaturering av
etanol eftersom tullsatsen blir densamma för
dessa företag.
Skälen för regeringens förslag: Kvotpliktssystemet utveckling över tiden, inklusive frågan
om kvoternas storlek, diskuteras i avsnitt 6.19.3.
I detta avsnitt redogör regeringen för sin
bedömning i frågor som handlar om hur
kvoterna ska beräknas.
Dieselbränslekvoten
Det föreslås i denna proposition att andelen
biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till
sammanlagt minst 9,5 volymprocent av den
kvotpliktiga volymen. Det är en ambitiös nivå
som bedöms vara praktiskt genomförbar mot
bakgrund av de bestämmelser om möjliga
inblandningar som finns i drivmedelslagen
(2011:319) och hur marknaden ser ut och
fungerar i dag.
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Enligt drivmedelslagen får dieselbränsle
innehålla maximalt 7 volymprocent FAME
(fettsyrametylestrar). Det finns däremot ingen
begränsning för andelen syntetiskt biodieselbränsle såsom hydrerad vegetabilisk olja (HVO)
eftersom HVO är kemiskt nästan identisk med
det dieselbränsle som den ersätter.
Under 2011 utgjorde FAME 4,9 volymprocent av den sålda volymen dieselbränsle. Den
totala andelen HVO uppgick till knappt
en volymprocent. HVO bedöms under 2012 ha
ökat till omkring två volymprocent. Drygt 80
volymprocent av allt dieselbränsle som såldes
2011 innehöll biodrivmedel (FAME eller HVO),
en andel som beräknas ha ökat under 2012.
Inblandningen av FAME uppgår i dag till mellan
5 och 7 volymprocent i dieselbränsle som säljs på
publika säljställen, dvs. i princip maximal tillåten
inblandning av FAME i dieselbränsle enligt drivmedelslagen. En stor del av dieselbränsle som
idag säljs utan inblandning av biodrivmedel
bedöms användas i sådana verksamheter som
idag ger rätt till skattenedsättning, såsom
arbetsfordon inom skogsbruk, jordbruk,
gruvnäring och användning i skepp och tåg samt
för elproduktion.
Under 2011 startade ett drivmedelsbolag
försäljning av ett dieselbränsle med 7 volymprocent FAME och upp till 23 volymprocent
HVO från tallolja. Ytterligare två drivmedelsbolag har under 2012 lanserat ett
dieselbränsle med inblandning av ca 7 volymprocent FAME och 15–17 volymprocent HVO
baserad på bl.a. rapsolja och animaliska fetter.
Alla dieselbränslefordon bedöms kunna köras på
dieselbränsle med upp till 7 volymprocent
FAME. HVO som kemiskt fungerar nästan
identiskt som dieselbränsle kan blandas in i
konventionellt dieselbränsle till höga nivåer och
ändå klara bränslestandarden och det kan
användas i alla dieselbränslefordon utan särskilda
anpassningar.
Då ökad inblandning av FAME och HVO
inte kräver anpassning av tankstationer eller
depåer är bedömningen att kvoten kan sättas
högre än dagens faktiska inblandningsnivåer
redan under 2014. Det föreslås därför att kvoten
för dieselbränsle vid införandet i maj 2014 ska
vara minst 9,5 volymprocent.
Särskild kvot för biodrivmedel med extra fördelar
Andelen biodrivmedel i dieselbränsle på minst
9,5 volymprocent bör inte i sin helhet få
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uppfyllas med valfritt biodrivmedel. Förnybartdirektivet ger i dag ett visst utrymme för
medlemsstaterna att ge stöd åt biodrivmedel som
tillverkas av råvaror som kan anses ha extra
fördelar utöver de s.k. hållbarhetskriterierna.
I förnybartdirektivet anges att biodrivmedel
med extra fördelar får främjas genom att hänsyn
tas till de högre produktionskostnader som dessa
biodrivmedel har jämfört med traditionella
biodrivmedel. De biodrivmedel som kan anses ha
extra fördelar utöver hållbarhetskriterierna är de
som brukar kallas för andra generationens
biodrivmedel. Dessa biodrivmedel är enligt
nuvarande lydelse i förnybartdirektivet producerade av avfall, restprodukter, icke-livsmedel
cellulosa eller lignocellulosa. De medför extra
fördelar bl.a. genom att bidra till diversifiering av
råvaror och genom att inte konkurrera om den
begränsade tillgången på jordbruksmark. Sådana
andra generationens biodrivmedel får, enligt
direktivet, idag dubbelräknas mot det nationella
målet då Sverige rapporterar andelen energi från
förnybara energikällor i transporter.
Det bedöms viktigt att säkerställa en tillräcklig marknad för andra generationens biodrivmedel med hänsyn till de högre produktionskostnader som dessa drivmedel har. Möjligheten
som finns att främja sådana biodrivmedel bör
därför utnyttjas i det kvotpliktssystem som nu
föreslås. Användningen av de uppräknade
råvarorna bör stimuleras inom det föreslagna
kvotpliktssystemet genom att det införs en
särskild kvot som innebär att viss volymprocent
av kvotplikten endast får uppfyllas med särskilt
anvisade biodrivmedel.
Bedömningen är att regler bör tas fram som
anger att minst 3,5 volymprocent av den totala
kvotpliktiga volymen ska uppfyllas med de
biodrivmedel som enligt redovisningen ovan kan
anses ha extra fördelar utöver hållbarhetskriterierna. Regeringen är positiv till att på sikt
införa en särskild kvot för andra generationens
biodrivmedel som kan ersätta bensin, vilket
några remissinstanser föreslagit, men delar
bedömningen i promemorian att det som ett
första steg är lämpligt att begränsa en sådan
särskild kvot till dieselbränsle. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer bör
få ett bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter om vad som avses med särskilt
anvisade biodrivmedel och om hur andelen
biodrivmedel i dieselbränsle ska beräknas och
uppfyllas. Kammarrätten i Stockholm har

efterfrågat en analys av hur förslagen om
bemyndiganden förhåller sig till 8 kap. 3 § andra
stycket andra punkten regeringsformen enligt
vilken framgår att riksdagen inte får delegera
föreskrifter om skatt. Regeringens bedömning är
att det är möjligt att delegera föreskriftsrätt
avseende kvotplikt eftersom bestämmelserna i
den föreslagna lagen om kvotplikt för
biodrivmedel inte påverkar eller påverkas av
förslaget om ändringar i lagen om skatt på
energi. Uttaget av energiskatt på biodrivmedel
styrs inte av kvoten. Förslagen har behandlats
gemensamt av det skälet att de tillsammans
innebär ett nytt sätt att stödja biodrivmedel.
Kammarrättens synpunkt avseende skattereglerna bemöts i avsnitt 6.19.13.
Upp till 6 volymprocent av kvoten bör således
få uppfyllas med alla hållbara biodrivmedel som
blandas in eller ingår i dieselbränsle. Eftersom
HVO och andra biodrivmedel som kan ersätta
dieselbränsle fortsättningsvis antas vara något
dyrare på marknaden än FAME, bedöms
förslaget leda till en ökad låginblandning av
FAME, från dagens 4,9 volymprocent till knappt
6 volymprocent av totala dieselbränsleanvändningen år 2014. Det innebär att inblandning av
FAME sannolikt kommer att ske i en större
andel av det dieselbränsle som idag säljs utan
biodrivmedel, för användning i bl.a. industri,
jord- och skogsbruk och järnväg. Det bedöms
med få undantag vara möjligt att använda dieselbränsle med inblandning av FAME upp till
7 volymprocent även i dessa verksamheter. För
användning i dieselbränslemotorer på båtar kan
det även fortsättningsvis finnas behov av att
använda dieselbränsle utan inblandning av
FAME då FAME binder vatten lättare än fossilt
dieselbränsle. Denna användning står dock för
en mycket liten andel och bör inte nämnvärt
påverka de kvotskyldigas möjlighet att uppfylla
kvoten. I större båtar och skepp används i stor
utsträckning bränslen som inte omfattas av
dieselbränsledefinitionen i drivmedelslagen och
dessa bränslen kommer därför inte att omfattas
av kvotplikt. Bedömningen är att drivmedelsleverantörerna numera har god kontroll på de
problem med sämre köldegenskaper och
utfällning i dieselbränsle med FAME som kunde
förekomma tidigare. Det kan dock förekomma
att drivmedelsleverantörerna på grund av
varierande egenskaper i FAME i vissa fall inte
kan blanda in lika hög andel FAME på vintern i
främst norra Sverige. Utöver eventuella
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periodvisa behov med lägre FAME-inblandning i
de norra delarna av landet och användning i båtar
bedöms behov av dieselbränsle utan inblandning
av FAME finnas i verksamhet där dieselbränslen
behöver lagras under längre tid än ett år. Det kan
vara användning i reservkraftaggregat eller i
annan verksamhet som kräver lagring i egna
tankar och där omsättningen av dieselbränslen är
låg. Drivmedelsleverantörerna bedöms dock
även fortsättningsvis kunna sälja dieselbränsle
utan inblandning av FAME till de som har behov
av det och ändå uppfylla sin kvot, bl.a. genom
ökad inblandning av HVO. Dieselbränsle med
inblandning av HVO kan användas i alla
dieselbränslemotorer på samma sätt som
konventionellt dieselbränsle och har samma
lagringsegenskaper som konventionellt dieselbränsle. Kvotplikten bedöms därför kunna
uppfyllas även av kvotskyldiga som idag främst
använder eller levererar dieselbränsle helt utan
inblandning av FAME.
Andelen HVO som blandas in i dieselbränsle
förväntas öka till ca 3,5 volymprocent i samband
med ikraftträdandet av den föreslagna lagen, då
absoluta merparten av den särskilda kvoten för
andra generationens biodrivmedel bedöms uppfyllas med HVO. Förutom HVO från tallolja
bedöms användningen av HVO från andra
restprodukter och avfall, bl.a. slakterirester, öka.
En viss andel av den särskilda kvoten kan även
komma att uppfyllas med FAME från fett- och
oljerika avfall och restprodukter. VTI har
framfört att det finns risk för marknadsmakt när
det gäller kvoten på 3,5 volymprocent för
dieselbränsle eftersom det bara finns ett fåtal
leverantörer och Kungliga tekniska högskolan
anser att om merparten av de 3,5 volymprocenten ska uppfyllas med HVO från tallolja
kan det bli problem för den industri som
använder tallolja eftersom tallolja är en
begränsad resurs. I dessa delar gör regeringen
bedömningen att förslagets påverkan torde bli
begränsad eftersom marknaden för biodrivmedel
och råvaror är global.
Dubbelräkning
Det anges i dag i förnybartdirektivet (artikel
21.2) att bidraget från biodrivmedel som
produceras från avfall, restprodukter, cellulosa
från icke-livsmedel samt material som innehåller
både cellulosa och lignin ska räknas dubbelt
jämfört
med
andra biodrivmedel
när
operatörerna ska visa att de uppfyller nationella
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kvoter för energi från förnybara energikällor och
målet om andelen energi från förnybara
energikällor i samtliga transporter. Sådana
biodrivmedel dubbelräknas i dag i Sveriges
rapportering av andelen energi från förnybara
energikällor i transporter. I Sverige är det biogas
och HVO som står för den största andelen
biodrivmedel som dubbelräknas mot det
nationella målet avseende förnybar energi i
transportsektorn. När det gäller dubbelräkningsregeln i förnybartdirektivet omfattas den inte av
de regler som även anses ha en effekt på den inre
marknaden. Detta framgår av skäl 94 i direktivets
skälavsnitt.
Genom det i promemorian föreslagna kvotpliktssystemet främjas biodrivmedel av det slag
som räknas upp i förnybartdirektivet genom att
de kan användas för att uppfylla den särskilda
kvoten för dieselbränsle (se föregående avsnitt).
Då goda förutsättningar för särskilt anvisade
biodrivmedel med extra fördelar säkerställs
genom en särskild kvot görs bedömningen att
dubbelräkningsregeln som i dag finns i direktivet
inte i nuläget behöver införas för att syftet med
direktivet ska uppnås.
I det förslag om ändringar i förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet som EUkommissionen lade fram 17 oktober 2012 (jfr
avsnitt 6.19.2.2) föreslås att artikel 21 helt slopas.
Det föreslås även långtgående förändringar i
bestämmelserna hur medlemsstaterna ska räkna
vissa biodrivmedel dubbelt eller fyrfaldigt mot
andelsmålen i förnybartdirektivet. Utgången av
pågående förhandlingar är osäker.
Mot bakgrund av ovanstående är regeringens
bedömning att man bör avvakta med att införa
dubbelräkning i kvoten. De remissinstanser som
kommenterat denna aspekt av förslaget är inte av
någon annan uppfattning. I det fall dubbelräkning behöver införas bör de biodrivmedel
som får dubbelräknas vid den nationella
rapporteringen av andelen förnybar energi i
transportsektorn även dubbelräknas vid kvotuppfyllnad av biodrivmedel i bensin och
dieselbränsle. Då bör kvotnivåerna i förslaget
justeras så att den faktiska mängd biodrivmedel
som får dubbelräknas vid den nationella
rapporteringen av andelen förnybar energi i
transportsektorn inte minskar.
Om regler om dubbelräkning måste införas av
unionsrättsliga skäl bör det kunna ske med kort
varsel. Därför har det bemyndigande som regeringen föreslås få utformats så att det även kan
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omfatta bestämmelser om dubbelräkning och
sådana regler bör då kunna införas på
förordningsnivå. Bemyndigandet som kan bli
aktuellt är utformat så att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om vad som
avses med särskilt anvisade biodrivmedel och om
hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska
beräknas och uppfyllas.
Bensinkvoten
Bensin får enligt drivmedelslagen innehålla
maximalt 10 volymprocent etanol. Bensin som
innehåller mer än 5 volymprocent ska märkas
särskilt vid tankstationen (s.k. E10). Den totala
andelen biodrivmedel i bensin uppgår idag till 4,8
volymprocent och består uteslutande av etanol. I
princip all blyfri 95-oktanig bensin innehåller
idag 5 volymprocent etanol. Den 98-oktaniga
bensinen innehåller ofta mindre eller ingen
inblandning av etanol.
Kvotpliktsystemet syftar till att öka andelen
biodrivmedel i bensin. För att ge drivmedelseverantörerna tid för nödvändig anpassning av
tankstationer och i viss mån depåer är
bedömningen att kvoten initialt bör sättas till
dagens nivå, dvs. 4,8 volymprocent, för att höjas
till minst 7 volymprocent från och med den 1
maj 2015. Kvoten för bensin kommer då att
höjas i samband med byte till sommarkvalitet på
bensinen. Byte till sommarkvalitet ska enligt
drivmedelslagens bestämmelser vara klart i hela
landet den 16 maj varje år. Stora flertalet av länen
ska dock övergå till sommarkvalitet senast den 1
maj varje år vilket lämpligen bör vara styrande
för när kravet på ökning av inblandningen ska
genomföras. Detta torde inte innebära några
problem för de län där sommar räknas från och
med den 16 maj eftersom kvoten kan balanseras
över ett år.
Inblandningen av biodrivmedel i merparten av
såld bensin kommer således att öka till 7–10
volymprocent. Därmed introduceras en ny
bensinkvalitet, E10, på den svenska marknaden.
Då E10 introduceras kommer det sannolikt att
ske på de flesta tankstationer i landet. Bedömningen är att E10 främst kommer att ersätta
dagens 95-oktaniga bensin medan dagens 98oktaniga bensin sannolikt kommer att innehålla
mindre än 5 volymprocent etanol, precis som
idag.
Ytterligare justeringar av kvoten kan
övervägas utifrån erfarenheter från introduk-

tionen av E10 och mot bakgrund av utfallet i
kommande förhandlingar av EU-kommissionens
förslag om ändringar i förnybartdirektivet och
bränslekvalitetsdirektivet. Bensinkvotens utformning bör utvecklas, så att den på ett sätt
som motsvarar dieselkvoten stimulerar till ökad
andel biodrivmedel med extra fördelar,
beaktande av när dessa biodrivmedel kan göras
kommersiellt tillgängliga på marknaden. Remissinstansernas synpunkter i dessa delar bemöts i
avsnitt 6.19.3. Beträffande hanteringen av
alkylatbensin hänvisas till avsnitt 6.19.4.
I den remitterade promemorian angavs att ett
par svenska företag har tillstånd att genom ett
särskilt förfarande, bearbetning under tullkontroll (BUT), importera etanol från länder
utanför EU till en lägre tullsats än vad som gäller
i övrigt för etanol och att tillstånden gäller
import av etanol för bearbetning till biobränslena E85 och ED95. Det angavs vidare att
för att förutsättningarna för de villkor som gäller
för nuvarande BUT-tillstånd inte skulle ändras
borde det säkerställas att färdigbearbetad E85
och ED95 som tagits in med BUT-tillstånd inte
skulle kunna användas för att uppfylla kvoten.
Det bedömdes dock att regler om detta liksom
övriga detaljerade bestämmelser om hur kvoten
skulle få uppfyllas inte borde finnas i lag utan att
regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer borde få ett bemyndigande att
meddela föreskrifter om hur andelen biodrivmedel i bensin skulle beräknas och uppfyllas.
Energimyndigheten tillstyrker förslaget om att
det bör säkerställas att färdigbearbetad E85 och
ED95 som tagits in med BUT-tillstånd inte kan
användas för att uppfylla kvoten. Kommerskollegium föreslår däremot att bestämmelsen
utformas så att odenaturerad etanol som har
denaturerats under tullförfarandet BUT kan
användas för uppfyllande av kvotplikten för
bensin eftersom kollegiet annars bedömer att
konkurrensen snedvrids mellan de företag som
importerar denaturerad etanol från tredje land
jämfört med de företag som har tillstånd till
BUT för denaturering av etanol eftersom
tullsatsen blir densamma för dessa företag.
Regeringen delar bedömningen i promemorian att detaljerade bestämmelser om
beräkning av hur andelen biodrivmedel i bensin
ska beräknas och uppfyllas bör finnas på
förordningsnivå och att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer bör få ett
bemyndigande att meddela sådana föreskrifter.
413

PROP. 2013/14:1

De synpunkter som har framförts av remissinstanserna avseende möjligheten att uppfylla
kvoten med etanol som tagits in med BUTtillstånd får därför övervägas i samband med
utarbetandet av förordningen.
Remissinstansernas synpunkter när det gäller
avskaffandet av det s.k. tullvillkoret bemöts i
avsnitt 6.19.15.4.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.
6.19.6

Hållbarhetskriterierna

Kvotplikten får endast
fullgöras med biodrivmedel som uppfyller
hållbarhetskriterierna
enligt
lagen
om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.
Regeringens

förslag:

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna:
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Plast- och kemiföretagen
stödjer att hållbarhetskriterier används som
grund för att biodrivmedel ska få ingå i kvoten.
Skälen för regeringens förslag: Som närmare
redovisats i avsnitt 6.19.2.2 följer det av
förnybartdirektivet att endast sådana biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna får
beaktas bl.a. vid mätning av hur kvoter för energi
från förnybara energikällor uppfylls. Därför bör
endast den kvot som nu föreslås få uppfyllas
med biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen. Kontroll av huruvida
hållbarhetskriterierna är uppfyllda eller inte bör
göras inom ramen för den tillsyn som föreslås
utföras av den myndighet som regeringen
bestämmer. I avsnitt 6.19.9 om tillsyn anges att
Statens energimyndighet (Energimyndigheten)
är bäst lämpad för att bli tillsynsmyndighet bl.a.
genom att myndigheten redan i dag hanterar
frågor om hållbarhetskriterier.
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6.19.7 Årlig redovisning av kvotplikt
Regeringens förslag: Den som är kvotskyldig ska

varje år redovisa till tillsynsmyndigheten hur
kvotplikten har uppfyllts under det föregående
kalenderåret. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om redovisning av
kvotplikt.
En förseningsavgift på 5 000 kronor ska tas ut
av en kvotskyldig som inte lämnar en
redovisning om hur kvotplikten har uppfyllts i
rätt tid. Förseningsavgiften får sättas ned eller
efterges om det finns synnerliga skäl. Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgiften. Regeringen får meddela ytterligare
föreskrifter om förseningsavgiften.
Om en förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för
indrivning. Vid indrivning får verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Trafikanalys stödjer
förslaget om att kvotplikten ska uppfyllas på
årsbasis, eftersom det möjliggör årstidsvariationer
och
även
viss
geografisk
differentiering samt i viss mån även ger
möjlighet till variation av inblandning till olika
typer av användare. Energimyndigheten anser att
redovisning av kvotplikt bör ske harmoniserat
med drivmedelslagen och hållbarhetslagen
genom samrapportering till myndigheten.
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet
(SPBI) stödjer att Skatteverket åläggs att lämna
ut uppgifter till ledning för Energimyndighetens
bedömning om vilka aktörer som ska vara
kvotskyldiga. Skatteverket anser att en snävare
formulering av den sekretessbrytande bestämmelsen som på förordningsnivå ska reglera
Skatteverkets uppgiftslämnande till Energimyndigheten bör övervägas och att bestämmelsen kan formuleras med utgångspunkt från
de faktiska uppgifter som Energimyndigheten
bedöms behöva för utredning och tillsyn.
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Skälen för regeringens förslag

Årlig rapportering
Enligt förslaget ska kvoten uppfyllas för ett
kalenderår. Detta torde underlätta för företagen
eftersom kvoten kan balanseras över ett år så att
eventuella variationer mellan sommar- och
vinterkvalitet, oförutsedda händelser och
förändringar på marknaden lättare kan hanteras.
Företagens redovisning av kvotuppfyllnaden
kommer därför bara att behöva göras en gång
per år. Remissinstanserna har inte varit av någon
annan uppfattning.
Kvotskyldiga företag är i hög utsträckning
samma företag som omfattas av rapporteringsskyldighet till Energimyndigheten enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Det är också
delvis samma uppgifter som redovisas vid dessa
rapporteringar som kommer att behöva redovisas för att visa hur kvotplikten har uppfyllts.
Redovisningen bör därför, som Energimyndigheten anför, samordnas med övrig rapportering
som följer av drivmedelslagen och hållbarhetslagen så att de administrativa kostnaderna för
företagen
och
för
tillsynsmyndigheten
minimeras. Regler om tidpunkt och andra
detaljerade bestämmelser om redovisning av
kvotplikt bör dock inte finnas på lagnivå.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bör ges ett bemyndigande att
meddela föreskrifter i dessa frågor.
Inget anmälningsförfarande för kvotskyldiga
Inget särskilt anmälningsförfarande för kvotskyldiga företag föreslås. Genom punktskattedeklarationer får Skatteverket uppgifter om vilka
företag som är skattskyldiga för kvotpliktiga
volymer. Eftersom kvotplikten knyts till
skattskyldigheten för bensin och dieselbränsle
kan uppgifter från beskattningsdatabasen
användas som utgångspunkt för att fastställa
vilka som är kvotskyldiga. Detta bedöms ur
administrativ synpunkt vara bättre än en
anmälningsskyldighet. SPBI och Energimyndigheten stödjer detta förslag. Uppgifterna
från beskattningsdatabasen kan även komma att
underlätta tillsynen av efterlevnaden av lagen.
Uppgifterna i beskattningsdatabasen omfattas
visserligen av sekretess enligt 27 kap. 1 § andra
stycket första punkten offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Det följer dock av 10
kap. 28 § samma lag att sekretess inte hindrar att
en uppgift lämnas till en annan myndighet, om

uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.
Skatteverket måste därför åläggas en
uppgiftsskyldighet i lag eller förordning för att
sekretessen inte ska utgöra hinder för att de
aktuella uppgifterna ska kunna lämnas ut. Den
sekretessbrytande bestämmelsen bör lämpligen
införas på förordningsnivå. De synpunkter som
Skatteverket framfört angående den sekretessbrytande bestämmelsen bör enligt regeringens
bedömning övervägas i samband med utarbetandet av förordningsbestämmelsen. Uppgifterna
om en enskilds affärs- och driftsförhållanden
som med stöd av denna uppgiftsskyldighet
överförs till Energimyndigheten kommer där att
vara sekretessreglerade i enlighet med 30 kap. 23
§ offentlighets- och sekretesslagen och 9 §
offentlighetsoch
sekretessförordningen
(2009:641) vilket innebär att sekretess gäller om
det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgifterna röjs. De uppgifter som bedöms bli
aktuella att lämna till Energimyndigheten avser
vilka som är godkända upplagshavare eller
varumottagare för vissa bränsletyper och uppgifter om bränslevolymer som skattskyldighet
har inträtt för. Behovet av sekretesskydd för
dessa uppgifter bedöms inte vara så stort att det
är motiverat med ett starkare sekretesskydd hos
Energimyndigheten än vad som kommer att
gälla enligt ovan redovisade bestämmelser.
När tillsynsmyndigheten har fått uppgifterna
från beskattningsdatabasen kommer dessa att
behöva kompletteras genom att information
begärs från de berörda företagen. På
förordningsnivå bör det därför, med stöd av
bemyndigandet som redovisats ovan, läggas in en
bestämmelse som anger att den som är
kvotskyldig på begäran av tillsynsmyndigheten
ska lämna uppgifter för att frågor om kvotplikt
ska kunna prövas. Innebörden av bestämmelserna blir således sammantaget att kvotskyldiga företag, på begäran av tillsynsmyndigheten, en gång per år ska redovisa hur
kvotplikten har uppfyllts. Myndigheten kan då
godta de redovisade uppgifterna och kvotplikten
anses då vara uppfylld. Om myndighetens
bedömning resulterar i att kvotplikten inte anses
uppfylld kommer en kvotpliktsavgift att kunna
tas ut av den kvotskyldige (jfr avsnitt 6.19.8).
Förseningsavgift
För att säkerställa att den årliga redovisningen
kommer in i tid bör en förseningsavgift tas ut
om så inte sker. Det bör finnas möjlighet att
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sätta ned eller efterge avgiften om det finns
synnerliga skäl. Vad som avses med synnerliga
skäl bör i detta sammanhang vara förhållanden
som den kvotskyldige inte kunnat råda över.
Tillsynsmyndigheten bör få uppgiften att
pröva frågor om förseningsavgift. Tillsynsmyndighet blir den myndighet som regeringen
bestämmer (jfr avsnitt 6.19.9) Regeringen bör få
ett bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter om förseningsavgiften.
En bestämmelse bör införas som anger att en
förseningsavgift som inte har betalats efter
betalningsuppmaning ska lämnas för indrivning
samt att verkställighet enligt utsökningsbalken
får ske vid indrivning.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.
6.19.8

Kvotpliktsavgift

Regeringens förslag: En kvotpliktsavgift ska tas ut

av en kvotskyldig som inte har uppfyllt
kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara
högst 20 kronor per liter biodrivmedel som
saknas i den kvotpliktiga volymen.
Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterges
om det finns synnerliga skäl. Tillsynsmyndigheten prövar frågor om kvotpliktsavgiften.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter
om kvotpliktsavgiften.
Om en kvotpliktsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för
indrivning. Vid indrivning får verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Trafikanalys anser att
promemorians förslag till sanktion i form av
kvotpliktsavgift är rimlig. Lantbrukarnas
riksförbund (LRF) gör bedömningen att
förslaget om avgifter är avvägt så att låginblandade kvotpliktiga drivmedel blir billigare till
konsument än ren fossil bensin eller rent fossilt
dieselbränsle och så att det aldrig kan löna sig för
en drivmedelsproducent/leverantör att inte
uppfylla kvoten av biodrivmedel. Svenska
Naturskyddsföreningen anser att kvotpliktsavgiften ska vara 20 kronor, inte högst
20 kronor. Svenska Petroleum och Biodrivmedel
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Institutet (SPBI) anser att det måste skrivas in i
lagen att kvotpliktsavgiften ska fastställas i
förväg för det aktuella året som det gäller för
men att rätten att ändra kan hanteras via
förordning.
Skälen för regeringens förslag: En
ekonomisk
sanktion
i
form
av
en
kvotpliktsavgift som ska betalas i förhållande till
den mängd biodrivmedel som saknas upp till
kvotnivån bör kopplas till systemet för att
säkerställa att kvoterna uppfylls. Kvotpliktsavgiften bör enligt regeringens bedömning
vara tillräckligt hög för att kvotskyldiga under
normala omständigheter alltid ska finna det mer
fördelaktigt att blanda in tillräckligt med
biodrivmedel för att uppfylla kvotplikten än att
låta bli och tvingas betala kvotpliktsavgift.
Kvotpliktsavgiften ska inte vara ett lönsammare
alternativ för kvotskyldiga än användning av
biodrivmedel då det är möjligt. Avgiften bör
dock inte vara högre än att den kan skapa en viss
flexibilitet i systemet och kunna betalas om
omständigheterna tidvis kräver det. Kvotpliktsavgiften innebär på så sätt också ett tak för hur
hög drivmedelskostnaden för slutkonsument
kan bli om de yttre omständigheterna kraftigt
förändras.
Merkostnaden för inblandning av etanol i
bensin och FAME (fettsyrametylestrar) eller
HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i dieselbränsle
bedöms i dagsläget maximalt kunna uppgå till
mellan 3 och 4 kronor per liter inklusive
föreslagna skatter och tullavgifter, baserat på hur
världsmarknadspriserna varierar. Normalt bedöms dock merkostnaden vara betydligt lägre.
Utifrån uppskattad maximal merkostnad
bedöms ett påslag på 100 procent vara lämpligt
för att sanktionsavgiften ska ha den styrande
effekt som eftersträvas och för att tillräcklig
marginal ska finnas för framtida svängningar på
marknaden. Om en kvotpliktsavgift på 7 kronor
per liter biodrivmedel som saknas för att
uppfylla kvoten under ett kalenderår belastar en
konsument som vill köpa dieselbränsle utan
biodrivmedel motsvarar det en merkostnad vid
pump på maximalt 70 öre per liter. Vid
motsvarande resonemang för bensin blir den
maximala merkostnaden 50 öre per liter vid
pump.
Grundkonstruktionen av kvotpliktsavgiften
bör bestämmas i lag. Avgiften bör konstrueras så
att ett maximalt belopp för avgiften anges.
Regeringen bör få bemyndigande att fastställa en
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exakt avgiftsnivå inom den ram som lagen
fastställer. SPBI har framfört att det måste
skrivas in i lagen att kvotpliktsavgiften ska
fastställas i förväg för det aktuella året men att
rätten att ändra avgiften kan hanteras via
förordning. Genom den konstruktion som
föreslagits kommer det att framgå av en
förordning hur stor kvotpliktsavgiften ska vara.
Avsikten är att avgiftsnivån ska vara stabil.
Förändringar av avgiftens storlek kan dock vara
nödvändiga om avgiften inte längre fyller syftet
att göra det mer fördelaktigt att blanda in
biodrivmedel än att betala kvotpliktsavgift. Detta
kan exempelvis inträffa om prisbilden på
biodrivmedel
ändras.
Avgiftsbeloppet
i
förordningen bör således kunna ändras när
förändringar inträffar. Regeringens bedömning
är därför att det skulle motverka avgiftens syfte
att utforma ett system där avgiften fastställs i
förväg för det aktuella året och inte går att ändra
förrän till nästkommande år. Däremot delar
regeringen SPBI:s uppfattning att det vid
avgiftshöjningar måste säkerställas att dessa inte
verkar retroaktivt.
I lagen bör det maximala beloppet för uttag av
kvotpliktsavgift sättas till 20 kronor per liter
biodrivmedel som saknas för att uppfylla kvoten
under ett kalenderår, vilket är högt nog för att
långsiktig marginal ska finnas för regeringen att
sätta en lämplig kvotpliktsavgift. Då den av
regeringen fastställda avgiften inte bör vara
högre än att den kan skapa en viss flexibilitet i
systemet och kunna betalas om omständigheterna tidvis kräver det, delar regeringen inte
den ståndpunkt som framförts av Svenska
naturskyddsföreningen om att avgiften alltid bör
fastställas till 20 kronor, detta bör i stället vara
det maximala belopp för avgiften som fastställs i
lag.
Kvotpliktsavgiften bör om det finns
synnerliga skäl kunna sättas ned eller efterges.
Med synnerliga skäl avses mycket högt ställda
krav, exempelvis oförutsedda yttre händelser
eller andra omständigheter som gör att det är
orimligt att kräva att kvotplikten uppfylls.
Avgiften bör då helt kunna efterges eller sättas
ned till en kostnad som andra kvotskyldiga har
för att uppfylla kvotplikten.
Den myndighet som regeringen bestämmer
ska vara tillsynsmyndighet bör pröva frågor om
kvotpliktsavgift (jfr avsnitt 6.19.9). En
bestämmelse bör införas som anger att en
kvotpliktsavgift som inte har betalats efter

betalningsuppmaning ska lämnas för indrivning
samt att verkställighet enligt utsökningsbalken
får ske vid indrivning.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.
6.19.9 Tillsyn och tillsynsmyndighet
Regeringens förslag: Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att lagen
och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen följs. Den som är eller har varit
kvotskyldig ska på tillsynsmyndighetens begäran
lämna de upplysningar och de handlingar som
myndigheten behöver för tillsynen.
Den som är eller har varit kvotskyldig ska
spara uppgifter som har betydelse för bedömning av hur kvotplikten har uppfyllts.
Uppgifterna ska sparas i sju år från utgången av
det kalenderår som uppgifterna avser.
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett
föreläggande får förenas med vite.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
föreslås att uppgifterna som har betydelse för
kvotplikten ska sparas i tio år.
Remissinstanserna:
Kungliga
tekniska
högskolan, Energimyndigheten och Svenska
Petroleum och Biodrivmedels Institutet (SPBI)
anger att Energimyndigheten är bäst lämpad som
tillsynsmyndighet. Tillväxtverket anger att den
myndighet som utses att hantera tillsynen av
kvotplikten också bör få i uppdrag att följa
effekterna för företagen. SPBI anför att
företagens skyldighet att spara sådana uppgifter
som krävs för att myndigheten ska kunna utöva
tillsyn endast bör vara sju år och inte tio år och
hänvisar till bokföringslagens 7 kap. 2 § som
tillåter att räkenskapsmaterialet lagras i sju år
efter avslutat räkenskapsår. Konsumentverket,
Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Motormännens
riksförbund och Motormännen anger att det är
viktigt med god konsumentinformation till
fordonsägare när biodrivmedel i högre grad
blandas in i bensin och i dieselbränsle och anför
sammanfattningsvis att informationen bl.a. bör
avse vilka bilmodeller som inte klarar föreslagen
uppblandning av biodrivmedel och inbland417
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ningens risker vid lagring, kall väderlek och lite
körning.
Skälen för regeringens förslag

Tillsynsmyndighet
Det krävs tillsyn för att säkerställa att de krav
som ställs i lagen eller som meddelas i anslutning
till lagen följs. En tillsynsmyndighet bör därför
utses. Myndigheten bör utses av regeringen. Det
kommer således att framgå på förordningsnivå
vilken myndighet som blir tillsynsmyndighet.
Regeringen delar bedömningen i promemorian
att mycket talar för att Energimyndigheten är
bäst lämpad för att bli tillsynsmyndighet.
Remissinstanserna har inte varit av någon annan
uppfattning i denna fråga. Energimyndigheten
hanterar redan i dag frågor om hållbarhetskriterier enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen och om rapportering av utsläpp
enligt drivmedelslagen (2011:319). Båda dessa
frågor har ett nära samband med det
kvotpliktssystem som nu föreslås och det finns
stora samordningsvinster om en och samma
myndighet har ansvaret för hanteringen.
Energimyndigheten är även ansvarig för officiell
statistik i enlighet med vad som anges i
förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken, vilket bl.a. innefattar drivmedel.
Myndigheten ansvarar också för att ta fram
underlag
kring
statsstödsärenden
för
biodrivmedel och är ansvarig myndighet för
Sveriges årliga rapporteringar om andel förnybar
energi. Energimyndigheten har även genom
tillsyn av elcertifikatsystemet tidigare erfarenhet
av kvotpliktssystem och prövning av
kvotpliktsavgift.
Regeringen delar den syn som framförts av
Tillväxtverket om att tillsynsmyndigheten bör
följa upp förslagets effekter för företagen. Enligt
regeringens bedömning är det vid kvotpliktssystemets införande även viktigt med riktad
konsumentinformation avseende exempelvis
vilka fordonsmodeller som kan köras med högre
inblandningsnivåer än dagens fem procent. Detta
har även framförts av Konsumentverket,
Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Motormännens
riksförbund och Motormännen. Då sådana
uppgifter följer av Energimyndighetens generella
uppdrag att bl.a. främja förnybara drivmedel
behövs enligt regeringens bedömning ingen
418

särskild bestämmelse som anger detta ifall
Energimyndigheten utses till tillsynsmyndighet.
Tillsyn
Om en effektiv tillsyn ska kunna utövas måste
tillsynsmyndigheten få tillgång till upplysningar
och handlingar av den kvotskyldige. Det bör
därför regleras i lagen att den som är eller har
varit kvotskyldig på tillsynsmyndighetens
begäran ska lämna de upplysningar och de
handlingar som myndigheten behöver för
tillsynen
Skyldighet att spara uppgifter
För att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva
tillsyn och uppgiftsskyldigheten ska fungera bör
det införas en bestämmelse om skyldighet att
spara uppgifter. Bestämmelsen bör rikta sig mot
den som är eller har varit kvotskyldig. Det är
uppgifter av betydelse för kvotplikten som bör
sparas, exempelvis uppgifter om bränslevolymer
som har hanterats.
SPBI har anfört att företagens skyldighet att
spara sådana uppgifter som krävs för att
myndigheten ska kunna utöva tillsyn endast bör
vara sju år och inte tio år, vilket föreslogs i
promemorian, och hänvisar till bokföringslagen
som tillåter att räkenskapsmaterialet lagras i sju
år efter avslutat räkenskapsår. Regeringen delar
SPBI:s uppfattning att uppgifterna endast
behöver sparas i sju år. Utöver att detta är i
överensstämmelse
med
bokföringslagen
(1999:1078) kommer det även att stämma
överens med den generella dokumentationsskyldighet som följer av 9 kap. 1 § i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261).
Lagrådet har anfört i sitt yttrande att det bör
övervägas om skyldigheten att spara uppgifter
bör kompletteras med någon form av sanktion
för att få avsedd effekt. Regeringen gör följande
bedömning. Bestämmelsen om skyldighet att
spara uppgifter har föreslagits i syfte att
säkerställa en effektiv tillsyn. Tillsynen omfattar
att kvotplikten har uppfyllts. Detta ska den
kvotskyldige kunna styrka, annars riskerar han
eller hon att få betala en kvotpliktsavgift, jfr
avsnitt 6.19.8. Det torde därför ligga i den
kvotskyldiges eget intresse att säkerställa att
relevanta uppgifter sparas. Den möjlighet att
påföra kvotpliktsavgift som föreslås bidrar
således till att bestämmelsen om skyldighet att
spara uppgifter efterlevs. Någon ytterligare
sanktion bedöms därför inte vara nödvändig.
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Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.

6.19.11 Ikraftträdande av lagen om kvotplikt
för biodrivmedel

6.19.10 Överklagande

Regeringens förslag: Lagen om kvotplikt för
biodrivmedel träder i kraft den 1 maj 2014. År
2014 ska den som är kvotskyldig ska se till att
det för tiden från och med maj till och med
december finns en viss andel biodrivmedel i den
kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.

Regeringens förslag: Tillsynsmyndighetens beslut

om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift eller
om föreläggande som har förenats med vite får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har
inte kommenterat denna del av förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Det system
för kvotplikt som föreslås innebär inte att
tillsynsmyndigheten kommer att fatta beslut om
huruvida kvotplikt föreligger eller inte i varje
enskilt fall. I stället kopplas kvotplikten till
skattskyldigheten för vissa bränslen. Med
utgångspunkt i uppgifter från Skatteverket
kommer tillsynsmyndigheten att begära redovisning av kvotpliktens uppfyllande från den
skattskyldige. Den kvotskyldiges uppgifter vid
rapporteringen kommer antingen att godtas och
kvotplikten anses uppfylld eller så kommer
uppgifterna att resultera i att en kvotpliktsavgift
påförs den kvotskyldige. Detta innebär att frågan
om kvotskyldigheten kommer att prövas inom
ramen för prövningen av kvotpliktsavgiften. Det
är därför viktigt att tillsynsmyndighetens beslut
om kvotpliktsavgift får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma bör gälla för
tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift
och för föreläggande som har förenats med vite.
Det bör krävas prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. I promemorian
angavs att redovisning för år 2015 skulle ske från
maj till och med december år 2014.
Remissinstanserna: Näringslivets regelnämnd
(NNR) anger att promemorians förslag till
ikraftträdande och genomförande är orealistiskt,
då det inte tagit hänsyn till de investeringar som
måste göras exempelvis i depåer med cisterner.
Mot denna bakgrund föreslås att datum för
ikraftträdande sätts efter diskussion med berörda
aktörerna så att onödiga kostnader undviks.
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet
(SPBI) anser att en tidsfrist på ett år är för kort
för att anpassa infrastrukturen för högre
inblandning. SPBI menar även att eftersom drivmedelsleveranser planeras långt i förväg behöver
ett regelverk som ska tillämpas från den 1 maj
2014 vara känt i sin helhet vid slutet av 2013.
Även ST1 anser att promemorians förslag
innebär en för kort tid för genomförande av
förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Förslagen
innebär att de som är kvotskyldiga kommer att
behöva öka andelen biodrivmedel i den bensin
och i det dieselbränsle som används eller
saluförs. Det bedöms lättare att introducera nya
bränsleblandningar med högre andel biodrivmedel då drivmedelsbolagen övergår från bensin
och dieselbränsle med vinterkvalitet till
sommarkvalitet än under en pågående vinterperiod. Hänsyn bör även tas till att de
kvotskyldiga i normalfallet redovisar skatt på de
aktuella bränslena kalendermånadsvis. Därför
föreslås bestämmelserna träda ikraft den 1 maj
2014, vilket dels sammanfaller med den tidpunkt
då de flesta länen i Sverige enligt definition i
drivmedelslagen övergår till sommarkvalitet, dels
vid övergången till en ny redovisningsperiod.
Kvotplikten ska enligt förslaget uppfyllas
kalenderårsvis. Eftersom lagen enligt förslaget
419
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ska träda i kraft den 1 maj 2014 kommer dock
inte kvotplikten att omfatta hela detta år. För år
2014 ska den som är kvotskyldig se till att det för
tiden från och med maj till och med december
finns en viss andel biodrivmedel i den
kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.
Av skäl som Lagrådet angivit i sitt yttrande bör
detta framgå av en övergångsbestämmelse.
Regeringen är medveten om att de högre
inblandningsnivåer som blir följden av förslaget
innebär ett visst behov av investeringar i berörda
aktörernas infrastruktur. Det kommer även att
krävas andra förberedelser av mer administrativ
karaktär, såväl på berörda myndigheter som i
företagen. Då de nödvändiga investeringarna
följer främst av en högre inblandning av
biodrivmedel i bensin delar regeringen
bedömningen i promemorian att kvoten för
bensin inledningsvis sätts till en lägre nivå som
motsvarar dagens inblandning, för att höjas till
minst 7 procent först från och med den 1 maj
2015. Givet vikten av att succesivt öka andelen
biodrivmedel, i enlighet med regeringens
ambitioner för omställningen av transportsektorn, anser inte regeringen att ytterligare
senareläggningar är motiverade. Regeringen delar
därför inte de synpunkter som framförts av
Näringslivets regelnämnd, SPBI och ST1.
Regeringen delar dock den synpunkt som SPBI
framfört om vikten av att regelverket som ska
tillämpas från den första maj 2014 blir känt tidigt
och kommer att arbeta med inriktningen att
regelverken ska finnas på plats så snart det är
möjligt.
Lagförslag
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.2.
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6.19.12 Koldioxidskatten – principer och
utformning
Regeringens bedömning: Koldioxidskatten
baseras på bränslenas innehåll av fossilt kol.
Detta innebär att ingen koldioxidskatt tas ut på
bränslen som framställs av biomassa eftersom de
inte innehåller fossilt kol. Skattesatserna i lagen
om skatt på energi uttrycks även i fortsättningen
i vikt- eller volymenheter, som räknats fram
utifrån bränslenas innehåll av fossilt kol. De
värden som används för beräkningen av
koldioxidskatten bör ses över i samband med
nödvändiga ändringar av energiskattereglerna till
följd av ett reviderat energiskattedirektiv.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Konjunkturinstitutet är
positivt till att hållbara biodrivmedel undantas
från koldioxidbeskattning så länge klimatmålet
enbart innefattar utsläpp från fossilt kol. Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI)
instämmer i behovet att uppdatera faktorerna för
innehåll av fossilt kol i olika fossila drivmedel för
att bättre spegla det verkliga innehållet av fossilt
kol i dagens bränslen. Skatteverket, SPBI och
Perstorp BioProducts AB (Perstorp) efterfrågar
ett förtydligande av hur stor del av FAME som
ska anses vara framställd av biomassa. Perstorp
anser att metanoldelens fossilursprung bör
klargöras och att FAME bör betraktas som ett
helt förnybart biodrivmedel baserat på ett
massbalansresonemang. Arizona Chemical AB
(Arizona) stödjer inte förslaget om att befria
biodrivmedel från koldioxidskatt baserat på att
de inte innehåller fossilt kol. Arizona anser att
befrielse från koldioxidskatt är ett statsstöd och
anser inte att det finns någon logik i att knyta
befrielsen till kolets ursprung.
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Skälen för regeringens bedömning: Koldioxidskatten syftar till att minska utsläppen av
växthusgaser från förbränning av bränslen som
innehåller fossilt kol. Detta uppnås genom att
öka kostnaderna för förbränning av bränslen
som innehåller fossilt kol och därigenom släpper
ut fossil koldioxid. Regeringen delar därför inte
Arizonas uppfattning att befrielsen från
koldioxidskatt inte ska knytas till kolets
ursprung, utan bedömer att det är logiskt att ta
ut koldioxidskatt på drivmedel som innehåller
fossilt kol men inte på drivmedel som framställs
av biomassa, eftersom sådana bränslen inte
innehåller fossilt kol. Vad gäller naturgas och
gasol som används för drivmedel har riksdagen
under hösten 2009 beslutat om en stegvis
höjning av koldioxidskatten, så att alla drivmedel
den 1 januari 2015 följer samma principer för
koldioxidskatten (se prop. 2009/10:41 s. 139).
Målet med koldioxidskatten har ända sedan
den infördes 1991 varit att minska utsläppen av
fossil koldioxid genom att beskatta det fossila
kolinnehållet i bränslet. Koldioxidskatten är nu
det primära styrmedlet för att utanför EU:s
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS)
på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla de
internationella åtagandena samt det nationella
målet om 40 procents minskning av utsläppen av
växthusgaser fram till 2020. Koldioxidskatten
stödjer principen om att förorenaren betalar,
vilket är en av grundpelarna i EU:s miljöpolitik
att integrera externa miljökostnader i priset på
varor och tjänster.
Syftet med den svenska koldioxidskatten är
således att vara ett effektivt ekonomiskt
styrmedel för att bidra till att nå gemenskapsrättsliga och nationella mål för att minska
utsläppen av växthusgaser från sektorer som inte
omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter. Dessa mål avser de utsläpp av
växthusgaser som härrör bl. a från förbränning
av bränslen som innehåller fossilt kol. Andra
nära sammanlänkade mål för koldioxidskattesystemet är att bidra till EU:s mål och
nationella mål på området för andelen förnybar
energi. När användningen av hållbara
biobränslen ökar kan fossila bränslen ersättas,
vilket innebär att utsläppen av växthusgaser från
bränslen som innehåller fossilt kol minskar.
Koldioxidskattesatserna anges i 2 kap. 1 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad
LSE, för de bränslen för vilka en minimiskattenivå lagts fast i energiskattedirektivet.

2 kap. 3 och 4 §§ LSE lägger fast regler om
beskattning i nivå med likvärdigt bränsle för
övriga produkter som omfattas av energiskattedirektivet. Utsläpp av växthusgaser från
anläggningar inom EU ETS regleras på EU-nivå
genom handelssystemet. Dessa utsläpp ska i
princip inte vara föremål för ytterligare
nationella styrmedel avseende koldioxidutsläpp,
som t.ex. en koldioxidskatt (jfr bl.a. prop.
2009/10:41 s. 137 ff.) Koldioxidskattelättnader
gäller därför enligt LSE för fossila bränslen som
förbrukas för framställning av värme i
anläggningar som omfattas av EU ETS.
För att skattelagstiftningen ska vara lätt att
tillämpa för Skatteverket och berörda företag
bör skattesatserna även fortsättningsvis i
lagtexten uttryckas i vikt- eller volymenhet,
vilket är vanliga handelsenheter. Detta innebär
visserligen att lagtexten inte uttrycker skatten
för de olika bränslena i kronor per kilogram
fossilt kol, men denna grundläggande logik
ligger dock till grund för beräkningarna av
skattesatserna. Nedan redovisas närmare hur
dessa beräkningar sker.
När koldioxidskatten infördes redovisade
regeringen en detaljerad beskrivning av den
metod som används vid beräkningen av skattesatserna (se prop. 1989/90: 111 s. 150). I
propositionen angavs de effektiva värmevärdena
(energiinnehåll) för olika bränslen samt deras
koldioxidutsläpp uttryckt i kilogram per MJ
bränsle. Dessa värden ligger fortfarande till
grund för beräkningen av de nuvarande
koldioxidskattesatserna.
De i LSE uttryckta koldioxidskattesatserna
baseras på det fossila kolinnehållet i bränslet.
Från innehållet av fossilt kol kan en emissionsfaktor beräknas, baserat på en fullständig
förbränning i torr luft. Detta innebär att allt kol i
bränslet efter förbränning omvandlas till
koldioxid, vilket leder till slutsatsen att samma
mängd kol föreligger i koldioxid efter förbränningen som i bränslet före förbränningen.
Kol som kommer från levande träd är biomassa.
Beräkningarna som ligger till grund för
koldioxidskattens storlek för olika bränslen
redovisas i tabell 6.21 och tabell 6.22 nedan.
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I en del fall innehåller biodrivmedel bränslebeståndsdelar som inte är av biomasseursprung.
Det kan exempelvis röra sig om fossila
denatureringsmedel i etanol eller den andel av
FAME som framställts av fossil metanol. FAME
tillverkas genom att metanol används för att
förestra rapsolja till FAME och glycerol.
Glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol,
vilket innebär att en av de 19 kolatomerna i
FAME kommer från metanol som oftast är
fossil. Regeringen förtydligar, på efterfrågan av
ett flertal remissinstanser, att koldioxidskatt bör
tas ut för den andel av FAME som inte härrör
från biomassa.
Fossilt kol är kol som inte varit del av kolets
kretslopp under lång tid. Förbränning av fossilt
kol släpper därför ut ytterligare koldioxid i
atmosfären. Mot denna bakgrund bör allt kol i
fossila bränslen ses som fossilt kol, medan kolet i
biobränslen inte är fossilt. Således ska emissionsfaktorn för biomassa vara noll.
Innehållet av fossilt kol och därmed utsläppen
av fossil koldioxid varierar inte bara mellan olika
typer av bränslen utan också mellan olika
kvaliteter av bränsle. De värden som angavs i
prop. 1989/90:111 var typiska värden för
energiinnehåll och kolinnehåll i bränslen som var
vanliga på den svenska marknaden när
koldioxidskatten infördes. I syfte att underlätta
skatteadministrationen användes medelvärden
för energiinnehåll och innehåll av fossilt kol i
olika kvaliteter av eldningsolja och dieselbränsle.
En gemensam koldioxidskattesats valdes således
för dessa produkter.
Bränslekvaliteterna har i viss utsträckning
ändrats under åren. Detta indikerar också vissa
mindre förändringar i energi- och kolinnehåll.
Av den anledningen anser regeringen, i likhet
med SPBI, att en översyn bör göras av de värden
som
används
för
beräkningen
av
koldioxidskattesatserna. Detta görs lämpligen i
samband med nödvändiga ändringar av
energiskattereglerna till följd av ett reviderat
energiskattedirektiv.

422

Tabell 6.21 Koldioxidskatt för motorbränslen baserat på
innehåll av fossilt kol i bränslet
Energiinnehåll
[kWh/enhet]

Innehåll
fossilt kol
[kg/enhet]

Utsläpp
fossil
koldioxid
[kg/enhet]

(1)

(2)

(3)
=(2)/
0,27 a

8 720

627

2323

0,074

1,12

9 960

771

2 855

0,077

1,12

12 800

811

3 002

0,065

1,12

10 800

577

2 138

0,055

1,12

9 700

0

0

0

1,12

5 900

0

0

0

1,12

9 170

0

0

0

1,12

Typ av bränsle,
enhet

Bensin,

Utsläpp
fossil
koldioxid
[kg/MJ
bränsle]
(4)
=(3)/(1)/
3,6 b

Koldioxidskatt
[kronor/kg
fossil
koldioxid]
(5)

miljöklass 1 [m 3]
KN-nr2710 11
31, 2710 11 41,
2710 11 45,
2710 11 49,
2710 11 51 och
2710 11 59
Dieselbränsle,
miljöklass 1 [m 3]
KN-nr 2710 19
41 till 2710 19
49
Gasol
[1 000 kg]
KN-nr 2711 12
11 till 2711 19
00
Naturgas
[1 000 m3 ].
KN-nr 2711 11
00 och 2711 21
00
Biogas
[1 000 m3 ]
KN-nr 2711 19
och 2711 29
Etanol [m 3]
KN-nr 2207
FAME [m 3]
KN-nr 3824 90
91

a) Kolumn 3 är beräknad genom att kolumn 2 divideras med 0,27 (0,27 är andelen
kol i koldioxid, beräknat genom att dividera molmassan för kol med molmassan
för koldioxid.
b) Kolumn 4 är beräknad genom att dividera kolumn 3 med kolumn 1 och en
omvandlingsfaktor på 3,6 MJ bränsle /kWh.
c) Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om gemensamma tulltaxan (se 1 kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på
energi, LSE).
Källa: Egna beräkningar.
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Tabell 6.22 Omräkning av koldioxidskattens storlek för
motorbränslen från tabell 6.21 till kronor per volymrespektive viktenhet
Typ av bränsle, enhet

Bensin, miljöklass 1 [liter]

Koldioxidskatt
(kronor/enhet)
(6)=(3)x(5) a)

2,60 b)

KN-nr 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11
49, 2710 11 51 och 2710 11 59
Dieselbränsle, miljöklass 1 [m3]

3 198

KN-nr 2710 19 41 till 2710 19 49
Gasol [1 000 kg]

3 362

KN-nr 2711 12 11 till 2711 19 00
Naturgas [1 000 m3]

2 395

koldioxidskatt ut, vilket åstadkoms genom
avdrag i punktskattedeklaration eller i särskild
skattedeklaration. För icke hållbara biodrivmedel
som ingår i bensin eller dieselbränsle behålls
nuvarande regler om att koldioxidskatt och
energiskatt tas ut med samma belopp per liter
respektive kubikmeter som för jämförbart fossilt
drivmedel. Dessa regler samt den utformning
som föreslås för energiskatten på hållbara
biodrivmedel som ingår i bensin eller
dieselbränsle följer skattesystemets natur och
logik och innebär inte statsstöd.

KN-nr 2711 11 00 och 2711 21 00
Biogas

0

KN-nr 2711 19 och 2711 29
Etanol

0

KN-nr 2207
FAME

0

KN-nr 3824 90 91
a)

Skattesatserna i LSE skiljer sig något från siffrorna i tabellen ovan (mindre
än en procent). Anledningen är att koldioxidskatten per enhet sedan 1994
har indexreglerats med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex.
Skattesatserna enligt LSE är avrundade siffror och kan därför skilja något
jämfört med de siffror som uttrycks i kronor per kg koldioxid.

b)

Bensin uttrycks i liter i LSE. Skattesatsen i liter beräknas genom att
dividera skattesatsen i kubikmeter med 1 000. (6) = (3) x (5) / 1 000.

c)

Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt
kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om
ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan (se 1 kap. 2 a §
LSE).

Källa: Egna beräkningar.

6.19.13 Beskattning av biodrivmedel som
ingår i bensin eller dieselbränsle
Regeringens förslag: Energiskatten för hållbara

biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar
energiskattesatsen för jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll. Detta
åstadkoms genom avdrag i punktskattedeklaration eller i särskild skattedeklaration.
Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2014.
Regeringens bedömning: För att kvotpliktssystemet ska ha förutsättning att vara ett
långsiktigt styrmedel bör det så långt som
möjligt utformas i kombination med en
skattemässig hantering av beståndsdelarna i
bensin och dieselbränsle som inte innebär
statsstöd.
För hållbara biodrivmedel som ingår i bensin
eller dieselbränsle tas inte heller i fortsättningen

Promemorians förslag och bedömning
överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian föreslogs dock att regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer, baserat
på det högsta kända energiinnehållet, tilläts lägga
fast en procentuell andel till grund för
beräkningen av avdraget från energiskatten på
vanligt förekommande biodrivmedel som ingår i
bensin eller dieselbränsle.
Remissinstanserna:
Kammarrätten
i
Stockholm noterar att det saknas en analys av hur
promemorians förslag förhåller sig till
regeringsformens krav att riksdagen inte får
delegera föreskrifter om skatt. Skatteverket och
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
(SPBI) anser att Energimyndigheten är bättre
lämpad än Skatteverket att fastställa högsta
energiinnehållet för respektive biodrivmedel.
Skatteverket anser även att det inte bör råda
valfrihet för den skattskyldige att tillämpa
punkten 1 eller 2 i andra stycket av 7 kap. 3 c och
3 d §§ lagen om skatt på energi, förkortad LSE.
Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) stödjer
förslaget att inte påföra koldioxidskatt på
förnybara drivmedel men varnar för att belägga
biodrivmedel utanför kvot med energiskatt.
SVEBIO anser att en sådan försämring av
biodrivmedlens konkurrenskraft endast gynnar
fossila drivmedel. Även Kungliga Skogs- och
lantbruksakademien (KSLA) och Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF) anser att skattefrihet ska
gälla för alla biodrivmedel över kvotnivån.
Lantmännen Energi anser det vara principiellt fel
att med skatter öka kostnaderna för de hållbara
alternativen.
Motormännens
Riksförbund
(Motormännen) utgår från att energiskatten
sänks och att den totala kostnaden för bilisten
inte ökar. Föreningen Sveriges skogsindustrier
(Skogsindustrierna) anser att ett alternativ för att
423
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gynna den svenska produktionen av biodrivmedel är att ha en nedsättning av drivmedelsskatter till minimiskattenivån för transporter av
biomassa eftersom det i förlängningen ger lägre
råvarukostnader. LRF framför att det är
angeläget att regeringen tydligare slår fast att
koldioxidskatt aldrig kommer att tas ut för
biodrivmedel. Svenska Naturskyddsföreningen
anser att den generella koldioxidskatten på
fordonsbränsle ska fördubblas inom några år och
därefter höjas årligen, både realt och i relation till
oljepriset. VärmlandsMetanol AB anser att
energiskatten på biodrivmedel kommer att leda
till en prisstegring på etanol och metanol och
föreslår därför att kvotpliktssystemet skrinläggs
och
ersätts med
en
dubblering
av
koldioxidskatten på fossila drivmedel samt
fullständig frihet från koldioxidskatt på
biodrivmedel under 15 år så att marknaden klarar
2030-målet. Kommerskollegium bedömer att det
föreslagna skatteförslaget bör anmälas enligt
direktiv 98/34/EG på grund av dess koppling till
hållbarhetskriterierna. Eventuellt föreligger
enligt kollegiet också en anmälningsplikt enligt
WTO:s TBT-avtal eftersom det inte kan
uteslutas att förslaget får en väsentlig inverkan på
handeln.
Skälen för regeringens förslag och bedömning: Det är angeläget att skatteregler och
åtgärder är hållbara och försvarbara i ett EUrättsligt perspektiv. Det är också viktigt att ge
stabila villkor för de aktörer som producerar och
handlar med biodrivmedel. Med biodrivmedel
avses i det följande den andel av bensin eller
dieselbränsle som utgörs av beståndsdel som
framställts av biomassa. Med dieselbränsle avses
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 LSE.
Regeringen föreslår, som utvecklas i avsnitt
6.19.2.2, att ett kvotpliktssystem införs eftersom
detta styrmedel på ett kostnadseffektivt sätt
bedöms säkerställa låginblandade volymer av
biodrivmedel på marknaden. Anledning saknas
mot den bakgrunden att, som framförts av
Svenska Naturskyddsföreningen och VärmlandsMetanol AB, överväga justeringar av
koldioxidskatten på fossila drivmedel.
För att energiskatten ska vara kostnadseffektiv bör den vara proportionell mot bränslets
energiinnehåll. En sådan beskattning ligger i linje
med de principer för energibeskattning som
regeringen redovisat i prop. 2009/10:41.
Beskattningen av biodrivmedel bör därför
motsvaras av energiskatt baserat på energi424

innehåll i förhållande till jämförbart fossilt
bränsle (bensin eller dieselbränsle), omräknat
efter energiinnehåll. Grunden för beräkningen av
energiskattenivåerna bör vara den energiskatt per
energiinnehåll (GJ) som utgår på det fossila
bränsle som biodrivmedlet ersätter. För att
kvotpliktssystemet ska ha förutsättning att vara
ett långsiktigt styrmedel bör det så långt som
möjligt utformas i kombination med en
skattemässig hantering av beståndsdelarna i
bensin och dieselbränsle som inte innebär
statsstöd. Regeringen föreslår därför, i motsats
till vad SVEBIO, KSLA och LRF anser, att
energiskatt tas ut på alla hållbara biodrivmedel
som ingår i bensin eller dieselbränsle i nivå med
vad som gäller för motsvarande fossila
drivmedel, omräknat efter energiinnehåll. En
sådan utformning av energiskatten följer skattesystemets natur och logik och innebär inte
statsstöd. Detta gäller oavsett om dessa
biodrivmedel används för att uppfylla kvotplikten eller inte.
Vid den föreslagna konstruktionen följer
energiskatterelationen mellan biodrivmedel som
ingår i bensin respektive dieselbränsle den
relation som finns mellan bensin och dieselbränsle även vid förändringar av energiskatten på
bensin och dieselbränsle. Skattesatserna för
bensin respektive dieselbränsle är i 2 kap. 1 §
LSE uttryckta i kronor per liter respektive
kubikmeter. Korrigeringen av energiskatten för
biodrivmedel i bensin eller dieselbränsle
åstadkoms genom att den skattskyldige ges rätt
att i sin punktskattedeklaration eller i särskild
skattedeklaration göra ett skatteavdrag med
belopp som motsvarar 100 procent minskat med
kvoten mellan energiinnehållet i beståndsdelen
och det energiinnehåll som utgör grunden för
beräkningen av energiskattesatsen för bensin,
miljöklass 1 respektive dieselbränsle, miljöklass
1.
Den tekniska utvecklingen inom biodrivmedelsbranschen går snabbt framåt och reglerna
på området bör utformas med hänsyn till detta.
Nya biodrivmedel kommer ut på marknaden och
energiinnehållet ökar i de biodrivmedel som
redan finns på marknaden. Av den anledningen
bör en formel för hur avdraget ska beräknas
läggas fast i lag. Promemorians förslag innebar
att regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer bemyndigas fastställa det högsta
energiinnehållet för vissa vanligt förekommande
beståndsdelar till ledning för den enskildes

PROP. 2013/14:1

beräkning av avdraget. Den i promemorian valda
lösningen syftade till att underlätta för
administrationen hos såväl Skatteverket som
berörda företag genom att storleken på det
procentuella andelen för vissa vanligt
förekommande biodrivmedel som ingår i bensin
respektive dieselbränsle läggs fast i förordning
för eventuell ledning för beräkning av avdraget.
Kammarrätten i Stockholm har noterat att det
saknas en analys av hur promemorians förslag i
denna del förhåller sig till regeringsformens
bestämmelser om att riksdagen inte får delegera
föreskrifter om skatt.
För att säkerställa förenligheten med
regeringsformen
samt
åstadkomma
en
beskattning efter bränslets faktiska energiinnehåll samtidigt som administrationen för
berörda parter underlättas, anser regeringen att
avdrag från energiskatten ska baseras på
bränslets faktiska energiinnehåll samt att det bör
övervägas om Skatteverket ska informera om
procentuell andel, med utgångspunkt i
beståndsdelars högsta kända energiinnehåll, till
ledning för enskildas beräkning av avdraget. Mot
bakgrund av de synpunkter som Skatteverket
framfört anser regeringen dock att det kan
övervägas att Statens Energimyndighet ges i
uppdrag att bistå Skatteverket med underlag om
högsta kända energiinnehåll för biodrivmedel.
Regeringen anser, i likhet med LRF, att ingen
koldioxidskatt heller i fortsättningen bör tas ut
på biodrivmedel i bensin eller dieselbränsle
eftersom koldioxidskatt enligt den grundläggande logiken i beskattningssystemet endast
betalas för bränslen som innehåller fossilt kol.
En sådan beskattning ligger i linje med de
principer för energi- och koldioxidbeskattningen
som regeringen redovisat i prop. 2009/10:41 och
som vidare riksdagen uttalat sitt stöd för vid sin
behandling av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (se bet. 2011/12:SkU5). På samma
sätt som för energiskatten åstadkoms befrielsen
från koldioxidskatt för hållbara biodrivmedel
genom avdrag i den skattskyldiges punktskattedeklaration eller i särskild skattedeklaration.
Endast biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt förnybartdirektivet
(hållbara biodrivmedel) får räknas med vid
mätning av hur väl kraven rörande nationella mål
och kvoter för energi från förnybara källor
uppfylls. Ett skattesystem som följer natur och

logik kräver att lika fall behandlas lika. Ett annat
sätt att uttrycka detta på är att produkter som är
i samma faktiska och rättsliga situation ska
behandlas lika. Om produkterna inte är i samma
faktiska eller rättsliga situation bör de behandlas
olika.
Hållbara och icke hållbara biodrivmedel är i
samma faktiska situation eftersom de inte
innehåller fossilt kol. Ohållbara drivmedel
befinner sig dock i en helt annan rättslig
situation än de hållbara. Rättsordningen gör
därmed en skillnad mellan hållbara och icke
hållbara drivmedel. Om hållbara och icke
hållbara drivmedel behandlas skattemässigt lika
skulle detta motverka EU:s mål för förnybar
energi eftersom det riskerar att stimulera en
användning av icke hållbara biodrivmedel. Redan
i dag gäller därför en begränsning av möjligheten
att göra avdrag för skatt på biodrivmedel till att
endast gälla biodrivmedel som omfattas av ett
hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen. Detta bör gälla även i
fortsättningen och detta innebär alltså att för
icke hållbara biodrivmedel som ingår i bensin
eller dieselbränsle behålls nuvarande regler om
en högre beskattning för sådana drivmedel.
Denna högre beskattning, som av administrativa
enkelhetsskäl utgörs av samma skattebelopp per
liter respektive kubikmeter som för jämförbart
fossilt drivmedel, medför inte att de hållbara
drivmedlen anses gynnas på ett sådant sätt att en
statsstödssituation uppstår. Den högre beskattningen för icke hållbara biodrivmedel är en
nödvändig komponent i beskattningssystemet
för att målet om andel förnybar energi ska kunna
uppnås.
Den ovan redovisade utformningen av skattesystemet gör inte någon skillnad mellan om
biodrivmedlet används för att uppfylla kravet på
viss andel biodrivmedel i bensin eller dieselbränsle enligt det föreslagna kvotpliktssystemet
eller inte. Beskattningen av hållbara biodrivmedel i bensin och dieselbränsle följer samma
logik som gäller för bensin och dieselbränsle.
Detta är viktigt eftersom fast gemenskapsrättslig
rättspraxis innebär att en beskattning, som på
detta sätt följer skattesystemets natur och logik,
inte utgör statsstöd i den mening som avses i
artikel 107.1 EUF. Regeringen anser därför, i
motsats till Lantmännen Energi, SVEBIO,
KSLA och LRF att alla hållbara biodrivmedel
som ingår i bensin eller dieselbränsle ska
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beläggas med energiskatt efter energiinnehåll.
Skäl finns av den anledningen inte heller för att,
som framförts av Skogsindustrierna, överväga en
skattesänkning för bränsle som används för
transporter av biomassa. En konsekvens av att
beskattningen utformas på ett sådant sätt att den
inte utgör statsstöd är att det inte längre finns
någon grund för att ha kvar tullvillkoret i
skattelagstiftningen. För att kvotpliktssystemet
ska ha förutsättning att vara ett långsiktigt
styrmedel bör det så långt som möjligt utformas
i kombination med en skattemässig hantering av
beståndsdelarna i bensin och dieselbränsle som
inte innebär statsstöd.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 3 b–3 d §§
LSE samt vissa följdändringar i 7 kap. 3 a § LSE.
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.13.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj
2014.
EU-rättsliga aspekter
Vid överväganden om hur beskattningen av
biodrivmedel bör utformas uppkommer, som
utvecklats i föregående avsnitt, frågan om
bestämmelsernas förenlighet med EU:s regler
om statsstöd. Den grundläggande utgångspunkten avses även i fortsättningen vara att
koldioxidskatt endast tas ut för bränslen enligt
energiskattedirektivet128 som innehåller fossilt
kol. En naturlig och logisk följd av ett sådant
skattesystem, vars syfte även är att styra mot
målet om andel förnybar energi är att
koldioxidskatt inte tas ut för hållbara biodrivmedel. En sådan hantering av biodrivmedel bör
därför inte utgöra statsstöd. Förslaget att
utforma energiskatten på hållbara biodrivmedel i
bensin respektive dieselbränsle bör inte heller
anses vara statsstöd. För att erhålla rättslig
säkerhet om dessa bedömningar avses en
anmälan ges in till EU-kommissionen.
Kommissionens statsstödsbeslut för den
nuvarande utformningen av skattereglerna för
biodrivmedel i bensin och dieselbränsle löper ut
den 31 december 2013. Under förutsättning att
dagens regler inte medför att överkompensation
uppstår, är avsikten att ansöka om förlängning av

detta godkännande för perioden 1 januari –
30 april 2014, dvs. fram till och med att de nya
skattereglerna för dessa drivmedel träder i kraft
den 1 maj 2014.
De föreslagna åtgärderna bedöms vara
förenliga med rådets direktiv 2003/96/EG av den
27 oktober 2003 om en omstrukturering av
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, det s.k. energiskattedirektivet129. Vid inblandning av biodrivmedel i
bensin eller dieselbränsle uppfylls EU:s minimiskattenivåer för den totala bränsleblandningen
vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.
Förslaget om ändrad energiskatt kan inte
anses innehålla någon sådan teknisk specifikation
som avses i artikel 1.3 av Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 130. Regeringen bedömer därför,
till skillnad från Kommerskollegium, att någon
anmälan enligt detta direktiv inte är nödvändig
på grund av att kopplingen till hållbarhetskriterierna grundar sig på unionsrättsliga
åtaganden. Regeringen anser inte heller att någon
anmälan enligt WTO:s TBT-avtal 131 krävs,
eftersom förslaget inte kan anses vara faktiskt
tvingande i avtalets mening.
6.19.14 Beskattning av biodrivmedel som
inte ingår i bensin eller
dieselbränsle
Regeringens bedömning: Biodrivmedel som
inte ingår i bensin eller dieselbränsle ges fortsatt
full befrielse från energiskatt, utöver att koldioxidskatt inte tas ut för dessa bränslen.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Lunds tekniska högskola,
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Trafikverket,
Statens Energimyndighet (Energimyndigheten),
Avfall Sverige, Bil Sweden, Svenska Petroleum och

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

129 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter

130 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).

131 Agreement on Technical Barriers to Trade (1995).
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Biodrivmedel Institutet (SPBI), E.ON Sverige
AB (E.ON) och Perstorp BioProducts (Perstorp)
stödjer förslaget om att behålla befrielse från
energiskatt och koldioxidskatt för höginblandade biodrivmedel. Lunds tekniska
högskola, Naturvårdsverket, Trafikverket, Statens
Energimyndighet, Avfall Sverige, Bil Sweden,
BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF), Energigas
Sverige, Motorbranschens Riksförbund, Svenska
Bioenergiföreningen (Svebio), E.ON, Perstorp
och SEKAB BioFuel Industries AB (SEKAB)
efterfrågar besked om hur länge skattebefrielsen
kommer att kvarstå. Lunds tekniska högskola,
Naturvårdsverket och Avfall Sverige framhåller
att besked om långsiktigheten är viktigt för att
ge branschen långsiktiga ekonomiska villkor för
investeringar. Bil Sweden och Motorbranschens
riksförbund förordar skattebefrielse till minst
2020. Skatteverket framför att omfattningen av
skattebefrielsen för HVO bör förtydligas. Enligt
Bil Sweden, Motorbranschens riksförbund, Svensk
kollektivtrafik, SPBI, EcoPar AB och Vest Buss
Sverige AB bör ren och höginblandad HVO ges
samma skattebefrielse som övriga höginblandade
biodrivmedel oavsett KN-nummer. SPBI anför
vidare att uppräkningen och konstruktionen av
skattebefrielse genom KN-nummer inte tar höjd
för utveckling och kommande biodrivmedel.
EcoPar AB och SPBI förordar en definition av
vad som avses med höginblandade biodrivmedel.
Svenska Bussbranschens Riksförbund påtalar att
om inblandning på över 15 procent av HVO
skulle beskattas som om det vore 100 procent
vanligt dieselbränsle så skulle det innebära att
endast ett fåtal fordonstillverkare kommer att
kunna erbjuda alternativ i form av etanoldrift
eller gasdrift för Euro VI fordon. Förbundet
menar att introduktionen av ett klimateffektivt
och hållbart biodrivmedel på den svenska
marknaden därigenom skulle försvåras. Svensk
kollektivtrafik anser att om höginblandning av
HVO inte får samma skattebefrielse som övriga
biodrivmedel uppstår stora svårigheter att ställa
om till förnybara drivmedel och avstyrker därför
förslaget om att högre inblandningar än 15
procent inte skulle befrias från skatt och framför
att HVO ska beskattas på samma sätt som
biogas och bioetanol. Energimyndigheten anser
att energiskatt bör införas även på
höginblandade biodrivmedel när de blivit mer
konkurrenskraftiga. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) förordar full energibeskattning av alla biodrivmedel, eftersom de

förslagna sänkningarna av energiskatten och
koldioxidskatten för höginblandade biodrivmedel skulle leda till ökad drivmedelsefterfrågan
och framförallt stödjer första generationens
drivmedel som ska fasas ut. Enligt VTI ger
förslaget inte några incitament för att utveckla
mer koldioxidsnåla biodrivmedel, eller att
energieffektivisera drivmedelsförbrukningen.
Skälen för regeringens bedömning: En ökad
användning av biodrivmedel bidrar till att
uppfylla de klimat- och energipolitiska målen till
2020 och är också viktig för de mer långsiktiga
ambitionerna inom klimat- och energipolitiken.
Med biodrivmedel avses i skattelagstiftningen
den andel av ett motorbränsle som utgörs av
beståndsdel som framställts av biomassa. Ett
kvotpliktssystem föreslås för att säkerställa
inblandning av biodrivmedel i bensin och
dieselbränsle (se 6.19.2.2).
För att nå de uppsatta målen är det viktigt att
höginblandade biodrivmedel ges fortsatt goda
förutsättningar och stabila spelregler. Den
nuvarande skattebefrielsen för höginblandade
och rena biodrivmedel (såsom ED95, E85 och
biogas) behålls även efter 2013. Avsikten är att
den framtida skattenedsättningen för dessa
bränslen ska fortsätta vara lika stor som i dag.
Grunden för beskattningen av dessa drivmedel bör vara densamma som för biodrivmedel
som ingår i bensin eller dieselbränsle. Detta
innebär alltså att för hållbara drivmedel utan
fossilt innehåll tas även i fortsättningen ingen
koldioxidskatt ut. Regeringen anser vidare, till
skillnad från VTI, att full befrielse från
energiskatt bör ges för andra hållbara höginblandade biodrivmedel än de som ingår i
bensin eller dieselbränsle för att dessa ska få
fortsatt goda konkurrensförutsättningar och
stabila spelregler. Även fortsättningsvis bör detta
åstadkommas genom avdrag i den skattskyldiges
punktskattedeklaration eller i särskild skattedeklaration.
Det är angeläget att främja ny och mer
effektiv teknik med minskade utsläpp av
växthusgaser. HVO, producerad av t.ex. skoglig
råvara, är ett exempel på sådan teknik. HVO är
ett biodrivmedel som definitionsmässigt är ett
dieselbränsle och därmed kommer energiskatt
enligt förslagets utformning att tas ut med
belopp som motsvarar energiskattesatsen för
jämförbart fossilt drivmedel. För att säkerställa
marknaden för sådana drivmedel föreslår
regeringen att minst 3,5 volymprocent av diesel427
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kvoten ska uppfyllas med särskilt anvisade
biodrivmedel. Alla kvotskyldiga aktörer måste
alltså säkerställa att minst 3,5 volymprocent av
deras kvotpliktiga dieselvolym utgörs av HVO
eller andra biodrivmedel med särskilda fördelar.
För biodrivmedel, som inte ingår i eller utgörs
av bensin eller dieselbränsle, föreslås fortsatt full
skattebefrielse för att ge dessa biodrivmedel
fortsatt goda konkurrensförutsättningar. Skattebefrielsen är ett statligt stöd, som endast kan
medges under förutsättning att biodrivmedlen
inte är överkompenserade. Den särskilda kvoten
för HVO innebär att regeringen, i motsats till
vad flera remissinstanser ansett, bedömer att
goda konkurrensförutsättningar för den HVO
som idag finns på marknaden säkerställs genom
regeringens förslag. Svenska Bussbranschens
riksförbund och Svensk kollektivtrafik framför att
om HVO inte får samma skattebefrielse som
övriga biodrivmedel uppstår stora svårigheter att
ställa om den tunga fordonsflottan till förnybara
drivmedel eftersom kommande Euro VI krav
kan innebära att syntetisk biodiesel blir det enda
alternativet i det arbetet. Regeringen vill dock
understryka att HVO utan inblandning av fossilt
dieselbränsle i dagsläget inte i någon större
utsträckning förekommer på marknaden. En
förändring i enlighet med vad remissinstanserna
anför skulle därför inte ha någon praktisk
betydelse för andelen biodrivmedel i transportsektorn på kort sikt.
Det är dock angeläget att utveckla de här
föreslagna styrmedlen på ett sådant sätt att de
successivt bidrar till att öka andelen hållbara
biodrivmedel, med fokus på biodrivmedel med
extra fördelar. Enligt regeringens bedömning är
därför såväl kvotpliktsystemet som skattereglerna instrument som inom ramen för
unionsrätten bör utvecklas över tiden.
Hanteringen av ren och höginblandad HVO är
således en fråga som regeringen avser
återkomma till i samband med framtida
överväganden om utformning av styrmedel för
att nå de energi- och klimatpolitiska målen.
Regeringen delar den åsikt om behov av
långsiktighet som flera remissinstanser lyft fram.
Avsikten är därför att skillnaden i beskattningen
mellan hållbara höginblandade biodrivmedel och
drivmedel utan fossilt innehåll och deras fossila
motsvarigheter framöver ska fortsätta att vara
lika stor som i dag. Beskattningen kan dock, som
Energimyndigheten
påpekat,
komma
att
förändras om så kallad överkompensation
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inträffar genom ändrade konkurrensförutsättningar. I sådant fall ska risken för överkompensation styra omfattningen av den skatt
som införs för de aktuella bränslena.
Om de aktuella drivmedlen inte omfattas av
ett hållbarhetsbesked behålls nuvarande regler
om att koldioxidskatt och energiskatt tas ut med
samma belopp per liter respektive kubikmeter
som för jämförbart fossilt drivmedel.
EU-rättsliga aspekter
Kommissionens statsstödsbeslut för den
nuvarande utformningen av skattereglerna för
höginblandade biodrivmedel och drivmedel
utan fossilt innehåll som uppfyller hållbarhetskriterierna löper, i likhet med godkännandet
avseende beskattningen av biodrivmedel i
bensin och dieselbränsle, ut den 31 december
2013. Under förutsättning att dagens regler
inte medför att överkompensation uppstår, är
avsikten att ansöka om ett förlängt statsstödsgodkännande avseende energiskattebefrielsen
för de aktuella bränslena. Regeringens avser att
ansöka om förlängning med sex år för statsstödsgodkännandet för att skattebefria höginblandade biodrivmedel och drivmedel utan
fossilt innehåll som uppfyller hållbarhetskriterierna. Åtgärderna bedöms vara förenliga
med artikel 16 i rådets direktiv 2003/96/EG av
den 27 oktober 2003 om en omstrukturering
av gemenskapsramen för beskattning av
energiprodukter och elektricitet, det s.k.
energiskattedirektivet132.
6.19.15 Konsekvensanalys
6.19.15.1

Inledning

Nedan redovisas konsekvenser för 2014–2017 av
förslaget till kvotpliktssystem samt ändrade
skatteregler för biodrivmedel.
Kvotpliktssystemet syftar till att öka andelen
biodrivmedel i motorbränslen och bidra till
långsiktiga förutsättningar på ett sätt som
eliminerar risken för överkompensation för
låginblandade biodrivmedel. I takt med att
priserna på bensin och dieselbränsle stigit har

132 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, (Celex 32003L0096).
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risken för att nuvarande skattebefrielse för
biodrivmedel innebär överkompensation ökat.
Om överkompensation inträffar kan berörda
företag bli återbetalningsskyldiga. Förslaget
innebär en långsiktig lösning för biodrivmedel
som ingår i bensin eller dieselbränsle där risken
för överkompensation elimineras. Om det inte
blir någon reglering kommer marknadskrafterna,
och då särskilt skattens storlek, att styra hur
mycket biodrivmedel som kommer att blandas
in. Framförallt när det gäller bensin är det då
osäkert om inblandningen av biodrivmedel
kommer att ske om de beläggs med energiskatt.
En höjning utöver de 5 volymprocent etanol
som i princip all blyfri 95-oktanig bensin
innehåller idag är än mer osannolik om de
beläggs med energiskatt. Detta beror på att det
krävs anpassningar av depåer och tankstationer
för att E10 ska kunna introduceras. Dessa
anpassningar kräver investeringar (jfr avsnittet
om konsekvenser för företag nedan). Att inte
reglera alls är således inget alternativ eftersom
överkompensationsproblematiken måste lösas
och regleringen utgör en viktig del för att nå
målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn.
Det finns flera alternativa lösningar, bl.a. har
det övervägts huruvida alla drivmedel skulle
omfattas av en kvotplikt. Bedömningen är dock
att det finns skäl att begränsa kvotplikten så att
den endast omfattar bensin och dieselbränsle.
Det främsta skälet är att gasformiga,
höginblandade eller rena biodrivmedel såsom
biogas, E85 eller ren FAME (fettsyrametylestrar) s.k. B100, skulle ha svårt att
konkurrera med låginblandade alternativ om de
skulle omfattas av kvotpliktsystemet så som det
föreslås utformas. Administrationen runt en
kvotplikt som utformas för att inkludera dessa
bränslen bedöms också bli omfattande i
förhållande till den mängd biodrivmedel som
skulle tillföras marknaden genom en sådan
utformning. Förslaget bedöms därför inte
påverka förutsättningarna för höginblandade
biodrivmedel och biodrivmedel utan fossilt
innehåll såsom E85, ED95, fordonsgas och ren
B100. Dagens skatteregler för dessa biodrivmedel, dvs. att ingen koldioxidskatt tas ut och
full befrielse ges från energiskatt, föreslås
behållas. Andra alternativa lösningar som har
övervägts redovisas under skälavsnitten.

6.19.15.2

Vilka berörs av förslaget

Förslagen berör främst företag som producerar,
säljer eller använder bensin, dieselbränsle och
biodrivmedel. Antal företag som omfattas av
kvotplikt och direkt träffas av regelverket
bedöms för bensin vara upp till 20 stycken, varav
större delen är leverantörer och en mindre andel
yrkesmässiga användare. Antal företag som
omfattas av kvotplikt för dieselbränsle bedöms
vara upp till 120–130 stycken. Av dessa är
merparten yrkesmässiga användare av dieselbränsle med eget skatteupplag som köper
obeskattat dieselbränsle av en av de större
drivmedelsleverantörerna. Indirekt påverkas
även producenter och importörer av biodrivmedel genom att efterfrågan och prissättningen
på biodrivmedel kan komma att påverkas genom
förslaget.
Drivmedelskonsumenter, såväl privatbilister
och företag, påverkas främst genom att förslaget
bedöms ha viss inverkan på slutkonsumentens
drivmedelskostnader för bensin och dieselbränsle. Till viss del kan även företag inom andra
sektorer än drivmedelsbranschen beröras som
råvaruproducenter eller som användare av
samma råvaror som används för biodrivmedelsproduktion. Energimyndigheten, Skatteverket
och i viss mån domstolarna berörs också av
förslaget.
Kvotplikten föreslås gälla för bensin och
dieselbränsle så som dessa definieras i
drivmedelslagen (2011:319) och omfattar således
bränsle som klassificeras enligt ett antal
specificerade nummer i EU:s gemensamma
tulltaxa, s.k. KN-nummer, och när bränslet är
avsett för motordrift. Det bedöms att
användning av bensin eller dieselbränsle i alla
typer av transporter (väg, tåg, fartyg, luftfartyg),
arbetsmaskiner och även stationära motorer
såsom generatorer eller gasturbiner kommer att
omfattas. Flyg och en stor del av sjöfarten
bedöms dock inte påverkas av kvotplikten
eftersom flygbensin och flygfotogen, liksom
olika typer av bunker- och tjockoljor som
används i stor uträckning i sjöfarten faller under
andra KN-nummer än sådana som föreslås
omfattas av kvotpliktssystemet. Det finns vissa
användningar av bensin och dieselbränsle enligt
de KN-nummer som omfattas som inte är
motordrift, såsom lösningsmedel eller uppvärmning. Dessa användningar kommer alltså
inte att omfattas av kvotplikt.
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6.19.15.3

Offentligfinansiella effekter

Skatteintäkterna beräknas öka med 0,51 miljarder kronor 2014, 0,65 miljarder kronor 2015
och 0,60 miljarder kronor 2016. Beräkningen för
2014 avser full energiskatt efter energiinnehåll på
4,8 volymprocent biodrivmedel i bensin (dagens
nivå) respektive 9,5 volymprocent biodrivmedel i
dieselbränsle (maj till december). För beräkningen 2015 tillkommer en höjning av kvoten
för biodrivmedel i bensin från 4,8 volymprocent
till 7 volymprocent (maj till december).
Tabell 6.23 Offentligfinansiella effekter 2014–2017

Energiskatt
efter
energiinnehåll
för biodrivmedel
i bensin och
dieselbränsle

Brutto
2014

Netto
2014

2015

2016

2017

Varaktig
effekt

0,51

0,51

0,65

0,60

0,60

0,60

Källa: Beräkningar baserade på uppgifter från Energimyndighetens
kortsiktsprognos.

6.19.15.4

Effekter för miljön

Förslaget beräknas medföra att koldioxidutsläppen minskar med ca 0,15 miljoner ton år
2014 (helårseffekt) och ca 0,27 miljoner ton
2015 (helårseffekt).
Vidare innebär förslaget att måluppfyllnaden
för andelen förnybar energi i transportsektorn
överträffas. Måluppfyllelsen beräknas uppgå till
14,4 procent 2014 och 14,9 procent 2015.
6.19.15.5

Förenlighet med EU-rätten

Förslagen bedöms överensstämma med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.
6.19.15.6

Ikraftträdandet

Regleringen innebär att kvotskyldiga i många
fall kommer att behöva öka andelen
biodrivmedel i den bensin och dieselbränsle
som används eller saluförs. Genom att
regelverkets ikraftträdande 2014 och höjning
av bensinkvoten 2015 läggs i maj i anslutning
till att drivmedelsbolagen byter från vinterkvalitet till sommarkvalitet i bränslena
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minimeras eventuella acceptansproblem hos
konsumenten som är kopplat till bränslets
köldegenskaper. Det ökar företagens möjligheter att uppfylla kvotplikten och underlättar
introduktionen av E10.
6.19.15.7

Effekter för företag och näringsliv

Bensin och introduktion av E10
Vid införandet av kvotpliktssystemet den 1 maj
2014 föreslås att kvoten för bensin sätts till
minst 4,8 volymprocent, vilket motsvarar dagens
inblandning av etanol. Från och med den 1 maj
2015 höjs kvoten till minst 7 volymprocent.
Detta bedöms ge drivmedelsleverantörerna
acceptabel tid att anpassa sina tankstationer och i
viss mån även depåer i tillräcklig utsträckning för
att kunna hantera bensin med högre inblandning
än dagens 5 volymprocent. Idag saknas
kommersiellt tillgängliga alternativa biodrivmedel till etanol som i någon större omfattning
kan användas i bensin. För att uppfylla kvoten
för bensin kommer etanolinblandningen i
merparten av bensinen att behöva öka från
dagens 5 volymprocent till upp till 7–10 volymprocent, vilket kräver introduktion av E10. Det
kommer att krävas investeringar för att anpassa
cisternerna till E10. På en stor del av tankstationerna kommer beläggningarna i cisternerna
att behöva bytas till ett mer korrosionsbeständigt material. Investeringskostnaden
bedöms vara upp till 100 000 kr per cistern. För
vissa mindre tankställen som samtidigt står inför
andra investeringar på grund av andra skärpta
miljö- och säkerhetskrav kan kostnaden bli
kännbar. Det finns därför skäl att följa
utvecklingen och vid behov återkomma till
frågan. En bensinkvot på minst 7 volymprocent
medger dock en flexibilitet för de kvotskyldiga
hur kvoten ska uppfyllas och innebär inget tvång
att tillhandahålla E10. Kvotskyldiga företag bör
exempelvis till en början kunna saluföra E10 på
större tankstationer och dagens E5 på mindre
tankstationer. Det senare kan dock i stället kräva
investeringar på depåerna för att kunna hantera
stora volymer av flera olika bränslekvaliteter.
Dieselbränsle
Kvoten för dieselbränsle föreslås vid införandet i
maj 2014 vara minst 9,5 volymprocent, varav
minst 3,5 volymprocent ska uppfyllas med
biodrivmedel som kan anses ha extra fördelar
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utöver hållbarhetskriterierna, dvs. andra generationens biodrivmedel producerade från avfall,
restprodukter, icke-livsmedel cellulosa eller
lignocellulosa. Upp till 6 volymprocent av
kvoten får alltså uppfyllas med alla hållbara
biodrivmedel som blandas in eller ingår i
dieselbränsle. Förslaget bedöms leda till att
inblandning av FAME (fettsyrametylestrar)
kommer att ske i en större andel av det
dieselbränsle som idag säljs utan biodrivmedel,
för användning i bl.a. industri, jord- och
skogsbruk och järnväg.
Vissa företag som av olika skäl inte kan
använda dieselbränsle med inblandning av
FAME i sin verksamhet kan få det svårare att
uppfylla kvotplikten och kan då komma att få
något ökade kostnader. Det kan vara användning
i reservkraftaggregat eller i annan verksamhet
som kräver längre lagring i egna tankar och där
omsättningen av dieselbränslen är låg. Tillgången
på dieselbränsle utan FAME för de användare
som behöver det bedöms dock bli tillräckligt
god. Detta eftersom kvoten kan uppfyllas med
flera olika biodrivmedel och eftersom kvotnivån
är på en nivå som medför tillräcklig flexibilitet.
Det kan innebära att företag väljer att använda
dieselbränsle med inblandning av syntetiskt
biodieselbränsle (t.ex. HVO) till en något högre
kostnad eller väljer att i stället köpa beskattat
dieselbränsle från sin leverantör för att undvika
kvotplikten. I det senare fallet kan företaget
köpa dieselbränsle utan biodrivmedel från
leverantören, men kan i gengäld komma att få
betala ett högre pris. Drivmedelskostnaden för
dessa företag kan sammantaget komma att öka
något mer än för företag utan dessa
begränsningar.
Förslaget innebär ökad drivkraft för
biodrivmedel från avfall och restprodukter,
vilket på kort sikt bedöms leda till viss ökad
avsättning och användning av fett- och oljerika
avfall och restprodukter både i Sverige och i
andra länder. På längre sikt bedöms
användningen av restprodukter från bl.a.
skogsbruk och jordbruk och andra cellulosabaserade råvaror att öka. För vissa av de fett- och
oljerika restprodukter som idag har alternativ
användning för exempelvis produktion av
kemikalier eller kosmetika, såsom tallolja eller
slakteriavfall, kan det innebära ökad konkurrens
om råvarorna och i förlängningen något höjda
priser. Det bedöms kunna ge något bättre
avsättningsmöjligheter för de företag som

genererar dessa restprodukter (såsom delar av
skogsindustrin och livsmedelsindustrin), och
något högre råvarupriser för de företag som
använder dessa råvaror för andra ändamål än till
drivmedel (såsom delar av kemikalieindustrin).
Förslagets påverkan bedöms dock vara
begränsad med tanke på att såväl biodrivmedel
och råvaror idag handlas på en global marknad
och ökad efterfrågan i Sverige endast torde få en
begränsad effekt på priser och tillgång globalt.
Slopat tullvillkor för etanol
Eftersom beskattningen av etanol i bensin
föreslås utformas på ett sådant sätt att den inte
innebär statsstöd medför det att dagens s.k.
tullvillkor för etanol försvinner eftersom
villkoret syftar till att motverka överkompensation.
Tullvillkoret innebär att skattenedsättningen
villkoras av att etanolen, eller motsvarande
mängd etanol, har anskaffats och antingen har
tulldeklarerats som odenaturerad etanol eller –
när etanolen har framställts inom EU – har
uppfyllt motsvarande krav när etanolen
levererats från producenten.
Tullvillkoret syftar till att motverka överkompensation. Tullvillkoret har dock även haft
effekt på importen av utomeuropeisk etanol. Vid
import från länder utanför EU gäller en hög tull
för odenaturerad etanol (0,192 Euro/liter).
Därför är utomeuropeisk etanol som importeras
för låginblandning inte konkurrenskraftig med
etanol från Sverige och övriga EU-länder i dag.
Som en följd av detta består den låginblandade
etanolen i dag nästan uteslutande av etanol från
Sverige och EU. Utan tullvillkoret kommer
utomeuropeisk etanol för låginblandning att
kunna importeras som denaturerad etanol till en
lägre tull (0,102 Euro/liter). Utomeuropeisk
etanol bedöms då kunna bli mer konkurrenskraftig med europeisk etanol, vilket
skulle kunna innebära att svenskproducerad
etanol åtminstone periodvis utsätts för ökad
konkurrens och prispress. Ökad konkurrens
från denaturerad etanol från tredje land bedöms
kunna ge lägre etanolpriser för låginblandning i
Sverige. Pumpriset på 95-oktanig bensin uppskattas kunna bli upp till 0,10 kronor per liter
lägre utan tullvillkoret. En ökad andel utomeuropeisk etanol kan på kortare sikt påverka den
genomsnittliga växthusgasreduktionen för den
etanol som används i Sverige. Enligt Energimyndigheten var genomsnittet för växthusgas431
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reduktion för etanol som användes i Sverige 62
procent under 2011, vilket är relativt högt i
jämförelse med flera på de globala marknaderna
förekommande etanolkvaliteter. Risken för
sänkningar av den genomsnittliga växthusgasreduktionen minskar dock över tiden, då den i
förnybartdirektivet
föreskrivna
successiva
ökningen av de krav som ställs på drivmedlen i
detta avseende ökar. LRF, Nordisk Etanol &
Biogas
AB,
Lantmännen
Energi
och
VärmlandsMetanol AB anser att dagens krav om
att låginblandad etanol ska vara odenaturerad
(det s.k. tullvillkoret) måste behållas tills
verkningsfulla styrmedel för klimateffektivitet
för biodrivmedel införs, eftersom ett slopat
tullvillkor gör utomeuropeisk etanol med sämre
miljöprestanda mer konkurrenskraftig. Statens
jordbruksverk anför att möjligheten att importera
etanol till en lägre tull för låginblandning innebär
att vi kommer att få en ökad konkurrens på
etanolmarknaden från tredje land och en ökad
prisvariation men att det är svårt att bedöma
exakt hur effekterna av denna ökade konkurrens
kommer att slå samt hur det kommer att påverka
jordbruksproduktionen i Sverige.
Det slopade tullvillkoret kan, som flera
remissinstanser också påpekat, innebära att
lönsamheten för svenska etanolproducenter blir
mer beroende av skördeutfall i olika länder,
valutafluktuationer samt av styrmedelsutvecklingen i stora producent- och konsumentländer
som USA och Brasilien. Samtidigt innebär
förslaget att efterfrågan på etanol, inklusive
svenskproducerad etanol, kommer att öka då
kvoten för bensin höjs till minst 7 volymprocent
i maj 2015. En sådan ökning från dagens
inblandning av etanol i bensin på 4,8 volymprocent bedöms långsiktigt stärka förutsättningarna för produktion av sådana biodrivmedel
som kan blandas in eller ingå i bensin, däribland
etanol. Vidare ska de minskade växthusgasutsläppen genom användningen av biodrivmedel
och flytande biobränslen, jämfört med användningen av fossila bränslen, vara åtminstone
50 procent den 1 januari 2017 (se artikel 17.2 i
förnybartdirektivet). Detta ska jämföras med
dagens krav på 35 procents minskning.
Kommande skärpning av kravet på växthusgasreduktion
från
35 volymprocent
till
50 volymprocent bedöms gynna produktion av
hållbara biodrivmedel. Eftersom beskattningen
av etanol i bensin föreslås utformas på ett sådant
sätt att den inte innebär statsstöd medför det,
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som utvecklats ovan, att dagens tullvillkor för
etanol
försvinner
i
skattelagstiftningen.
Regeringen finner, mot bakgrund av vad som
anförts ovan, inte skäl att införa ett sådant
villkor som krav inom kvotpliktssystemet.
Konkurrensförhållanden mellan företag
Separata kvoter, en för bensin och en för
dieselbränsle, bedöms minska påverkan på
konkurrensförhållandena mellan drivmedelsbolagen jämfört med vad en enda gemensam
kvot för bensin och dieselbränsle skulle innebära.
Det skiljer stort mellan olika drivmedelsbolag
hur stor andel av försäljningen som utgörs av
bensin respektive dieselbränsle. Eftersom det
med en gemensam kvot sannolikt skulle vara
lättare/billigare att uppfylla kvoten med ökad
andel biodrivmedel i bensin än i dieselbränsle
eller vice versa, kommer bolagens kostnad för att
uppfylla sin kvotplikt att skilja sig åt beroende på
hur stor andel av försäljningen som utgörs av
bensin respektive dieselbränsle. Eftersom dieselbränsle och bensin inte är omedelbara substitut
till varandra skulle det kunna ge en påverkan på
konkurrensförhållandena mellan företagen.
Tidsåtgång och administrativa kostnader
Förslaget bedöms medföra något ökade
administrativa kostnader för kvotskyldiga
företag, men förslagets utformning bedöms
dock kraftigt begränsa merkostnaderna. I stället
för en anmälningsplikt där kvotskyldiga företag
ska anmäla sig till tillsynsmyndigheten föreslås i
stället att tillsynsmyndigheten ska få uppgifter
om skattskyldiga företag från Skatteverket och
på så sätt kunna identifiera kvotskyldiga företag
och vid behov skicka förfrågningar och riktad
information om bestämmelserna till dessa.
Många av de rutiner som är nödvändiga för att
kunna visa att kvotplikten är uppfylld bedöms
redan finnas upprättade hos företagen genom de
åtaganden som ålagts kvotskyldiga företag
genom hållbarhetslagen och drivmedelslagen. I
och med att rapporteringen till Energimyndigheten av kvotuppfyllelse föreslås ske
årsvis och samordnas med rapporteringen enligt
drivmedelslagen och hållbarhetslagen bedöms de
administrativa merkostnaderna i samband med
rapportering vara små.
Små företag
De administrativa kostnaderna bedöms kunna
bli något högre för de företag som hanterar små
volymer bränsle. Dessa något högre kostnader
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bedöms inte vara tillräckliga skäl för att särskild
hänsyn ska tas i utformningen av kvotplikten.
Bedömningen är att det är möjligt för alla som
är skattskyldiga för kvotpliktiga mängder dieselbränsle och bensin att uppfylla kvotplikten. Om
den administrativa bördan upplevs för stor eller
om kvotplikten bedöms för svår att uppfylla för
vissa mindre företag kan de välja att köpa
beskattat bränsle från sin leverantör som då blir
kvotskyldig för bränslet i stället.
Effekter för hushållen
Ett genomförande av förslaget beräknas innebära
ett något högre pris på bensin och dieselbränsle
som innehåller biodrivmedel, dels som en följd
av att andelen biodrivmedel, som är dyrare än
den fossila motsvarigheten, blir högre än tidigare
dels som en följd av att låginblandade volymer
biodrivmedel beläggs med en höjd energiskatt.
De högre priserna motverkas samtidigt av att
bränslena innehåller minskade andelar av högt
beskattade fossila drivmedel.
Av biomassa framställd hållbar etanol med ett
energiinnehåll motsvarande 21,2 GJ per
kubikmeter beräknas energiskatten efter energiinnehåll uppgå till ca 2,04 kronor per liter 2014.
Detta innebär en höjning med 1,69 kronor per
liter jämfört med 2013. Av biomassa framställd
andel av FAME med ett energiinnehåll motsvarande 33 GJ per kubikmeter beräknas
energiskatten efter energiinnehåll uppgå till ca
1,62 kronor per liter 2014. Detta innebär en
höjning med 1,33 kronor per liter jämfört med
2013. Vid höjningar av kvotnivåer mildras den
totala effekten för hushållen eftersom den fossila
delen är högre beskattad. Sammantaget beräknas
priserna (inklusive punktskatter och moms) för
bensin och dieselbränsle, med det innehåll av
biodrivmedel som följer av kvotpliktsförslaget,
2014 bli 0,06 respektive 0,15 kronor per liter
dyrare vid försäljning till slutkund. 2015 och
2016 beräknas priset i stället minska för bensin
med 0,02 kronor per liter på grund av kravet på
ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin
med lägre energiinnehåll. Effekterna av ändrat
tullvillkor på bensinpriset har beaktats i
beräkningarna. När inblandningsnivåerna av
etanol ökar krävs mer bränsle för att köra en
given körsträcka eftersom etanol har lägre
energiinnehåll än bensin. Bränsleförbrukningen
och kostnaderna kan öka med ca 0,8 procent vid
7 procent etanol i bensin jämfört med nuvarande
inblandningsnivåer om 4.8 procent.

Förslaget bedöms leda till att dieselbränsle
och bensin helt utan biodrivmedel blir dyrare
relativt dieselbränsle och bensin som innehåller
biodrivmedel. För bensin gäller detta främst från
2015 då kvoten höjs. För att uppfylla kvotplikten och undvika kvotpliktsavgift för understigande volymer kan drivmedelsleverantörerna
behöva se till att öka försäljningen av dieselbränsle och bensin med biodrivmedel och
minska andelen dieselbränsle och bensin som
säljs utan biodrivmedel. Ett sätt att göra det är
att höja priset på bränsle utan biodrivmedel så att
bränsle med biodrivmedel är billigare. Det
innebär att de fordonsägare som har äldre bilar
som inte kan köras på E10 kan få något högre
bränslekostnader liksom de företag eller båtägare
som behöver använda dieselbränsle utan FAME
(fettsyrametylestrar).
De allra flesta bensinbilar som är i drift i
Sverige idag är anpassade för att köra på E10.
Vissa bilmodeller, framförallt vissa äldre bilar
från 1990-talet, är enligt biltillverkarna dock inte
anpassade för E10. Enligt uppgifter från
branschen kommer upp till 13 procent av dagens
bensinbilar även fortsättningsvis att behöva
köras på bensin med maximalt 5 volymprocent
etanol. Det är troligt att dagens 98-oktaniga
bensin kommer att utgöra det huvudsakliga
alternativet för de fordon som inte kan köras på
E10, medan 95-oktanig bensin främst kommer
att vara E10. Samordnade informationsinsatser
till fordonsägarna från främst biltillverkarna och
drivmedelsförsäljarna kommer att vara viktiga
för att fordonsägarna inte ska känna sig osäkra
på om deras fordon kan köra på E10 och därför i
onödan välja att tanka den dyrare bensinen med
lägre andel etanol. Även myndigheterna bör bistå
branschen med informationsinsatser. Erfarenheter från introduktion av E10 i bl.a. Finland och
Tyskland har visat att konsumenterna i större
utsträckning än väntat valt bort E10 till förmån
för bensin helt utan biodrivmedel, trots att deras
fordon är anpassade för E10 och att priset på
E10 varit betydligt lägre. Att höjningen av
bensinkvoten 2015 i ett första steg begränsas till
7 volymprocent bedöms minimera risken för att
liknande negativa effekter uppstår i Sverige.
För drivmedelsförsäljarna innebär förslaget
även viss administration och krav på anpassningsåtgärder vilka innebär högre kostnader som
överförs på konsumenten.
Den förväntade prisökningen är delvis en
ofrånkomlig konsekvens av regeringens ambi433
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tion att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn. Regeringen anser därför, trots vad
Motormännens Riksförbund anför, att energiskatten inte bör sänkas för att kompensera
kostnaden för bilisterna. Då det i ett längre
perspektiv inte är hållbart att vara beroende av
fossila drivmedel blir detta ett första nödvändigt
steg i arbetet med att fasa ut fossila drivmedel ur
transportsektorn. Den beräknade prisökningen
är marginell i jämförelse med de prisförändringar
som under senare år föranletts av fluktuationerna på den globala marknaden för råolja.
6.19.15.8 Effekter för myndigheter och
domstolar

Energimyndigheten
Regleringen innebär nya uppgifter för
Energimyndigheten. I samband med att
regelverket träder ikraft uppkommer kostnader för framtagande av föreskrifter och
vägledningar, information till berörda företag
samt utveckling av verktyg och rutiner för
rapportering och tillsyn. Till del kan detta
lösas genom att myndighetens nuvarande
arbete med de årliga övervakningsrapporterna
för biodrivmedel avsevärt begränsas med
nuvarande förslag om kvotplikt. På längre sikt
kan det krävas ytterligare personalresurser för
det löpande arbetet med tillsynen.
Skatteverket
Skatteverket påverkas av regleringen främst
genom skyldigheten att lämna uppgifter till
tillsynsmyndigheten om skattskyldiga för
bensin och dieselbränsle och andra uppgifter
om kvotskyldiga som tillsynsmyndigheten
behöver för sin tillsyn av lagen. Förslaget
kommer att medföra viss merkostnad för
Skatteverket i samband med ikraftträdandet
samt löpande under skattehanteringen.
De löpande kostnaderna för administration
och kontroll uppskattas av Skatteverket till
200 000 kronor per år. Skatteverket bedömer
också att kostnader om 300 000 kronor av i allt
väsentligt engångskaraktär uppkommer i
samband med införandet av de nya reglerna. Det
rör sig om uppdateringar av deklarationsupplysningar och stödtexter, information till
berörda företag (100 000 kronor) samt
systemutveckling för uppgiftsskyldigheten
gentemot Energimyndigheten (200 000 kronor).
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Regeringen gör bedömningen att dessa
kostnader kan hanteras inom befintliga och
beräknade anslagsramar inom utgiftsområdet.
Domstolarna
Tillsynsmyndigheten föreslås inte meddela
särskilda beslut om huruvida kvotplikt föreligger
eller inte. I stället kopplas kvotplikten till skattskyldigheten för vissa bränslen. Med utgångspunkt i uppgifter från Skatteverket kommer
tillsynsmyndigheten att begära redovisning av
kvotpliktens uppfyllande från den skattskyldige.
Om en sådan redovisning kommer in i tid och
om tillsynsmyndigheten anser att kvotplikten
har uppfyllts torde handläggningen i normalfallet
vara avslutad. Om en redovisning av kvotuppfyllnad däremot kommer in till myndigheten
för sent eller om myndigheten inte anser att
kvotplikten har uppfyllts kommer den som är
kvotskyldig att kunna påföras en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift. Beslut om dessa
avgifter ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt förslaget liksom beslut om föreläggande som förenats med vite inom ramen för
tillsynen. Måltillströmningen beräknas dock bli
liten då det är ett begränsat antal företag
(sammanlagt ca 150 stycken) som berörs av
regelverket och de flesta av dem förväntas
komma in med uppgifter i tid och uppfylla
kvotplikten för att slippa kännbara avgifter.
Förslagen till ändrade skatteregler är inte av
sådan beskaffenhet att någon ökad måltillströmning till de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms äga rum. Kammarrätten i
Stockholm anger att även om de mål som kan
tänkas komma till förvaltningsdomstolarna bör
vara förhållandevis få kan dessa bli komplicerade.
Domstolsverket påpekar att även om antalet mål
inte förväntas öka kan ett flertal mindre resurskrävande reformer av aktuellt slag medföra att
ett resurstillskott blir nödvändigt. Regeringens
tidigare bedömning om att det endast är ett fåtal
ärenden som bedöms bli överklagade kvarstår.
Mot bakgrund av regelverkets generella
utformning där det finns få särregleringar eller
möjligheter till undantag saknas skäl att tro att
målen vid domstolarna kommer att bli
komplicerade. Därför gör regeringen även
fortsättningsvis bedömningen att dessa ärenden
bör kunna hanteras inom ramen för Sveriges
Domstolars befintliga anslag.
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6.20

Skattereduktion för
mikroproduktion av förnybar el

Regeringens bedömning: För att underlätta för
privatpersoner och företag att investera i
produktion av el från förnybara källor för egen
förbrukning, bör en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införas.

Skälen
för
regeringens
bedömning:
Regeringen tillsatte den 26 april 2012 en
utredning, Utredningen om nettodebitering av
el, med uppdrag att ta fram lagförslag om
införandet av ett system för nettodebitering som
även omfattar kvittning av energi- och
mervärdesskatt och lämna lagförslag om vem
som bör vara skattskyldig för energiskatt på el.
Utredningens betänkande Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46) överlämnades den 14 juni 2013. Betänkandet är på
remiss t.o.m. den 9 oktober 2013.
I utredningen bedöms att ett system med s.k.
nettodebitering av el som omfattar kvittning av
energi- och mervärdesskatt strider mot rådets
direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006
om ett gemensamt system för mervärdeskatt.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att en
skattereduktion för mikroproduktion av
förnybar el införs i stället.
Den av utredningen föreslagna skattereduktionen ska ges till mikroproducenter av
förnybar el som har en säkring om högst
63 ampere. Underlaget för skattereduktionen är
den el som matats in på elnätet under ett
kalenderår, om motsvarande mängd el har köpts
tillbaka och tagits ut i samma anslutningspunkt.
Underlaget för skattereduktionen får varken
överstiga 10 000 kilowattimmar per skattskyldig
eller per anslutningspunkt. Både privatpersoner
och företag ska kunna få skattereduktion.
För att underlätta för privatpersoner och
företag att investera i produktion av el från
förnybara källor för egen förbrukning, har
regeringen för avsikt att gå vidare med utredningens förslag såvitt avser skattereduktion
för mikroproduktion av förnybar el. För att
ytterligare stödja mikroproduktion av förnybar
el och den miljönytta som den medför, anser
regeringen emellertid att gränsen för den
elförbrukning som kan ge skattereduktion bör

kunna fördubblas, dvs. höjas från 10 000 till
20 000 kilowattimmar per år.
De offentligfinansiella effekterna av det
aviserade förslaget bedöms medföra minskade
skatteintäkter med ca 3 miljoner kronor för 2014
och med ca 8 miljoner kronor för 2015.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
under riksmötet med ett förslag. Innan det
aviserade förslaget kan träda i kraft bedöms
emellertid att det behöver anmälas till och godkännas av den Europeiska kommissionen i statsstödshänseende. Mot denna bakgrund bedöms
ett förslag kunna träda i kraft tidigast den 1 juli
2014.

6.21

Sänkt energiskatt för blyfri
flygbensin

6.21.1 Ärendet och dess beredning
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag,
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014 (dnr Fi2013/1535). En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorian innehöll bl.a. förslag om sänkt
energiskatt för blyfri flygbensin. Promemorians
lagförslag i denna del finns i bilaga 5, avsnitt 2.
En remissammanställning finns tillgänglig i
Finansdepartementet (dnr Fi 2013/1535).
I detta avsnitt behandlas de delar av promemorians förslag som avser sänkt energiskatt för
blyfri flygbensin.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. förslag till
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5.
6.21.2 Bakgrund
6.21.2.1 Dagens EU-rättsliga och svenska regler

Lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad
LSE, reglerar skatter på bränslen och el.
Skattereglerna är anpassade till energiskatte435
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direktivet133. Direktivet innehåller bestämmelser
om vad som ska beskattas och hur detta ska ske.
Grundregeln i såväl energiskattedirektivet som i
LSE är att bränslen och el ska beskattas. Det
finns i direktivet en rad möjligheter, och i vissa
fall skyldigheter, för medlemsstaterna att medge
skattelättnader. Energiskattedirektivet tillåter
bl.a. i artikel 5 att medlemsstaterna tillämpar
differentierade skattesatser, förutsatt att skattesatserna är direkt kopplade till produktens
kvalitet och att medlemsstaterna iakttar
minimiskattenivåerna i direktivet. Skattebefrielse
är möjlig för energiprodukter som levereras för
användning som flygbränsle för annan luftfart än
privat nöjesflyg av artikel 14.1 b i energiskattedirektivet.
Nedsättning av eller befrielse från skatterna
kan vara utformade så att åtgärderna definitionsmässigt utgör statsstöd enligt reglerna i
fördraget
om
Europeiska
unionens
funktionssätt, EUF-fördraget. Kommissionen
har under 2008 antagit gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till miljöskydd, förkortat
miljöstödsriktlinjerna. Detta regelverk kan
aktualiseras t.ex. vid stödåtgärder i form av
befrielse från miljörelaterade skatter som
koldioxidskatt och energiskatt.
Flygbensin är skattepliktig enligt 1 kap. 2 §
LSE. Beloppet på den energiskatt och
koldioxidskatt som ska betalas anges i 2 kap. 1 §
LSE. För bensin anges olika skattebelopp
beroende på vilken miljöklass bränslet uppfyller.
Miljöklasserna definieras i drivmedelslagen
(2011:319), där det finns två miljöklasser för
bensin. Bensin måste minst uppfylla kraven för
miljöklass 2 för att få saluföras på den svenska
marknaden. Flygbensin omfattas dock inte av
definitionen av bensin i drivmedelslagen och av
den anledningen kan varken blyad eller blyfri
flygbensin uppfylla kraven för miljöklass 1 eller
2. Detta leder till att den beskattas som ”annan
bensin” enligt 2 kap. 1 § LSE 2. Skattebeloppet
är därmed detsamma oavsett om flygbensinen är
blyad eller blyfri.
Om flygbensinen förbrukats i luftfartyg, när
luftfartyget inte använts för privat ändamål,
medger
beskattningsmyndigheten,
efter

ansökan, återbetalning av skatten (se 9 kap. 3 § 4
LSE). Det är således endast förbrukning av
flygbensin för privat ändamål som rent faktiskt
träffas av energiskatt och koldioxidskatt.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö, som innebär att miljön ska vara fri
från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Målet ska vara uppnått senast 2020.
Bakgrunden till målet redovisades i avsnitt 4 i
propositionen Kemikaliestrategi för giftfri
miljö134. I budgetpropositionen för 2013
bedömde dock regeringen att det inte är möjligt
att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö till 2020
med i dag beslutade eller planerade styrmedel.
Som en följd av detta har regeringen fastställt
preciseringar som bl.a. innebär att användningen
av särskilt farliga ämnen så långt som möjligt ska
ha upphört 2020.
För att minska användningen av och på sikt
fasa ut särskilt farliga ämnen har regeringen även
antagit etappmål för att nå en Giftfri Miljö.
Kvicksilver, kadmium och bly kan orsaka
mycket allvarliga skador på människors hälsa och
miljön och räknas därmed till dessa särskilt
farliga ämnen.
Inverkan av bly på människor och miljö
Blyjonen är reproduktionstoxisk, dvs. påverkar
fertiliteten och kan skada fostrets utveckling.
Blyföreningar, t.ex. blyacetat, är klassificerade
som misstänkt cancerframkallande. Kemiska
ämnen som kan frisätta blyjoner till miljön är
också klassificerade som mycket giftiga för
vattenlevande organismer och kan orsaka
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Redan vid låg exponering kan bly skada
nervsystemet
och
medföra
försämrad
intellektuell utveckling och prestationsförmåga.
Foster och små barn är speciellt känsliga. Särskilt
när hjärnan utvecklas hos foster och små barn är
känsligheten stor. Andra effekter är högt
blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och
kärlsjukdomar hos vuxna. Det bly som ingår i
bensin är organiska blyföreningar som innebär
en större hälsorisk än oorganiskt bly genom att

133 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en
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det snabbt går in i blodet via inandningsluften
och även små mängder kan påverka hjärna och
nervsystem hos människor och djur.
Användning av flygbensin
Flygbensin används i flygplan med kolvmotorer.
Det är främst fråga om mindre flygplan inom det
lättare, icke kommersiella flyget.
2008 fanns det ca 2 000 registrerade flygplan
inom det lättare, icke kommersiella flyget i
Sverige (vikt max 2 000 kilogram, en eller två
motorer) som till övervägande del drivs med
flygbensin. Under senare år har det blivit
populärt med ultralätta flygplan som drivs med
flygbensin och har en lägre bränsleförbrukning
än traditionella flygplan.
Den i Sverige och övriga världen vanligt
förekommande flygbensinen AVGAS 100 LL
innehåller upp till 0,56 gram bly per liter bränsle.
Blyfri flygbensin tillverkas endast av ett fåtal
producenter i Europa.
Den totala förbrukningen av flygbensin i
Sverige, för såväl kommersiellt som privat
ändamål, uppgick 2012 till omkring tre miljoner
liter.
Tidigare regeringsuppdrag om miljöklass för blyfri
flygbensin
Regeringen har gett Transportstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att
införa en svensk miljöklass för blyfri
flygbensin 135. I sin redovisning till regeringen
den 15 december 2009 bedömde Transportstyrelsen att en svensk miljöklass för blyfri
flygbensin inte borde införas i den svenska
lagstiftningen. Anledningen var bl.a. att den
eventuella miljönyttan skulle kunna ätas upp av
möjligheten att få fler flygtimmar för samma
peng samt risken att vissa kommuner/flygplatser
endast skulle tillhandahålla blyfritt flygbränsle.
Regeringen såg dock ändå flera positiva hälsooch miljöeffekter och uppdrog mot den
bakgrunden
den
4
mars
2010
åt
Transportstyrelsen att ta fram ett förslag till en
specifikation för en svensk miljöklass för blyfri
flygbensin 136. Uppdraget redovisades genom att
Transportstyrelsen i augusti 2010 inkom med
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(M2009/1268/Mk).
136

Regeringsuppdrag

förslag på skatteklass för blyfritt flygbränsle
baserat på två olika bränslestandarder, med
tilläggskrav för andelen tillåtet bly.
6.21.3 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Energiskatten för flygbensin
som används för privat ändamål och som har en
blyhalt om högst 0,005 gram per liter, sänks till
3 kronor och 16 öre per liter.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer i
huvudsak med regeringens.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget
att erinra mot förslaget. Förvaltningsrätten i
Falun anför att differentierade skattesatser är ett
enkelt sätt att styra efterfrågan och användningen till miljövänligt bränsle. Skatteverket
avstyrker förslaget om differentiering av
energiskatten på blyfri flygbensin baserad på
användningsändamål. Skatteverket anför att den
föreslagna differentieringen av energiskatten på
blyfri flygbensin baserad på användningsändamål
inte är förenligt med bestämmelserna i
energiskattedirektivet (2003/96/EG). Skatteverket anför vidare att en differentiering av
energiskatten baserad på användningsändamål
innebär en ökad administrativ börda för den
skattskyldige och kontrollsvårigheter för
Skatteverket. Om en differentiering baserad på
användningsändamål ändå införs anser Skatteverket att det bör klargöras vem som är
skattskyldig i olika situationer när skatt
redovisats enligt den lägre skattesatsen trots att
den blyfria flygbensinen inte använts för drift av
luftfartyg. Naturvårdsverket, Hjelmco Oil
(Hjelmco) och Kungliga Svenska Aeroklubben
(KSAK) anser att sänkningen av energiskatten
för blyfri flygbensin är för liten. Enligt Hjelmco
är föreslagen reducering av skattesatsen för låg
för att de flygplatser som i dag endast har en
anläggning för blyad flygbensin ska få ekonomi i
att investera i ytterligare en anläggning för blyfri
flygbensin. Hjelmco och KSAK föreslår att
regeringen inför beskattning av flygbensin i nivå
med vanlig alkylatbensin, gärna i kombination
med full skattebefrielse i 7 år. Hjelmco anför
vidare att det finns risk att vissa delar av Sverige

(M2010/1523/Mk).
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inte kommer att hålla lager av blyfritt flygbränsle
före sänkningen av skatten om ett system för
återbetalning av för mycket erlagd skatt inte
skapas. Anledningen är att flygbensin i huvudsak
levereras inklusive skatt till flygplatsernas förråd
och att vissa flygplatser endast erhåller bränsle en
eller ett par gånger per år. Hjelmco anför också
att gränsvärdet för blyfri flygbensin bör höjas
från 0,005 gram per liter till 0,013 gram per liter
för att vara i linje med det pågående arbetet med
att skapa en europeisk standard för blyfri
flygalkylatbensin. Hjelmco rekommenderar ett
tillfälligt gränsvärde som inte fördyrar distributionen av flygbränsle och som inte försvårar en
övergång till en blyfri miljö. SPBI anför att de i
tidigare utredning avvisat förslaget med ny
miljöklass för blyfri flygbensin på grund av
risken att fel bränsle används för fel flygplan.
Trafikverket och SPBI poängterar att flygbensin
med tillsats av bly även i fortsättningen krävs i
vissa typer av motorer och understryker att det i
flygsammanhang är viktigt att följa flygplansmotortillverkarens rekommendationer när det
gäller val av drivmedel.
Skälen för regeringens förslag: Av den
flygbensin som används i Sverige är endast ca 10
procent blyfri. Utsläppen av bly från flygbensin
uppgick 2011 till 2,1 ton. De totala utsläppen av
bly till luft uppgick 2011 till 13,2 ton. Det
innebär att flygbensin står för ca 16 procent av
Sveriges utsläpp av bly till luft. Ett viktigt skäl till
att flygbensinen utgör en så stor utsläppskälla
för bly beror på att nästan all bensin till
vägtrafiken som säljs i Sverige numera är blyfri.
Utsläppen av bly kan leda till skador på
människor och miljö. Det bly som ingår i bensin
utgörs av organiska blyföreningar. Dessa innebär
en större hälsorisk än oorganiskt bly genom att
de snabbt går in i blodet via inandningsluften
och även små mängder kan påverka hjärna och
nervsystem hos människor och djur. Redan vid
mycket låg exponering kan bly påverka den
neurologiska utvecklingen hos barn, med t.ex.
inlärningssvårigheter som följd. Den största
exponeringen för bly hos invånare inom EU sker
via mat och vatten. Så länge det finns en fortsatt
tillförsel av bly från utsläpp till luft kommer
exponeringen via födan att fortsätta.
Regeringen har fastställt preciseringar av bl.a.
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som innebär att
användningen av bly och andra särskilt farliga
ämnen så långt som möjligt ska ha upphört 2020.
För att minska användningen av bly och
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därigenom bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö, bör energiskatten
sänkas för flygbensin med mycket låga blyhalter,
så kallad blyfri flygbensin.
Flygbensin omfattas inte av definitionen av
bensin i drivmedelslagen (2011:319) och det
bedöms av den anledningen inte lämpligt att i
drivmedelslagen införa den nya miljöklassen för
flygbensin som Transportstyrelsen föreslagit i
redovisningen av regeringsuppdraget om miljöklass för blyfri flygbensin (M2010/1523/Mk).
En lägre energiskatt för blyfri flygbensin
åstadkoms i stället lämpligen genom ändringar i
LSE. Eftersom flygbensin inte omfattas av
definitionen av bensin i drivmedelslagen kan
varken blyad eller blyfri flygbensin uppfylla
kraven för bensin i miljöklass 1 eller 2 och det
finns därför inga skäl att under punkten 1 i 2
kap. 1 § LSE inkludera flygbensin (KN-nr 2710
11 31). Både blyad och blyfri flygbensin
beskattas därmed som ”annan bensin” under
punkten 2 i 2 kap. 1 § LSE. För att möjliggöra en
sänkning av energiskatten på blyfri flygbensin
bör en ny energiskattesats för sådan flygbensin
som används för drift av luftfartyg införas
genom en ny punkt 7 i 2 kap. 1 § LSE. Utgångspunkten bör vara en energiskatt i nivå med den
som gäller för bensin som uppfyller krav för
miljöklass 2, dvs. 3 kronor och 16 öre per liter.
Regeringen anser att denna nivå, trots vad
Hjelmco och KSAK anför, är väl avvägd mot
bakgrund av att en lägre energiskatt kan leda till
ett ökat flygande vilket kan äta upp en del av
miljövinsten avseende lägre blyutsläpp.
Eftersom gränsvärdet för bly är 0,005 gram
per liter både i bensin i miljöklass 1 och
miljöklass 2 enligt specifikationerna i drivmedelslagen, anser regeringen, trots att Hjelmco
vill höja gränsvärdet till 0,013 gram bly per liter,
att det är lämpligt att använda samma gränsvärde
för den blyfria flygbensin som föreslås få sänkt
energiskatt. Blyad och blyfri flygbensin
distribueras i dag vanligen i samma tankbilar.
Detta medför att det finns risk för kontaminering av bly även till den blyfria kvaliteten.
Ett gränsvärde på 0,005 gram bly per liter ger en
marginal för risken för kontaminering av bly vid
distributionen.
Regeringen bedömer att det inte finns skäl att
införa en lag om återbetalning av betald skatt för
flygbensin som ligger i lager, ner till den nivå
som enligt förslaget kommer att gälla från och
med den 1 januari 2014, vilket Hjelmco anför.
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Situationen att lagerskatt betalas enligt nu
gällande skattesats trots att en del av lagret
kommer att finnas kvar och användas efter
ikraftträdande av den lägre energiskattesatsen,
påverkar endast användningen av blyfri flygbensin initialt och måste vägas mot den ökade
administrationen en sådan återbetalning skulle
medföra.
Kvaliteten på bensin i miljöklass 1 respektive 2
regleras genom drivmedelslagen. Syftet med
drivmedelslagen är att förebygga att bränslen
avsedda för motordrift skadar eller orsakar
olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Energiskattedirektivet ger medlemsstaterna rätt
att tillämpa differentierade skattesatser, förutsatt
att skattesatserna är direkt kopplade till produktens kvalitet och att medlemsstaterna iakttar
minimiskattenivåerna i direktivet. Regeringen
anser därför att differentieringen av energiskatten på flygbensin utifrån bränslets
blyegenskaper är förenlig med bestämmelserna i
energiskattedirektivet och har vid utformningen
av den lagtekniska lösningen beaktat
Skatteverkets synpunkter. Förslaget bedöms inte
vara av sådan beskaffenhet att en anmälan till
EU-kommissionen
för
statsstödsprövning
aktualiseras.
Förslaget bedöms inte föranleda behov av
anmälan till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter 137.
Lagförslag
Förslaget medför ändringar i 2 kap. 1 § LSE samt
2 kap. 1 § i dess lydelse enligt lagen (2012:681)
om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i
lagen (2009:1497) om ändring i LSE.
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 3.12 och
3.27.
Ändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2014. Förslaget till lag om ändring i
lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823)
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i
LSE ändrar redan beslutade lagändringar med
ikraftträdande den 1 januari 2015.

137 EUT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034.

6.21.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
I propositionen Beskattning av flygbränsle för
privat ändamål 138 beräknades statens ökning av
skatteintäkter med anledning av den nya
beskattningen av flygbensin för privatändamål
uppgå till 15 miljoner kronor per år. Beräkningen baserades utifrån att mängden förbrukad
flygbensin 2006 var 2,5 miljoner liter för privat
ändamål och antagandet att blyfri flygbensin
stod för ca 10 procent av förbrukningen. Med
utgångspunkt från statistik från SCB bedöms att
mängden flygbensin för privata ändamål uppgår
till ca 2 miljoner liter 2014. För 2014 beräknas
skatteintäkterna minska med 1 miljon kronor.
Beräkningen baseras på att energiskatten sänks
med 0,75 kronor per liter blyfri flygbensin för
privat ändamål och att denna flygbensin bedöms
stå för 60 procent av förbrukningen 2014.
Varaktigt beräknas skatteintäkterna minska med
2 miljoner kronor, när all flygbensin för privat
ändamål är blyfri.
Effekter för miljön
Utsläppen av bly från flygbensin uppgick 2011
till 2,1 ton. Förslaget om att sänka energiskatten
för flygbensin med en blyhalt om högst 0,005
gram per liter bedöms leda till en minskad
användning av blyhaltig flygbensin och därmed
färre människor som exponeras för bly. En total
övergång till blyfri flygbensin skulle således
minska utsläppen av bly till luft med ca 2 ton.
Förslaget bedöms särskilt minska lokal
exponering av bly för boende i närheten av
flygplatser.
Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget kan komma att medföra vissa
kostnader för Skatteverket för anpassningar av
system och blanketter m.m. Skatteverket har
beräknat att förslagen om sänkt energiskatt för
blyfri flygbensin medför kostnader av
engångskaraktär
om
250 000
kronor.
Skatteverket bedömer vidare att ett införande av
en differentiering av energiskatten på blyfri
flygbensin utifrån blyhalt medför en ökning av
kostnaderna för kontroll om 100 000 kronor per
år. Regeringen bedömer att kostnaderna kan

138 Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr 2007/08:164.

439

PROP. 2013/14:1

hanteras inom befintliga och beräknade
anslagsramar inom utgiftsområdet. Regeringen
bedömer, i likhet med Förvaltningsrätten i Falun,
att förslagen inte medför några merkostnader
eller något merarbete för de allmänna
förvaltningsdomstolarna.

6.22

Europadiesel

6.22.1 Ärendet och dess beredning
Riksdagen har tillkännagivit139 att regeringen bör
undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden
mellan dieselbränsle miljöklass 1 och miljöklass 3
(i vilken europadiesel ingår) kan minskas under
mandatperioden. Som en följd av Riksdagens
tillkännagivande har Trafikverket, på uppdrag av
regeringen, belyst skillnader i hälso- och
miljöpåverkan av att använda dieselbränsle av
miljöklass 1 och miljöklass 3 (i vilken
Europadiesel ingår). I uppdraget ingick bl.a. att
utifrån genomförd samhällsekonomisk analys ge
förslag på lämplig skatteskillnad mellan
dieselbränsle miljöklass 1 och miljöklass 3 och
hur skatteskillnaden kan förändras över tiden
fram till 2020. Finansdepartementet har remitterat Trafikverkets rapport. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet
(dnr Fi 2012/4346).
6.22.2 Bakgrund
6.22.2.1 Dagens EU-rättsliga och svenska regler

Lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad
LSE, reglerar skatter på bränslen och el.
Skattereglerna är anpassade till energiskattedirektivet140. Direktivet innehåller bestämmelser
om vad som ska beskattas och hur detta ska ske.
Grundregeln i såväl energiskattedirektivet som i
LSE är att bränslen och el ska beskattas. Det
finns i direktivet en rad möjligheter, och i vissa
fall skyldigheter, för medlemsstaterna att medge
skattelättnader. Energiskattedirektivet tillåter

139Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU21.
140Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
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bl.a. i artikel 5 att medlemsstaterna tillämpar
differentierade skattesatser, förutsatt att
skattesatserna är direkt kopplade till produktens
kvalitet och att medlemsstaterna iakttar
minimiskattenivåerna i direktivet.
Nedsättning av eller befrielse från skatterna
kan vara utformade så att åtgärderna definitionsmässigt utgör statsstöd enligt reglerna i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Kommissionen har under
2008 antagit gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd till miljöskydd, förkortat miljöstödsriktlinjerna. Detta regelverk kan aktualiseras t.ex. vid
stödåtgärder i form av befrielse från miljörelaterade skatter som koldioxidskatt och
energiskatt.
Dieselbränsle är skattepliktigt enligt 1 kap. 2 §
LSE. Beloppet på den energiskatt och koldioxidskatt som ska betalas anges i 2 kap. 1 §
LSE. Energiskatten på dieselbränsle är
differentierad i tre miljöklasser för att genom
skattedifferentieringar premiera hälso- och
miljömässigt bättre bränslekvaliteter. Dieselbränsle av miljöklass 1 är miljömässigt bättre än
dieselbränsle av miljöklass 3. Skillnaden i
energiskatt mellan dieselbränsle av miljöklass 1
och dieselbränsle av miljöklass 3 uppgår till 41
öre per liter 2013. Inom EU finns minimikrav på
dieselbränsle som motsvarar miljökraven i
miljöklass 3.
Regeringsuppdrag att belysa skillnader i hälso- och
miljöpåverkan av att använda dieselbränsle av
miljöklass 2 och miljöklass 3
Som en följd av Riksdagens tillkännagivande gav
regeringen den 22 juni 2011 Trafikverket i
uppdrag att belysa skillnader i hälso- och
miljöpåverkan av att använda dieselbränsle av
miljöklass 1 och miljöklass 3. Den genomförda
analysen visar att det först efter 2015 kan anses
vara samhällsekonomiskt motiverat att minska
på skillnaden i skatt mellan dieselbränsle av
miljöklass 1 och miljöklass 3. Trafikverket
rekommenderar
att
energiskatteskillnaden
mellan dieselbränsle av miljöklass 1 och
miljöklass 3 uppgår till 35 öre per liter från och
med 2015 och att det under 2015 genomförs
kompletterande mätningar för att säkerställa om
tunga fordon som uppfyller Euro VI och arbetsmaskiner som uppfyller Steg IV når de låga
utsläppsnivåer som förväntas. Trafikverket
rekommenderar vidare att energiskatteskillnaden
minskas ytterligare till 20 öre per liter under
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perioden 2018 till 2020 under förutsättning att
de kompletterande mätningarna stöder detta.
Angående koldioxidskatten anger Trafikverket
att den bör spegla skillnader i utsläpp av
koldioxid. I dag uppgår koldioxidskatten till
samma belopp oavsett dieselbränslets miljöklass.
6.22.3 Överväganden och förslag
Regeringens bedömning: Eftersom effekterna på

utsläpp av miljö- och hälsopåverkande ämnen är
svåröverblickbara bör den nuvarande skatteskillnaden mellan dieselbränsle av miljöklass 1
och dieselbränsle av miljöklass 3 (där
Europadiesel ingår) kvarstå.
Skälen för regeringens bedömning: I
rapporten Regeringsuppdraget att belysa
skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att
använda diesel av miljöklass 2 och miljöklass 3,
rekommenderar Trafikverket att energiskatteskillnaden mellan dieselbränsle av miljöklass 1
och miljöklass 3 minskas något från och med
2015, men anger samtidigt att den
samhällsekonomiska kostnaden för dieselbränsle
av miljöklass 3 är betydligt högre än för
miljöklass 1 i tätbefolkade områden. Trafikverket anger vidare att det av den anledningen är
motiverat att behålla en hög andel miljöklass 1 i
tätbefolkade områden, exempelvis Stockholm.
Den samhällsekonomiska merkostnaden baserat
på miljö- och hälsopåverkan för miljöklass 3 är
också betydligt större för arbetsmaskiner än för
personbilar. Trafikverket föreslår att det under
2015 genomförs kompletterande mätningar för
att säkerställa om tunga fordon som uppfyller
Euro VI och arbetsmaskiner som uppfyller Steg
IV når de låga utsläppsnivåer som förväntas. Om
de kompletterande mätningarna stödjer detta,
rekommenderar Trafikverket att energiskatteskillnaden minskas ytterligare under perioden
2018 till 2020.
Eftersom det vid en minskad energiskatteskillnad är svårt att säkerställa en hög andel
miljöklass 1 i tätorter och för användning i
arbetsmaskiner är effekterna på utsläpp av miljöoch hälsopåverkande ämnen svåröverblickbara.
Regeringen bedömer därför inte att en justering
av energiskatteskillnaden är lämplig att göra
under mandatperioden.

En övergång från diesel av miljöklass 1 till
miljöklass 3 kan även leda till att de av riksdagen
beslutade miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara
naturlig försurning blir svårare att nå.
Det kan övervägas om det efter 2015 bör
utföras nya mätningar för att se om utsläppen
från tunga fordon och arbetsmaskiner når de låga
nivåer som förväntas av kommande EU-krav.
Koldioxidskatten syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser från förbränning av
bränslen som innehåller fossilt kol. Detta uppnås
genom att öka kostnaderna för förbränning av
bränslen som innehåller fossilt kol och
därigenom släpper ut fossil koldioxid. Olika
kvaliteter av ett visst bränsle bör dock inte
beläggas med olika koldioxidskatt då de
administrativa kostnaderna kan bli höga av att
exakt beskatta enligt faktiska utsläpp av
koldioxid.

6.23

Ändrad beskattning av bränslen
för viss värmeproduktion

6.23.1 Ärendet och dess beredning
Dagens skattebefrielse för vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter innebär att överkompensation enligt EU:s regler om statligt stöd
föreligger för viss sådan användning. I en
promemoria som remitterats av Finansdepartementet den 1 juli 2013 föreslogs att
överkompensationen åtgärdas genom en
sänkning av koldioxidskatten för fossila bränslen
som förbrukas i värmeverk inom EU:s system
för handel med utsläppsrätter, förkortat EU
ETS. Promemorians lagförslag finns i bilaga 10,
avsnitt 2. En förteckning över remissinstanserna
finns i bilaga 10 avsnitt 3. Remissyttrandena
finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr
Fi2013/2608). I denna proposition behandlas
förslaget i promemorian.
Lagrådet
Förslaget om ändrad beskattning av bränsle för
viss värmeproduktion är enligt regeringens
bedömning författningstekniskt och även i
övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.
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6.23.2 Dagens EU-rättsliga och svenska
regler
Energiskattedirektivet samt lagen om skatt på
energi
Lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad
LSE, reglerar skatter på bränslen och el.
Skattereglerna är anpassade till energiskattedirektivet141. Direktivet innehåller bestämmelser
om vad som ska beskattas och hur detta ska ske.
Grundregeln i såväl energiskattedirektivet som i
LSE är att bränslen och el ska beskattas. Av olika
skäl kan viss användning av dessa energislag
undantas från beskattning, antingen genom
tvingande reglering eller att medlemsstaterna ges
en möjlighet till detta.
Europeiska kommissionen har i april 2011 lagt
fram ett förslag till ändringar av energiskattedirektivet, (KOM) 2011 169 slutlig.
Förslaget innebär bl.a. ändringar av grunderna
för beräkning av skattesatser och av
möjligheterna till framtida skattebefrielse för
biodrivmedel samt förhållandet mellan skattereglerna och EU ETS. Förslaget diskuteras för
närvarande i Europeiska unionens råd. Det är
ännu oklart hur en slutlig kompromiss i ärendet
kan utformas och när ett reviderat direktiv kan
komma att beslutas av rådet.
Artikel 16.1 i energiskattedirektivet ger
medlemsstaterna rätt att helt eller delvis tillämpa
skattebefrielse för bl.a. produkter som framställts av biomassa. Ett förbehåll för
skattebefrielsen är att den inte får medföra
någon överkompensation för merkostnaderna
för framställning av de aktuella biobränslena i
förhållande till de fossila bränslen de ersätter (se
artikel 16.3 i energiskattedirektivet). De
biobränslen som definieras som energiprodukter
enligt 1 kap. 3 § LSE är skattepliktiga enligt
2 kap. 3 § LSE. Skatt ska tas ut med de
skattebelopp som gäller för likvärdigt fossilt
bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE.
Skattelättnader tillämpas dock för bränslen
som framställts av biomassa. Av 7 kap. 3 § LSE
framgår att en skattskyldig får göra avdrag för
skatt på bränsle som den skattskyldige har
förbrukat eller sålt som bränsle för uppvärmning

och som utgör en energiprodukt enligt 1. KN-nr
1507–1518, 2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av
syntetiskt ursprung, eller 3. KN-nr 3824 90 99.
Det rör sig om vegetabiliska och animaliska oljor
och fetter, icke-syntetisk metanol samt den del
av fettsyrametylestrar och vissa andra produkter
som framställs av biomassa. På motsvarande sätt
får avdrag göras för skatt på biogas enligt 7 kap.
4 § LSE. En förutsättning för avdragsrätt är att
de angivna bränslena omfattas av ett
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. För biogas
gäller dock detta krav endast för motorbränsle
för transportändamål. Kravet på hållbarhet
grundar sig på krav enligt unionsrätten om att
flytande biobränslen måste uppfylla fastlagda
hållbarhetskriterier för att få dels räknas med vid
mätning av hur väl kraven rörande nationella mål
och kvoter för energi från förnybara källor
uppfylls, dels ges finansiellt stöd. Detta framgår
av artikel 17.1 c i förnybartdirektivet142.
Av artikel 17 i energiskattedirektivet följer att
medlemsstaterna har rätt att tillämpa skattelättnader för energiintensiva företag, under
förutsättning att minimiskattenivåerna enligt
direktivet iakttas. Med stöd av den
bestämmelsen tillämpas enligt LSE skattelättnader för bränslen som förbrukas inom
anläggningar som omfattas av EU ETS. Vid
annan värmeproduktion inom EU ETS än sådan
som sker i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller i kraftvärmeproduktion tas
koldioxidskatt ut på skattepliktiga insatsvaror
med 94 procent av den generella koldioxidskattenivån.
Överkompensation och annat om EU:s
statsstödsregler
Både koldioxidskatten och energiskatten är att
anse som miljörelaterade skatter. Nedsättning av
eller befrielse från skatterna kan vara utformade
så att åtgärderna definitionsmässigt utgör
statsstöd enligt reglerna i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, förkortat
EUF-fördraget. EU-kommissionen har under
2008 antagit gemenskapens riktlinjer för statligt

142 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april
141 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en

2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter

och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och

och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096).

2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).
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stöd till miljöskydd, förkortat miljöstödsriktlinjerna143. Detta regelverk kan aktualiseras t.ex.
vid stödåtgärder i form av befrielse från
miljörelaterade skatter som koldioxidskatt och
energiskatt.
Grundförutsättningen för att statsstöd till
skydd för miljön ska kunna ges är att stödet har
en stimulanseffekt, att det är nödvändigt för att
åtgärden ska komma till stånd och är
proportionellt. Dessa förutsättningar behandlas
närmare i miljöstödsriktlinjerna. Härav följer
bl.a. att ett stöd som ges för bränslen som
framställts av biomassa endast får kompensera
för merkostnaderna för framställningen av
bränslet i förhållande till det fossila bränsle som
ersätts. I annat fall bedöms överkompensation
inträda. Vidare uppställs i punkt 101 av
miljöstödsriktlinjerna, med hänvisning till
bestämmelser i förnybartdirektivet, ett krav på
hållbarhet för stöd till biobränslen.
Kommissionen har, genom beslut i
statsstödsärende SA.35586 den 3 juni 2013
godkänt den nuvarande svenska skattebefrielsen
av flytande biobränslen för uppvärmning för
perioden den 1 januari 2013 – den 31 december
2018 (ännu inte publicerat i EUT). Detta beslut
utgjorde en förlängning av tidigare beslut den 22
juni 2007 i statsstödsärende N 866/2006 (EUT
C 220, 20.9.2007, s. 2).
Regeringen är enligt dessa statsstödsbeslut
skyldig att årligen rapportera till kommissionen
att någon överkompensation inte sker genom
den skattelättnad som ges till de flytande
biobränslena alternativt att föreslå åtgärder för
framtiden som innebär att överkompensationen
undviks. En skattskyldig som gör avdrag för
skatt på flytande biobränsle enligt 7 kap. 3 kap.
LSE är skyldig att till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer på
begäran lämna de uppgifter som regeringen
behöver för sin årliga rapportering till
kommissionen när det gäller frågan om huruvida
det statsstöd som genom avdraget ges för
bränslet medför överkompensation i strid med
EU-reglerna om statligt stöd.
Även den skattebefrielse som i dag ges för
bränslen som förbrukas i anläggningar som
omfattas av EU ETS är att betrakta som ett
driftstöd som faller under artikel 107 i EUF-

fördraget. Kommissionen har genom beslut i
statsstödsärende N22/2008 den 13 maj 2008
godkänt den lägre koldioxidskattesatsen som i
dag gäller för bränslen som förbrukas i
fjärrvärmeanläggningar inom EU ETS för
perioden den 1 juli 2008 – den 31 december 2017
(EUT C 184, 22.7.2008, s. 5).
6.23.3 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Koldioxidskatten sänks från
94 till 80 procent av den generella koldioxidskattenivån för bränslen som förbrukas vid
annan värmeproduktion inom EU ETS än som
sker i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: De allra flesta som yttrat
sig, däribland Förvaltningsrätten i Falun,
Kommerskollegium, Tullverket, Skatteverket,
Skogsstyrelsen, Konjunkturinstitutet (KI), Jordbruksverket, Konkurrensverket, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket, Energigas Sverige,
Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska
Petroleum & Biodrivmedels Institutet, är positiva
till förslaget eller har inget att erinra mot det.
Naturvårdsverket är positivt till att undanröja
överkompensation i energiskattesystemet men
anser att alternativen till och konsekvenser av
förslaget inte är tillräckligt utredda samt att
Sverige först i EU bör driva olika sätt att skärpa
handelssystemet innan man fortsätter att ta bort
eller sänka koldioxidskatten.
KI anser att en reduktion av koldioxidskatten
för värmeverk inom EU ETS innebär en
förbättring av svensk klimatpolitik som KI
förordar.
Energigas Sverige vill belysa förslagets
signalvärde, dvs. hur det kan komma att
uppfattas att koldioxidskatten sänks för att
undvika överkompensation, speciellt sedan vi har
ambitiösa klimatmål i Sverige. Svenska
Bioenergiföreningen (Svebio) anser att en
sänkning av koldioxidskatten ger fel politiska
signaler till marknadens aktörer.
Svenska Naturskyddsföreningen är emot den
föreslagna förändringen. Föreningen anser att

143 EUT C 82, 1.4.2008, s. 1, Celex 52008XC0401 (03).
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den föreslagna ändringen minskar incitamenten
att sluta använda fossil energi i fjärrvärmen samt
att energiskatt bör kunna tas ut för all energi för
att öka incitamenten för effektivisering så länge
som koldioxidskatten och andra styrmedel på ett
effektivt sätt styr mot ett 100 procent förnybart
energisystem. Svebio och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) avstyrker
den föreslagna förändringen. Svebio och SERO
föreslår att koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion som togs bort 1 januari 2013
återinförs. Svebio föreslår vidare att regeringen
tar initiativ för en diskussion inom EU om
revidering av överkompensationsregeln, som
med nuvarande utformning förhindrar en
framsynt och modern klimatpolitik.
Lantmännen, Svensk Torv och SERO ställer
sig bakom de av Svebio framförda synpunkterna.
Svensk Torv anser även att det finns en risk för
att torvens konkurrenssituation ytterligare
kommer försämras genom den föreslagna skatteändringen.
Kommerskollegium påtalar att om ett förslag
fastställer tekniska specifikationer kan det, enligt
kollegiets bedömning, vara anmälningspliktigt
enligt direktiv 98/34/EG. Statens Energimyndighet anser att införandet av en energiskatt
på enbart MFA (animaliska och vegetabiliska
oljor och fetter) skulle kunna ha analyserats i
promemorian men delar finansdepartementets
bedömning att en minskning av koldioxidskatten på fossila bränslen i värmeverk inom EU
ETS är möjlig att genomföra i sådan tid som
bedöms nödvändig för att godtas av
kommissionen som ett tillräckligt snabbt
genomfört åtgärdande av den uppkomna
överkompensationen.
Svensk Energi anser att fjärrvärmeanläggningar
som ofta belastas med koldioxidskatt har
konkurrensnackdelar gentemot tillverkningsindustrins värmeproduktion och efterfrågar
utredning och åtgärd av denna konkurrenssnedvridning. Svensk Fjärrvärme efterfrågar
förslag om utvidgning av skattenedsättning
genom 9 kap. 5 § LSE till att omfatta
förbrukning för leveranser till fler typer av
verksamheter.
Skälen för regeringens förslag: Befrielse från
energiskatt och koldioxidskatt gäller, som
utvecklats i avsnitt 6.23.2, för vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter, biogas samt vissa
andra bränslen som framställts av biomassa och
som förbrukats eller sålts som bränsle för
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uppvärmning. Skattebefrielsen utgör ett
driftsstöd enligt EU:s regler om statligt stöd.
Enligt gällande statsstödsbeslut är regeringen
skyldig att årligen rapportera till Europeiska
kommissionen att någon överkompensation inte
sker genom den skattelättnad som ges till dessa
flytande biobränslen alternativt att agera så snart
som möjligt för att åtgärda överkompensationen.
Om en konstaterad överkompensation inte
åtgärdas blir de företag som överkompenseras
skyldiga att betala tillbaka den del av
skattebefrielsen som motsvarar överkompensationen jämte ränta.
Energimyndigheten har i uppdrag att årligen
rapportera till regeringen om de skattebefriade
biobränslen överkompenserats. Övervakningsrapporten för 2012 (finns tillgänglig i
Näringsdepartementet, N2013/2318/E) visar att
överkompensation förelåg för mixade tjocka
vegetabiliska och animaliska oljor och fetter i
värmeverk. Överkompensationen av mixade
tjocka vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter i värmeverk 2012 uppgick till 30,40 kronor
per MWh (325 kronor per kubikmeter).
Orsaken var ökat pris för tjock eldningsolja
under året medan kostnaderna för de tjocka
vegetabiliska och animaliska oljorna och fetterna
legat i nivå med 2011. Övrig användning av
biobränslen som omfattas av statsstödsbeslutet
överkompenserades inte under 2012.
Dagens användning av vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter sker för
värmeproduktion i anläggningar som omfattas av
EU ETS. Överkompensation förelåg för 2012
för tjocka vegetabiliska oljor och fetter som
används i värmeverk. Åtgärder måste vidtas för
att åtgärda den uppkomna överkompensationen.
Det är angeläget att skatteregler och åtgärder är
hållbara och försvarbara i ett EU-rättsligt
perspektiv. Det är också viktigt att ge stabila
villkor för de aktörer som producerar och
handlar med flytande biobränslen.
Det finns i princip två sätt att minska risken
för överkompensationen. Antingen genom att
införa energiskatt efter energiinnehåll på
samtliga flytande biobränslen för uppvärmning
på en sådan nivå att överkompensationen hävs
eller genom att minska koldioxidskatten för
fossila bränslen som används i värmeverk inom
EU ETS och därigenom minska kostnaderna för
fossila bränslen i jämförelse med kostnaderna för
jämförbara biobränslen.
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För valet av en minskning av koldioxidskatten
på fossila bränslen i värmeverk inom EU ETS,
framför införandet av en energiskatt efter
energiinnehåll på flytande biobränslen för
uppvärmning, talar att det senare är en
lagtekniskt enkel åtgärd som är möjlig att
genomföra i sådan tid som bedöms nödvändig
för att godtas av kommissionen som ett
tillräckligt snabbt genomfört åtgärdande av den
uppkomna överkompensationen. Det är en
träffsäker åtgärd eftersom det endast är för
värmeverk som överkompensation föreligger.
Att höja energiskatten på de aktuella
biobränslena skulle riskera att påverka
användningen av vegetabiliska oljor och fetter i
kraftvärmeproduktion. Vidare ligger en sänkt
koldioxidskatt för fossila bränslen i värmeverk
inom EU ETS i linje med vad regeringen uttalat
om den principiella inriktningen på samordningen mellan ekonomiska styrmedel för
anläggningar inom handelssystemet (se prop.
2009/10:41 s. 137 f.).
Sammantaget anser regeringen, till skillnad
från vad flera remissinstanser framfört, att de
ovan redovisade skälen innebär att överkompensationen nu bör åtgärdas genom att
koldioxidskatten sänks för fossila bränslen som
används i värmeverk inom EU ETS, dvs. – som
det uttrycks i aktuella bestämmelser i
energiskattelagstiftningen – vid annan värmeproduktion inom EU ETS än som sker i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i kraftvärmeproduktion. En sänkning bör
ske från 94 till 80 procent av den generella
koldioxidskattenivån. Härigenom hävs den
överkompensation som uppkommit under 2012
och risken för framtida överkompensation
minskas. Skattereglernas hållbarhet gentemot
unionsrätten upprätthålls. Den föreslagna
sänkningen bedöms inte påverka förutsättningarna för Sverige att uppfylla sitt mål för
andel förnybar energi till 2020.
Den skattelättnad som i dag ges för bränslen
som förbrukas i värmeverk inom EU ETS är att
betrakta som ett driftstöd som faller under
artikel 107 i EU-fördraget. Genom förslaget sker
en ökning av befintligt stöd. Huvudregeln i
sådana fall är att kommissionen måste pröva och
godkänna åtgärdens förenlighet med den
gemensamma marknaden innan den kan träda i
kraft. Den ökning av budgeten för det befintliga
stödet som följer av förslaget är dock av sådan
omfattning att en sådan anmälan inte krävs, se

artikel 4.1 i kommissionens genomförandeförordning på statsstödsområdet144.
Regeringen bedömer att förslaget inte kan
anses innehålla en sådan teknisk specifikation att
någon anmälan av förslaget enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter
och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 145 är nödvändig.
De synpunkter som Svebio, Lantmännen och
Svensk Torv framför om koldioxidskatten för
kraftvärmeproduktion och en revidering av överkompensationsregeln, ligger inte inom ramen för
detta lagstiftningsarbete. Detsamma gäller vad
som Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme
efterfrågar om skillnader i koldioxidbeskattningen och möjligheten till skatteåterbetalning vid vissa värmeleveranser.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 6 a kap. 1 och
2 §§ LSE samt 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen
(2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om
ändring i LSE. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt
3.12 och 3.28. Ändringarnas föreslås träda i kraft
den 1 januari 2014.
6.23.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Förslaget innebär att koldioxidskatten för fossila
bränslen som förbrukas i värmeverk inom EU
ETS sänks från 94 till 80 procent av generell
koldioxidskattenivå. Med utgångspunkt från
uppgifter från Statens Energimyndighet om
förbrukning av fossila bränslen i värmeverk
beräknas skatteintäkterna minska med ca
10 miljoner kronor 2014.

144 Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004

om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140,
30.4.2004, s.1, Celex 32004R0794).
145 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).
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Effekter för företagen och hushållen
Det är angeläget att ge stabila villkor för de
aktörer som producerar och handlar med
flytande biobränslen. Förslaget åtgärdar den
konstaterade överkompensationen för 2012 och
minskar därigenom risken för framtida
överkompensation och efterföljande skyldighet
för återbetalning av stöd för företagen.
Effekter för miljön
Förslaget bedöms inte försämra biobränslenas
konkurrensvillkor i en sådan utsträckning att
användningen av fossila bränslen i värmesektorn
ökar. Värmeverken omfattas av EU ETS.
Utformningen av skattereglerna inom handelssystemet påverkar därför endast var inom
systemet som utsläppen sker. Eftersom
nedsättningen endast berör värmeverk inom
handelssystemet påverkas inte målet om att
minska klimatgaserna med 40 procent. Förslaget
bedöms inte heller påverka möjligheterna för
Sverige att uppfylla målet om 50 procent
förnybar energi i Sverige 2020.
Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget bedöms medföra vissa behov av
informationsinsatser från Skatteverkets sida till
berörda företag i anslutning till ikraftträdandet
av förslaget. Regeringen gör bedömningen att
kostnader för informationsinsatserna kan hanteras inom befintliga och beräknade anslagsramar.
Förslaget bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.

6.24

Definition av begreppet
skattepliktig för första gången
inom fordonsbeskattningen

6.24.1 Ärendet och dess bredning
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag,
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014 (dnr Fi2013/1535). En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorian innehöll bl.a. förslag till justering i
fordonsbeskattningen genom införandet av en
definition av begreppet skattepliktig för första
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gången. Promemorians lagförslag i denna del
finns i bilaga 5, avsnitt 2. Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En
remissammanställning finns tillgänglig i
Finansdepartementet (dnr Fi2013/1535).
I detta avsnitt behandlas de delar av
promemorians förslag som avser definitionen av
begreppet skattepliktig för första gången inom
fordonsbeskattningen.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. förslag till
lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
och förslag till lag om ändring i lagen (2006:228)
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Lagförslaget finns i bilaga 5, avsnitt 4.
Regeringen har i propositionen följt lagrådets
förslag. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5,
avsnitt 5. I förhållande till lagrådsremissen har
också en språklig ändring gjorts i lagtexten.
6.24.2 Bakgrund
Europeiska kommissionen har i ett EUpilotärende ställt frågor om beskattningen av
husbilar (dnr Fi2012/1826). Kommissionen har i
ärendet bett regeringen att lämna information
om beskattningen av husbilar som har förts in
till Sverige och som har blivit skattepliktiga här i
landet från och med den 1 januari 2011.
Kommissionens frågor rör bl.a. gränsdragningen
kring vilka husbilar som omfattas av den
viktbaserade fordonsskatten respektive den
koldioxidbaserade fordonsskatten. I frågorna tas
upp att en skillnad kan uppstå i beskattningen
genom att husbilar som har registrerats och
tagits i bruk i ett annat land än Sverige, innan de
registrerats i Sverige, omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten, medan andra
husbilar som endast har varit registrerade i
Sverige omfattas av den viktbaserade fordonsskatten.
I denna proposition lämnas förslag som syftar
till att förtydliga regelverket och att åstadkomma
en mer enhetlig beskattning mellan fordon som
endast har varit registrerade i det svenska
vägtrafikregistret och fordon som före
registreringen i vägtrafikregistret har varit
registrerade i ett fordonsregister i ett annat land.
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6.24.3 Gällande rätt
Vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt trädde i kraft den 1 maj 2006.
Genom vägtrafikskattelagen infördes bestämmelser om fordonsbeskattning som baseras på
fordons koldioxidutsläpp, vilka började tillämpas
från och med den 1 oktober 2006. Fordon som
inte omfattas av den koldioxidbaserade
beskattningen beskattas i stället enligt det äldre
viktbaserade systemet, vilket bl.a. regleras i lagen
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Enligt 1 kap. 1 § vägtrafikskattelagen ska
vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och
saluvagnsskatt betalas till staten för vissa fordon
enligt denna lag. För vissa personbilar, lätta
bussar och lätta lastbilar ska fordonsskatt i stället
betalas till staten enligt lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt. De fordon som
omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten är enligt 2 kap. 7 § vägtrafikskattelagen
personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare
(2 kap. 7 § första stycket 1). Även personbilar
klass I som är av tidigare fordonsår än 2006
omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten om de uppfyller kraven för miljöklass
2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den
upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen (2 kap. 7 §
första stycket 2). Vidare omfattas personbilar
klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit
skattepliktiga för första gången efter utgången av
2010 av den koldioxidbaserade fordonsskatten
(2 kap. 7 § första stycket 3). Av 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner följer att
med personbilar klass I avses personbilar som
inte tillhör klass II, och med personbilar klass II
avses husbilar.
Av 1 § lagen med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt framgår att fordonsskatt ska betalas
till staten för sådana bilar som avses i 3 § samt att
för övriga fordon finns bestämmelser i vägtrafikskattelagen. De fordon som beskattas
enligt lagen med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt är personbilar klass I som enligt
uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005
eller tidigare och som inte uppfyller kraven för
miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1
till den upphävda lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen,
samt personbilar klass II, lätta bussar och lätta

lastbilar som har blivit skattepliktiga för första
gången före utgången av år 2010.
Fordon som är eller bör vara registrerade i
vägtrafikregistret och som inte är avställda eller
enbart tillfälligt registrerade omfattas av skatteplikten enligt 2 kap. 1 § vägtrafikskattelagen och
3 § lagen med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt.
För de fordon som omfattas av den
koldioxidbaserade fordonsskatten tas fordonsskatt ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp enligt 2 kap.
7 § första stycket vägtrafikskattelagen.
För dieseldrivna fordon som omfattas av den
koldioxidbaserade fordonsskatten gäller att
summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och
ett miljötillägg tas ut (2 kap. 7 § andra stycket).
Bränslefaktorn är 2,33 och miljötillägget är 500
kronor för fordon som blivit skattepliktiga för
första gången före utgången av år 2007, och 250
kronor för fordon som blivit skattepliktiga för
första gången efter utgången av år 2007 (2 kap.
10 §).
De fordon som omfattas av lagen med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt beskattas enligt bilagan till lagen utifrån vad det är
för typ av fordon, om fordonet kan drivas med
dieselbränsle eller inte och utifrån fordonets vikt.
Sedan den 1 juli 2009 befrias personbilar
(klass I) med bättre miljöegenskaper från
fordonsskatt under de fem första åren från det
att fordonet blivit skattepliktigt för första
gången om fordonet uppfyller vissa utsläppskrav. Den 1 januari 2013 skärptes kraven för den
femåriga skattebefrielsen. Koldioxidutsläppskraven blev viktrelaterade och skattebefrielsen
utökades till att även omfatta personbilar klass II
(husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.
Skattebefrielsen regleras i 2 kap. 11 a §
vägtrafikskattelagen.
6.24.4 Begreppet skattepliktig för första
gången
I vägtrafikskattelagen och i lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt används i flera
bestämmelser begreppet skattepliktig för första
gången. Begreppet används bl.a. för att avgränsa
vilka personbilar klass II (husbilar), lätta bussar
och lätta lastbilar som omfattas av den
koldioxidbaserade fordonsskatten i 2 kap. 7 §
447

PROP. 2013/14:1

första stycket 3 vägtrafikskattelagen respektive
den viktbaserade fordonsskatten i 3 § 2 lagen
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Vidare används begreppet för att avgöra om
miljötillägget för dieseldrivna fordon som
omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten är 250 eller 500 kronor. Begreppet
används även för att avgöra om nya eller äldre
bestämmelser om befrielse från fordonsskatt för
fordon med bättre miljöegenskaper är tillämpliga
och under vilken tid en sådan bil omfattas av
dessa bestämmelser. Vad som avses med
skattepliktig för första gången har dock inte
definierats i lagstiftningen.
Vid tillämpningen av vägtrafikskattelagen och
lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt avses med skattepliktig för första gången
den tidpunkt då ett fordon för första gången har
blivit skattepliktigt enligt 2 kap. 1 § vägtrafikskattelagen eller 3 § lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt, dvs. den
tidpunkt då fordonet har registrerats eller borde
ha registrerats i vägtrafikregistret för första
gången under förutsättning att fordonet inte är
avställt eller endast tillfälligt registrerat. Av 12 §
lagen (2001:558) om vägtrafikregister följer att
fordon som huvudregel ska vara registrerade i
vägtrafikregistret för att få brukas.
För t.ex. en personbil klass II (husbil) som har
registrerats och tagits i bruk i utlandet före den
1 januari 2011 och som därefter har förts in till
Sverige, innebär med skattepliktig för första
gången således den tidpunkt då husbilen har
registrerats i det svenska vägtrafikregistret för
första gången, och inte den tidpunkt då fordonet
har tagits i bruk utomlands för första gången.
Följden av denna tillämpning är att begagnade
husbilar som har förts in från utlandet och
registrerats i Sverige efter den 1 januari 2011 i
vissa fall beskattas på ett annat sätt än husbilar
som endast har varit registrerade i Sverige.
Eftersom bestämmelserna om skattepliktens
inträde, och avgränsningen mellan den
koldioxidbaserade respektive den viktbaserade
fordonsskatten, även gäller för lätta bussar och
lätta lastbilar kan denna skillnad även uppstå för
sådana fordon.
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När ett fordon har blivit skattepliktigt för
första gången har vidare betydelse vid
tillämpningen av reglerna om miljötillägg och
reglerna om den femåriga skattebefrielsen för
fordon med bättre miljöegenskaper. Av 2 kap.
10 § andra stycket vägtrafikskattelagen följer att
miljötillägget för dieseldrivna fordon som
omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten är 500 kronor för fordon som har blivit
skattepliktiga för första gången före utgången av
år 2007, och 250 kronor för fordon som har
blivit skattepliktiga för första gången efter
utgången av år 2007. För t.ex. en dieseldriven
personbil som har registrerats och tagits i bruk
år 2007 i utlandet, och som har förts in och
registrerats i Sverige efter år 2007, innebär det att
det miljötillägg som påförs är 250 kronor i stället
för 500 kronor. Personbilar med bättre
miljöegenskaper befrias från fordonsskatten
under de fem första åren från det att bilen blir
skattepliktig för första gången om bilen
uppfyller de krav som uppställs i 2 kap. 11 a §
vägtrafikskattelagen. Kraven för den femåriga
skattebefrielsen skärptes den 1 januari 2013. Av
övergångsbestämmelserna till de nya reglerna
följer att äldre bestämmelser gäller för
personbilar som blivit skattepliktiga för första
gången före ikraftträdandet. Även i dessa fall kan
en skillnad i beskattningen uppstå mellan fordon
som har registrerats utomlands, innan de
registrerats i Sverige, jämfört med fordon som
enbart har varit registrerade i Sverige.
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6.24.5 Definition av begreppet skattepliktig
för första gången
Regeringens förslag: En definition av vad som

avses med skattepliktig för första gången införs i
vägtrafikskattelagen och i lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt. Med skattepliktig för första gången ska som huvudregel
avses den tidpunkt då ett fordon har registrerats
i vägtrafikregistret för första gången. För fordon
som har varit registrerade utomlands innan de
har registrerats i Sverige, ska i stället med
skattepliktig för första gången avses den
tidpunkt då fordonet för första gången har
registrerats i ett annat land. Om det inte går att
fastställa den tidpunkt då fordonet för första
gången registrerats i ett annat land, ska med
skattepliktig för första gången i sista hand avses
den 1 januari det år som är antecknat som
fordonsår i vägtrafikregistret.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. En mindre justering
har gjorts i den föreslagna bestämmelsen i
vägtrafikskattelagen.
Remissinstanserna:
Förvaltningsrätten
i
Falun, Kommerskollegium, Skatteverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens Energimyndighet, Regelrådet och Svenska Riskkapitalföreningen tillstyrker förslaget. Kommerskollegium anser att förslaget leder till att den
potentiella diskrimineringen av utländska fordon
försvinner. Trafikverket anser att förslaget kan
påverka fördelningen av vilka årsmodeller av de
aktuella biltyperna som tas in till Sverige.
Transportstyrelsen har vissa synpunkter på
konsekvensanalysen. Övriga remissinstanser har
inte lämnat några synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Vad som
avses med skattepliktig för första gången har inte
definierats i lagstiftningen. Som framgår i avsnitt
6.24.4 kan det vid tillämpningen av begreppet
under vissa förutsättningar uppstå en skillnad i
beskattningen mellan fordon som tidigare har
varit registrerade utomlands, jämfört med
fordon som endast har varit registrerade i
Sverige.
Mot denna bakgrund bör en definition införas
i syfte att förtydliga regelverket och att
åstadkomma en mer enhetlig beskattning mellan
fordon som endast har varit registrerade i det

svenska vägtrafikregistret och fordon som före
registreringen i vägtrafikregistret har varit
registrerade i ett fordonsregister i ett annat land.
Med skattepliktig för första gången bör som
huvudregel avses den tidpunkt då ett fordon för
första gången blir skattepliktigt enligt 2 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen eller, om lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt är
tillämplig, enligt 3 § den lagen. Av 2 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen och 3 § lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt följer att
fordonet är skattepliktigt om det är eller bör vara
registrerat i vägtrafikregistret och det inte är
avställt eller endast tillfälligt är registrerat. Denna
huvudregel utgör ingen materiell ändring, utan är
endast ett förtydligande i lagen.
Om ett fordon har varit registrerat i ett annat
land än Sverige före det har registrerats i
vägtrafikregistret, bör i första hand med
skattepliktig för första gången i stället avses den
tidpunkt då fordonet för första gången har
registrerats i ett annat land. Att uppgift ska
antecknas i vägtrafikregistret om datum för
första registrering utomlands vad gäller privatimporterade fordon framgår av förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister. Av bilaga 1 till
denna förordning framgår de uppgifter som ska
föras in i vägtrafikregistret enligt 2 kap. 1 § 1 i
förordningen. Enligt punkten 3 i bilagan ska
datum för registrering i Sverige föras in i
vägtrafikregistret. Vidare ska enligt samma
punkt uppgift om datum för första registrering
utomlands för privatimporterade fordon föras in
i vägtrafikregistret.
Det kan noteras att begagnade fordon som
har förts in till Sverige för att tas i bruk, måste ha
godkänts vid Transportstyrelsens ursprungskontroll innan de kan registreras i vägtrafikregistret.
Vid ursprungskontrollen ska bl.a. enligt 6 kap.
6 § förordningen om vägtrafikregister fordonets
identitet kontrolleras med utgångspunkt i
tidigare registrering. För ett fordon som förs in i
landet för att stadigvarande brukas och
registreras här ska till ansökan som huvudregel
bifogas registreringsdokument i original från
ursprungslandet. Om fordonet inte är registrerat
i ursprungslandet ska ursprunget styrkas på
annat sätt än genom registreringsdokument i
original enligt 13 kap. 11 § i Transportstyrelsens
föreskrifter om registrering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret (TSFS 2010:112). Även för
fordon som inte är privatimporterade finns
således i normalfallet, genom den ursprungs449
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kontroll som görs, uppgift tillgänglig om datum
för första registrering i utlandet. Att sådan
uppgift ska antecknas i vägtrafikregistret för
dessa fordon anges dock inte uttryckligen i
förordningen om vägtrafikregister på samma sätt
som gäller för privatimporterade fordon
(punkten 3 i bilagan till förordningen om
vägtrafikregister). Enligt regeringens mening
finns det anledning att förtydliga förordningen
om vägtrafikregister i denna del. Denna fråga
som enbart utgör en ändring i en förordning
behandlas i särskild ordning.
Det kan inte uteslutas att det i vissa fall inte
går att fastställa tidpunkten för första registrering i ett annat land, även om det i och för sig
framgår att fordonet har registrerats i ett annat
land före det har förts in till Sverige. Som en
särskild undantagsregel bör därför i dessa fall
med skattepliktig för första gången lämpligen
avses den 1 januari det år som utgör fordonsåret.
Enligt punkten 7 i bilaga 1 till förordningen om
vägtrafikregister framgår att fordonets fordonsår
(årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första
ibruktagandedatum) ska antecknas i vägtrafikregistret. I bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret
(TSFS 2009:59) framgår att den 1 januari
tillverkningsåret anses vara lämpligt att ange som
datum för när fordonet har tagits i bruk för
första gången i utlandet i de fall då sådan uppgift
från tidigare registerhandlingar saknas.
De föreslagna reglerna, som gäller fordon som
tidigare har varit registrerade utomlands, medför
att innebörden av skattepliktig för första gången
vid tillämpningen på sådana fordon harmoniseras
med vad som gäller för fordon som har registrerats i vägtrafikregistret och tagits i bruk för
första gången i Sverige. I båda fallen blir som
huvudregel registreringstidpunkten, oavsett i
vilket land registrering skett för första gången,
avgörande för när ett fordon anses ha blivit
skattepliktigt för första gången.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ny paragraf, 1 kap. 6 a §
vägtrafikskattelagen (2006:227), se avsnitt 3.22.
Vidare föranleder förslaget ändring i 2 § lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt, se avsnitt 3.23.
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6.24.6 Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: Ändringarna ska träda i kraft
den 1 januari 2014. Den nya bestämmelsen ska
inte tillämpas vid befrielse från fordonsskatt för
fordon med bättre miljöegenskaper om fordonet
före lagens ikraftträdande var befriat från
fordonsskatt. I övrigt ska äldre bestämmelser
fortfarande gälla för vägtrafikskatt som avser tid
före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. En mindre justering
har gjorts i den föreslagna övergångsbestämmelsen.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
yttrat sig i denna del.
Skälen för regeringens förslag: De föreslagna
ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2014.
Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § vägtrafikskattelagen ska inte tillämpas vid befrielse
från fordonsskatt för fordon med bättre
miljöegenskaper om fordonet före lagens
ikraftträdande var befriat från fordonsskatt
enligt 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen. Denna
övergångsbestämmelse gäller således enbart i
fråga om tillämpningen av 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen avseende sådana fordon som
före ikraftträdandet omfattades av skattebefrielsen och som ännu inte har varit befriade
från fordonsskatt under totalt fem år. Detta för
att undvika att vissa fordon får en kortare tid för
befrielse från fordonsskatt än vad fordonsägaren
har utgått ifrån. Avsikten med övergångsbestämmelsen är således att fordon som redan
omfattas av skattebefrielsen inte ska få kortare
tid av skattebefrielse till följd av ändringen.
Lagrådet anför att det bör framhållas att
bestämmelsen inte undantar fordon för vilka
femårsbefrielsen enligt 2 kap. 11 a § löpt ut. I
denna del kan regeringen konstatera att
övergångsbestämmelsen inte gäller för fordon
som redan har varit befriade från fordonsskatt
under fem år eftersom skattebefrielsen i dessa
fall har löpt ut.
I övrigt bör fortfarande äldre bestämmelser
gälla för vägtrafikskatt som avser tid före
ikraftträdandet. Ändringarna innebär bl.a. att
vissa fordon kommer att få en viktbaserad
fordonsskatt enligt lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt, i stället för en
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koldioxidbaserad fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. Av övergångsbestämmelserna följer
att de nya bestämmelserna blir tillämpliga på
vägtrafikskatt som avser tid från och med den
1 januari 2014.
6.24.7 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Förslaget till definition av begreppet skattepliktig för första gången medför vissa
offentligfinansiella effekter. De huvudsakliga
effekterna bedöms vara följande. De husbilar,
lätta bussar och lätta lastbilar som har förts in i
Sverige, och registrerats i vägtrafikregistret år
2011 eller senare men som har varit registrerade i
ett annat land före år 2011 kommer efter
lagändringen att omfattas av den viktbaserade
fordonsskatten enligt lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt, i stället för den
koldioxidbaserade fordonsskatten enligt vägtrafikskattelagen. Förslaget innebär också att
personbilar klass I som har förts in till Sverige
och registrerats i vägtrafikregistret den 1 januari
2013 eller senare, men som har varit registrerade
i ett annat land före år 2013 kommer att kunna
omfattas av de äldre bestämmelserna om
befrielse från fordonsskatten för fordon med
bättre miljöegenskaper (i stället för de nya
bestämmelserna med viktrelaterade koldioxidutsläppskrav). Slutligen medför förslaget att
dieseldrivna fordon som omfattas av den
koldioxidbaserade fordonsskatten och som
registrerats i vägtrafikregistret år 2008 eller
senare, men som före detta år har varit
registrerade utomlands, ska betala det högre
miljötillägget (500 kronor i stället för som
tidigare 250 kronor). Sammantaget bedöms
förslaget medföra minskade skatteintäkter med
6 miljoner kronor år 2014.
Effekter för företagen och hushållen
De huvudsakliga effekterna för företagen och
hushållen bedöms vara följande. Berörda
fordonsägare får efter förslaget ändrad
fordonsskatt. Flertalet berörda husbilar, lätta
bussar och lätta lastbilar får sänkt årlig
fordonsskatt. För en genomsnittlig lätt lastbil
(på omkring 2 650 kg och knappt 190 gr
CO2/km) bedöms effekten vara begränsad,
omkring 40 kronor lägre årlig fordonsskatt. För
en dieseldriven husbil på omkring 3 500 kg

bedöms effekten större, ca 2 300 kronor lägre
årlig fordonsskatt. Vissa fordon kan även få höjd
årlig fordonsskatt. Det gäller alternativbränsledrivna husbilar och lätta lastbilar. Totalt bedöms
drygt 9 000 husbilar, lätta bussar och lätta lastbilar få ändrad årlig fordonsskatt till följd av
förslaget.
Vissa fordon kan också efter lagändringen
komma att omfattas av äldre bestämmelser för
befrielse från fordonsskatten för fordon med
bättre miljöegenskaper (i stället för de nya
bestämmelserna med viktrelaterade koldioxidutsläppskrav). För bensindrivna personbilar
innebär det vanligen 360 kronor i skattebefrielse
per år och för dieseldrivna personbilar är värdet
av skattebefrielsen knappt 1 100 kronor per år.
Totalt bedöms ca 2 000 personbilar befrias från
fordonsskatten till följd av förslaget.
Slutligen kommer dieseldrivna fordon som
omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten som har förts in till Sverige och
registrerats i vägtrafikregistret år 2008 eller
senare men som har varit registrerade utomlands
år 2007 eller tidigare att få höjt miljötillägg med
250 kronor per år. Totalt bedöms förslaget
medföra höjt miljötillägg för drygt 14 000
dieseldrivna fordon som omfattas av den
koldioxidbaserade fordonsskatten.
Ändringarna innebär för vissa fordon att
fordonsskatt tas ut med ett annat belopp än
tidigare. För vissa fordon blir fordonsskatten
högre. Om fordonsskatten för dessa fordon har
beslutats för tiden efter ikraftträdandet enligt
äldre bestämmelser, ska tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för
ändringen till utgången av skatteåret, eller om
fordonsskatt har beslutats för en skatteperiod,
till utgången av skatteperioden enligt 5 kap. 13 §
vägtrafikskattelagen. Således kommer vissa
fordonsägare att tilläggsdebiteras fordonsskatt.
För vissa fordon blir fordonsskatten lägre. Om
fordonsskatten i dessa fall redan har betalats ska
överskjutande fordonsskatt återbetalas till den
som är skattskyldig vid lagändringens ikraftträdande enligt 5 kap. 13 § vägtrafikskattelagen.
Enligt 5 kap. 14 § andra stycket vägtrafikskattelagen behöver inte fordonsskatt enligt
beslut som anges i 5 kap. 13 § vägtrafikskattelagen betalas om den understiger
200 kronor. Återbetalning ska inte göras av
belopp som understiger 100 kronor. Bestämmelserna i 5 kap. vägtrafikskattelagen gäller även
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i fråga om fordonsskatt enligt lagen med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

eller de areella näringarna. Denna beskattning
bör ses över.

Effekter för miljön
Förhållandevis få fordon berörs av förslaget och
för flertalet berörda fordon är effekten på den
årliga fordonsskatten liten. Förslagets effekter på
miljön bedöms därför som små.

6.26

Effekter för myndigheter och domstolar
Förslaget bedöms medföra försumbara effekter
för Skatteverket. För Transportstyrelsen bedöms
vissa kostnader uppkomma eftersom förslaget
medför ändringar i myndighetens datasystem
och tilläggsdebiteringar samt återbetalningar av
fordonsskatt. Enligt en uppskattning från
Transportsstyrelsen uppgår kostnaderna till ca
1,5 miljoner kronor. De eventuellt tillkommande
kostnaderna för Transportstyrelsen och Skatteverket får finansieras inom den befintliga
anslagsramen.
Förslagen bedöms inte medföra några
merkostnader eller något merarbete för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.

6.25

Egenförbrukning av el vid
värmeföretags industrileveranser

Regeringens bedömning: Energibeskattningen av

el som förbrukas av värmeföretag för produktion
av värme som levereras till industrin och de
areella näringarna bör ses över.

Skälen för regeringens bedömning: I dag har
energibolag som levererar värme till industrin
möjlighet att genom återbetalning av skatt på
fossila bränslen som använts vid värmeproduktionen få samma skattemässiga situation
som om dessa bränslen använts av industrin för
att själv producera värmen. Detsamma gäller för
leveranser till jordbruk, skogsbruk och
vattenbruk. I möjligaste mån bör konkurrenssnedvridningar undvikas mellan värmeproduktion inom industrin och värmeföretag, när
produktionen sker för samma ändamål.
Energiskatt om 0,5 öre per kWh tas ut för den el
som industrin och de areella näringarna
förbrukar. Högre energiskatt gäller för viss el
som används av värmeföretag i samband med
produktion av värme som levereras till industrin
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Utredning om ekonomiska
styrmedel för kemikalier

Regeringens bedömning: En särskild utredare bör
tillsättas för att analysera den roll som
ekonomiska styrmedel kan spela för att minska
förekomsten av eller risken för exponering och
spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen i t.ex.
kläder eller hemelektronik.

Skälen för regeringens bedömning: En av
miljöpolitikens viktigaste uppgifter är att skapa
en giftfri miljö. Det övergripande målet för den
svenska miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Detta så kallade generationsmål har
utvecklats av riksdagen 2010 (se prop.
2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr.
2009/10:377). Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål rör ”Giftfri miljö”. Målet innebär
bl.a., utifrån den lydelse som riksdagen beslutade
om under 2010, att förekomsten av ämnen i
miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden.
Sveriges arbete inom kemikalieområdet är till
stor del inriktat på att driva dessa frågor framåt
inom EU och internationellt. Inom ramen för
vad som är möjligt enligt unionsrätten och andra
internationella åtaganden anser dock regeringen
att det är angeläget att parallellt med detta arbete
även vidta nationella åtgärder. Kemikalieinspektionen har därför ett fyraårigt regeringsuppdrag om framtagande och genomförande av
en handlingsplan för en giftfri vardag (se
regeringens beslut den 22 december 2010 i
ärende M2010/4966/Kk). I uppdraget anger
regeringen bland annat att kraftfulla åtgärder
behövs för att minska den direkta exponeringen
och den diffusa spridningen av hälsofarliga
ämnen från varor. De varugrupper som nämns är
bl.a. kläder och elektronik. Inom ramen för detta
uppdrag har Kemikalieinspektionen i februari
2013 presenterat rapporten ”När kan ekono-
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miska styrmedel komplettera regleringar inom
kemikalieområdet?” (rapport nr 1/2013).
Rätt utformade skatter och andra ekonomiska
styrmedel har stor potential att på ett
kostnadseffektivt sätt bidra till att de uppsatta
målen på miljöområdet kan nås. Ett område, där
regeringen särskilt ser behovet av att närmare
analysera förutsättningarna för att gå vidare med
ekonomiska styrmedel, är direkt exponering och
diffus spridning av hälsofarliga ämnen från olika
varugrupper. Regeringen avser därför att tillsätta
en särskild utredare för att analysera den roll
som ekonomiska styrmedel kan spela för att
minska förekomsten av eller risken för
exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen i t.ex. kläder eller hemelektronik.
En utgångspunkt för arbetet bör vara att reglerna
är enkla att tillämpa och kontrollera och inte
medför gränshandelsproblem eller på annat sätt
står i strid med Sveriges internationella
åtaganden.

6.27

Omräkning av koldioxid- och
energiskattesatser efter
prisutveckling (indexering)

Koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen
framgår av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi, förkortad LSE. På motsvarande sätt
anges energiskattesatserna på el i 11 kap. 3 §
LSE. Sedan 1994 har en årlig indexomräkning
skett av såväl koldioxid- och energiskattesatserna
på bränslen som energiskattesatserna på el.
Syftet är att realvärdesäkra skattesatserna. Senast
i november varje år ska regeringen, med stöd av
bestämmelser i LSE, i förordning lägga fast det
kommande kalenderårets koldioxid- och
energiskattesatser med hänsyn till den allmänna
prisutvecklingen.
Riksdagen beslutade under hösten 2009 om
ändringar i LSE av koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen för åren 2011, 2013
och
2015
(prop.
2009/10:41,
bet.
2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122). Av
praktiska skäl ansågs då inte att den årliga
indexomräkningen av skattesatser, för de år då
sådana förändringar genomförs, borde göras av
regeringen genom en förordning. I stället togs
hänsyn till prognostiserade förändringar i
konsumentprisindex redan i samband med att

koldioxid- och energiskattesatserna för 2011,
2013 och 2015 lades fast i LSE.
Några ändrade skattesatser på bränslen som
ska träda i kraft 2012, 2014 och 2016 har
däremot inte beslutats i LSE. Detsamma gäller
för energiskattesatserna på el för 2011 och
framåt. För dessa år sker alltså indexomräkning
av skattebeloppen genom en förordning som
utfärdas av regeringen senast i november året
innan respektive kalenderår. I dessa fall baseras
beräkningen på faktiska förändringar i
konsumentprisindex. Underlaget för omräkningen är de skattesatser på bränslen och el som
anges i LSE.
Koldioxid- och energiskattesatserna på bränslen för 2013 framgår av 2 kap. 1 § LSE i dess
lydelse enligt SFS 2012:680. I dessa fall sker
beräkningen av 2014 års skattesatser utifrån den
faktiska förändringen i konsumentprisindex
under perioden juni 2012 och juni 2013. Index
har under perioden minskat med 0,15 procent.
För 2014 medför indexomräkningen att skatten
på bensin, miljöklass 1 inte ändras på grund av
avrundningsregler. Skatten på dieselbränsle,
miljöklass 1 sänks med 0,8 öre per liter (1,0 öre
inklusive mervärdesskatt).
Energiskattesatserna på el framgår av förordningen (2012:700) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft
för år 2013. För energiskattesatserna på el sker
beräkningen av 2014 års skattesatser utifrån den
faktiska förändringen i konsumentprisindex
under perioden juni 2009 och juni 2013 och som
tillämpas på de i LSE angivna skattesatserna,
Index har under perioden ökat med 4,60
procent.
Indexomräkning av energiskattesatserna på el
medför att dessa skattesatser är oförändrade
2014 jämfört med 2013 på grund av
avrundningsregler.
Energiskattesatserna på el samt energi- och
koldioxidskattesatserna på bränslen för 2014
kommer att framgå av en förordning som
regeringen utfärdar senast i november 2013. De
av regeringen i denna proposition föreslagna nya
skattesatserna för viss flygbensin (se avsnitt
6.21) kommer inte att omfattas av indexomräkningen som sker för 2014, jfr
kommentaren till 2 kap. 1 § LSE i avsnitt 6.42.11.
Skattesatsförändringarna för de vanligaste
bränslena redovisas i tabell 6.24.

453

PROP. 2013/14:1

Tabell 6.24 Ändringar av skattesatser på vissa bränslen för
2014 jämfört med 2013, inklusive mervärdesskatt
Öre/liter och kr/m3
Energislag

Energiskatt

Koldioxidskatt

Mervärdesskatt

Summa

Bensin,
miljöklass 1,
öre/liter

0

0

0

0

Dieselbränsle,
miljöklass 1,
öre/liter

-0,3

-0,5

-0,2

-1,0

Eldningsolja, kr/m3

-1

-5

-1,5

-7,50

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Skatt på konsumtion m.m.– övriga
punktskatter
6.28

Trängselskatt

2011 års Vägtullsutredning överlämnade i
februari 2013 sitt slutbetänkande Trängselskatt –
delegation, sanktioner och utländska fordon
(SOU 2013:3). Betänkandet har remitterats och
remisstiden gick ut i maj 2013. Utredningens
betänkande bereds nu vidare inom regeringskansliet.
Den 11 juni 2013 remitterade Finansdepartementet en promemoria om förändringar
av trängselskatten i Stockholm med anledning av
trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden (Fi 2012/3828). Remisstiden
gick ut i augusti 2013. Regeringen avser att
återkomma i frågan under riksmötet.
Regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen (dir. 2013:22) har i juli 2013
i en framställan till regeringen lämnat förslag om
förändringar av trängselskatten i Stockholm.
Finansdepartementet har i september 2013
remitterat framställan. I remissen har utredningens förslag kompletterats med ett förslag till
författningstext som har tagits fram inom
Finansdepartementet. Regeringen bedömer att
höjd och breddad trängselskatt är en förutsättning för de infrastrukturinvesteringar som
förhandlas inom ramen för Stockholmsförhandlingen. Om någon av delarna i förslaget inte
bedöms kunna genomföras ökar behovet av
finansiering från berörda kommuner och
Stockholms läns landsting. Regeringen avvaktar
nu remissinstansernas synpunkter och utfallet av
förhandlingarna innan slutlig ställning tas till
förslaget.
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6.29

Reklamskatt

Regeringens bedömning: Det finns för närvarande

inte förutsättningar för finansiering av ytterligare
steg i avskaffandet av reklamskatten.
Skälen för regeringens bedömning: 1996 års
reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande
Avskaffa reklamskatten! (SOU 1997:53) ett
avskaffande av lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam. Den dåvarande regeringen
uttalade i prop. 1997/98:150 att man ansåg att
reklamskatten bör avskaffas. Det konstaterades
dock att det vid detta tillfälle saknades
förutsättningar att finansiera ett totalt
avskaffande av reklamskatten. Eftersom den
dåvarande regeringen ansåg att det förelåg
särskilt allvarliga problem när det gällde
beskattningen av reklamtrycksaker, föreslogs ett
avskaffande av skatten i denna del.
Reklamskatten på reklamtrycksaker avskaffades
den 1 januari 1999.
Riksdagen tillkännagav den 10 april 2002 som
sin
mening
vad
skatteutskottet
(bet.
2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) anfört om
att reklamskatten bör avvecklas och att frågan,
med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör
prioriteras vid kommande budgetberedning.
Sedan 2002 har frågan tagits upp i det årliga
budgetarbetet. Ett andra steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten genomfördes den
1 januari 2006. Regeringen föreslog därefter
hösten 2007 ett ytterligare steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten. Dessa ändringar
trädde i kraft den 1 januari 2008.
Skatteutskottet
har
i
yttrandena
2006/07:SkU2y till konstitutionsutskottet och
2006/07:SkU3y till finansutskottet anfört att det
ser med tillfredsställelse på att regeringen
aviserat att ytterligare en betydande del av den
resterande
reklamskatten
ska
avskaffas.
Utskottet erinrade också om att riksdagens
tidigare tillkännagivande avsåg en avveckling av
hela reklamskatten.
I budgetpropositionen för 2009 anförde
regeringen att det är viktigt att den resterande
reklamskatten avskaffas men att regeringen
bedömde att förutsättningar för att finansiera
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
för närvarande inte förelåg. Regeringen
prioriterade skatteändringar som ökar den

varaktiga sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten. Skatteutskottet delade i
yttrande 2008/09:SkU1y regeringens bedömning
men utskottet vidhöll sin tidigare inställning att
hela reklamskatten ska avvecklas och förutsätter
att detta kommer att ske i kommande förslag
från regeringen. I budgetpropositionen för 2010
vidhöll regeringen sin inställning att den resterande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen
prioriterade dock skattesänkningar som på kort
och lång sikt stärker sysselsättningen före
ytterligare sänkning av reklamskatten. Samma
bedömning gjorde regeringen i budgetpropositionerna för 2011, 2012 och 2013.
I uppdraget till Presstödskommittén (dir.
2011:112) ingår bl.a. att kartlägga vilken inverkan
det statliga stödet till dagspressen har på
konkurrenssituationen på såväl tidningsmarknaden som hela mediemarknaden, och i det
sammanhanget väga in vad som i SOU 1997:53
och bet. 2001/02:SkU20 anförts om effekterna
av reklamskatten. Presstödskommittén har överlämnat sitt betänkande den 11 september 2013
och har bedömt att reklamskatten bör avskaffas i
enlighet med riksdagens tillkännagivande från
2002. Betänkandet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Även i årets budgetberedning har frågan om
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
prövats. Regeringen anser, liksom tidigare, att
den resterande reklamskatten bör avskaffas.
Regeringen har dock, mot bakgrund av den
ekonomiska situationen och de utmaningar som
svensk samhällsekonomi står inför, fortsatt att
prioritera andra skatteändringar före ytterligare
sänkning eller avskaffande av reklamskatten.

6.30

Omräkning av tobaksskatt efter
prisutveckling (indexering)

Enligt bestämmelserna i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, förkortad LTS, ska det sedan den
1 januari 2011 ske en årlig indexomräkning av
tobaksskattesatserna. Syftet är att realvärdesäkra
skattesatserna. Senast i november varje år ska
regeringen, med stöd av en bestämmelse i LTS, i
en förordning lägga fast det kommande
kalenderårets tobaksskattesatser med hänsyn till
den allmänna prisutvecklingen. Skattesatserna
bestäms genom att de i LTS angivna skattebeloppen multipliceras med det jämförelsetal,
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uttryckt i procent, som anger förhållandet
mellan konsumentprisindex i juni månad året
närmast före det år beräkningen avser och
prisläget i juni 2011. När det gäller cigaretter ska
omräkningen endast avse styckeskatten.
Konsumentprisindex har mellan juni 2011 och
juni 2013 ökat med 0,87 procent. En
mervärdesskatteeffekt tillkommer om priset på
tobak i motsvarande mån förändras och om
köparen är en privatperson. För företag som har
rätt att dra av denna ingående mervärdesskatt
tillkommer
inte
någon
sådan
effekt.
Skattesatsförändringarna för tobak redovisas i
tabell 6.25. Tobaksskattesatserna för 2014
kommer att framgå av en förordning som
regeringen utfärdar senast i november 2013.
Skatten på cigaretter, cigarrer och cigariller är
oförändrad 2014 jämfört med 2013 på grund av
avrundningsregler.
Tabell 6.25 Ändringar av skattesatserna på tobak för 2014
jämfört med 2013, inklusive mervärdesskatt
Kr/styck och kr/kg
Tobaksprodukt

Indexomräkning av
tobaksskatt

Mervärdesskatt

Summa

Cigaretter, kr/styck

0

0

0

Cigarrer och
cigariller, kr/styck

0

0

0

Röktobak, kr/kg

-2,54

-0,63

-3,17

Snus, kr/kg

-0,56

-0,14

-0,71

Tuggtobak, kr/kg

-0,66

-0,16

-0,82

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

6.31

Höjd skatt på alkohol

6.31.1 Ärendet och dess beredning
Finansdepartementet remitterade våren 2011
promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 innehållande förslag bl.a.
om höjning av punktskatt på öl och vin med
12,7 procent och på sprit med 5 procent.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i
bilaga 4, avsnitt 3. En remissammanställning
finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr
Fi2011/1936). Förslagen i promemorian har
ännu inte genomförts.
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Lagrådet
Förslaget om höjd skatt på alkohol är enligt
regeringens bedömning författningstekniskt och
även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.
6.31.2 Gällande rätt
Beskattningen av öl, vin, andra jästa drycker än
vin eller öl, mellanklassprodukter och etylalkohol är harmoniserad inom EU. De inom EU
gemensamma bestämmelserna om alkohol är
reglerade i två direktiv. Dessa direktiv är rådets
direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om
harmonisering av strukturerna för punktskatter
på alkohol och alkoholdrycker och rådets
direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om
tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och
alkoholdrycker.
Direktiven reglerar skattestrukturer, minimiskattesatser och definitioner av de skattepliktiga
alkoholprodukterna. Bestämmelserna i alkoholskattedirektiven är genomförda i svensk rätt
genom lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
förkortad LAS, och förordningen (2010:173) om
alkoholskatt.
Enligt 2 § LAS ska skatt på öl tas ut per liter
med 1,66 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst
2,8 volymprocent tas ingen skatt ut.
Enligt 3 § LAS ska skatt på vin tas ut med
7,58 kronor per liter för drycker med en
alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent, med 11,20 kronor per liter för drycker
med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7
volymprocent, med 15,41 kronor per liter för
drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över
8,5 volymprocent, med 21,58 kronor per liter för
drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte
över 15 volymprocent, och med 45,17 kronor
per liter för drycker med en alkoholhalt över 15
men inte över 18 volymprocent. För vin med en
alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas
ingen skatt ut.
Enligt 4 § LAS ska skatt på andra jästa drycker
än vin eller öl tas ut på motsvarande sätt som
skatt på vin.
Enligt 5 § LAS ska skatt på mellanklassprodukter tas ut med 27,20 kronor per liter för
drycker med en alkoholhalt om högst 15
volymprocent och med 45,17 kronor per liter för
drycker med en alkoholhalt över 15 volym-
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procent. Exempel på drycker som beskattas som
mellanklassprodukter är madeira, portvin, sherry
och vermouth.
Enligt 6 § LAS ska skatt på etylalkohol, sprit,
tas ut med 501,41 kronor per liter ren alkohol.
6.31.3 Överväganden och förslag
Regeringens förslag: Punktskatten på öl, vin,
andra jästa drycker och mellanklassprodukter
höjs med ca 7 procent och på sprit med
1 procent.
Skatten på öl höjs från 1,66 kronor per
volymprocent till 1,78 kronor per volymprocent
alkohol och liter.
Skatten på vin och andra jästa drycker än vin
eller öl höjs för drycker med en alkoholhalt över
2,25 men inte över 4,5 volymprocent från
7,58 kronor till 8,11 kronor, för drycker med en
alkoholhalt över 4,5 men inte över
7 volymprocent från 11,20 kronor till
11,98 kronor, för drycker med en alkoholhalt
över 7 men inte över 8,5 volymprocent från
15,41 kronor till 16,49 kronor, för drycker med
en alkoholhalt över 8,5 men inte över
15 volymprocent från 21,58 kronor till
23,09 kronor, och för vin med en alkoholhalt
över 15 men inte över 18 volymprocent
från 45,17 kronor till 48,33 kronor per liter.
Skatten på mellanklassprodukter med en
alkoholhalt om högst 15 volymprocent höjs från
27,20 till 29,10 kronor och för drycker med en
alkoholhalt över 15 volymprocent från
45,17 kronor till 48,33 kronor.
Skatten på etylalkohol, sprit, höjs från
501,41 kronor till 506,42 kronor per liter ren
alkohol.
Den skatt som i vissa fall tas ut vid privat
import av alkohol från tredje land eller vid
punktskattekontroll av transporter justeras på
motsvarande sätt.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens förslag. Promemorians
förslag innebar en höjning av punktskatten på öl,
vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter med 12,7 procent och på sprit
med 5 procent.
Remissinstanserna: Statens folkhälsoinstitut,
Ekonomistyrningsverket, Svenska Läkaresäll-

skapet, IOGT-NTO och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) tillstyrker en höjning av
alkoholskatten. UNF framför dock att priset på
alkoholhaltiga drycker ökat betydligt mindre än
de flesta andra produkter enligt SCB. Att höja
skatten på alkoholhaltiga drycker med endast
12,7 procent innebär fortfarande att det är ett
betydligt mindre ekonomiskt betungade beslut
nu än för tio år sedan att köpa alkohol.
Systembolaget AB delar regeringens bedömning
att det finns skäl att höja skatten på alkohol.
Systembolaget AB framhåller dock att
skattenivån kan leda till bl.a. ökad smuggling.
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare motsätter sig en höjning av alkoholskatterna.
Skatteverket och Tullverket har inga synpunkter
på förslaget. Tullverket anför dock att det enligt
erfarenheter finns ett samband mellan en
höjning av skatten på alkohol och en ökning av
såväl den legala som den illegala införseln av
sådana varor. Tullverket anför att ett ökat
varuflöde och ökad illegal införsel påverkar
förutsättningarna för att bedriva verksamheten
och Tullverkets möjligheter att leva upp till
uppdraget. Sprit & Vinleverantörsföreningen
motsätter sig höjd skatt på alkohol och för fram
att bedömningen av förslagets konsekvenser
lämnar flera frågetecken bl.a. att en aktuell
omvärldsanalys understryker brister på vilket
förslaget vilar. Sveriges Bryggerier ställer sig
frågande till promemorian om ytterligare höjd
skatt på öl och cider. Att ytterligare öka
skillnaden mellan svensk öl köpt på
Systembolaget och svensk öl köpt vid gränshandel är att bädda för ökad gränshandel. Därtill
framför Sveriges Bryggerier att åtgärden riskerar
dränera Systembolaget på kunder och att den
svenska alkoholpolitiken och folkhälsan riskeras.
LO är i sak inte emot att skatten på sprit höjs
om det genomförs samtidigt med ytterligare
sociala instanser för att minska beroendet av
alkohol. LO anför vidare att när förslaget endast
presenterar skattehöjningar avvisas detta
eftersom politiken mot hög alkoholkonsumtion
endast förlitar sig på ekonomiska incitament.
Skattebetalarnas Förening ifrågasätter höjningen
på alkohol överlag.
Skälen för regeringens förslag: Det övergripande målet för samhällets och regeringens
alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala
skadeverkningar. Sambandet mellan pris på
alkohol och konsumtion av alkohol tenderar att
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få som effekt att de alkoholrelaterade problemen
minskar då priset stiger. Höjd skatt på alkohol
påverkar konsumtionen och utgör därför ett led
i regeringens arbete för främjandet av förbättrad
folkhälsa.
Punktskatten på alkohol har inte förändrats
nämnvärt sedan 1998 då den årliga omräkningen
av punktskatterna med konsumentprisindex
upphörde. De förändringar som skett sedan
1998 skedde i januari 2008 då skatten på öl
höjdes med 13 procent och skatten på vin
sänktes med 2 procent. Mellan åren 1998 och
2012 har inflationen i ekonomin totalt varit
22,25 procent medan priset på alkoholhaltiga
drycker endast ökat med 11,15 procent under
samma period.
Mot bakgrund av detta finns det skäl att höja
skatten på alkohol i syfte att motverka effekter
som närmast liknar en real skattesänkning vilket
skulle kunna motverka samhällets och regeringens alkoholpolitik för främjande av förbättrad folkhälsa genom att minska alkoholens
medicinska och sociala skadeverkningar. Statens
folkhälsoinstitut,
Ekonomistyrningsverket,
Svenska Läkaresällskapet, IOGT-NTO och
Ungdomens
Nykterhetsförbund
(UNF)
tillstyrker även en höjning av alkoholskatten.
Sedan Sveriges medlemskap i EU trädde i
kraft 1995 har införselkvoterna för alkoholdrycker höjts stegvis. Från och med den
1 januari 2004 gäller samma införselregler för
alkohol i Sverige som i andra EU-länder. Vid
förändringar i skatten på alkohol måste därför
även hänsyn tas till eventuella effekter på den
oregistrerade konsumtionen, dvs. alkohol som
förs in i Sverige från utlandet, vilket också
anförts av ett antal remissinstanser. Oregistrerad
konsumtion består av både resandeinförd
alkohol och alkohol som förts in illegalt.
Under perioden 1995–2004, när införselkvoterna för alkoholdrycker stegvis höjdes,
ökade den resandeinförda mängden alkohol
kraftigt medan den registrerade konsumtionen
(försäljning från Systembolaget, restauranger
och livsmedelsbutiker) inte förändrades i någon
större utsträckning. Under 2004 uppnåddes den
högsta totala alkoholkonsumtionen i Sverige på
omkring trettio år. Den oregistrerade konsumtionen uppgick då till 4 liter per person eller
38 procent av den totala alkoholkonsumtionen.
Därefter har den oregistrerade konsumtionen
sjunkit stegvis och var 2012 nere på 2 liter per
person vilket motsvarar 22 procent av den totala
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alkoholkonsumtionen. Därmed uppgick den
oregistrerade konsumtionen 2012 till hälften av
vad den var 2004 och är nu tillbaka på samma
nivå som på mitten av 1990-talet då införselkvoterna för alkoholdrycker började höjas. Den
registrerade konsumtionen av alkohol har
samtidigt mellan 1996 och 2012 ökat från 6 till
7,2 liter. Sammantaget kan konstateras att den
totala alkoholkonsumtionen har ökat med motsvarande 1 liter per person sedan 1996 medan
den oregistrerade konsumtionen är tillbaka på
samma nivå som på mitten av 1990-talet. Den
påtagligt ökade resandeinförseln av alkohol som
uppkom när införselkvoterna höjdes i samband
med EU-inträdet bedöms därmed ha avtagit och
hotar därför inte längre den registrerade
försäljningen av alkohol.
Inflationen på alkohol har mellan 2004 och
2012 varit högre i Danmark och Tyskland än i
Sverige. Danmark och Tyskland har också
genomfört flera alkoholskattehöjningar. Därutöver har bensinprisernas utveckling bidragit till
att det inte längre är lika lönsamt för svenskar att
resa till Danmark och Tyskland för att handla
alkohol. Sedan 2004 har den svenska kronan
förstärkts gentemot både euron och den danska
kronan. Trots detta är det i dag dyrare att handla
alkohol i Danmark och Tyskland än det var
2004. Den danska ölskatten sänktes under 2013
men är fortfarande högre än den var 2011
eftersom den höjdes betydligt 2012.
De synpunkter som har förts fram bl.a. av
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Sprit &
Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier
bör beaktas i förhållande till att skatten på
alkohol inte har förändrats i någon större
utsträckning sedan 1998 samt att det har blivit
dyrare att åka till Danmark och Tyskland och
handla alkohol jämfört med 2004. Det finns ett
samband mellan pris på alkohol och konsumtion
av alkohol som tenderar att få som effekt att de
alkoholrelaterade problemen minskar då priset
stiger. Höjd skatt på alkohol påverkar
alkoholkonsumtionen och utgör därför ett led i
regeringens arbete för främjande av förbättrad
folkhälsa.
I den tidigare remitterade promemorian Vissa
skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
föreslogs en höjning av skatten på öl, vin, andra
jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter med 12,7 procent medan skatten på
sprit föreslogs höjas med 5 procent.
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För att inte riskera en väsentligt ökad
resandeinförsel och smuggling föreslås att
skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller
öl och mellanklassprodukter höjs med ca
7 procent. En höjning med 1 procent föreslås för
skatten på sprit. Sprit är en priskänslig vara.
Stora prishöjningar riskerar att minska efterfrågan på registrerad sprit väsentligt. Höjd skatt
på sprit med 1 procent bedöms vara en marginell
höjning som inte påverkar konsumenternas val
mellan registrerad och oregistrerad sprit. Höjningen av alkoholskatten kan ses som ett sätt att
motverka den reala skattesänkning som skett
under senare år samtidigt som åtgärden är ett led
i att förbättra folkhälsan.
Den skatt som i vissa fall tas ut vid privat
import av alkohol enligt lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import m.m. och enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ändras på motsvarande sätt.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 2–6 §§ LAS, i
4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. samt i 3 kap. 5 a § lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter, se avsnitt 3.10, 3.11 och 3.16.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2014. Äldre bestämmelser ska fortfarande
gälla för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

behöver uppdateras inför ikraftträdandet.
Skatteverkets eventuellt ökade arbetsbörda och
kostnader kan hanteras inom befintliga
anslagsramar. Detsamma gäller en eventuellt
ökad arbetsbörda inom Tullverket. De
föreslagna lagändringarna bedöms inte komma
att påverka antalet mål, eller på annat sätt,
påverka arbetsbelastningen varken i förvaltningsdomstolarna eller i de allmänna domstolarna.
Effekter för företag
De som berörs av förändringarna är endast
företag som är skattskyldiga för alkoholskatt. En
förändring av skattesatsen bedöms inte förändra
den administrativa bördan för de nämnda
företagen.
Övriga konsekvenser
Sammantaget beräknas förslagen medföra att
priset på en burk 5,3 procentig starköl 50 cl, som
i dag kostar 15,60 kronor ökar till 15,98 kronor,
inklusive mervärdesskatt. Priset på en flaska vin,
75 cl med en alkoholhalt över 8,5 men inte över
15 volymprocent som i dag kostar 58 kronor
beräknas öka till 59,42 kronor, inklusive
mervärdesskatt. Priset på en flaska spritdryck
med 37,5 procent alkohol 70 cl som i dag kostar
188 kronor beräknas öka till 189,65 kronor,
inklusive mervärdesskatt.

6.31.4 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Förslaget medför ökade skatteintäkter på
0,73 miljarder kronor år 2014. Förslaget om höjd
skatt på öl (med en alkoholhalt över
2,8 procent), vin, andra jästa drycker än vin eller
öl och mellanklassprodukter med ca 7 procent
medför ökade skatteintäkter på 0,71 miljarder
kronor år 2014. En höjning av skatten på
spritdrycker med 1 procent medför ökade
skatteintäkter på 0,02 miljarder kronor år 2014.
De ökade skatteintäkterna inkluderar även ökade
intäkter från mervärdesskatt till följd av ökad
punktskatt.
Effekter för myndigheter
För Skatteverket kommer ändringarna att
medföra att texter i informationsbroschyrer
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Skatt på konsumtion –
mervärdesskatt
6.32

Frivillig skattskyldighet vid
uthyrning av verksamhetslokaler

6.32.1 Ärendet och dess beredning
Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Näringsliv,
Företagarna och Stockholms Handelskammare
har i en hemställan till Finansdepartementet och
Näringsdepartementet den 25 juni 2008 föreslagit förändringar av reglerna om mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (dnr Fi2008:4211).
Sveriges Kommuner och Landsting har i en
hemställan till Finansdepartementet den 27 juni
2011 (dnr Fi2011/3025) ansett att ett förenklat
förfarande utan ansökan och beslut bör införas
vid frivillig skattskyldighet. Regeringen har den
12 april 2012 gett Skatteverket i uppdrag att i en
förstudie analysera förutsättningarna för att
förenkla reglerna om frivillig skattskyldighet
genom att ta bort det särskilda ansöknings- och
beslutsförfarandet. Uppdraget redovisades i juni
2012 (dnr Fi2008/4211). I budgetpropositionen
för 2013 (prop. 2012/13:1, volym 1, s. 319)
uttalades att reglerna om frivillig skattskyldighet
vid uthyrning av verksamhetslokaler bör ses
över.
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria med olika förslag,
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014 (dnr Fi2013/1535). En sammanfattning av
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1.
Promemorians lagförslag i denna del finns i
bilaga 5, avsnitt 2.
Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns tillgänglig i bilaga 5, avsnitt 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag
som finns i bilaga 5, avsnitt 4. Lagrådet ansåg att
det var lämpligt med ett tydliggörande i
författningskommentaren till punkt 5 i övergångsbestämmelserna till förslaget. Regeringen
har i propositionen följt lagrådets förslag.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5.

Vissa redaktionella förändringar har dock gjorts i
lagtexten.
6.32.2 Bakgrund
Uthyrning av verksamhetslokal är normalt
undantagen från skattskyldighet. Det är dock
möjligt för hyresvärden att efter ansökan bli
skattskyldig för uthyrningen, under förutsättning att hyresgästen i lokalen bedriver
verksamhet som medför skattskyldighet eller
rätt till återbetalning av mervärdesskatt. En
hyresvärd som blir skattskyldig kan göra avdrag
för ingående skatt på ny- till- eller ombyggnad,
reparationer och underhåll m.m. Reglerna syftar
till att undanröja bristande neutralitet i
beskattningen mellan skattskyldiga som bedriver
verksamhet i egna lokaler och sådana som bedriver verksamhet i hyrda lokaler.
6.32.3 Gällande rätt
6.32.3.1 EU-rätt

I rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) 146 finns bestämmelser som
handlar om mervärdesskatt vid utarrendering
och uthyrning av fast egendom.
Skatteplikt och frivillig skattskyldighet
Transaktioner som utgör tillhandahållande av
tjänster mot ersättning ska vara föremål för
mervärdesskatt om tillhandahållandet sker inom
en medlemsstats territorium och transaktionen
genomförs av en beskattningsbar person som
agerar i denna egenskap. Utarrendering och
uthyrning av fast egendom är dock som
huvudregel undantagen från skatteplikt.
Undantaget för utarrendering och uthyrning
av fast egendom omfattar inte tillhandahållande
av logi inom hotellbranschen eller branscher med
liknande funktion, uthyrning av lokaler och
platser för parkering av fordon, uthyrning av
varaktigt installerad utrustning och maskiner
samt uthyrning av boxar. Medlemsstaterna får
besluta om ytterligare begränsningar av

146 EUT L 347, 11.12.2006 s. 1 (Celex 32006L0112).
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undantaget för fast egendom (artikel 135).
Medlemsstaterna får också medge beskattningsbara personer en valfrihet till beskattning vid
utarrendering och uthyrning av fast egendom.
Medlemsstaterna ska fastställa de närmare
villkoren för utövande av valfriheten. De får
också inskränka räckvidden av rätten till valfrihet
(artikel 137).
Avdragsrätt och jämkning
En beskattningsbar person har rätt att från den
mervärdesskatt han ska betala dra av
mervärdesskatt som ska betalas eller har betalats
i medlemsstaten för varor och tjänster som har
tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas
till honom av en annan beskattningsbar person
(artikel 168.1). Motsvarande gäller vid gemenskapsinterna förvärv och import. En justering
(jämkning) av storleken på det ursprungliga
avdraget ska göras om det var högre eller lägre än
vad den skattskyldiga personen hade rätt till.
Justering ska särskilt göras om det inträffar
någon förändring i de faktorer som beaktats vid
bestämningen av avdragsbeloppet. Jämkningsperioden för investeringsvaror som är fast
egendom kan vara högst 20 år (artikel 184-187).
Reglerna om jämkning av avdrag är tillämpliga
även när förändringen i avdragsrätten beror på
ett frivilligt val från den beskattningsbara
personen t.ex. användning av en valfrihet till
beskattning för utarrendering och uthyrning av
fast egendom.
6.32.3.2 Svensk rätt

Uthyrning av byggnader och anläggningar är
som huvudregel en verksamhet som inte medför
skattskyldighet till mervärdesskatt. Detta kan
vara en nackdel om hyresgästen bedriver en
verksamhet som medför skattskyldighet avseende mervärdesskatt. För att motverka detta
finns en möjlighet att ansöka om och beviljas
frivillig skattskyldighet för den som hyr ut
byggnader och anläggningar. Bestämmelserna
som avser upplåtelse av fastigheter och
möjligheterna till frivillig skattskyldighet vid
uthyrning av byggnader och anläggningar finns i
3 kap. och 9 kap. mervärdesskattelagen
(1994:200), förkortad ML. Det finns också
bestämmelser i 8 a kap. om jämkning av avdrag
för ingående skatt som är av betydelse vid
uthyrning av fastighet.

Skatteplikt och skattskyldighet
Enligt 3 kap. 1 § ML är omsättning av varor och
tjänster generellt skattepliktig om inget annat
föreskrivs. När det gäller fastigheter är dock
såväl omsättning av fastigheter som upplåtelse
eller överlåtelse av nyttjanderätt till fastigheter
undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML.
Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till
fastigheter omfattar också upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och
nätutrustning för mottagning av radio- och
televisionssändningar.
I 3 kap. 3 § ML föreskrivs att undantaget från
skatteplikt inte omfattar viss omsättning på
fastighetsområdet, t.ex. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.
I 3 kap. 3 § andra och tredje stycket ML anges
att vissa omsättningar medför skattskyldighet
först efter ansökan och beslut enligt bestämmelserna i 9 kap. ML (frivillig skattskyldighet). Av 9
kap. ML framgår att för att en sådan skattepliktig omsättning som avses i 3 kap. 3 § andra
och tredje stycket ML ska medföra skattskyldighet ska Skatteverket ha fattat ett beslut
om detta efter ansökan. Ansökan om frivillig
skattskyldighet för uthyrning regleras i 9 kap. 1 §
ML. I 9 kap. 2 § ML behandlas skattskyldighet
under uppförandeskedet.
Frivillig skattskyldighet
En ansökan om frivillig skattskyldighet kan
göras av en fastighetsägare, en hyresgäst, en
bostadsrättshavare, ett konkursbo eller av en
grupphuvudman (9 kap. 1 § ML). För skatteplikt
enligt 3 kap. 3 § andra stycket ML krävs att en
fastighetsägare för stadigvarande användning i en
verksamhet som medför skattskyldighet eller
som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap.
1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §§ helt eller delvis hyr ut
en sådan byggnad eller annan anläggning, som
utgör fastighet. Kravet på stadigvarande har
tillkommit för att undvika ideliga förändringar i
skattskyldigheten (prop. 1985/86:47 s. 40). I
förarbetena anges också att stadigvarande i detta
fall bör bedömas med utgångspunkt i
fastighetsägarens avsikt med uthyrningen. Vid
uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund
krävs, med vissa undantag, inte att hyresgästen
använder fastigheten i verksamhet som medför
skattskyldighet.
Reglerna avser även uthyrning i andra och
tredje hand samt bostadsrättshavares upplåtelse
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av nyttjanderätt till fastighet som innehas med
bostadsrätt (3 kap. 3 § tredje stycket ML).
Frivillig skattskyldighet för byggnader eller
anläggningar som är under uppförande eller
genomgår omfattande till- eller ombyggnad
regleras särskilt i 9 kap. 2 § och 3 kap. 3 § tredje
stycket 3 ML (skattskyldighet under
uppförandeskede). Även i detta fall uppkommer
skattskyldigheten först genom ett beslut av
Skatteverket. Ansökan om skattskyldighet kan
göras av en fastighetsägare, ett konkursbo eller
av en grupphuvudman.
Inträde och upphörande av den frivilliga
skattskyldigheten
Den frivilliga skattskyldigheten kan inträda
tidigast den dag då ansökan kommer in till
Skatteverket. Om sökanden har angivit en senare
dag i ansökan inträder skattskyldigheten för
upplåtelsen i stället fr.o.m. den dagen. I andra fall
än vid skattskyldighet under uppförandesskedet
kan skattskyldigheten inte heller inträda före den
dag då hyresgästen tillträder den del av
fastigheten som ansökan avser (9 kap. 4 § ML).
Vid överlåtelse av en fastighet som omfattas
av frivillig skattskyldighet är överlåtaren
skattskyldig till dess den nya ägaren tillträder
fastigheten. Detta gäller under förutsättning att
överlåtaren efter försäljningen fortsätter uthyrningen eller upplåtelsen. Den nye ägaren inträder
i den tidigare ägarens ställe när det gäller
rättigheter och skyldigheter enligt ML (9 kap.
5 § ML).
Den frivilliga skattskyldigheten övergår på
den nye ägaren av fastigheten utan någon
särskild ansökan eller beslut. Både den tidigare
och den nye ägaren ska dock anmäla överlåtelsen
av fastigheten till Skatteverket (9 kap. 7 § första
stycket ML). Vid överlåtelse av en fastighet finns
möjlighet att ansöka om att den frivilliga
skattskyldigheten ska upphöra. En sådan
ansökan ska göras gemensamt av den tidigare
och den nya ägaren och de måste ansöka om
detta före tillträdesdagen (9 kap. 6 § tredje
stycket ML).
Den frivilliga skattskyldigheten upphör när en
fastighetsägare övergår till att använda
fastigheten för annat ändamål än för uthyrning
som är skattepliktig (9 kap. 6 § ML). Det är
därför först när förutsättningarna för frivillig
skattskyldighet inte längre är uppfyllda som
skattskyldigheten upphör. Den skattskyldige har
inte möjlighet att dessförinnan på egen begäran
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träda ur den frivilliga skattskyldigheten, utom
vid överlåtelse av fastighet.
Skattskyldigheten upphör också när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt
upplåtas på grund av rivning eller på grund av
brand eller annan orsak som fastighetsägaren
inte råder över. I de nämnda situationerna
upphör den frivilliga skattskyldigheten utan
någon särskild ansökan eller beslut från
Skatteverket. En anmälan ska dock göras till
Skatteverket om förhållanden som gör att den
frivilliga skattskyldigheten upphör (9 kap. 7 §
andra stycket ML). Vid uppförandeskeden får
Skatteverket besluta att skattskyldigheten ska
upphöra om förutsättningar inte längre
föreligger (9 kap. 6 § ML).
Avdragsrätt
Vid frivillig skattskyldighet har en fastighetsägare rätt att göra avdrag för ingående skatt
enligt bestämmelserna i 8 kap. (9 kap. 8 § första
stycket ML). Den som har medgivits frivillig
skattskyldighet för uthyrning av byggnad eller
anläggning har därmed rätt till avdrag för
ingående skatt som avser den uthyrning som
medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML). Om
enbart en del av lokalerna i en fastighet omfattas
av beslut om frivillig skattskyldighet går det
alltså enbart att göra avdrag för den ingående
skatt som avser förvärv för dessa lokaler. Vid
förvärv som är gemensamma för fastigheten ska
den avdragsgilla andelen i första hand bestämmas
genom en faktisk uppdelning av skatten. Om det
inte går att göra en sådan faktisk uppdelning får
den ingående skatten delas upp efter skälig
grund (8 kap. 13 § ML).
Avdrag för ingående skatt kan i princip fås för
mervärdesskatten på förvärv som gjorts från den
dagen då den frivilliga skattskyldigheten
inträder, dvs. normalt den dagen då ansökan
inkom till Skatteverket (9 kap. 4 § ML).
Avdragsrätt för byggnation
För den som inte varit skattskyldig under
uppförande av en byggnad finns andra
möjligheter att göra avdrag för mervärdesskatt
som hänför sig till kostnader för en byggnation.
Detta kan göras genom jämkning eller genom ett
retroaktivt avdrag.
Jämkning av ingående skatt enligt 8 a kap. ML
utgör det normala sättet att korrigera ett avdrag
för ingående skatt när ingående skatt ska medges
med ett högre eller mindre belopp jämfört vad
som gällde då byggtjänsterna förvärvades. Ett
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avdrag ska jämkas om användningen av fastigheten ändras inom en tioårsperiod så att
avdragsrätten ökar eller minskar jämfört med
avdragsrätten vid förvärvet. Avdrag för ingående
skatt på byggnationen kan således göras med en
tiondel per år i upp till tio år. Det förutsätter att
byggnaden används i verksamhet som medför
skattskyldighet.
Som ett alternativ till jämkning kan den som
blivit frivilligt skattskyldig få s.k. retroaktivt
avdrag. En fastighetsägare som fått beslut om
frivillig skattskyldighet kan då göra avdrag för
den ingående skatten på en ny-, till-, eller
ombyggnad om beslutet har börjat gälla inom tre
år från det att han utfört eller låtit utföra ny-,
till- eller ombyggnadsarbeten på fastigheten. En
förutsättning är också att den del av fastigheten
på vilken ny-, till- eller ombyggnadsarbetena
utförts inte har tagits i bruk efter åtgärderna.
Retroaktivt avdrag kan också under vissa
förutsättningar medges för ingående skatt på
ny-, till- eller ombyggnadsarbeten som en
tidigare ägare låtit utföra på fastigheten (9 kap.
8 § ML).
Det finns även en möjlighet att få frivillig
skattskyldighet redan under uppförandeskedet.
Den som har fått beslut om skattskyldighet
under uppförande kan dock inte använda sig av
retroaktivt avdrag för att återfå ingående skatt på
förvärv som gjorts innan skattskyldighetens
inträde (se RÅ 2008 not. 176).
Jämkning
I 8 a kap. ML finns regler om jämkning av avdrag
för ingående skatt. Avdrag för ingående skatt
hänförlig till förvärv eller import av
investeringsvaror ska jämkas om användningen
av varan ändras efter förvärvet så att
avdragsrätten ökar eller minskar. Jämkning ska
också ske om en fastighet överlåts eller om
fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst försätts i konkurs om det funnits en
avdragsrätt vid anskaffningen av investeringsvaran (8 a kap. 1 och 4 §§ ML).
När det gäller fastigheter som omfattas av
frivillig skattskyldighet ska jämkning ske när
frivillig skattskyldighet upphör. Jämkning ska
dock inte ske om den frivilliga skattskyldigheten
upphör på grund av rivning eller på grund av
brand eller annan orsak som fastighetsägaren
inte råder över. Jämkning ska inte heller ske om
fastighetsägaren börjar använda fastigheten för
annan verksamhet som medför skattskyldighet

eller rätt till återbetalning av ingående skatt (9
kap. 10 § ML).
Jämkning ska ske om frivillig skattskyldighet
som beslutats under uppförande av byggnad eller
anläggning upphör innan skattepliktig uthyrning
har kommit till stånd. I sådana situationer ska all
ingående skatt som hänför sig till tiden mellan
beslutet om frivillig skattskyldighet och dennas
upphörande betalas in till staten (9 kap. 11 §
ML).
Om den frivilliga skattskyldigheten upphör
vid en överlåtelse efter en ansökan från den nye
och den tidigare ägaren är den tidigare ägaren
skyldig att jämka om inte den nye ägaren övertar
rättighet och skyldighet att jämka enligt 8 a kap.
12 § ML (se 9 kap. 12 § ML).
Upphör den frivilliga skattskyldigheten på
grund av åtgärder som vidtagits av en hyresgäst
eller en bostadsrättshavare är såväl denna som
fastighetsägaren skyldig att jämka. Skyldigheten
omfattar den ingående skatt som var och en av
dem har dragit av och som hänför sig till den del
av bostaden som omfattas av hyres- eller
bostadsrätten (9 kap. 13 § ML).
Redovisning vid beslut om frivillig skattskyldighet
Det finns en specialreglering för redovisning av
utgående och ingående skatt om skattskyldigheten inträder före den tidpunkt då
Skatteverket fattar ett beslut, exempelvis från
ansökningsdagen. Utgående och ingående skatt
som avser tiden mellan ansökan och beslut ska
då redovisas i den redovisningsperiod som följer
efter den redovisningsperiod då beslutet fattas
(13 kap. 28 b § ML).
6.32.4 Nuvarande tillämpning
I den hemställan som lämnats in av
Fastighetsägarna Sverige m.fl. anges bl.a. att
reglerna om frivillig skattskyldighet vid uthyrning behöver förenklas och att kostnaderna
för företagen att administrera en frivillig skattskyldighet är höga. Ett vanligt problem uppges
dessutom vara att företag tar ut mervärdesskatt
när de hyr ut lokaler, trots att det saknas beslut
om frivillig skattskyldighet för uthyrningen. I
första hand föreslås en obligatorisk skattskyldighet för uthyrning till näringsidkare som
är kompletterad med en möjlighet att frivilligt
avstå från skattskyldigheten. I andra hand
föreslås att den frivilliga skattskyldigheten
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kvarstår, men med ett förenklat förfarande utan
ansökan och beslut.
I departementspromemorian Mervärdesskatt
för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) finns
en redogörelse för olika problem med de
nuvarande reglerna. Redogörelsen avser såväl
administration som materiella regler. Flera
remissinstanser pekade också på svårigheter med
de nuvarande reglerna i sina remissvar (Svenska
Petroleum Institutet, Sveriges Byggindustrier
och SABO m.fl.).
Skatteverket tar också upp frågor om
administrativa problem och svåra materiella
regler i den förstudie som verket gjorde under
våren 2012 på uppdrag av regeringen.
Skatteverket framför bl.a. att reglerna om ansökan, anmälan, beslut och meddelanden, medför
ett stort administrativt arbete för såväl företagen
som Skatteverket. Det är dock enligt verket de
materiella
reglerna
om
den
frivilliga
skattskyldigheten som gör regelverket svårt och
medför att fel begås. Skatteverket uppger också
att de flesta felaktigheter som de upptäcker vid
kontroller är oavsiktliga. Reglerna upplevs som
krångliga och det är enligt Skatteverket lätt att
göra fel av misstag.
Ansökan och anmälan
Det krävs i dag en ansökan till Skatteverket för
att en uthyrning ska omfattas av frivillig
skattskyldighet. Av ansökan ska framgå hur stor
del av fastigheten som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten. Om ett företag ska
hyra ut ytterligare lokaler måste en ny ansökan
lämnas. När en fastighet säljs övergår normalt
den frivilliga skattskyldigheten till köparen av
fastigheten. Både säljaren och köparen ska då
skicka in en anmälan om överlåtelsen till
Skatteverket. Om skattskyldigheten upphör,
t.ex. på grund av att en ny hyresgäst flyttar in,
ska också en anmälan göras till Skatteverket.
Olika förändringar av uthyrningsförhållandena
medför således att ansökningar eller anmälningar
måste göras.
Det kan uppkomma situationer när kravet på
ansökan kan bli särskilt svårt att hantera. Ett
exempel på det gäller uthyrning av plats för
mobillänk på mobilmaster. Skatteverket
tillämpar därför ett förenklat förfarande vid
upplåtelse av plats på mast.
Missad eller för sen ansökan
Ett problem som tas upp i hemställan från
Fastighetsägarna Sverige m.fl. är att företagen
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många gånger tar ut mervärdesskatt på
uthyrningen utan att känna till att det krävs
ansökan och beslut innan uthyrningen medför
skattskyldighet.
En fastighetsägare som felaktigt tagit ut
mervärdesskatt på hyran saknar avdragsrätt och
måste korrigera den redovisade mervärdesskatten. Det leder till mycket arbete både för
företagen och för Skatteverket att rätta sådana
fel. Skatteverket upptäcker vid kontroll ofta att
det saknas beslut om frivillig skattskyldighet för
samtliga eller delar av de ytor som mervärdesskatt debiterats för. Arbetet med att rätta sådana
felaktigheter kan enligt Skatteverket tyckas
onödigt i det fall förutsättningarna för frivillig
skattskyldighet i övrigt är uppfyllda.
Hyresgästens verksamhet ska medföra
skattskyldighet till mervärdesskatt
Fastighetsägaren möjlighet till frivillig skattskyldighet är beroende av att hyresgästen
bedriver verksamhet som medför skattskyldighet i den aktuella lokalen. Fastighetsägaren kan inte alltid styra över detta
förhållande. Om det sker en uthyrning i ett
senare led till någon som inte är skattskyldig
kommer dessutom skattskyldigheten i de
tidigare leden att upphöra. Om en andrahandshyresgäst hyr ut en lokal utan att först
ansöka om frivillig skattskyldighet upphör den
frivilliga skattskyldigheten även för förstahandshyresgästen och fastighetsägaren.
Det kan även vara svårt för en hyresgäst att
säkerställa att hyresvärden verkligen är skattskyldig för den aktuella lokalen. Skatteverket
lämnar ut uppgifter om en registrering till
mervärdesskatt avser frivillig skattskyldighet vid
uthyrning av verksamhetslokal. Däremot lämnar
Skatteverket av sekretesskäl normalt inte ut
uppgifter om en viss fastighet eller en viss lokal
omfattas av den frivilliga skattskyldigheten.
Stadigvarande användning
Skatteverket har framfört att det främst är kravet
på stadigvarande användning av lokalen och vilka
ytor i en fastighet som kan omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten som orsakar tillämpningssvårigheter. Syftet med kravet på stadigvarande användning är att undvika situationer
där en hyresvärd upprepade gånger går in och ut
ur skattskyldighet för en viss lokal. Kravet har
tolkats som att en uthyrning ska vara på heltid
för att kunna omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Det innebär att deltidsupplåtelser

PROP. 2013/14:1

av lokaler inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Ett företags uthyrning av en lokal till
en skattepliktig hyresgäst t.ex. två timmar på
eftermiddagarna tre dagar i veckan, är inte en
uthyrning som är stadigvarande och kan enligt
Skatteverket inte omfattas av reglerna om
frivillig skattskyldighet. I Ds 2009:58 (s. 153)
uppges att kravet på stadigvarande användning
ställer till särskilda problem. Om uthyrningen
sker till någon med verksamhet som medför
skattskyldighet leder det till oönskade
kumulativa effekter. Eftersom hyresvärden
saknar avdragsrätt blir mervärdesskatten en
kostnad som denna måste övervältra på hyresgästerna (dold mervärdesskatt). Hyresgäster
med verksamhet som medför skattskyldighet
behöver därmed i sin tur ta ut mervärdesskatt på
ett pris som påverkats av fastighetsägarens
kostnader för mervärdesskatt.
Avdragsrätt vid byggnation.
Det finns, som nämnts ovan, tre olika alternativ
för att återfå den ingående skatten hänförlig till
uppförandet av en byggnad som ska användas
för sådan uthyrning som omfattas av frivillig
skattskyldighet, retroaktivt avdrag, avdragsrätt
under uppförandeskede eller jämkning. Reglerna
om retroaktivt avdrag och avdrag under uppförandeskede avser enbart den frivilliga skattskyldigheten. Jämkningsreglerna kan däremot bli
tillämpliga även vid annan verksamhet. Alternativen skiljer sig genom att den ingående
skatten kan återfås vid olika tidpunkter, vilket i
sin tur påverkar finansieringskostnaderna för ett
byggprojekt. Denna fråga har blivit mer aktuell
sedan den 1 januari 2008 då reglerna för
byggföretagens redovisning av mervärdesskatt
förändrades så att det inte längre går att skjuta
upp avskattningen av a conton och förskott på
byggentreprenader till efter färdigställandet.
Beställaren får därmed alltid mervärdesskatt på a
contofakturorna från byggentreprenören.
Vid uppförandeskede kan den ingående
skatten återfås redan under byggtiden om
skattskyldighet medgivits. Vid retroaktivt avdrag
kan den ingående skatten återfås från den
tidpunkt uthyrningen påbörjats. Vid jämkning
återfås den ingående skatten på uppförande av
byggnaden under en tioårsperiod med en tiondel
per år. Som reglerna är utformade är
möjligheterna att kombinera de olika
alternativen begränsade. Uppförandeskede kan
inte kombineras med retroaktivt avdrag.

Ingående skatt på kostnader som uppkommit
före den tidpunkt då den frivilliga skattskyldigheten inträdde kan därför enbart återfås
under en tioårsperiod genom jämkning.
Retroaktivt avdrag kan inte medges om
fastigheten har tagits i bruk efter byggåtgärderna. Detta medför att fastighetsägaren
måste lämna in ansökan om frivillig skattskyldighet innan eller i direkt anslutning till att
uthyrningen påbörjas. Om ansökan lämnas in
senare kan avdraget inte medges. En något
försenad ansökan kan därmed få betydande
konsekvenser eftersom den ingående skatten
enbart kan återfås med en tiondel per år under en
tioårsperiod.
Redovisningstidpunkt vid påbörjad uthyrning
Den frivilliga skattskyldigheten kan inträda
tidigast från den tidpunkt då en ansökan har
gjorts till Skatteverket. Om ansökan beviljas får
den som ansökt ett beslut om att uthyrningen
medför skattskyldighet. Skattskyldigheten kan
gälla även för tid före beslutet, dvs. för den tiden
som hunnit gå mellan ansökan och beslut. Detta
kan medföra hanteringsmässiga problem eftersom mervärdesskatt ska tas ut på tidigare
utfärdade hyresfakturor. Den som blir
skattskyldig ska även i efterhand redovisa den
ingående skatten för tiden mellan ansökan och
beslut enligt den särskilda bestämmelse som
finns om redovisning av utgående och ingående
skatt i sådana fall (13 kap. 28 b § ML). Det är
dock vanligt att uthyraren har uppfattningen att
mervärdesskatt ska tas ut på hyresfakturorna
redan från den tidpunkt när ansökan skickats in.
I sådana fall kan det uppstå en situation där både
hyresvärdens och hyresgästens mervärdesskatteredovisning blir felaktig.
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6.32.5 Slopande av ansöknings- och
anmälningsförfarandet
6.32.5.1 Ansöknings- och anmälningsförfarandet

Regeringens förslag: Ansökan och anmälan till
Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig
skattskyldighet för upplåtelse av fastighet.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: FAR, Juridiska fakulteten
vid Stockholms universitet, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksidrottsförbundet,
Regelrådet, Svenska Bankföreningen, Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund, Bahnhof AB,
Förvaltningsrätten i Falun och Näringslivets
Skattedelegation till vilket yttrande Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening och Visita ansluter sig, tillstyrker
förslaget att slopa ansöknings- och anmälningsförfarandet. Näringslivets Regelnämnd, SABO,
Sveriges Byggindustrier och Sveriges Kommuner
och Landsting välkomnar förslaget att avskaffa
ansöknings- och anmälningsförfarandet. Skatteverket avstyrker förslaget och ställer sig tveksam
till om det ger någon större förenkling.
Företagen behöver även i fortsättningen ha
kunskap om komplicerade regler och ha samma
underlag som tidigare i sin redovisning. Ansöknings- och anmälningsförfarandet ger därutöver
en möjlighet till kontroll av förutsättningarna
innan ett företag börjar tillämpa frivillig skattskyldighet. Det ger också Skatteverket en möjlighet att informera om reglerna. Eddy
Strykowski framför att ett avskaffande av
anmälan vid överlåtelse av fastighet kommer ge
ett ökat antal felaktigheter i mervärdesskatteredovisningen.
Skälen för regeringens bedömning: Den
frivilliga skattskyldigheten uppstår genom att
Skatteverket fattar beslut om detta. Uthyraren
måste för varje lokal ange i en särskild ansökan
hur stor yta som hyrs ut, hyresgästens
registreringsnummer till mervärdesskatt och
vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Skatteverket ska sedan kontrollera uppgifterna och
fatta beslut. Om det sker förändringar ska
ytterligare blanketter fyllas i, kontrolleras,
arkiveras och administreras av både företagen
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och Skatteverket. Många företag är omedvetna
om att de felaktigt agerar skattskyldiga trots att
de saknar formell frivillig registrering. Fler
företag än de som i dag är frivilligt skattskyldiga
borde vara det eftersom det framkommit att det
vidarefakturerats med mervärdesskatt. Skatteverket har framfört att det finns både fördelar
och nackdelar med ett system där ansöknings-,
besluts- och anmälningsförfarandet tas bort.
Skatteverket anser dock att de materiella reglerna
om frivillig skattskyldighet behöver förenklas
om ansökan och anmälan tas bort.
Administration för företagen och för Skatteverket
Det finns administrativa fördelar för företagen
med ett slopande av förfarandet med ansökan
och anmälan. Vid ett avskaffat ansöknings- och
anmälningsförfarande skulle uppgifter om
uthyrningsförhållandena och fastighetsöverlåtelser inte längre behöva skickas in till Skatteverket.
Företagen måste i dag fylla i en ansökan och bl.a.
ange vilken fastighet det gäller och hur många
kvadratmeter som hyrs ut och hyresgästens
namn och organisationsnummer. Om förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten
upphör ska också en anmälan göras. När en
fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet säljs ska både den tidigare och den nya
ägaren anmäla överlåtelsen. Flera remissinstanser
har också framfört att ett avskaffat ansökningsoch anmälningsförfarande medför en minskad
administration för fastighetsägare som hyr ut
verksamhetslokaler.
Ett avskaffat krav på ansökan och anmälan
medför också en minskad administration för
Skatteverket. Skatteverket har uppskattat att de
gör en besparing även när de tagit hänsyn till att
det behövs mer kontroller av annat slag vid ett
avskaffande av ansöknings- och anmälningsförfarandet.
Missad eller för sen ansökan
I dag är det som beskrivits ovan vanligt att
företag som inte ansökt om frivillig skattskyldighet tar ut mervärdesskatt på en
uthyrning. Ett exempel på detta kan gälla
franchisegivare som hyr lokalen av fastighetsägaren och hyr ut denna i andra hand till
franchisetagaren. I sådana fall förekommer det
att franchisegivaren som också tillhandahåller
andra varor och tjänster till franchisetagare ser
hela tillhandahållandet som ett enda skattepliktigt tillhandahållande och därför inte ansöker
om frivillig skattskyldighet för lokalupplåtelsen.
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I praxis anses dock lokalen ofta som ett separat
tillhandahållande. Konsekvensen blir att den
mervärdesskatt som tagits ut av franchisetagaren
inte är korrekt och att denne saknar avdragsrätt
för det mervärdesskattebelopp som avser
lokalen. Vid andra- eller tredjehandsuthyrning
kan en missad ansökan göra att förutsättningarna för fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet inte längre föreligger. Om någon i ett
senare uthyrningsled inte lämnar en ansökan
kommer även förutsättningarna för de tidigare
uthyrningsleden att påverkas. Detta påverkar
skattskyldigheten och avdragsrätten hos de
inblandade parterna. Det medför också att
mervärdesskatteredovisningen behöver rättas,
vilket i sin tur medför ytterligare administration
för de inblandade företagen och för Skatteverket.
Ett fall där en sent inkommen ansökan kan få
stora konsekvenser är när en ny-, till- eller
ombyggnad utförts på en fastighet. Ett utnyttjande av ett retroaktivt avdrag förutsätter enligt
9 kap. 8 § ML att fastigheten inte har tagits i
bruk efter åtgärderna. I dessa fall har en sent inkommen ansökan kunnat få stora konsekvenser
för den enskilda fastighetsägaren. Om ansökan
inkommer först någon månad efter det att
uthyrningen påbörjas efter byggåtgärderna kan
den frivilliga skattskyldigheten anses inträda
först efter denna tidpunkt. Inledningsvis kan
fastigheten därför anses ha tagits i bruk för
mervärdesskattfri uthyrning. Möjligheten till att
göra retroaktivt avdrag enligt 9 kap. 8 § ML för
den ingående skatten kan gå förlorad. Den
möjlighet som återstår för fastighetsägaren blir
att återfå den ingående skatten genom jämkning
under en tioårsperiod. Att behöva använda
jämkningsreglerna för att återfå den ingående
skatten
medför
också
en
ytterligare
administration och likviditetsbelastning för
fastighetsägaren.
Med ett förfarande där någon ansökan inte
behövs för att uthyrningen ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten kan de ovan nämnda
problemen till följd av en missad eller sen
ansökan till stor del undvikas. Även om liknande
problem kan uppkomma utan ansökan torde
dessa bli mindre omfattande.
Ett annat problem som kan påverkas av ett
slopat ansöknings- och anmälningsförfarande
avser det förhållandet att en hyresgäst i dag inte
alltid kan försäkra sig om att en hyresvärd som
tar ut mervärdesskatt på hyran har ett beslut om
frivillig skattskyldighet för den aktuella lokalen.

Skatteverket lämnar av sekretesskäl normalt inte
ut uppgifter om en viss fastighet eller en viss
lokal omfattas av den frivilliga skattskyldigheten.
Om något beslut inte krävs uppkommer inte
risken för hyresgästen att mervärdesskattedebiteringen på hyran är felaktig endast av
det skälet att beslut saknas. En risk finns dock
fortfarande att andra förutsättningar för den
frivilliga skattskyldigheten inte är uppfyllda.
Felaktigheter vid redovisning
En källa till felaktigheter är att en hyresvärd tar
ut mervärdesskatt på en uthyrning i situationer
där förutsättningarna för frivillig skattskyldighet
inte är uppfyllda. Skatteverket anser att en stor
fördel med ansöknings- och anmälningsförfarande är att Skatteverket får kontakt med de
hyresvärdar som vill använda sig av frivillig
skattskyldighet. Om företaget av misstag har
trott att uthyrningen kan omfattas av frivillig
skattskyldighet finns i dag en möjlighet att det
upptäcks vid kontrollen av ansökningarna. Det
finns därmed en möjlighet att felet kan
upptäckas i ett tidigt skede, vilket kan göra att
det blir enklare att rätta till misstaget.
Det torde emellertid vara en relativt låg andel
av ansökningarna som innehåller fel av ett slag
som skulle vara fel även efter ett avskaffande av
ansöknings- och anmälningsförfarandet. Skatteverket uppskattar att ca en procent av
ansökningarna avser förhållanden där hyresvärden inte kan bli frivilligt skattskyldig, t.ex. för
att uthyrningen inte är stadigvarande eller
hyresgästen saknar avdragsrätt. De flesta fel som
upptäcks är oavsiktliga, dvs. fel som beror på att
företagen inte har kännedom om eller har
missförstått reglerna om mervärdesskatt vid
uthyrning av lokaler. Skatteverket tar dock också
upp att det kan finnas skäl att tro att ansökningsoch anmälningsförfarandet kan ha en viss
preventiv effekt på fusk och kan bidra till att viss
del av fusket upptäcks tidigare än vad som skulle
vara fallet utan ett ansöknings- och anmälningsförfarande. Dessutom skulle ett avskaffat krav på
anmälan vid överlåtelse och upphörande av den
frivilliga skattskyldigheten också medföra ett
ökat skattebortfall, på grund av utebliven
jämkning. De uppgifter om uthyrningens
omfattning som finns i besluten om frivillig
skattskyldighet kan användas som underlag för
att klargöra fördelningsgrunden för ingående
skatt. Utan dessa kan det bli svårare att hålla
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ordning på uppgifterna om hur den ingående
skatten ska fördelas.
Redovisningsskyldighet innan beslut
Med ett slopande av ansöknings- och beslutsförfarandet undviks att företag som ansöker om
frivillig skattskyldighet börjar ta ut mervärdesskatt på hyran innan de har fått ett beslut från
Skatteverket. Mervärdesskatten på uthyrning
som avser tid mellan skattskyldighetens inträde
och beslutsdagen ska redovisas först i
redovisningsperioden efter den då beslutet fattas
(13 kap. 28 b § ML). Det gäller både den
ingående och den utgående skatten. I avvaktan
på att ett beslut ska fattas finns det företag som
felaktigt tar ut mervärdesskatt vilket gör att den
mervärdesskatt som avser uthyrningen redovisas
i fel period. Även om liknande problem skulle
kunna uppkomma om ansöknings- och
anmälningsförfarandet avskaffas torde dessa inte
bli lika omfattande.
Avskaffande av ansöknings- och
anmälningsförfarandet
Det finns både för- och nackdelar med ett
avskaffat ansöknings- och anmälningsförfarande.
En fördel är att problem med missad eller för sen
ansökan och redovisningsskyldigheten innan
beslut undviks. Det är också en fördel att
administrationen minskar för de företag som hyr
ut verksamhetslokaler. Ett avskaffande av
ansöknings- och anmälningsförfarandet ger
därutöver förenklingsvinster både för företagen
och för Skatteverket. Nackdelarna består t.ex. av
att det blir svårare för Skatteverket att göra
kontroller. Skatteverket får också sämre
möjligheter att upptäcka misstag i ett tidigt
skede. Vid en sammanvägd bedömning anser
regeringen att fördelarna med ett avskaffande av
ansöknings- och anmälningsförfarandet väger
över. Regeringen föreslår därför att ansökningsoch
anmälningsförfarandet
vid
frivillig
skattskyldighet slopas.
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6.32.5.2 Den närmare utformningen av
förfarandet

förslag: Frivillig skattskyldighet
gäller om mervärdesskatt anges i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen. Den frivilliga
skattskyldigheten inträder den första dagen i den
hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan
avser. Frivillig skattskyldighet gäller dock inte
om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota
som utfärdas inom fyra månader. Frivillig skattskyldighet gäller inte heller om fakturan med
den utgående skatten ställs ut senare än sex
månader från den första dagen i den hyresperiod
eller upplåtelseperiod som fakturan avser. Vid en
överlåtelse av en fastighet upphör skattskyldigheten om den tidigare och den nya ägaren före
tillträdet ingått ett skriftligt avtal om att den
frivilliga skattskyldigheten inte ska övergå.

Regeringens

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. Tidsgränsen för när
en kreditnota med en nedsättning av
skattebeloppet ska utfärdas för att frivillig
skattskyldighet inte ska gälla har dock justerats.
Någon ändring föreslås inte av bestämmelsen
om att skattskyldigheten övergår vid en
fastighetsöverlåtelse. Skattskyldigheten upphör i
stället om den tidigare och den nya ägaren före
tillträdet ingått ett skriftligt avtal om att
skyldigheten inte ska övergå.
Remissinstanserna: Företagarna, Näringslivets
Regelnämnd (NNR) och Näringslivets Skattedelegation (NSD), till vilket yttrande
Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Industriförening och Visita ansluter sig, anser att
det skulle vara bättre att koppla skattskyldigheten till hyresavtalet i stället för
fakturan. Svenska Bankföreningen avstyrker
promemorians förslag att skattskyldighet knyts
till att mervärdesskatt anges i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen och menar bl.a. att
det skulle kunna leda till hyreshöjningar för
hyresgäster som har begränsad avdragsrätt.
Föreningen anser att skattskyldigheten i stället
ska knyta an till vad parterna har avtalat. Sveriges
Byggindustrier framför att det är vanligt att hyror
faktureras i förskott, vilket kan bli ett problem
om skattskyldigheten kopplas till att det utfärdas
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en faktura med mervärdesskatt. Det kan
uppkomma situationer när mervärdesskatten
inte kan redovisas eller dras av. En lösning kan
vara att knyta skattskyldigheten till hyresavtalet.
Skatteverket framför att det bör förtydligas vad
som händer om en faktura inte uppfyller
mervärdesskattelagens krav på innehåll. Svenska
Bankföreningen anser att skattskyldighetens
inträde bör kopplas till tidpunkten då faktura
utfärdas. FAR menar att förslaget att den
frivilliga skattskyldigheten inträder först när
hyresperioden inleds kan leda till problem vid
fakturering i förskott. Sveriges Kommuner och
Landsting framför att skattskyldighetens inträde
ska kopplas till tillträdet om parterna avtalat om
att mervärdesskatt ska tas ut.
Företagarna ser en risk att kopplingen till
fakturan gör att den frivilliga skattskyldigheten
inte gäller om en lokal renoveras för att en ny
hyresgäst ska flytta in. FAR anser att det
behöver
klargöras
att
den
frivilliga
skattskyldigheten kvarstår om en lokal blir
vakant. Sveriges Kommuner och Landsting
framför att det behövs en särskild bestämmelse
som reglerar skattskyldigheten för outhyrda
lokaler.
FAR och NSD, föreslår att tiden för
korrigering om en faktura med mervärdesskatt
ställts ut av misstag ska vara sex månader och
inte tre månader, eftersom tre månader är den
normala aviseringsperioden. Det finns risk att
felet upptäcks först vid nästa avisering vilket gör
att det bli försent att korrigera. Även NNR och
Svenska Bankföreningen anser att tiden bör vara
sex månader. FAR framför också att det är oklart
hur tidsgränsen ska förstås för korrigering
genom en kreditnota där skattebeloppet sätts
ned. SABO, Sveriges Byggindustrier och NSD,
avstyrker
förslaget
att
den
frivilliga
skattskyldigheten upphör vid överlåtelse av en
fastighet. Om fastigheten har outhyrda lokaler
kan en ny ägare behöva jämka ingående skatt.
Sveriges Kommuner och Landsting anser att
förslaget att skattskyldigheten upphör vid
överlåtelse får oönskade effekter om en fastighet
med tomma lokaler överlåts. NNR anser att
skattskyldigheten borde övergå vid överlåtelsen
enligt dagens regelverk. Enligt FAR bör förslaget
inte genomföras i den del det avser att den
frivilliga skattskyldigheten upphör vid överlåtelse. Vid överlåtelse av en fastighet med
vakanta lokaler kommer köparen att sakna
avdragsrätt för kostnader som avser lokaler och

kan utlösa en jämkningsskyldighet om det finns
tomma lokaler. Den föreslagna regleringen kan
också medföra problem med redovisningen vid
avräkning av hyresintäkter i samband med att en
fastighet överlåts. Skatteverket framför att det
kan bli svårt för en säljare att avgöra om denne
blir jämkningsskyldig eftersom skattskyldigheten inte längre övergår.
Skälen för regeringens förslag: När förfarandet med ansökan, anmälan och beslut tas
bort uppkommer ett antal frågor om hur de
situationer där det i dag krävs en ansökan eller
anmälan till Skatteverket ska behandlas.
Hur blir fastighetsägaren frivilligt skattskyldig?
När förfarandet med ansökan och beslut tas bort
behöver frågan om hur en fastighetsägare ska bli
frivilligt skattskyldig regleras på annat sätt. I
Tyskland och på Irland, som har frivillig
skattskyldighet utan ansökningsförfarande, har
frågan lösts på olika sätt. I Tyskland debiterar
uthyraren exempelvis mervärdesskatt på
omsättningen i en faktura för att omfattas av
skattskyldighet. På Irland ska valet vara skriftligt
dokumenterat. Det kan göras genom
hyresavtalet eller som ett meddelande till
hyresgästen.
Om valfriheten kan utövas helt formlöst kan
det skapa osäkerhet om uthyrningen omfattas
eller inte. Någon form av avsiktsförklaring är
nödvändig. Promemorians förslag innebär att det
bör vara tillräckligt med att utgående skatt anges
i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen.
Flera remissinstanser har framfört att det kan
vara mer ändamålsenligt att knyta skattskyldigheten till när hyresavtalet ingås. Svenska
Bankföreningen har framfört att det skulle
kunna leda till hyreshöjningar om den frivilliga
skattskyldigheten inte kopplas till vad parterna
avtalat. Regeringen kan dock konstatera att det
inte finns en koppling till vad parterna avtalat i
de nuvarande reglerna. Någon skillnad jämfört
med idag bör därför inte uppkomma. Det kan
vidare uppkomma situationer där det inte
upprättas ett skriftligt avtal för omsättning som
utgör en uthyrning av fastighet enligt
mervärdesskattelagen. Det är t.ex. inte ett krav
enligt 12 kap. jordabalken att ett avtal om hyra är
skriftligt. Fastighetsägarens val att vara frivilligt
skattskyldig bör enligt regeringens mening vara
dokumenterat i en handling. Ett förfarande som
innebär att fastighetsägaren blir skattskyldig för
uthyrning eller upplåtelse av verksamhetslokal
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när mervärdesskatt anges i en faktura medför att
det finns ett tillfredsställande underlag, antingen
i skriftlig eller elektronisk form. Ett av de
problem som förslaget avser att minska är att
företag behandlar fastighetsuthyrningen som
andra omsättningar och ställer ut en faktura med
mervärdesskatt för uthyrningen. Det kan även
mot den bakgrunden vara lämpligt att koppla
den frivilliga skattskyldigheten till fakturan.
Regeringen föreslår därför att frivilliga
skattskyldigheten ska gälla om mervärdesskatt
anges i en faktura för uthyrningen eller
upplåtelsen. Om en fastighetsägare ställer ut en
faktura med mervärdesskatt för uthyrning av en
lokal kommer lokalen således att i fortsättningen
omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Vad
som utgör en faktura enligt mervärdesskattelagen regleras i 1 kap. 17 § ML.
Synpunkter har också framförts på att den
frivilliga skattskyldigheten inträder först när den
hyresperiod som fakturan avser har börjat. Som
skäl har bl.a. angetts att vid fakturering i förskott
kan det bli en senare redovisning av utgående
skatt i de fall betalning erhålls före det att hyresperioden börjar. Liknande effekter uppkommer
även när skattskyldigheten inträder vid tillträdet
om en förskottsbetalning skulle göras innan
tillträdet. Att i stället koppla skattskyldighetens
inträde till när ett avtal om framtida upplåtelse
tecknas kan dock ge upphov till andra problem.
Skattskyldighetens inträde skulle variera
beroende på hur långt i förväg avtalet ingås.
Skattskyldigheten skulle också kunna omfatta
både pågående och framtida uthyrningar. En
sådan ordning är enligt regeringens mening inte
ändamålsenlig. Liknande effekter skulle också
uppkomma om skattskyldighetens inträde
kopplas till den dag då fakturan utfärdas
eftersom denna ofta utfärdas i förskott.
Regeringen föreslår därför att den frivilliga
skattskyldigheten ska inträda den första dagen i
den uthyrningsperiod som fakturan avser.
Att en fastighetsägare kan välja att bli frivilligt
skattskyldig på ett så enkelt sätt som genom att
ställa ut en faktura kan dock ge upphov till nya
misstag. En faktura med mervärdesskatt kan ha
blivit felaktig. Om det skulle inträffa bör det
finnas viss tid för fastighetsägaren och
hyresgästen att upptäcka ett sådant misstag. Det
bör finnas en möjlighet att ändra en sådan
faktura genom en kreditnota som korrigerar den
av misstag debiterade mervärdesskatten. En
sådan möjlighet bör dock vara begränsad i tiden.
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Ändringar i efterhand av skattskyldigheten kan
göra att tidigare mervärdesskatteredovisningar
för både fastighetsägare och hyresgäster påverkas. Avdragsrätt och eventuell jämkning kan
påverkas. En kreditnota som korrigerar den
ursprungliga fakturan ska därför enligt
promemorians förslag ha utfärdats senast tre
månader från det att fakturan med utgående
skatt utfärdades. Flera remissinstanser har
framfört att tiden för korrigering i stället bör
vara sex månader. Skälet är att en felaktighet
troligen inte upptäcks förrän i samband med att
nästa hyresfaktura ställs ut. Eftersom en
hyresperiod normalt är tre månader kommer det
då inte finnas tid att korrigera felaktigheten. Med
anledning av dessa synpunkter anser regeringen
att det finns skäl att ha en något längre
tidsperiod än tre månader. Som nämnts tidigare
finns det dock nackdelar med korrigeringar i
efterhand. Med en tidsperiod för korrigering på
fyra månader ges tid för rättelse även om
misstaget upptäcks först när nästa hyresfaktura
ställs ut. Regeringen föreslår därför att frivillig
skattskyldighet inte ska gälla om skattebeloppet
helt sätts ned i en kreditnota som utfärdas senast
fyra månader från den dag då fakturan
utfärdades.
Som nämnts kan ändringar i efterhand av
skattskyldigheten påverka tidigare redovisning
av skatt. Ytterligare en nackdel med retroaktivitet är att den kan skapa osäkerhet för
hyresgästen som kan debiteras mervärdesskatt
på hyran för tidigare redovisningsperioder om
detta förbisetts tidigare. Möjligheten att bli
frivilligt skattskyldig i efterhand bör därför
begränsas. Det är i och för sig vanligt att hyresfakturor ställs ut innan uthyrningsperioden
börjar. Det kan dock finnas andra situationer där
faktureringen sker på annat sätt. Med hänsyn till
att det går att bli frivilligt skattskyldig genom att
ange utgående skatt i en faktura bör det finnas
en viss tid inom vilken man kan ställa ut en sådan
faktura. Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att det inte går att bli frivilligt skattskyldig om
fakturan med den utgående skatten ställs ut
senare än sex månader från den första dagen i
den hyresperiod eller upplåtelseperiod som
fakturan avser. Den föreslagna regeln innebär att
om fakturan med mervärdesskatt för perioden
1 januari till 31 mars utfärdas den 10 juli gäller
inte den frivilliga skattskyldigheten för hyresperioden.
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Upphörande av skattskyldigheten
I promemorian föreslogs att skattskyldigheten
skulle upphöra vid överlåtelse (denna situation
behandlas vidare nedan). I övrigt föreslogs i promemorian inga nya situationer där den frivilliga
skattskyldigheten skulle upphöra. Den fastighetsägare som har valt att bli frivilligt
skattskyldig bör även i fortsättningen vara det till
förutsättningarna för frivillig skattskyldighet
inte längre föreligger. Att kravet på ansökan och
anmälan tas bort är inte avsett att medföra någon
förändring i det hänseendet. Eddy Strykowski har
framfört att det borde införas en möjlighet till
utträde för den som blivit frivilligt skattskyldig
eftersom det skulle minska antalet fastigheter
som omfattas av frivillig skattskyldighet speciellt
inom kommunsektorn. En möjlighet till utträde
behandlades av Utredningen om mervärdesskatt
vid fastighetsuthyrning (SOU 1999:47 s. 112 f.).
Utredningen föreslog dock också att det skulle
vara möjligt att hyra ut med frivillig
skattskyldighet till hyresgäster som inte var
skattskyldiga eller hade rätt till återbetalning.
Den omständigheten motiverade enligt utredningen att det skapades en möjlighet till utträde.
En utträdesmöjlighet infördes dock inte
eftersom skattskyldigheten inte utvidgades till
att omfatta uthyrning till hyresgäster som inte
var skattskyldiga. En sådan möjlighet ansågs då
öka skattemyndighetens börda utan några
synbara fördelar för fastighetsägarna (prop.
1999/2000:82 s. 82). En generell möjlighet till
utträde kan dock medföra att det uppkommer
nya svårigheter. Det finns klara fördelar med ett
regelverk som främjar kontinuitet i skattskyldigheten. Det ger färre problem med
avdragsrätt och jämkning. En möjlighet till
utträde ger upphov till fler jämkningssituationer
vilket är komplicerat och medför en administration för företagen. En generell utträdesmöjlighet
ger också en ökad risk för missbruk, särskilt som
det inte längre finns något krav på ansökan eller
anmälan till Skatteverket. Regeringen anser
därför att någon generell möjlighet till utträde
inte bör införas.
Flera remissinstanser har framfört att det
behöver klargöras eller regleras om den frivilliga
skattskyldigheten upphör vid ombyggnad. Det
pekar på att det är oklart om den frivilliga
skattskyldigheten upphör om det inte längre
finns någon hyresgäst att fakturera. Som nämnts
ovan föreslogs i promemorian, utöver att
skattskyldigheten upphör vid överlåtelse, inte

några nya situationer när skattskyldigheten
upphör. I vilka fall skattskyldigheten upphör
framgår av 9 kap. 6 § ML. Av bestämmelsen kan
motsatsvis utläsas att skattskyldigheten inte
upphör enbart för att en lokal blir outhyrd (se
prop. 1999/2000:82 s. 79–81). Skattskyldigheten
upphör dock om fastighetsägaren övergår till att
använda byggnaden för annat ändamål än
skattepliktig uthyrning (9 kap. 6 § första stycket
1 ML). Förslaget medför ingen förändring när
det gäller upphörande av skattskyldigheten vid
outhyrda lokaler. Regeringen anser att det inte
behövs någon särskild reglering om att
skattskyldigheten inte upphör enbart för att en
lokal blir outhyrd.
Överlåtelse av fastighet som omfattas av frivillig
skattskyldighet
Vid en överlåtelse upphör i dag den frivilliga
skattskyldigheten om den tidigare och den nya
ägaren gemensamt ansöker om det. Den frivilliga
skattskyldigheten övergår dock normalt på den
nye ägaren (9 kap. 5 § andra stycket ML). Mot
bakgrund av att ansöknings- och anmälningsförfarandet slopas föreslås i promemorian att
bestämmelsen tas bort så att skattskyldigheten
normalt inte övergår på en ny ägare, utom vid
s.k. uppförandeskeden. Köparen av fastigheten
blir frivilligt skattskyldig på nytt genom att ställa
ut en faktura med utgående skatt för sin
uthyrning eller upplåtelse. Ett avskaffat
ansöknings- och anmälningsförfarande medför
att Skatteverket inte längre kommer att ha
uppgifter om skattskyldighetens omfattning för
en viss fastighet. Om skattskyldigheten övergår
till en ny ägare kan det bli svårt att klarlägga om
en tidigare ägare ställt ut en faktura med
mervärdesskatt för en viss lokal eller inte. Mot
den bakgrunden kan det vara lämpligt att
skattskyldigheten upphör vid överlåtelsen och
att den nya ägaren på nytt väljer i vilken
omfattning dennes uthyrning ska medföra
frivillig skattskyldighet. Flera remissinstanser har
dock framfört att regeln om att den frivilliga
skattskyldigheten övergår vid överlåtelse bör
finnas kvar. Som skäl anges främst att en ny
ägare inte skulle ha avdragsrätt för driftskostnader och underhåll och kunna bli
jämkningsskyldig om det finns outhyrda lokaler
i fastigheten som omfattas av skattskyldighet
före överlåtelsen. Det kan uppkomma sådana
situationer där det blir en skillnad jämfört med
de nuvarande bestämmelserna där skattskyldig471
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heten övergår. Det kan också bli svårt för en
säljare att i vissa fall avgöra om denne bli
jämkningsskyldig på grund av överlåtelsen eller
inte om skattskyldigheten inte längre övergår vid
en överlåtelse.
Sammanfattningsvis kan en sådan ordning i
vissa fall medföra fördelar men också nackdelar
avseende avdragsrätt och jämkning. Vid en
sammanvägd bedömning anser regeringen att
den frivilliga skattskyldigheten även i fortsättningen bör övergå vid överlåtelsen.
En ny ägare till en fastighet bör dock kunna
ha en möjlighet att påverka om fastigheten ska
omfattas av frivillig skattskyldighet eller inte.
När ansökan och anmälan tas bort i övrigt bör
bestämmelsen om att skattskyldigheten vid en
överlåtelse upphör efter gemensam ansökan och
beslut av Skatteverket inte längre gälla vid
frivillig skattskyldighet enligt 9 kap. 1 § ML. En
sådan möjlighet ges i stället genom att
skattskyldigheten upphör vid överlåtelsen om
den tidigare och den nye ägaren före tillträdet
avtalat om att skattskyldigheten inte ska övergå
vid överlåtelsen. I annat fall övergår skattskyldigheten vid tillträdet enligt 9 kap. 5 § ML.
Dokumentationsskyldighet
Fastighetsägarna Sverige m.fl. har i sin
hemställan om ett avskaffat ansöknings- och
anmälningsförfarande föreslagit att det ska
införas en skyldighet för fastighetsägare och
andra uthyrare att efter anmodan av Skatteverket
visa att förutsättningarna för frivillig
skattskyldighet är uppfyllda. Det finns
emellertid andra regler om skyldighet att inneha
underlag som kan användas vid kontroll. En
fastighetsägare som är skattskyldig ska ställa ut
en faktura (11 kap. 1 § ML). En faktura ska bl.a.
innehålla uppgifter om köparens namn och
adress (11 kap. 8 § ML). Regler om bevarande
och arkivering av fakturor finns i 11 a kap. ML
samt i bokföringslagen (1999:1078). Bokföringslagen innehåller dessutom bestämmelser om att i
bokföringen notera affärshändelser och se till så
det finns verifikationer för alla bokföringsposter.
Det finns också en skyldighet att inneha räkenskaper, anteckningar och annan dokumentation
för att se till att det finns underlag för att
fullgöra sin deklarationsskyldighet samt för
kontroll av beskattningen, se 39 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Regeringen
gör därför bedömningen att det inte behövs
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någon särskild regel om skyldighet att inneha
underlag för kontroll vid uthyrning av lokaler.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 9 kap. 1, 3, 4, 6–
8 och 12 §§ ML, se avsnitt 3.9.
6.32.5.3 Förfarandet vid uppförandeskeden
Regeringens bedömning: Förfarandet med an-

sökan, beslut och anmälan bör finnas kvar vid
frivillig skattskyldighet under den tid en
byggnad uppförs eller genomgår omfattande tilleller ombyggnad.
Promemorians bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket är positivt till
att ansöknings- och anmälningsförfarandet blir
kvar
under
uppförandeskeden.
Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet och
Näringslivets Skattedelegation (NSD) till vilket
yttrande Fastighetsägarna Sverige, Föreningen
Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare,
Svensk Industriförening och Visita ansluter sig,
anser att begreppet omfattande till- eller
ombyggnad behöver definieras. Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet framför att
kravet på ansökan och anmälan vid omfattande
till- eller ombyggnad gör att den positiva
effekten av ett slopat ansöknings- och
anmälningsförfarande blir begränsad. En risk att
seriösa aktörer gör fel kvarstår också. Sveriges
Byggindustrier har förståelse för att det behövs
starkare kontroll i de fall en byggnad ännu inte är
färdigställd. Sveriges Kommuner och Landsting
framför att det inte framgår vad som avses med
omfattande eller vid vilken tidpunkt ansökan och
anmälan ska göras.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt 9
kap. 2 § tredje stycket ML är det i dag en
förutsättning för frivillig skattskyldighet under
uppförande av en byggnad att det är lämpligt
med hänsyn till den sökandes personliga eller
ekonomiska förhållanden och omständigheterna
i övrigt. I hemställan från bl.a. Fastighetsägarna
Sverige m.fl. föreslås att denna förutsättning tas
bort. Skatteverket anser dock att det kravet fyller
en funktion bl.a. som skydd mot att systemet
utnyttjas av oseriösa aktörer. Skatteverket anser
därför att möjligheten att få frivillig skattskyldig-
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het i samband med att en byggnad uppförs ska
vara begränsad på det sätt den är i dag.
Det finns särskilda bestämmelser om
jämkning av ingående skatt vid skattskyldighet
under uppförande (se 9 kap. 11 § ML). Det kan
också handla om betydande belopp som ska
återbetalats till en fastighetsägare under ett
uppförandeskede. I dessa fall kan kontrollbehovet anses större än vid annan frivillig
skattskyldighet.
Svenska
Petroleum
och
Biodrivmedel Institutet har framfört att ett
bibehållande av kravet på ansökan och anmälan i
dessa fall gör att en risk för felaktigheter
kvarstår. Vid frivillig skattskyldighet i dessa fall
ska det bl.a. finnas särskilda skäl (se 3 kap. 3 §
tredje stycket 3 ML och 9 kap. 2 § ML). Om
särskilda skäl föreligger kan vara svårt att
bedöma, vilket gör att det finns risk för fel även
om kravet på ansökan avskaffas. Regeringen
anser med hänsyn till detta att inga förändringar
bör göras av kraven för skattskyldighet eller
ansöknings- och anmälningsförfarandet vid
frivillig skattskyldighet under uppförande.
Anmälningsskyldigheten finns därför kvar i
dessa fall. Det gäller såväl anmälan vid överlåtelse
av fastighet och de fall då skattskyldigheten
upphör enligt 9 kap. 6 § första stycket ML, t.ex.
om fastighetsägaren hyr ut till en hyresgäst som
inte är skattskyldig. Med anledning av vad NSD,
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
och Sveriges Kommuner och Landsting framfört
vill regeringen framhålla att det redan idag gäller
särskilda krav för att frivillig skattskyldighet ska
medges under den tid en byggnad uppförs eller
genomgår en omfattande till- eller ombyggnad i
syfte att hyras ut till skattskyldiga hyresgäster.
Detta regleras idag i 3 kap. 3 § tredje stycket 3
och 9 kap. 2 § ML. Sådan skattskyldighet skiljer
sig således redan idag från skattskyldighet under
pågående uthyrning som regleras i 9 kap. 1 § ML.
Bestämmelsen i 9 kap. 2 § ML avser den som
inte är frivilligt skattskyldig för en lokal men vill
bli det för att det sker en ombyggnad som ska
användas
för
skattepliktig
uthyrning.
Bestämmelsen i 9 kap. 1 § ML avser den som vill
bli frivilligt skattskyldig när en uthyrning
påbörjats. Förslaget leder därför inte till att det
införs några nya krav eller uppkommer några nya
gränsdragningar jämfört med tidigare. Regeringen finner därför inte skäl att, med anledning
av att ansöknings- och anmälningsförfarande
slopas vid frivillig skattskyldighet enligt 9 kap.
1 § ML, ändra eller närmare definiera de

nuvarande reglerna om skatteplikt och frivillig
skattskyldighet vid uppförande av byggnad eller
omfattande till- eller ombyggnad.
6.32.5.4 Krav på hyresgästens verksamhet
Regeringens bedömning: Det bör även i fort-

sättningen vara en förutsättning för frivillig
skattskyldighet att hyresgästens verksamhet
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Näringslivets Skattedelegation till vilket yttrande Fastighetsägarna
Sverige,
Föreningen
Svenskt
Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening och Visita ansluter sig, framför att
kravet på att hyresgästens verksamhet ska
medföra skattskyldighet eller avdragsrätt kan
leda till att hyresgäster med skattefri verksamhet,
t.ex. barnomsorg, kan få svårt att få tag i lokaler.
Skälen för regeringens bedömning: I 3 kap.
3 § ML finns ett krav på att uthyrningen ska ske
för användning i en verksamhet som medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt
10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e, eller 12 § ML. Det har
funnits krav på att hyresgästen verksamhet ska
medföra skattskyldighet eller återbetalningsrätt
sedan reglerna om frivillig skattskyldighet
infördes 1979 (jfr Ds B 1977:6 s. 97, prop.
1977/78:141 s. 67 f.). Vid den senaste översynen
av reglerna föreslog utredningen att kravet skulle
tas bort och att all uthyrning av verksamhetslokaler skulle kunna omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten (SOU 1999:47 s. 92
f.). Ett avskaffande av det kravet skulle medföra
att risken minskar för att en fastighetsägare ska
göra en felbedömning och ta ut mervärdesskatt
av misstag. Fastighetsägaren skulle inte behöva
göra någon kontroll av hyresgästens skattestatus.
Om en hyresgäst som inte har rätt till avdrag
eller återbetalning skulle flytta in skulle
fastighetsägaren inte behöva jämka. Enligt
utredningen skulle gränsdragningsproblem som
t.ex. kravet på stadigvarande användning också
kunna få sin lösning (se vidare nedan avsnitt
6.32.5.5). En möjlighet att ta ut mervärdesskatt
av hyresgäster som saknar avdragsrätt skulle i
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vissa avseenden kunna vara en fördel för sådana
hyresgäster. Det skulle kunna minska problemen
med att dessa i vissa fall kan ha svårt att få tag i
lokaler.
Trots dessa fördelar gjordes dock i prop.
1999/2000:82 bedömningen att det inte kunde
uteslutas att vissa hyresgäster skulle få kännbara
hyreshöjningar ställt i relation till deras
verksamhet. Det gällde särskilt de fall då
verksamheten har stort ideellt inslag eller då
småföretagare bedriver undantagen verksamhet
(a. prop. s. 67). Detta är ett skäl som alltjämt gör
sig starkt gällande. Det kanske främsta skälet till
att behålla ett regelverk där skattskyldigheten är
frivillig är att hyresgäster som saknar avdragsrätt
inte ska få kostnadsökningar. Ett avskaffande av
kravet skulle visserligen kunna ge minskade
problem med att hyresgäster med skattefri
verksamhet kan ha svårt att få tag i lokaler. Det
kan emellertid också ge ökade hyreskostnader
för hyresgäster som inte är skattskyldiga till
mervärdeskatt.
Det finns också en risk att ett avskaffande av
kravet på hyresgästens verksamhet kan utnyttjas
för att möjliggöra avdrag för lokaler som används i verksamheter som annars saknar
avdragsrätt. Även om en förändring i detta
avseende skulle innebära förenklingar finns det
således fortfarande ett behov av att även i
fortsättningen ha ett krav på att hyresgästen ska
bedriva verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning. De skäl som talar mot
att ett sådant krav tas bort gör sig gällande
oavsett i vilket led en uthyrning sker. Kravet bör
därför även i fortsättningen gälla även vid
uthyrning i andra och tredje hand. Regeringen
föreslår därför inte någon förändring av kravet
på avdragsrätt eller återbetalningsrätt i
hyresgästens verksamhet.
6.32.5.5 Stadigvarande användning
Regeringens bedömning: Det bör även i fort-

sättningen finnas ett krav på stadigvarande
användning för att uthyrning eller upplåtelse ska
omfattas av frivillig skattskyldighet.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
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Remissinstanserna: Näringslivets Skattedelegation (NSD)
till
vilket yttrande
Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Industriförening och Visita ansluter sig, framför
att kravet på stadigvarande användning medför
problem som att fastighetsägare avstår från
korttidsuthyrning eftersom en sådan får
oönskade mervärdesskatteeffekter.
Skälen för regeringens bedömning: I SOU
1999:47 föreslogs att kravet på stadigvarande
användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller avdragsrätt skulle slopas. Ett
behov av ett krav på stadigvarande användning
kunde enligt utredningen enbart finnas om det
finns ett krav på att hyresgästens verksamhet ska
medföra skattskyldighet (s. 94). Eftersom kravet
på att hyresgästens verksamhet ska medföra
skattskyldighet eller återbetalningsrätt behölls
gjordes inte heller någon ändring i kravet på
stadigvarande.
Det kan i vissa fall vara svårt för en
fastighetsägare att veta om kravet på stadigvarande användning är uppfyllt. Kravet kan
också i vissa situationer få den effekten att
uthyrningar till skattskyldiga hyresgäster inte
kan omfattas av den frivilliga skattskyldigheten.
Näringsmedicinska Terapeutförbundet har i en
hemställan om lagändring (dnr Fi2007/2465)
föreslagit att kravet i mervärdesskattelagen på
stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet tas bort. De menar att även uthyrning
som sker på deltid bör omfattas av den frivilliga
skattskyldigheten. Kravet på stadigvarande
användning syftar till att undvika ständiga
förändringar i skattskyldigheten. Kravet kan
såsom NSD framfört ge upphov till oönskade
mervärdesskatteeffekter. Exempelvis kan hyran
belastas med en dold mervärdesskatt vid
korttidsuthyrning till hyresgäster som är
skattskyldiga. Tas kravet bort skulle det bli
möjligt att vara skattskyldig oavsett längden på
hyrestiden. Uthyrningar på deltid, t.ex. del av
dagen skulle också kunna omfattas. Det skulle
bli möjligt att vara frivilligt skattskyldig även i
verksamheter där skattskyldigheten kan ändras
med korta intervaller. Ett skäl till att kravet finns
är att ideliga förändringar i skattskyldigheten
skulle medföra administrativt merarbete. Det
skälet väger inte lika tungt vid ett slopat
ansöknings- och anmälningsförfarande. Förändringar i skattskyldigheten kan dock ge
upphov till nya svårigheter. Det kan bl.a.

PROP. 2013/14:1

medföra att den ingående skatten ska fördelas
och jämkas i många fall. Det kan skapa komplexa
situationer med fördelning av den ingående
skatten för förvärv för olika lokaler. Det kan bli
särskilt komplicerat om det finns ytor som är
gemensamma för flera sådana lokaler. Varje rum
kommer att behöva en fördelningsgrund för
avdraget. Utifrån dessa ska det sedan göras
fördelningar av avdraget på de gemensamma
ytorna. Fler jämkningssituationer kan sannolikt
uppkomma. Beräkningen av ett jämkningsbelopp för en sådan lokal kan också bli mycket
komplicerad. Jämkning vid ändrad användning
sker om avdragsrättens omfattning för lokaler
och gemensamma ytor ändras. Denna ska beräknas som en andel av den avdragsrätt som
fanns i samband med anskaffningen. Vid
jämkning ska också avskrivningsunderlagen för
tillgången justeras, se 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 §,
18 kap 17 a och c §§ samt 19 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Jämkningsreglerna är i sig komplicerade och svåra att
tillämpa. En sådan ordning skulle därför riskera
att ge upphov till fel redovisad ingående skatt.
Det medför dessutom en administration för
företagen att behöva jämka den ingående skatten
och göra fördelningar av den ingående skatten.
Frivillig skattskyldighet kan medges när en
fastighetsägare helt eller delvis hyr ut byggnad
eller annan anläggning för stadigvarande användning i verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning. Detta har ansetts
medföra att den frivilliga skattskyldigheten ska
avse en specifik del av en byggnad, en lokal eller
på annat sätt avgränsat utrymme. Det kan vara
svårt att avgöra om en uthyrning avser en sådan
lokal eller ett sådant avgränsat utrymme. Detta
kan bli ett problem vid uthyrning av t.ex.
kontorslokaler som används gemensamt med
andra. Enligt mervärdesskattedirektivet kan det
vara en uthyrning av fast egendom även om
hyresavtalet avser delar av en fastighet som ska
användas tillsammans med någon annan (C284/03 Temco Europe SA, punkt 24–25). Vid
uthyrning till hyresgäster med avdragsrätt kan
kravet medföra att hyran belastas med en dold
mervärdesskatt, dvs. det uppkommer en
kumulativ effekt. Om den frivilliga skattskyldigheten inte skulle ha en koppling till en hel eller
bestämd del av en byggnad kan det exempelvis
bli svårt att avgöra avdragsrättens omfattning för
olika investeringar i byggnaden. Svårigheterna
liknar de som uppkommer när skattskyldigheten

växlar över tiden. Det kan bli en slags blandad
verksamhet i lokaler som omfattas av
skattskyldighet. Det kan bli svårigheter att
bedöma omfattningen av avdragsrätten för
ingående skatt som avser investeringar i de delar
av byggnaden som hyrs ut till fler hyresgäster
och för de gemensamma ytor som avser sådan
uthyrning t.ex. entréer. Jämkningar i sådana
situationer kan också medföra svårigheter.
Sammantaget anser därför regeringen att
några ändringar i detta avseende inte bör göras.
6.32.5.6 Uthyrning som avser stadigvarande
bostad
Regeringens förslag: Frivillig skattskyldighet ska

inte kunna omfatta uthyrning eller upplåtelse
som avser stadigvarande bostad.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket tillstyrker
förslaget. Svenska Bankföreningen anser att det
bör vara möjligt för staten och kommunerna att
hyra ut bostäder med mervärdesskatt. En
uthyrare bör få avdrag för ingående skatt som
avser uthyrningen av en stadigvarande bostad i
sådana fall. Svenska Bankföreningen pekar bl.a.
på att vad som utgör stadigvarande bostad ofta
kan vara svårt att bedöma. Näringslivets
Skattedelegation till vilket yttrande Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening och Visita ansluter sig, framför att en
bedömning av om en uthyrning sker för
stadigvarande bostad är komplicerad och kan
medföra problem.
Skälen för regeringens förslag: Det är inte
möjligt för en fastighetsägare att bli frivilligt
skattskyldig för uthyrning som avser
stadigvarande bostad om uthyrning sker till en
kommun, ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund. Vid uthyrning i andra fall
exempelvis till staten finns ingen motsvarande
begränsning (se 3 kap. 3 § andra stycket och 9
kap. 1 § ML).
I SOU 1999:47 föreslogs att det skulle införas
en generell begränsning om att frivillig
skattskyldighet inte ska vara möjlig om upplåtelsen eller uthyrning avser stadigvarande
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bostad. Någon generell begränsning om
uthyrning av stadigvarande bostad infördes inte
(prop. 1999/2000:82 s. 60–67).
Den omständigheten att det saknas en
begränsning av möjligheten att bli frivilligt
skattskyldig vid uthyrning som avser
stadigvarande bostad kan innebära att det kan
uppkomma situationer när en upplåtelse
omfattas av frivillig skattskyldighet men där det
saknas rätt till avdrag för ingående skatt.
Avdragsförbudet för stadigvarande bostad har
behandlats i ett avgörande av Högsta
förvaltningsdomstolen (RÅ 2010 ref. 43). Det
fallet gällde en stiftelse som skulle hyra ut bostäder till ett universitet. Universitet skulle i sin tur
hyra ut bostäderna till gästforskare. Universitets
uthyrning var inte en sådan skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande som avses
i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Utformningen
och användningen av bostäderna var enligt
Högsta förvaltningsdomstolen sådan att de var
stadigvarande bostäder enligt mervärdesskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen
ansåg att avdragsförbudet för stadigvarande
bostad var tillämpligt. Fastighetsägaren saknade
därför rätt till avdrag för ingående skatt som
avsåg bostäderna även om fastighetsägaren hade
fått ett beslut om frivillig skattskyldighet. Att
det var möjligt att få frivillig skattskyldighet för
uthyrningen begränsade inte tillämpningen av
avdragsförbudet.
En fastighetsägare kan således bli frivilligt
skattskyldig och ta ut mervärdesskatt på hyran,
trots att fastighetsägaren saknar rätt till avdrag
för ingående skatt som avser uthyrningen.
Denna situation kan framförallt uppkomma vid
uthyrning till staten. Universitet och högskolor
har i vissa fall möjligheter att hyra ut bostäder i
andra hand till enskilda för att förse dem med
bostäder (9 a § förordningen (1993:528) om
statliga myndigheters lokalförsörjning). Vid
uthyrning till kommuner, kommunalförbund
och samordningsförbund finns inte möjlighet till
frivillig skattskyldighet om uthyrningen avser
stadigvarande bostad. Vid uthyrning till andra
subjekt finns begränsningen att hyresgästen ska
bedriva verksamhet som medför skattskyldighet
i lokalen. Någon egentlig inskränkning som
avser uthyrning av stadigvarande bostad finns
dock inte och det kan inte uteslutas att det kan
uppkomma en situation där en uthyrning avser
en stadigvarande bostad även i dessa fall. Det är
olämpligt att det kan uppkomma situationer där
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en fastighetsägare som är frivilligt skattskyldig
och ska lägga mervärdesskatt på hyran helt
saknar rätt till avdrag för uthyrningen. Särskilt
som det saknas möjlighet för fastighetsägaren att
lämna den frivilliga skattskyldigheten om
uthyrning av den aktuella byggnaden eller
byggnadsdelen har kommit att omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten. Regeringen anser att
det för närvarande inte finns skäl att göra några
ändringar av avdragsförbudet för stadigvarande
bostad eller möjligheterna att hyra ut bostäder
med frivillig skattskyldighet till kommuner.
Regeringen föreslår därför att möjligheten att bli
frivilligt skattskyldig inte ska omfatta uthyrning
av stadigvarande bostad oavsett till vem
uthyrningen sker, dvs. även om uthyrningen
sker t.ex. till staten.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar av 3 kap. 3 § ML,
se avsnitt 3.9.
6.32.5.7 Skattskyldighet vid uthyrning av
fastighet i vissa fall
Regeringens förslag och bedömning: Undantaget

från skatteplikt för upplåtelse av fastighet ska
inte omfatta upplåtelse till mobiloperatör av
plats för utrustning på mast.
En regel om obligatorisk skattskyldighet vid
uthyrning av konferenslokaler i konferensverksamhet bör inte införas. Någon särreglering
om skattskyldighet vid uthyrning till terapeuter
bör inte införas.
Promemorians förslag och bedömning
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket, Regelrådet,
Svenska Bankföreningen och Näringslivets
Skattedelegation till vilket yttrande Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv,
Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening och Visita ansluter sig, tillstyrker
förslaget om obligatorisk skattskyldighet av plats
på mast. Dessutom framförs att regeln bör gälla
oberoende av vem som är köpare och att även
upplåtelser av mast, plats på hustak, på väggar
och i teknikbodar bör omfattas. Svenska
Bankföreningen anser också regeln bör gälla
oberoende av vem som är köpare. Även FAR
anser att regeln bör utvidgas.
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Skatteverket och Svenska Bankföreningen anser
att det bör införas en obligatorisk
skattskyldighet vid uthyrning av konferenslokaler.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Upplåtelse till mobiloperatör av plats på mast
För att kunna öka täckningsgraden och
samtidigt utnyttja befintliga master hyr
mobiloperatörer i vissa fall plats för egen
utrustning på en mast som tillhör en annan
operatör. Till sådana upplåtelser hör normalt en
upplåtelse av plats för placering av teknisk
utrustning i teknikbod eller liknande
konstruktion som finns placerad i direkt
anslutning till tornet eller masten. Upplåtelsen
sker normalt efter avtal om upplåtelse. I 4 kap.
lagen
om
elektronisk
kommunikation
(2003:389) finns dock regler om samlokalisering
som gör att en operatör kan förpliktigas att
tillhandahålla utrymme på en mast. I
tillämpningen har en upplåtelse av plats på mast
betraktats som en upplåtelse av en fastighet som
är undantagen från mervärdesskatt enligt 3 kap.
2 § ML. Den som hyr ut plats i masten till en
mobiloperatör har därför behövt bli frivillig
skattskyldighet för upplåtelsen. I annat fall har
upplåtelsen inte ansetts medföra skattskyldighet
och avdragsrätt saknas. Skatteverket har ansett
att ett förenklat förfarande i vissa fall får
tillämpas med hänsyn till de särskilda
förhållanden som gäller vid upplåtelse av plats på
mast. Den upplåtelse som avses sker till företag
som är skattskyldiga för verksamhet som avser
mobil kommunikation. I promemorian föreslås
av förenklingsskäl att upplåtelse av plats på mast
för utrustning till en mobiloperatör bör omfattas
av obligatorisk skattskyldighet. Även upplåtelse
för teknisk utrustning i t.ex. teknikbod som
utgör ett led i upplåtelsen av mastplatsen
omfattades av den obligatoriska skattskyldigheten enligt promemorians förslag.
Regeringen föreslår med hänsyn till ovanstående
att upplåtelserna av plats på mast för utrustning
till en mobiloperatör av förenklingsskäl, bör
omfattas av obligatorisk skattskyldighet enligt 3
kap. 3 § ML. Däremot bör den obligatoriska
skattskyldigheten inte utvidgas till annan uthyrning av plats för sådan utrustning. Avsikten är
att bestämmelsen ska omfatta uthyrning mellan
företag som annars skattskyldiga för verksamhet
inom branschen med mobiltelefoni. Om

uthyrning av t.ex. plats på hustak skulle omfattas
kan det göra att fastighetsägare, som inte är
skattskyldiga för annan omsättning kommer att
omfattas, vilket skulle medföra en ökad
administration för dessa.
Konferenslokaler
Skatteverket har hemställt att korttidupplåtelse
av lokal i konferensanläggning inte ska vara
undantaget från skatteplikt (dnr Fi2006/2310). I
förtydligande syfte föreslår verket även att 7 kap.
1 § andra stycket ML ändras så att det framgår
den lägre skattesatsen enbart avser tillhandahållande av logi. Skatteverket föreslår också
motsvarande ändring i bestämmelsen om
skatteplikt för rumsuthyrning i hotellrörelse i 3
kap. 3 § första stycket 4 ML. Därmed omfattas
all korttidsupplåtelse av konferenslokaler i
konferensanläggning av obligatorisk skattskyldighet, oavsett om upplåtelse sker i
hotellrörelse eller inte.
Efter Skatteverkets hemställan har Regeringsrätten behandlat lokalupplåtelser vid konferensarrangemang i ett förhandsbeskedsärende (RÅ
2007 ref. 33). I ärendet bedömdes ett
konferensarrangemang där det ingick utöver
lokal, bl.a. bistånd med administrativa göromål,
tillgång till olika slags teknisk utrustning,
tillhandahållande av olika slags förtäring som
kaffe och lunch m.m. Lokalupplåtelsen i det
sammansatta konferensarrangemanget ansågs
endast vara ett medel för att på bästa sätt kunna
tillhandahålla den av kunden efterfrågade
tjänsten som avser arrangemanget. Tjänsten
avseende konferensarrangemanget ansågs vara
skattepliktig och skattesatsen var 25 procent.
I avgörandet bedömdes därmed ett
tillhandahållande av ett konferensarrangemang
som en i sin helhet skattepliktig omsättning som
inte utgör en lokalupplåtelse. Vidare skulle
normalskattesatsen tillämpas på omsättningen av
tjänsten. I promemorian gjordes bedömningen
att motsvarande resultat därmed bör uppnås som
det som Skatteverket vill uppnå med förslagen i
hemställan. Skatteverket och Svenska Bankföreningen anser att en obligatorisk skattskyldighet
ändå bör införas vid upplåtelse av konferenslokal. Avgörandet gör dock att det normalt inte
uppkommer någon omsättning som mervärdesskattemässigt utgör en lokalupplåtelse i en
konferensverksamhet. Även om det i enstaka fall
skulle kunna finnas omsättningar som utgör
upplåtelse av lokal i en verksamhet som i
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huvudsak avser konferensverksamhet bör det
inte motivera införande av en särreglering. En
särskild reglering om upplåtelse av konferenslokaler kan ge upphov till nya avgränsningsproblem, t.ex. gentemot samlingslokaler.
Regeringen föreslår därför inte några ändringar
av dessa regler.
Uthyrning till terapeuter
Näringsmedicinska terapeutförbundet (NMTF)
har föreslagit att det i mervärdesskattelagen
införs en specialregel för att möjliggöra frivillig
skattskyldighet vid uthyrning till terapeuter (dnr
Fi2007/2465). Enligt NMTF är det en vanlig
situation bland terapeuter att man på deltid vill
använda ett rum i en praktik och på deltid arbeta
ute på företag, hålla utbildningsverksamhet m.m.
Som beskrivits ovan under avsnitt 6.32.4 kan
oönskade effekter uppkomma när en uthyrning
till skattskyldiga hyresgäster inte kan omfattas av
skattskyldigheten. Det kan göra att hyresgästerna har en högre hyreskostnad. En specialregel
för uthyrning till terapeuter skulle kunna dock
kunna ge upphov till gränsdragningsproblem. De
lokaler som används torde också kunna användas
av yrkesutövare inom närliggande områden inom
t.ex. hälsorådgivning, friskvård eller hälso- och
sjukvård. Det kan också bli svårt för en
fastighetsägare att avgöra om en hyresgäst är en
terapeut eller inte. En specialregel vid uthyrning
till terapeuter kan således ge upphov till
tillämpningssvårigheter. En sådan regel kan
också komplicera regelverket kring uthyrning av
lokaler ytterligare. Regeringen gör därför
bedömningen att det inte bör införas någon
särskild regel i mervärdesskattelagen om
skattskyldighet vid uthyrning till terapeuter.
NMTF lämnar som ett alternativ ett förslag om
ett avskaffande av kravet på stadigvarande
användning. Detta förslag om stadigvarande
användning behandlas ovan under avsnitt
6.32.5.5.
Lagförslag
Förslaget föranleder en ändring av 3 kap. 3 §
ML, se avsnitt 3.9.
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6.32.5.8 Retroaktivt avdrag efter ett
uppförandeskede
Regeringens förslag: En fastighetsägare ska kunna
göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som
avser en ny-, till- eller ombyggnad även om
fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig
under uppförandet av byggnaden enligt 9 kap.
2 § mervärdesskattelagen.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket, FAR och
Näringslivets Skattedelegation till vilket yttrande
Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Industriförening och Visita ansluter sig,
tillstyrker förslaget. Sveriges Byggindustrier anser
att möjligheten till retroaktivt avdrag är en
välkommen förenkling.
Skälen för regeringens förslag: Det finns
som nämnts ovan, tre olika alternativ att återfå
ingående skatt vid uppförande av en anläggning
eller byggnad. Möjligheterna att kombinera
dessa alternativ är begränsade. Den som har fått
beslut om skattskyldighet under uppförande
enligt 9 kap. 2 § ML kan inte använda sig av
retroaktivt avdrag för att återfå ingående skatt på
förvärv som gjorts innan skattskyldighetens
inträde (RÅ 2008 not. 176). Skattskyldigheten
medges i dessa fall tidigast från den tidpunkt då
ansökan om uppförandeskede kom in till
Skatteverket. Om den som blir frivilligt
skattskyldig under uppförandeskede har haft
utgifter som avser ny-, till- eller ombyggnaden
före denna tidpunkt kan den ingående skatten på
dessa endast återfås genom jämkning under en
tioårsperiod. En fastighetsägare som varit sen
med sin ansökan om uppförandeskede kan
därför hamna i den situationen att en del av den
ingående skatten på en ny-, till- eller ombyggnad
enbart kan återfås genom jämkning under en
tioårsperiod. Om förhållandena är sådana att
skattskyldighet under uppförande kan medges
bör det vara möjligt att få resterande del av
avdraget för byggnationen genom retroaktivt
avdrag när byggnationen är klar. Det medför
också en förenklad administration för företaget
att göra avdraget vid ett enda tillfälle jämfört
med att detta ska återfås en tiondel per år under
en tioårsperiod. Regeringen anser därför att det
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ska gå att göra retroaktivt avdrag för ingående
skatt som avser ny-, till- eller ombyggnad och
för vilken avdrag inte kunnat göras under
uppförandeskedet. Regeringen föreslår därför en
sådan ändring av bestämmelsen i 9 kap. 8 § ML
om retroaktivt avdrag.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar av 9 kap. 8 § ML,
se avsnitt 3.9.
6.32.5.9 Övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: Äldre bestämmelser ska
fortfarande gälla för uthyrning eller upplåtelse
som avser tid före ikraftträdandet.
Frivillig skattskyldighet som gäller vid
ikraftträdandet enligt den äldre lydelsen ska
fortsätta gälla enligt de nya bestämmelserna.
Den nya lydelsen av bestämmelsen om
retroaktivt avdrag tillämpas om skattepliktig
uthyrning har påbörjats efter ikraftträdandet om
frivillig skattskyldighet har förelegat enligt ett
beslut om uppförandeskede.
Den äldre lydelsen av bestämmelsen om
frivillig skattskyldighet vid uthyrning eller
upplåtelse tillämpas på uthyrningsperioder efter
ikraftträdandet om en faktura som anger
mervärdesskatt ställs ut före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens. En reglering om att äldre
bestämmelser gäller för uthyrning eller
upplåtelse som avser tid före ikraftträdandet har
tillkommit liksom ett förslag till övergångsbestämmelser om retroaktivt avdrag efter
uppförandeskede. Även en bestämmelse om
fakturor som ställs ut före ikraftträdandet och
avser uthyrningsperioder eller upplåtelseperioder
efter ikraftträdandet har tillkommit.
Remissinstanserna: FAR anser att det bör
regleras hur gränsdragningssituationer ska
behandlas och tar särskilt upp situationen med
ansökan från ett datum före ikraftträdandet där
beslut ännu inte fattats. FAR tar även upp om
bestämmelsen om retroaktivt avdrag i dess nya
lydelse ska kunna tillämpas om uppförandeskedet
avser
redovisningsperioder
före
ikraftträdandet.
Skälen för regeringens förslag: Äldre
bestämmelser bör fortfarande gälla för uthyrning

eller upplåtelse som avser tid före ikraftträdandet. Det krävs således ett beslut från
Skatteverket för att frivillig skattskyldighet ska
kunna inträda från en tidpunkt före
ikraftträdandet. Om en ansökan som avser en
upplåtelse före ikraftträdandet har kommit in till
Skatteverket och något beslut inte fattats före
ikraftträdandet måste Skatteverket besluta om
frivillig skattskyldighet.
Frivillig skattskyldighet som gäller vid
ikraftträdandet enligt den äldre lydelsen av 9 kap.
1 § ML ska fortsätta gälla enligt de nya
bestämmelserna.
En övergångsbestämmelse föreslås också om
att retroaktivt avdrag efter beslut av Skatteverket
om uppförandeskede kan medges enligt den nya
lydelsen av 9 kap. 8 § ML om skattepliktig
uthyrning påbörjas efter ikraftträdandet och
fastigheten har omfattats av frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet.
Dessutom föreslås en övergångsbestämmelse
som innebär att om en fastighetsägare ställer ut
en faktura med mervärdesskatt före ikraftträdandet kommer frivillig skattskyldighet inte
att gälla enligt den nya lydelsen av 9 kap. 1 § även
om uthyrningen avser en uthyrningsperiod eller
upplåtelseperiod efter ikraftträdandet. Det gäller
i de fall upplåtelsen inte omfattas av frivillig
skattskyldighet tidigare. En fastighetsägare blir i
så fall inte skattskyldig enligt den nya lydelsen av
9 kap. 1 § om denne före ikraftträdandet har
ställt ut en faktura med mervärdesskatt i förskott
för en upplåtelse som avser tid efter
ikraftträdandet. I dessa fall bör i stället äldre
bestämmelser gälla. För att den upplåtelsen ska
omfattas av frivillig skattskyldighet behövs
därför en ansökan och ett beslut av Skatteverket
i enligt med 9 kap. 1 § i den äldre lydelsen. Den
föreslagna tidpunkten för ikraftträdande är den 1
januari 2014. Bestämmelsen medför att en
fastighetsägare som vill bli frivilligt skattskyldig
fr.o.m. detta datum men som skickar
hyresfakturan före årsskiftet behöver ansöka om
frivillig skattskyldighet enligt äldre bestämmelser
för att bli skattskyldig från detta datum.
Lagrådet har ansett att det är lämpligt att
tydliggöra detta i författningskommentaren. Ett
sådant tydliggörande har därför gjorts.
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6.32.6 Konsekvensanalys
Offentligfinansiella effekter
Förslaget bedöms leda till fler oavsiktliga fel vid
redovisningen av mervärdesskatt. Utifrån en
förstudie från Skatteverket beräknas förslaget
om slopat anmälningsförfarande innebära ett
skattebortfall på 0,1 miljarder kronor år 2014.
Varaktig effekt beräknas till 0,09 miljarder
kronor.
Förslaget om obligatorisk skattskyldighet vid
upplåtelse till mobiloperatör av plats på mast
bedöms inte ha någon offentligfinansiell effekt.
Skälet är att företag som upplåter plats för
utrustning på mobilmaster till andra operatörer
redan i dag är frivilligt skattskyldiga för den
upplåtelsen.
Förslaget om retroaktivt avdrag efter
uppförandeskede innebär att avdrag kan göras i
ett tidigare skede för en del av den ingående
skatten. Det är endast ett begränsat antal företag
som är berörda och förslaget bedöms därför inte
ha någon offentligfinansiell effekt.
Effekter för företagen
Skatteverket har analyserat effekterna av ett
slopat ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarandet i en förstudie. Förenklingsvinsten
för företagen har utifrån Skatteverkets remissvar
samt följdjusteringar beräknats till ca
2,5 miljoner kronor. Skatteverket påpekar dock i
sitt remissvar att de i beräkningarna av
förenklingsvinster i förstudien inte tog hänsyn
till att ansökningsförfarandet skulle finnas kvar
vid uppförandeskedet. Därmed är förenklingsvinsterna överskattade och verket gör en
justering av beräkningarna i remissvaret. Nedan
redogörs för Skatteverkets beräkning av
förenklingsvinsten för företagen i förstudien
med justering utifrån Skatteverkets egna
synpunkter och regeringens ytterligare justering.
Beräkningarna i Skatteverkets förstudie utgår
från Tillväxtverkets siffror från mätningar av företagens administrativa kostnader. De senaste
mätningarna är gjorda 2009. Det finns mätningar
gjorda avseende ansökan om frivillig skattskyldighet samt säljarens anmälan om överlåtelse
av verksamhetslokal.
År 2011 hanterade Skatteverket 18 694 ärenden avseende frivillig skattskyldighet. Det finns
inga uppgifter om hur dessa fördelar sig på
ansökningar respektive olika anmälningar.
Detaljerade uppgifter finns dock framtagna för
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de ärenden som har handlagts av Skatteverkets
region Stockholm. Där avsåg 50,4 procent av
samtliga ärenden ansökan om frivillig skattskyldighet. Applicerat på hela landet innebär
detta att 9 422 ärenden avsåg ansökan om
frivillig skattskyldighet (inkl. ansökan under
uppförandeskede). I Skatteverkets remissvar
framgår att de handlägger ca 1 000 ansökningar
avseende
frivillig
skattskyldighet
under
uppförandeskedet. Dessa bör räknas bort från de
18 694 ärendena avseende frivillig skattskyldighet.
Tillväxtverkets mätning visar att det tar sex
minuter att fylla i blanketten avseende ansökan
om frivillig skattskyldighet. Tillväxtverket har
räknat med att arbetet utförs av handläggare på
ekonomiavdelning och beräknad timlön för
denna personal är 266 kronor/timme. Detta
innebär att beräknad kostnad för ifyllande av
ansökan om frivillig skattskyldighet under 2011
kan uppskattas till ca 250 600 kronor. I dagens
penningvärde motsvarar detta ca 263 200 kronor.
Av de olika anmälningsblanketterna som finns
har Tillväxtverket endast gjort mätning avseende
säljarens anmälan om försäljning av verksamhetslokal. Anmälningsblanketterna ser dock
likartade ut och innehåller ungefär lika många
uppgifter som ska fyllas i. Den siffra som
Tillväxtverket har kommit fram till avseende
säljarens anmälan har därför använts för samtliga
anmälningsblanketter. Enligt Tillväxtverkets
mätning tar säljarens anmälan fyra minuter att
fylla i och arbetet utförs av en bokförings- eller
redovisningsassistent med en timlön på 224 kronor/timme. I denna mätning har Tillväxtverket
utgått från en schablon för lämnade av redan
känd uppgift. Tiden om fyra minuter omfattar
tid för att ta fram uppgifter, fylla i dem på
blanketten, kontrollera samt skriva under.
Resterande 49,6 procent av Skatteverkets totala
ärenden, dvs. 9 272, avser således olika anmälningar. Detta innebär att företagens kostnader
för att fylla i dessa blanketter under 2011 kan
uppskattas till ca 138 500 kronor. Omräknat till
dagens penningvärde motsvarar det ca
145 500 kronor. Utifrån synpunkter från
Skatteverkets remissvar bör dessa förenklingsvinster justeras ner med de 1 000 ansökningar
som avser frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet. Utifrån motsvarande princip för
beräkning som ovan skrivs förenklingsvinsterna
därmed ner med 26 000 kronor.
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Företagens administrativa kostnader för att
fylla i blanketterna uppgår således totalt till ca
384 000 kronor. I beloppet ingår dock bara
kostnader som direkt avser själva ifyllandet av
ansökan och anmälan. Bedömningar av vad
gällande regler innebär har inte räknats in
eftersom bedömningarna behöver göras oavsett
om det finns ett ansöknings- och anmälningsförfarande eller inte.
De ingivna blanketterna är ofta ofullständigt
eller felaktigt ifyllda när de kommer in till
Skatteverket, varför komplettering eller rättelse
måste göras. För företagets del innebär det bl.a.
att det kan behöva plocka fram hyresavtal,
ritningar och liknande handlingar för att
undersöka vad som är korrekt yta eller för att
kontrollera tillträdesdatum eller att det behöver
skicka in en kopia på hyresavtalet. Arbetstiden
för Skatteverket har i förstudien uppskattats till
36 300 timmar. Utifrån synpunkter från
Skatteverkets remissvar bör även hänsyn tas till
de 1 000 ansökningar avseende frivillig
skattskyldighet under uppförandeskedet Vid
dessa ansökningar räcker det dock inte enbart att
ansökningsblanketten fylls i utan det ställs i
normalfallet krav på att den sökande även
kommer in med andra handlingar för att visa att
förutsättningarna för frivillig skattskyldighet
under uppförandeskede är uppfyllda. De
inkomna ansökningarna behöver dessutom ofta
kompletteras. Arbetstiden för dessa 1 000 ansökningarna har i remissvaret uppskattats till
5 000 timmar. Vid beaktande av Skatteverkets
remissvar skrivs de 36 300 timmarna ner med de
5 000 timmarna hänförda till uppförandeskedet.
I förstudien antas att den tid som företagen får
lägga på detta arbete är lika stor som den tid
arbetet med dessa ärenden tar för Skatteverket.
Om man utgår från att detta arbete hos
företagen utförs av en handläggare på ekonomiavdelningen så uppgår den administrativa
kostnaden för företagen, beräknat utifrån
Tillväxtverkets siffror för 2009 och omräknat till
dagens penningvärde, till 8,7 miljoner kronor.
Denna kostnad utgör också förenklingsvinsten
för företagen av förslaget.
Om ansökan och anmälan tas bort ökar dock
behovet av andra kontroller. Det leder till att det
uppkommer nya kostnader för företagen.
Skatteverket kan ta fram uppgifter om de företag
som redovisar mervärdesskatt på hyresinkomster
för första gången eller företag som redovisar
mervärdesskattebelagda hyresinkomster och en

ingående skatt som är högre än normalt. När
Skatteverket gör en kontroll i dag, t.ex. av
avdragen ingående skatt på underhålls- eller
renoveringskostnader, kan verket normalt
begränsa utredningen till att kontrollera att
avdrag för ingående skatt har gjorts i proportion
till de ytor som omfattas av frivillig skattskyldighet. När ansöknings- och anmälningsförfarandet tas bort kommer Skatteverket vid
kontrollen av mervärdesskattedeklarationen
behöva utreda om förutsättningarna för frivillig
skattskyldighet är uppfyllda. Det kan behövas
kopior på hyresavtal, ritningar och andra
handlingar. En kontroll i detta läge blir normalt
betydligt mer omfattande och tidskrävande än
vad den är i dag.
Totalt är det 46 300 företag som är
registrerade för frivillig skattskyldighet. Utifrån
hur många av ärendena om frivillig skattskyldighet som avser ansökan uppskattar
Skatteverket att 9 500 företag skulle kontrolleras. Även denna siffra bör justeras ner, med
antalet ansökningar som avser frivillig skattskyldighet vid uppförandeskedet, till 8 500. En
utredning i samband med att ansökan eller
anmälan om frivillig skattskyldighet lämnas in
tar i snitt 2 timmar och 45 minuter för Skatteverket och en utredning i samband med en
mervärdesskattedeklaration uppskattas ta lika
lång tid. Utifrån antagandet att företaget
behöver lägga ner lika mycket tid vid en kontroll
kommer Skatteverket i förstudien fram till att de
tillkommande administrativa kostnaderna för
företagen skulle uppgå till ca 7 miljoner kronor.
Tas de ansökningar bort som gäller uppförandeskedet uppgår denna kostnad för företagen till
6,2 miljoner kronor. Enligt Skatteverkets
beräkningar i förstudien samt tillkommande
justeringar blir därmed den sammanräknade
administrativa nettoeffekten en minskad
administrativ kostnad för företagen på
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor.
Efter lagändringen om obligatorisk skattskyldighet vid upplåtelse till mobiloperatör av
plats på mast behöver de företag som upplåter
plats på master till mobiloperatörer inte göra
någon ansökan för uthyrningen. De behöver inte
heller göra någon annan åtgärd för att bli
skattskyldiga och få rätt till avdrag. Det är inte
heller nödvändigt för dem att särskilja upplåtelse
på mast från annan omsättning som medför
skattskyldighet. Förslaget ger därför en
förenkling för de berörda företagen.
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Lagändringen om retroaktivt avdrag efter
uppförandeskede innebär en förenkling i de fall
ett företag kommit in med ansökan om frivillig
skattskyldighet efter att de påbörjat byggnation
och vill dra av ingående mervärdesskatt för
byggnationen som skedde innan ansökan. Dessa
företag kan efter lagändringen redovisa den
ingående skatten för tid före ansökan vid ett
enda tillfälle i stället för med en tiondel per år vid
tio tillfällen. Merparten av företagen känner
dock till regelverket väl och kommer in med
ansökan innan byggnation påbörjats.
Effekter för myndigheter och domstolar
Den tid som inom Skatteverket har lagts på
frivillig skattskyldighet har inte följts upp
särskilt. Varje region har därför fått uppskatta
hur mycket tid som läggs på handläggning av
ansökningar och anmälningar avseende frivillig
skattskyldighet och den totala siffran för hela
landet hamnade på 40 500 timmar per år.
Skatteverket bedömer att kostnaden per timme
för detta arbete uppgår till 460 kronor. Även här
bör en justering göras, med antalet ansökningar
som avser frivillig skattskyldighet vid
uppförandeskedet, till 35 500 (40 500-5 000).
Den totala kostnaden, med beaktande av
Skatteverkets remissvar uppgår således till ca
16,3 miljoner kronor. Skatteverket tar dock upp
att det kommer att behövas fler kontroller vid
ett avskaffat ansöknings- och anmälningsförfarande. Kostnaderna för ökade kontroller
uppskattas efter tillkommande justeringar i
remissvar till ca 10,8 miljoner kronor av
Skatteverket. För Skatteverket blir nettoeffekten
därmed en minskad administrativ kostnad på
uppskattningsvis ca 5,5 miljoner kronor.
Ett avskaffat ansöknings- och anmälningsförfarande bedöms inte ha några effekter för de
allmänna förvaltningsdomstolarna.
Näringslivets Regelnämnd och Näringslivets
Skattedelegation är positiva till förslaget om
slopat ansöknings- och anmälningsförfarande
men ifrågasätter hur Skatteverkets förenklingsvinster kan vara större än företagens förenklingsvinster. Inga ändringar i konsekvensanalysen har
vidtagits utifrån dessa synpunkter. Varför
företagens förenklingsvinster blir lägre än
Skatteverkets förenklingsvinster beror främst på
att företagen fortfarande efter den föreslagna
lagändringen måste känna till regelverket och ha
lika mycket dokumentation om uthyrningen
som innan.
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Förslaget om obligatorisk skattskyldighet vid
upplåtelse till mobiloperatör av plats på mast
bedöms inte medföra några tillkommande
kostnader för Skatteverket eller domstolarna.
Förslaget om retroaktivt avdrag efter uppförandeskede innebär att en del av den ingående
skatten på en byggnation som skulle redovisas
med en tiondel vid tio tillfällen i stället kan
redovisas vid ett tillfälle. Förslaget innebär en
förenkling och bedöms inte medföra några
tillkommande kostnader för Skatteverket eller de
allmänna förvaltningsdomstolarna.

6.33

Förändrad hantering av
mervärdesskatt vid import

Regeringens bedömning: I syfte att förbättra

likviditeten och minska den administrativa börda
som uppkommer för företag som importerar
varor till Sverige, bör Skatteverket vara
beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid
import i stället för Tullverket när en importör är
registrerad till mervärdesskatt i Sverige och
agerar i egenskap av beskattningsbar person vid
importen.
En sådan ändring bör träda i kraft den
1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: Tullverket är i dag beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import. Det innebär att samtliga
importörer redovisar och betalar mervärdesskatten till Tullverket. Under förutsättning att
importören är registrerad till mervärdesskatt i
Sverige och har full avdragsrätt, kan mervärdesskatten därefter återfås från Skatteverket genom
att importören gör ett avdrag på motsvarande
summa i mervärdesskattedeklarationen. Eftersom avdraget görs vid en senare tidpunkt än
inbetalningen av mervärdesskatten uppstår dock
en försämring av importörens likviditet.
För att minska den administrativa bördan och
förbättra likviditeten för företag som importerar
varor till Sverige bör Skatteverket, i stället för
Tullverket, vara beskattningsmyndighet för
mervärdesskatt vid import när en importör är
registrerad till mervärdesskatt i Sverige och
agerar i egenskap av beskattningsbar person vid
importen. En sådan förändring kräver
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informationsutbyte mellan Tullverket och
Skatteverket för att myndigheterna ska kunna
bedöma tillämplig beskattningsmyndighet och
kontrollera redovisad mervärdesskatt vid import.
En förändrad redovisning av mervärdesskatt
vid import har behandlats i betänkandet Förändrad hantering av importmoms (SOU 2013:1)
från Importmomsutredningen. Betänkandet har
remissbehandlats. Majoriteten av remissinstanserna har tillstyrkt eller har inte något att
erinra mot förslaget.
Förslaget leder till en uppbördsförskjutning
som medför att en räntekostnad uppstår för
staten. Netto uppgår räntekostnaden till
0,11 miljarder kronor år 2015. Den varaktiga
effekten uppgår till 0,11 miljarder kronor.
Regeringen avser att i höst återkomma till
riksdagen med ett förslag. Förslaget bör träda
i kraft den 1 januari 2015 för att informationsutbytet mellan myndigheterna ska hinna färdigställas.

6.34

Förenklad skatteredovisning för
små företag

Regeringens bedömning: Som ett led i regeringens

regelförenklingsarbete bör möjligheten att införa
en rak kontantmetod analyseras.

Skälen för regeringens bedömning: Företag
med en omsättning upp till tre miljoner kronor
får redovisa enligt kontantmetoden. Vid
kontantredovisning görs redovisning av olika
transaktioner i ett företag i samband med in- och
utbetalningstillfället. Enligt dagens regler kan
kontantmetoden inte tillämpas fullt ut eftersom
regelverket ställer krav på redovisning av
utestående fordringar och skulder vid
räkenskapsårets utgång (periodisering).
Det nuvarande kravet på periodisering vid
räkenskapsårets utgång upplevs som krångligt av
företagen. Det skapar merarbete och ökar risken
för oavsiktliga fel. Regeringen avser därför att
analysera möjligheten att införa en rak kontantmetod, dvs. att kravet på periodisering vid
räkenskapsårets utgång tas bort.

6.35

Deklarationstidpunkten för
mervärdesskatt

bedömning: För att underlätta
företagens skatteredovisning bör tidpunkten för
att lämna mervärdesskattedeklaration för helt
beskattningsår samordnas med tidpunkten för
att lämna inkomstdeklaration. Den framskjutna
deklarationstidpunkten ska endast omfatta företag som inte bedriver handel med andra EUländer.
En sådan ändring bör träda i kraft den
1 januari 2014.

Regeringens

Skälen för regeringens bedömning: Möjligheten att redovisa mervärdesskatt i samma
deklaration som inkomstskatten togs bort när
skatteförfarandelagen (2011:1244) infördes. För
de flesta företagen som berörs av denna ändring
kunde dock mervärdesskatten för kalenderåret
2012 redovisas i inkomstdeklarationen som
lämnades under 2013. När möjligheten att
redovisa mervärdesskatt i inkomstdeklarationen
togs bort gjordes dock bedömningen att det inte
torde vara möjligt enligt artikel 252 och 253 i
mervärdesskattedirektivet att låta tidpunkten för
redovisning av mervärdesskatt för beskattningsår
sammanfalla med tidpunkten för att lämna
inkomstdeklaration. I sitt betänkande 2011/12
SkU3 yttrade Skatteutskottet att det måste
uppfattas som en betydande olägenhet att
behöva lämna två deklarationer vid olika
tidpunkter efter varje beskattningsår. Skatteutskottet anförde vidare att det är viktigt att alla
ansträngningar görs för att lösa detta problem
och att utskottet utgår från att regeringen
kommer att undersöka möjligheterna att få
igenom ett undantag från direktivets
bestämmelser.
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Ett undantag från direktivets bestämmelser
om senaste deklarationstidpunkt kan göras enligt
artikel 272 i mervärdesskattedirektivet. Ett
undantag förutsätter dock att företaget inte
genomför vissa gränsöverskridande transaktioner med andra EU-länder. För företag som
inte bedriver handel med andra EU-länder är det
därmed möjligt att skjuta fram tidpunkten för
att lämna mervärdesskattedeklaration. Denna
möjlighet bör användas för att skjuta upp
tidpunkten för lämna mervärdesskattedeklaration för företag som redovisar mervärdesskatt för helt beskattningsår.
En samordning av tidpunkten för att lämna
mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår med tidpunkten för att lämna inkomstdeklaration underlättar företagens skatteredovisning. Det möjliggör en samordning av arbetet
med att upprätta deklarationerna för mervärdesskatt och inkomstskatt. Den framskjutna
deklarationstidpunkten ska endast omfatta
företag som inte bedriver handel med andra EUländer.
Förslaget leder till en uppbördsförskjutning
som medför att en räntekostnad uppstår för
staten. Netto uppgår räntekostnaden till
31 miljoner kronor för 2014. Den varaktiga
effekten uppgår till 31 miljoner kronor.
En promemoria som avser åtgärden har
remitterats den 30 augusti 2013. Regeringen
avser att i höst återkomma till riksdagen med ett
förslag. En sådan ändring bör träda i kraft den
1 januari 2014.
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Övriga skattefrågor
6.36

Månadsuppgifter

Regeringens bedömning: Det är inte lämpligt att

införa regler om månadsvisa kontrolluppgifter
baserade på det föreliggande förslaget från
Månadsuppgiftsutredningen. Regeringen avser
därför inte att lägga fram något förslag avseende
månadskontrolluppgifter baserat på utredningens förslag.
Skälen för regeringens bedömning: Månadsuppgiftsutredningen lämnade under 2011 sitt
slutbetänkande Månadsuppgifter – snabbt och
enkelt (SOU 2011:40), som innehöll förslag om
att nuvarande system med årliga kontrolluppgifter avseende inkomst av tjänst skulle
ersättas med månatliga kontrolluppgifter. Enligt
förslaget skulle uppgiftslämnandet utökas utöver
vad som gäller enligt dagens system och
innefatta bl.a. uppgifter om vilken månad inkomster är hänförliga till, i de fall de hänför sig
till en annan månad än den som kontrolluppgiften avser.
Förslaget har varit ute på remiss och har
tillstyrkts eller lämnats i huvudsak utan erinran
av flertalet remissinstanser. Ett antal instanser,
främst från näringslivet, har dock haft
invändningar mot förslaget.
Riksdagen har den 23 januari 2013 (bet.
2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143) beslutat
rikta ett tillkännagivande till regeringen att
återkomma med ett förslag om månadsuppgift
om anställdas löner och skatter med
ikraftträdande den 1 januari 2014.
Regeringen bedömer, bl.a. mot bakgrund av
remissinstansernas synpunkter, att det inte är
lämpligt att genomföra utredningens förslag.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med anledning av riksdagens tillkännagivande.
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6.37

Skatteförfarandet

Som aviserades i budgetpropositionen för 2013
har regeringen fortsatt att vidta åtgärder för att
ytterligare stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, se avsnitt 6.37.2. Även arbetet med
att stävja skattefusk har fortsatt, se avsnitt
6.37.3.
6.37.1 Utvärdering av utjämningsordningen
med Danmark
Det pågår en utvärdering av den utjämningsordning som finns i 2003 års avtal mellan Sverige
och Danmark om vissa skattefrågor (SFS
1996:1512, bilaga 4). Riksdagen har under våren
2012 tillkännagett som sin mening (bet.
2011/12:SkU13) att förhandlingar bör inledas
med Danmark i syfte att förbättra balansen
mellan bosättningskommun och arbetskommun
vid
beskattning
av
gränspendlare
i
Öresundsregionen. Detta ärende bereds inom
Regeringskansliet.
6.37.2 Ytterligare stärkt rättsäkerhet
Regeringen har tillsatt en utredning med
uppdrag att ta fram ytterligare förslag för att
modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen samt att stärka rättssäkerheten
ytterligare (dir. 2013:49). För både det allmänna
och enskilda är det viktigt att skattemål avgörs
med hög kompetens och inom rimlig tid. God
skattekompetens i domstolarna är vidare av stor
vikt för skattesystemets legitimitet och för
förtroendet för skatteprocessen. En viktig
uppgift för denna utredning är därför att
utvärdera den nya domstolsorganisationen i
fråga om specialisering av handläggningen av
skattemål och analysera om det finns behov av
att stärka rättssäkerheten ytterligare när det
gäller dessa mål, framför allt genom en ökad
specialisering av skattemålshanteringen i
domstol. Utredningen om specialisering för
skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 1 december 2014.
Regeringen har också tillsatt en utredning
som ska göra en översyn av förhandsbeskedsinstitutet enligt lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor (dir. 2013:80).

Utredaren ska också analysera behovet av någon
kompletterande form av bindande besked i
förväg i skattefrågor i enskilda fall. Syftet är att
skapa stärkta förutsättningar för ökad förutsägbarhet och stärka rättssäkerheten ytterligare för
enskilda på skatteområdet. Utredningen ska
redovisa sitt uppdrag senast den 29 augusti 2014.
Regeringen har givit Skatteverket i uppdrag
att kartlägga de vanligast förekommande
frågorna i ärenden om överklaganden eller
omprövningar
med
särskilt fokus
på
inkomstslaget näringsverksamhet. I uppdraget
ingår också att analysera om Skatteverkets
ställningstaganden bidragit till en ökad
enhetlighet och rättssäkerhet. Skatteverket ska
även göra en genomgång av myndighetens
processer i domstol i syfte att stärka enhetligheten i sin rättstillämpning och effektivisera
sin processföring. Skatteverket ska redovisa
uppdraget senast den 31 december 2013. Vidare
har Skatteverket fått i uppdrag att göra en
förstudie för att undersöka möjligheten att
utveckla ett system för ett effektivt uppgiftslämnande mellan ett företags dator och
Skatteverkets it-system, liksom möjligheten att
på sin webbplats tillhandahålla ett enkelt redovisningssystem för att förenkla överföringen av
data och elektronisk kommunikation för de
minsta företagen. Detta uppdrag ska redovisas
senast den 1 november 2013.
Utredningen om stärkt rättssäkerhet i
skatteförfarandet (dir. 2012:14) har lämnat sitt
betänkande den 12 september 2013, SOU
2013:62. Utredningen föreslår ändrade bestämmelser rörande skattetillägg och skattebrott samt
tulltillägg och tullbrott. Utredningen föreslår
bl.a. att när en felaktighet eller passivitet kan leda
till både en administrativ och en straffrättslig
sanktion ska sanktionerna samordnas. Det
föreslås ske genom att åklagaren i allmän
domstol i samband med att åtal väcks för
skattebrottet eller tullbrottet även ska yrka att
skattetillägg eller tulltillägg ska tas ut. Om
åklagaren t.ex. inte inleder någon förundersökning föreslås att Skatteverket eller
Tullverket får meddela beslut om skattetillägg
respektive tulltillägg. Om ett sådant beslut
meddelas kan inte någon straffrättslig sanktion
utgå. Det stora flertalet fall, dvs. de fall då det
endast är aktuellt att ta ut skattetillägg eller
tulltillägg, berörs inte av det föreslagna systemet
med två sanktioner i en domstol. Utredningen
föreslår också ändrade bestämmelser rörande
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bl.a. ersättning för kostnader för ombud, biträde
eller utredning samt tredjemansrevision och
tredjemansföreläggande. Utredningen föreslår
att förslagen ska träda i kraft den 1 juli 2014.
Betänkandet bereds vidare inom Regeringskansliet.
6.37.3 Åtgärder mot skattefusk
Riksdagen har den 23 januari 2013 (bet.
2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143) beslutat
rikta ett tillkännagivande till regeringen att
regeringen ska återkomma med ett förslag om
personalliggare för byggbranschen i så god tid
att det kan träda i kraft under 2013.
Chefen för Finansdepartementet har tillkallat
en utredare med uppdrag att utreda hur ett
kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara
utformat för byggbranschen (Fi 2013:C). Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2014.
Vidare har regeringen – i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 15 mars 2012 (bet.
2011/12:SkU17, rskr. 2011/12:163) – givit
Skatteverket i uppdrag att utvärdera de förändringar i begreppet näringsverksamhet som
genomfördes 2009 i syfte att göra det möjligt för
fler att få F-skatt. Skatteverket ska redovisa
uppdraget senast den 15 oktober 2013.
Regeringen avser att senare i år lämna en
proposition med förslag till ett förtydligande av
bestämmelsen om undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning. Regeringen avser
också att – i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 23 maj 2013 (bet. 2012/13:SkU32,
rskr. 2012/13:241) och den bedömning som
regeringen gjort i prop. 2012/13:129 Förbättrad
konkurrens på lika villkor i kontantbranschen –
ge Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en reglering som inte ställer
olika krav på kassaregister utifrån om företag har
fast driftställe i Sverige eller ej.
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6.38

Vissa ändrade förfaranderegler
för alkoholskatt, tobaksskatt och
energiskatt

bedömning: För att förbättra
kontrollen inom uppskovsförfarandet för punktskatter och motverka skattefusk bör det göras
vissa ändringar av bestämmelserna för förfarandet vid hantering av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Det datoriserade
transportkontrollsystemet, EMCS bör användas
även vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror
inom Sverige samt vid vissa flyttningar av
energiprodukter i samband med import.
Vidare bör skatten efterges på vissa alkoholoch tobaksvaror som omhändertagits av
Tullverket och inte lämnas ut. Samtidigt bör
möjligheten att återutföra sådana varor från
Sverige tas bort.
De kommande förslagen bör träda i kraft till
viss del den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april
2014.

Regeringens

Skälen
för
regeringens
bedömning:
Alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
får enligt förfarandebestämmelserna i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564)
om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt
på energi hanteras inom det s.k. uppskovsförfarandet. Detta innebär att varorna kan
förvaras och flyttas utan att skyldighet att betala
punktskatt uppkommer. Skyldighet att betala
skatt uppkommer dock när varorna lämnar
uppskovsförfarandet. Det har framkommit att
det förekommit fusk med betalning av skatter
inom uppskovsförfarandet. För att förbättra
kontrollen och motverka skattefusk bör därför
vissa åtgärder föreslås.
Regeringen anser bl.a. att det datoriserade
tranportkontrollsystemet (Excise Movement
Control System, EMCS) ska användas vid
flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom
landet samt vid flyttningar av energiprodukter i
samband med import, att registrerade varumottagare ska anmäla ordinarie mottagningsplats
för varor som flyttas under uppskovsförfarandet
och att bestämmelserna om ställande av säkerhet
för godkända upplagshavare och registrerade
varumottagare ska ändras i vissa avseenden.
Skatteverket bör få vissa utökade möjligheter
att genomföra kontroller av godkända upplags-
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havare. Detta bör ske genom att det införs en ny
möjlighet till punktskattebesök i skatteupplag.
Vidare bör vissa kompletteringar göras av
bestämmelserna om förfarandet i samband med
den beskattning som kan ske på grund av
oegentligheter
under
en
flyttning
av
punktskattepliktiga varor. Vissa förtydliganden
bör även göras av bestämmelserna om alkohol
och tobak som förstörs under tillsyn av
Skatteverket.
Den nuvarande lagstiftningen innehåller inte
några bestämmelser om hur punktskatt på
alkohol- och tobaksvaror och energiprodukter
ska hanteras i samband med att en godkänd
aktör går i konkurs. För att undanröja den
osäkerhet som därmed kan uppkomma bör
bestämmelser om hanteringen av punktskatt i
samband med konkurs införas i lagstiftningen.
Slutligen bör skatten efterges på vissa alkoholoch tobaksvaror som omhändertagits av
Tullverket och inte lämnats ut. Möjligheten att
återutföra dessa varor bör samtidigt tas bort.
De aviserade förslagen bygger på en
promemoria från Finansdepartementet Vissa
frågor om förfarandet avseende skatt på
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Promemorian har remissbehandlats. Majoriteten
av remissinstanserna tillstyrker eller har inte
något att erinra mot förslagen.
Den offentligfinansiella effekten av förslagen
bedöms innebära ökade intäkter med
0,14 miljarder kronor för 2014.
Regeringen avser att i höst återkomma till
riksdagen med de aviserade förslagen. De
kommande förslagen bör till viss del träda i kraft
den 1 januari 2014. Det gäller bl.a. vad avser
beskattningen av varor som omhändertagits av
Tullverket. Huvuddelen av förslagen bör
däremot träda i kraft först den 1 april 2014 för
att myndigheter och aktörer ska hinna förbereda
sig för ändringarna.

6.39

Den internationella utvecklingen
för att motverka
skatteundandragande

Utformningen av nationella skattesystem, hur de
olika nationella skattesystemen samverkar och
möjligheterna för framför allt multinationella
företag att utnyttja olikheterna i systemen för att
uppnå skattefördelar, är frågor som under det

senaste året har diskuterats i många olika
internationella sammanhang. Det finns en ny
internationell beslutsamhet om att utveckla och
effektivisera det internationella samarbetet för
att motverka skatteundandragande, oavsett om
det sker genom utnyttjande av ofullständigheter
och luckor i regelverk, bedrägerier eller med
hjälp av speciella skatteregimer. Sverige och den
svenska skattebasen påverkas också av
skatteundandraganden som har sin grund i den
internationella miljön.
OECD har sedan länge bedrivit arbete på
området men har - med starkt stöd av G 20länderna - under våren 2013 påbörjat ett nytt
stort och övergripande arbete med att se över de
internationella skatteprinciperna på centrala
områden
med
syfte
att
motverka
skattebaserosion och flyttning av vinster (Base
Erosion and Profit Shifting, BEPS-projektet).
OECDs skattekommitté antog i slutet på juni
2013 en handlingsplan för arbetet med BEPS. I
planen beskrivs 15 olika åtgärdsområden som
man ska arbeta vidare med och en tidplan för
arbetet.
Regeringen stödjer detta angelägna arbete. I
OECDs viktiga arbete med att överväga och
reformera internationella skatteprinciper på
centrala områden deltar Sverige aktivt i de olika
arbetsgrupper som utför det konkreta arbetet.
Regeringen avser, som framgår av utgiftsområde 3, avsnitt 3.4, att låta Sverige bidra till
finansieringen.
Vid mötet i Moskva den 19-20 juli 2013 gav
även G20:s finansministrar och centralbankschefer sitt stöd för arbetet inom OECD, vilket
befästes vid G20-mötet i Sankt Petersburg den
5-6 september 2013. I ett gemensamt uttalade
den 4 september 2013 av Danmark, Finland,
Island, Norge, Sverige och USA uttalades att
kampen
mot
skatteundandragande
och
skatteflykt bör vara av högsta prioritet i alla
relevanta internationella forum.
Vid G20-mötena gavs även stöd för
utvecklingen av en världsomspännande standard
för automatiskt utbyte av information på
skatteområdet. Denna fråga har också diskuterats intensivt i internationella sammanhang
under våren.
Motiven för att utveckla en internationell
standard för automatiskt utbyte av skatterelaterad information har stärkts betydligt sedan
USA har antagit lagstiftning som innebär att
man kommer att kräva avtal, antingen med
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finansinstitut direkt eller med enskilda stater, om
att automatiskt lämna information om
kapitaltillgångar och kapitalinkomster som
amerikanska personer har i finansinstitut utanför
USA (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA). Sådana s.k. FATCA-avtal har ingåtts
eller kommer att ingås av flera länder. Förenade
Kungariket, Tyskland, Frankrike, Spanien och
Italien har tillsammans med USA upprättat en
modell för sådana avtal.
FATCA-avtalen utgör en betydelsefull
pusselbit för det arbete som bedrivs inom
OECD med att ta fram en internationell
standard för automatiskt informationsutbyte.
Sverige förhandlar med USA om ett FATCAavtal.
Förhandlingsarbetet
bedrivs
med
inriktning på att avtalet ska kunna tillämpas
tidigast från den 1 juli 2014. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i frågan.
I EU har Europeiska kommissionen föreslagit
att det automatiska informationsutbytet på den
direkta skattens område enligt direktivet om
administrativt samarbete på skatteområdet ska
utvidgas till att omfatta motsvarande information som ska utbytas enligt FATCA-avtalen.
Förhandlingarna i rådet om förslaget kommer
att fortgå under hösten. Sverige har välkomnat
kommissionens förslag. Regeringen arbetar för
att uppgiftslämnande ska bli så enkelt att hantera
för företagen som möjligt och att man ska
undvika att det skapas olika standarder för
informationsutbyte.
Kampen mot skattefusk är en fråga som stått
högt på EU:s dagordning under flera år. Det har
dock inte varit enkelt att nå konkreta resultat. På
mervärdesskattens
område
kunde
dock
Ekofinrådet den 21 juni 2013 enas om ett paket
med åtgärder för att motverka fusk genom att
enas om en snabbmekanism för att införa
omvänd skattskyldighet och att utvidga
medlemsstaternas möjligheter att tillämpa
omvänd skattskyldighet på vissa varor och
tjänster som är särskilt känsliga för bedrägeri.
Direktiven trädde ikraft i augusti 2013. Sverige
har under arbetet aktivt bidragit till att nå en
överenskommelse om dessa åtgärder mot
skattefusk.
Trots att förslaget om ett effektivare direktiv
om beskattning av inkomster från sparande i
form av räntebetalningar (sparandedirektivet)
lades fram av kommissionen 2008 har det inte
varit möjligt att nå en överenskommelse i rådet.
Det finns dock skäl att framhålla att nu även
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Luxemburg under våren 2013 förklarat att man
2015 avser att övergå till automatiskt informationsutbyte enligt det nuvarande sparandedirektivet.
Vid Ekofinrådets möte den 14 maj 2013
kunde medlemsstaterna emellertid som ett första
steg mot en slutlig överenskommelse om ett
reviderat och utvidgat sparandedirektiv enas om
att kommissionen ska inleda förhandlingar med
bl.a. Schweiz om att tillämpa det nya effektivare
direktivet. Det förslag till nytt direktiv som
framförhandlades i rådet under framför allt det
svenska ordförandeskapet hösten 2009, utgör
grunden för förhandlingarna. Regeringen
välkomnar denna utveckling och kommer att
aktivt stödja det fortsatta arbetet.
Sedan 2006 deltar Sverige i ett samnordiskt
projekt som syftar till att ingå informationsutbytesavtal med länder och jurisdiktioner som
har en omfattande sekretess på skatteområdet.
Projektet har varit mycket framgångsrikt och
Sverige har hittills ingått närmare 40 avtal, vilket
innebär att Sverige har ett av världens största nät
av informationsutbytesavtal med sådana länder
och jurisdiktioner. Regeringen avser att fortsätta
detta arbete under hösten 2013 i syfte att
ytterligare bygga ut Sveriges nät av
informationsutbytesavtal.

6.40

Skatteforskning

Regeringens bedömning: I avvaktan på Skatte-

verkets redovisning och på den värdering
regeringen avser att göra av hittillsvarande
satsning bör inte nya medel avsättas för
skatteforskning.

Skälen för regeringens bedömning: I
budgetpropositionen
för
2008
föreslog
regeringen att det inom ramen för Skatteverkets
anslag skulle avsättas medel för åren 2008-2010
som stöd för forskning inom skatteområdet
(prop. 2007/08:1, vol.1, avsnitt 5.10). Därvid
angavs också att Skatteverket i början av 2010 till
regeringen skulle redovisa sina erfarenheter av
satsningen. Riksdagen beslutade i enlighet med
regeringens förslag.
Bland de skäl som angavs för den tidigare
satsningen nämndes den sedan slutet av
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1990–talet vikande forskningsvolymen på
skatteområdet. Detta ansågs kunna få negativa
konsekvenser såväl genom en försvagad
kunskapsbas för skattepolitiken som genom ett
försämrat underlag för en kvalificerad och bred
offentlig diskussion kring skattefrågor. Detta
bedömdes vara ett problem med tanke på de
betydande framtida utmaningarna för skattepolitiken, inte minst på grund av globalisering
och
demografisk
utveckling.
Samtidigt
konstaterades att en satsning på skatteforskning,
för att säkerställa en hög kvalitet, måste bygga på
samspel med det internationella forskarsamhället.
Skatteverket redovisade sina erfarenheter (dnr
Fi2010/3517) och regeringen behandlade frågan i
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1,
vol.1, avsnitt 6.9). Den gjorda satsningen har
byggt på en samverkan mellan Skatteverket,
Riksbankens Jubileumsfond och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. I sin
redovisning beskrev Skatteverket bl.a. de
processer som tillämpades vid urvalet av
forskningsprogram- och projekt och resultatet
av dessa processer samt de värderingar som
gjorts därefter. Regeringen bedömde efter att
tagit del av Skatteverkets redovisning, utan att
därmed värdera den forskning som hittills
bedrivits inom ramen för satsningen, att ett
fortsatt stöd till skatteforskningen borde ges. De
skäl som redovisades i budgetpropositionen för
2008 bedömdes fortfarande vara giltiga. Liksom
tidigare ansåg regeringen att det fanns skäl att
följa upp satsningen och föreslog att
Skatteverket skulle ansvara för detta.
Redovisningen skulle lämnas till regeringen
innan sommaren 2013. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag.
Skatteverket inkom den 25 juni 2013 till
Finansdepartementet med en hemställan där
myndigheten begär anstånd med att lämna den
begärda redovisningen. I avvaktan på denna
redovisning och på den värdering regeringen
avser att göra av hittillsvarande satsning, bl.a. på
grundval av Skatteverkets redovisning, bör inte
nya medel avsättas för skatteforskning.

6.41

Offentligfinansiella effekter – en
sammanfattning

I tabell 6.26 redovisas de offentligfinansiella
effekterna av de skatte- och avgiftsförändringar
som presenterats i denna proposition. För mer
utförliga beskrivningar av de olika skatteåtgärderna hänvisas till tidigare avsnitt i detta
kapitel.
Tre olika typer av offentligfinansiella effekter
redovisas i tabell 6.26: bruttoeffekt för 2014,
periodiserade nettoeffekter för 2014–2017 och
varaktig effekt. Bruttoeffekten beskriver den
statiskt beräknade förändringen i intäkterna från
den skatt som regeländringen avser. Bruttoeffekten beaktar således inte eventuella indirekta
effekter som t.ex. regeländringens påverkan på
andra skattebaser och på konsumentprisindex.
Om konsumentprisindex påverkas av en
regeländring så uppkommer en indirekt effekt då
utgifter i olika offentliga transfereringssystem
påverkas av förändringar i konsumentprisindex.
Vid en bedömning av de kortsiktiga
offentligfinansiella effekterna av olika åtgärder är
den periodiserade nettoeffekten för den
konsoliderade offentliga sektorn mest relevant.
I den periodiserade redovisningen hänförs
förändringar i skatte- och avgiftsintäkter till det
inkomstår den skattepliktiga händelsen äger
rum. Vidare beaktas i nettoeffekten även vissa
indirekta effekter på skatteintäkterna och på de
offentliga utgifterna. Den periodiserade
nettoeffekten redovisas för åren 2014–2017.
Den varaktiga effekten, som redovisas i den
sista kolumnen i tabell 6.26 ger ett mått på den
bestående årliga kostnaden/intäkten som en
åtgärd medför, dock utan koppling till hur de
offentliga finanserna påverkas ett visst år.
Beräkningen baseras på nuvärdet av en åtgärds
framtida nettoeffekter. På så vis möjliggörs
jämförelser mellan regelförändringar vars
nettoeffekter är olika fördelade över tiden.
Avvikelser mellan den varaktiga effekten och de
periodiserade årliga nettoeffekterna beror bl.a. på
fördröjd övervältring av vissa skatter på andra
skattebaser. För en närmare beskrivning av
metodfrågor kopplade till denna redovisning
hänvisas till publikationen ”Beräkningskonventioner 2013: Metoder för effektberäkningar vid ändrade skatteregler”.
De offentligfinansiella effekterna av de
åtgärder som redovisas i detta avsnitt har
beräknats utifrån 2014 års prognosticerade priser
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och volymer. Den prognos av offentliga sektorns
totala intäkter för 2014–2017, som redovisas i
kapitel 7, baseras på prognoser för Sveriges
ekonomiska utveckling, inklusive effekterna av
de i denna proposition aviserade åtgärderna på
t.ex. tillväxt och sysselsättning. I kapitel 7
redovisas intäkterna i respektive års priser och
volymer.
Sammantagna effekter av skatteåtgärderna
Förslagen och bedömningarna i budgetpropositionen innebär att skatteintäkterna
sammantaget minskar med 18,15 miljarder
kronor år 2014. Den totala bruttoeffekten för
2014 beräknas till 18,76 miljarder kronor, se
tabell 6.26.
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Tabell 6.26 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatteregler. Bruttoeffekt 2014, periodiserad nettoeffekt år 2014–2017
samt varaktig effekt
Miljarder kronor
Effekt från

Bruttoeffekt
2014

Periodiserad nettoeffekt
2014
2015

Varaktig
effekt
2016

2017

Förslag i budgetpropositionen
Skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen
Förstärkt jobbskatteavdrag

1/1 2014

-12,00

-12,00

-12,00

-12,00

-12,00

-12,00

Sänkt statlig inkomstskatt

1/1 2014

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

Sänkt skatt för pensionärer

1/1 2014

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

Sänkt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

1/1 2014

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,03

-0,03

Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden

1/1 2014

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar

1/1 2014

-0,19

-0,17

-0,23

-0,24

1/1 2014

-1,06

-0,82

-0,82

-0,82

– Kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme

1/1 2014

0,30

0,30

– Sänkt högsta löneuttagskrav från 10 IBB till 9,6 IBB

1/1 2015

– Höjt lönebaserat utrymme

1/1 2014

-0,07

– Höjd räntefördelningsränta med 0,5 p.e.

1/1 2014

-0,11

Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

1/1 2014

Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader m.m.

1/1 2014

-0,00

Skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.
Skatteincitament för forskning och utveckling

-0,82

-0,82

Skatt på kapitalägande – kapital och egendomsskatter
Ändringar i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning
0,47

0,51

0,60

0,65

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,20

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Skatt på kapitalanvändning – företagsskatter

Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter
Kvotplikt och beskattning av biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle

1/5 2014

0,51

0,51

0,65

0,60

0,60

0,60

Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion pga. överkompensation

1/1 2014

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin

1/1 2014

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

Definition av begreppet skattepliktig för första gången inom fordonsbeskattningen

1/1 2014

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

1/1 2014

0,59

0,73

0,62

0,65

0,67

0,66

Skatt på konsumtion m.m. –övriga punktskatter
Höjd skatt på alkoholvaror
Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt
Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal

1/1 2014

Delsumma

-0,10

-0,10

-0,08

-0,09

-0,09

-0,09

-17,92

-17,53

-17,71

-17,72

-17,36

-17,45

-0,00

-0,00

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

Bedömningar i budgetpropositionen
Skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

1/7 2014

Skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.
Nystartszoner

1/7 2014

-0,10

-0,08

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

Förändringar i nedsättningen av socialavgifterna för unga

1/7 2014

-0,17

-0,14

-0,27

-0,26

-0,25

-0,27

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

1/1 2014

-0,64

-0,51

-0,51

-0,51

-0,51

-0,45

Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter
Förfaranderegler för alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
– Förbättrad kontroll

1/4 2014

0,11

0,14

0,17

0,18

0,18

0,18

– Ändrade regler för alkohol och tobak som omhändertagits av Tullverket

1/1 2014

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,04

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,84

-0,62

-0,92

-0,90

-0,89

-0,85

-18,76

-18,15

-18,62

-18,61

-18,25

-18,30

Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import

1/1 2015

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

1/1 2014

Delsumma – bedömningar
Övrigt
Statligt stöd vid korttidsarbete (-4,7 mdkr vid aktivering)

Den dag
regeringen
bestämmer

Summa

Anm: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
Källa: Egna beräkningar.
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6.42

Författningskommentar

6.42.1 Förslaget till lag om stöd vid
korttidsarbete
1§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete och anger lagens
tillämpningsområde.
2§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete och anger lagens
innehåll.
3§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår att lagen gäller dels
arbetsgivare som är juridiska personer, dels
arbetsgivare som är fysiska personer och
bedriver näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet har samma innebörd som i 13 kap.
1 § inkomstskattelagen (1999:1229), dvs.
förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt
och självständigt.
Av andra stycket första punkten framgår att
lagen inte gäller offentliga arbetsgivare.
Enligt andra stycket andra punkten gäller lagen
inte heller juridiska personer över vilka staten,
landsting, kommuner, kommunalförbund och
samverkansorgan, var för sig eller tillsammans,
har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande. Med juridiska personer
avses t.ex. aktiebolag, handelsbolag, föreningar
och stiftelser. Staten, landsting, kommuner,
kommunalförbund och samverkansorgan ska
t.ex. anses utöva ett rättsligt bestämmande
inflytande, om de ensamma eller tillsammans
äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en
ekonomisk förening med fler än hälften av
samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på
något annat sätt förfogar över så många röster i
bolaget eller föreningen, har rätt att utse eller
avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen
för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse
eller utgör samtliga obegränsat ansvariga
bolagsmän i ett handelsbolag. Inflytande ska
anses vara utövat av staten, landsting,
kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan om inflytandet utövas av en juridisk
person över vilken staten, landsting, kommuner,
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kommunalförbund
och
samverkansorgan
bestämmer.
Undantaget träffar inte verksamhet som avser
affärsverksamhet. Ett rättssubjekt ska anses
bedriva affärsverksamhet om driften sker på
affärsmässiga grunder. Verksamhet som är
finansierad av anslags eller skattemedel utgör
inte affärsverksamhet i denna mening. Som ett
exempel på ett statligt ägt aktiebolag som får
anses bedriva affärsverksamhet kan nämnas
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB).
Att ett rättssubjekt erhåller olika slag av stöd
från det allmänna som är öppna för andra företag
– t.ex. stöd vid nystartsjobb – innebär inte att
verksamheten är finansierad av anslags- eller
skattemedel.
Enligt andra stycket tredje punkten gäller lagen
inte arbetsgivare i fråga om verksamhet som är
huvudsakligen finansierad av allmänna medel och
där det enligt en offentligrättslig reglering
ankommer på det allmänna att tillhandahålla
verksamheten. Punkten har utformats i enlighet
med Lagrådets förslag. Det som avses är
verksamhet där arbetsgivaren mot ersättning
utför uppgifter som annars hade utförts av det
allmänna, dvs. verksamhet som det enligt
offentligrättslig reglering som utgångspunkt
ankommer på det allmänna att tillhandahålla.
Som exempel på sådana verksamheter kan
nämnas privata utförare av offentligt finansierade
tjänster inom vård, skola och omsorg. En
fristående skola vars verksamhet finansieras med
bidrag från elevers hemkommuner omfattas
sålunda av undantaget.
Undantaget träffar inte fall då arbetsgivare
inom ramen för sedvanliga avtalsförhållanden
mot ersättning tillhandahåller det allmänna varor
eller tjänster, t.ex. ett privat byggföretag som
mot ersättning åtagit sig att uppföra en
idrottsanläggning åt en kommun.
En verksamhet ska anses huvudsakligen
finansierad av allmänna medel om verksamheten
till mer än hälften finansieras på sådant sätt. Det
är den verksamhet på vilken korttidsarbete ska
tillämpas som ska prövas. Om en arbetsgivare
bedriver flera verksamheter, av vilka någon inte
är huvudsakligen finansierad av allmänna medel,
kan stöd lämnas i fråga om den verksamheten.
4§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragrafen definieras vissa uttryck i lagen.
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Ordinarie arbetstid är den tid som en
arbetstagare skulle ha arbetat, om hon eller han
inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning
av den ordinarie arbetstiden ska det bortses från
frånvaro av någon annan anledning än deltagande
i korttidsarbete. Med frånvaro avses sådan
frånvaro som inte ändrar arbetstidsmåttet såsom
det följer av anställningsavtalet. Det kan t.ex.
vara sjukdom, semester, ledighet för facklig
förtroendeman eller föräldraledighet, även om
frånvaron pågår under en längre period.
Frånvaron beaktas vid beräkningen av
preliminärt stöd genom den s.k. närvarokvoten i
17 § första stycket.
Ordinarie lön är den regelmässigt utgående
kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft
under stödmånaden om han eller hon inte hade
deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt
utgående lön avses sådana ersättningar som
normalt ingår i den månatliga lönen. Det kan
t.ex. vara normalt förekommande ersättningar
för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån
de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella
månaden om det inte hade varit för
arbetstagarens deltagande i korttidsarbete.
Däremot ska inte t.ex. bonus, provision och
ersättning för övertidsarbete som inte utgår
regelmässigt varje månad räknas med.
Begränsningen till kontant lön innebär att olika
typer av löneförmåner inte ingår. I den ordinarie
lönen ingår inte heller löneökningar som avser
tid efter jämförelsemånaden eller lön till den del
den överstiger ett belopp som regeringen
bestämmer (takbeloppet). Vid beräkningen av
ordinarie lön bortses från att lönen minskat eller
på annat sätt påverkats av frånvaro av någon
annan anledning än deltagande i korttidsarbete.
Frånvaro har samma innebörd här som i
definitionen av ordinarie arbetstid. Om en
arbetstagare har deltagit i korttidsarbete under
endast en del av stödmånaden, utgör den
ordinarie lönen motsvarande del. Beräkning av
ordinarie lön behandlas närmare i avsnitt
6.17.5.1.3.
Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är
kortare än den ordinarie arbetstiden, eller där
partiell arbetsbefrielse införs, under en begränsad
period med anledning av en synnerligen djup
lågkonjunktur och lönen därför är lägre än den
ordinarie lönen.
Med partiell arbetsbefrielse avses att
arbetstagarens faktiskt arbetade tid minskas utan
att det i kollektivavtalet betraktas som en

minskning av arbetstiden. Överenskommelse
om partiell arbetsbefrielse måste dock finnas i
centralt kollektivavtal för att jämställas med
arbetstidsminskning.
Arbetstagaren behöver inte stå till arbetsgivarens förfogande under vare sig arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse.
Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid
korttidsarbete ska lämnas enligt 5–8 §§.
Stödmånad är den kalendermånad som
arbetsgivaren begär preliminärt stöd för.
Jämförelsemånad är den kalendermånad som
infaller tre månader före den månad då
regeringen meddelar föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas enligt 5 §. Det innebär
t.ex. att om tidpunkten för meddelandet av
föreskrifterna är den 16 maj, är jämförelsemånaden februari samma år.
Paragrafen har utformats i enlighet med
Lagrådets förslag.
5§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen anger att regeringen får meddela
föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas och de förutsättningar under vilka sådana
föreskrifter får meddelas.
Den första förutsättningen är att det ska
föreligga en synnerligen djup lågkonjunktur eller
vara sannolikt att en sådan är nära förestående.
Detta behandlas närmare i avsnitt 6.17.4.2.2.
Den andra förutsättningen är att stödet inte i
beaktansvärd omfattning bedöms hindra en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar. En sådan annan
betydande samhällsekonomisk nackdel kan t.ex.
vara att lönebildningen riskerar att påverkas på
ett ofördelaktigt sätt. Detta behandlas närmare i
avsnitt 6.17.4.2.2.
Stöd vid korttidsarbete ska lämnas från den
tidpunkt som regeringen föreskriver. Den
tidpunkten kan i och för sig ligga före
tidpunkten för meddelandet av föreskrifterna.
6§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att föreskrifter om att
stöd vid korttidsarbete ska lämnas alltid ska avse
en tidsperiod av tolv kalendermånader.
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7§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen ger regeringen möjlighet att
meddela föreskrifter om förlängning av en sådan
tidsperiod som avses i 6 §. Förlängningen ska
alltid vara tolv kalendermånader. Det ska inte
vara något uppehåll mellan den ursprungliga
tidsperioden och förlängningsperioden. Förlängning kan ske endast en gång. Det innebär att
stöd kan lämnas för en sammanhängande tid av
24 kalendermånader.
Förutsättningarna för att regeringen ska få
meddela föreskrifter om en förlängning är
desamma som gäller för föreskrifter enligt 5 §.
Föreskrifter om förlängning får meddelas
tidigast sex kalendermånader efter det att
föreskrifter enligt 5 § meddelades, även om
regeringen föreskrivit att rätt till stöd vid
korttidsarbete föreligger fr.o.m. en tidigare
tidpunkt.
8§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att det gäller en
karenstid om 24 kalendermånader från det att en
tidsperiod för vilken stöd ska lämnas enligt 6
eller 7 § har löpt ut innan regeringen på nytt får
meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt 5 §.
Karenstiden gäller även när en tidsperiod för
vilken stöd ska lämnas enligt 6 eller 7 § upphör i
förtid enligt 9 §.
9§
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att preliminärt stöd
endast får lämnas till den som är registrerad som
arbetsgivare hos Skatteverket, dels under
jämförelsemånaden, dels när ansökan om sådant
stöd prövas.
10 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att preliminärt stöd
inte får lämnas till en arbetsgivare som är
underkastad
näringsförbud
enligt
lagen
(1986:436) om näringsförbud eller som har
skatte- och avgiftsskulder t.ex. enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som har över494

lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de
fysiska personer som har ett betydande
inflytande i verksamheten – i egenskap av t.ex.
verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande
aktieinnehav – inte ha näringsförbud.
11 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragrafen anges för vilka arbetstagare som
preliminärt stöd får lämnas.
Enligt första punkten ska arbetstagaren ha varit
anställd hos arbetsgivaren under hela eller en del
av jämförelsemånaden med samma eller högre
sysselsättningsgrad som under stödmånaden. Av
bestämmelsen följer således att stöd endast kan
lämnas för arbetsgivarens egna anställda.
Arbetsgivaren kan därför inte ansöka om stöd
för andra arbetstagare som utför arbete i
verksamheten utan att vara anställda, t.ex. inhyrd
eller inlånad personal. Vad som avses med stödrespektive jämförelsemånad framgår av 4 § 5 och
6. Uttrycket högre sysselsättningsgrad har
samma innebörd som i 25 a § lagen (1982:80) om
anställningsskydd, enligt vilken en deltidsanställd arbetstagare som har anmält att han eller
hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad har företrädesrätt till sådan
anställning.
Bestämmelsen träffar fall då en arbetstagare
har anställts på deltid, men under tiden mellan
jämförelsemånaden och stödmånaden får en
högre sysselsättningsgrad, t.ex. heltid. I princip
handlar det således om att anställningsavtalet
ändras så att arbetstagarens arbetstid ökas, t.ex.
om ett avtal om deltid utökas eller en deltidsanställning omregleras till att avse heltid.
Däremot omfattas inte arbetstagare som endast
tillfälligtvis är i den situationen att han eller hon
arbetar deltid, t.ex. på grund av föräldraledighet
eller annan partiell tjänstledighet. En arbetstagare som är heltidsanställd men har varit
partiellt föräldraledig eller sjuk på deltid under
jämförelsemånaden ska således inte anses ha fått
en högre sysselsättningsgrad på den grunden att
arbetstagaren under stödmånaden inte längre är
föräldraledig eller sjuk.
Enligt andra punkten måste arbetsgivaren vara
skyldig att betala arbetsgivaravgifter för
arbetstagaren för stödmånaden. Det gäller också
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den situationen när ett socialavgiftsavtal enligt
5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har
ingåtts.
Enligt tredje punkten får arbetstagaren inte
tillhöra arbetsgivarens familj. Uttrycket arbetsgivarens familj har samma innebörd som 1 §
andra stycket 2 lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad anställningsskyddslagen. Det
innebär att undantaget är tillämpligt också i de
fall verksamheten drivs genom en juridisk
person.
12–13 §§
Paragraferna föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragraferna anges fasta nivåer för
arbetstids- och löneminskning. För att berättiga
till preliminärt stöd får alltså det avtal som ingås
om korttidsarbete inte avvika från dessa nivåer.
Det framgår av 15 och 16 §§. Det preliminära
stödet ska beräknas utifrån den nivå som enligt
avtal gäller för en enskild arbetstagare under
avtalsperioden. Det framgår av 17 §. Slutligen ska
vid avstämning bedömas om den arbetstids- och
löneminskning, som tillämpats under de avtalsperioder som avstämningsperioden består av,
motsvarat en tillåten nivå per avtalsperiod och
om tillämpningen av den nivån också har haft
stöd i avtal mellan parterna. Avstämningsförfarandet framgår av 19–27 §§.
I 12 § första stycket anges de tre fasta nivåerna
för en arbetstagares arbetstidsminskning,
nämligen 20, 40 eller 60 procent av ordinarie
arbetstid. Arbetstidsminskningen anges i
procent av ordinarie arbetstid. Vad som avses
med ordinarie arbetstid framgår av 4 § 1.
Av andra stycket framgår att partiell
arbetsbefrielse enligt centralt kollektivavtal ger
samma rätt till preliminärt stöd som
motsvarande arbetstidsminskning.
I 13 § anges de tre fasta nivåerna för en
arbetstagares löneminskning, nämligen 12
procent av ordinarie lön om arbetstidsminskningen är 20 procent, 16 procent av
ordinarie lön om arbetstidsminskningen är 40
procent och 20 procent av ordinarie lön om
arbetstidsminskningen är 60 procent. Löneminskningen anges i procent av ordinarie lön.
Vad som avses med ordinarie lön framgår av 4 §
2.
I paragraferna anges att arbetstids- och
löneminskningen under en avtalsperiod ska
uppgå till någon av de tre nivåerna. Det innebär

att den tillämpade arbetstids- och löneminskningen en viss stödmånad inte behöver
följa den avtalade nivån. I stället ska den
tillämpade genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen under avtalsperioden motsvara en
av de tre nivåerna på det sätt som framgår av 21–
24 §§.
Det är en arbetstagares arbetstids- och
löneminskning vid deltagande i korttidsarbete
som ska uppgå till någon av de tre nivåerna.
Utgångspunkten för beräkningen är den
enskilde arbetstagarens arbetstidsminskning, inte
arbetstidsminskningen för ett kollektiv av
arbetstagare. Det innebär att kraven på
arbetstids- och löneminskning bara gäller de
månader eller delar av månader arbetstagaren
omfattas av avtal om korttidsarbete.
De tre fasta nivåerna för arbetstids- och
löneminskning behandlas i avsnitt 6.17.5.1.3.
14 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att preliminärt stöd
inte lämnas för korttidsarbete som hänför sig till
en arbetstagares uppsägningstid. Det saknar
betydelse om arbetstagaren sagts upp av
arbetsgivaren eller sagt upp sig själv. Att
uppsägning skett innebär dock inte att avtalet
om korttidsarbete i sig faller, endast att
preliminärt stöd inte kan utgå för den tiden. Det
står dock parterna fritt att i avtal om
korttidsarbete enas t.ex. om att arbetsskyldighet,
lön och andra ersättningar ska återgå till vad som
tidigare gällt för det fall arbetstagaren säger upp
sig eller blir uppsagd.
15 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår de särskilda förutsättningar för preliminärt stöd som ska vara
uppfyllda för att stöd ska lämnas när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal om
korttidsarbete.
Enligt första stycket första punkten krävs att
arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal om
korttidsarbete som har träffats eller godkänts av
en central arbetstagarorganisation. Kollektivavtalsbundenheten kan uppkomma genom att
arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att arbetsgivaren, utan
att vara sådan medlem, själv träffat kollektivavtal
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(s.k. hängavtal) om korttidsarbete med en
arbetstagarorganisation. Av bestämmelsen framgår att kollektivavtalet om korttidsarbete ska ha
träffats på central nivå. Även lokala kollektivavtal
om korttidsarbete kan utgöra grund för att
utbetala stöd vid korttidsarbete, under förutsättning att det lokala kollektivavtalet godkänts
av en arbetstagarorganisation på central nivå.
Huvudprincipen är att ett kollektivavtal
binder både de avtalsslutande organisationerna
och deras medlemmar, se 26 § lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet. Enligt ett fast
synsätt är emellertid avsikten med de
kollektivavtal som sluts på arbetsmarknaden att
de även ska tillämpas på arbetstagare som står
utanför den avtalsslutande organisationen (se
t.ex. AD 1977 nr 49 och AD 1978 nr 163).
Kollektivavtalets regler om t.ex. arbetstid och
lön flyter således in i de enskilda anställningsavtalen om inte annat uttryckligen är reglerat i
dessa avtal. Det innebär att kollektivavtal om
korttidsarbete i normalfallet även kan tillämpas
på arbetstagare som inte är medlemmar i den
avtalsslutande organisationen.
Enligt första stycket andra punkten ska de
närmare förutsättningarna för tillämpningen av
korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska
omfattas av korttidsarbete regleras i ett
kollektivavtal mellan arbetsgivaren och lokal
arbetstagarorganisation. Det centrala kollektivavtalet ska således innehålla delegering till de
lokala parterna att träffa kollektivavtal om
korttidsarbete. Ett sådant lokalt avtal måste hålla
sig inom de ramar som ställs upp i det centrala
kollektivavtalet. Det anges inte i lagen hur
många arbetstagare som måste omfattas av
korttidsarbete. Det lämnas istället till parterna
att bestämma detta i kollektivavtalet.
Av första stycket tredje punkten framgår att den
avtalade löne- och arbetstidsminskningen ska
vara förenlig med 12 och 13 §§.
Skulle en facklig organisation sakna lokal nivå
får de närmare förutsättningarna för tillämpning
av korttidsarbete enligt andra stycket i stället
bestämmas i ett avtal mellan arbetsgivaren och
den centrala arbetstagarorganisationen.
16 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår de särskilda förutsättningar för preliminärt stöd som ska vara
uppfyllda för att stöd ska lämnas när arbets496

givaren inte är bunden av kollektivavtal om
korttidsarbete.
Enligt första punkten ska den enskilde
arbetstagarens deltagande i korttidsarbetet ha
stöd i skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren. Ett sådant avtal får inte ingås i
förebyggande syfte, t.ex. i anslutning till att
anställningsavtal ingås. Avtalet ska i stället ingås
mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren när korttidsarbete aktualiseras hos
arbetsgivaren, t.ex. i samband med att korttidsarbete övervägs med anledning av låg
efterfrågan på företagets varor eller tjänster.
Av andra punkten framgår att minst 70
procent av arbetstagarna inom en driftsenhet ska
delta i stödberättigat korttidsarbete under
stödmånaden. Begreppet driftsenhet har samma
innebörd som i 22 § anställningsskyddslagen.
Med en driftsenhet avses därmed varje del av ett
företag som är belägen inom en och samma
byggnad eller inom ett och samma inhägnade
område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Det
kan i vissa fall vara befogat att utgå från ett mer
organisatoriskt synsätt. Beräkningen utgår från
antalet personer inom driftsenheten, oavsett om
de är anställda på heltid eller deltid. Det är dock
endast de arbetstagare för vilka preliminärt stöd
kan lämnas för en stödmånad som avses, dvs. de
arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren
under hela eller en del av jämförelsemånaden
med samma eller högre sysselsättningsgrad som
under stödmånaden och som arbetsgivaren är
skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under
stödmånaden. Av detta följer också att det
endast är de arbetstagare som är anställda hos
arbetsgivaren som söker preliminärt stöd som
ska räknas, arbetstagare som är anställda hos en
annan arbetsgivare men arbetar i verksamheten,
t.ex. konsulter, ska därför inte inräknas när de 70
procenten fastställs.
Enligt tredje punkten ska den arbetstids- och
löneminskning som har avtalats vara densamma
för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
Av fjärde punkten framgår att den avtalade
löne- och arbetstidsminskningen ska vara förenlig med 12 och 13 §§.
17 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragrafen anges hur preliminärt stöd
beräknas. Stödet beräknas per arbetstagare och
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per stödmånad. Underlaget för beräkning av
stöd beträffande en arbetstagare består av
produkten av arbetstagarens ordinarie lön,
dennes avtalade arbetstidsminskning samt
dennes individuella närvarokvot. Preliminärt
stöd för arbetstagaren utgör 43 procent av detta
underlag.
Vad som avses med ordinarie lön framgår av
4 § 2.
Arbetstidsminskningen vid beräkning av
preliminärt stöd är alltid 20, 40 eller 60 procent,
beroende på vad avtalats för arbetstagaren under
avtalsperioden. Det spelar ingen roll för
beräkning av preliminärt stöd vilken arbetstidsminskning arbetstagaren faktiskt haft under
stödmånaden.
Den individuella närvarokvoten innebär att
underlaget för beräkning av preliminärt stöd
minskas i proportion till det antal hela dagar
arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet
av någon annan anledning än deltagandet i
korttidsarbete under den del av stödmånaden
som han eller hon deltagit i korttidsarbete.
Frånvaron kan bestå av t.ex. sjukdom, semester,
ledighet för facklig förtroendeman eller
föräldraledighet. Om arbetstagaren under
stödmånaden t.ex. skulle ha arbetat 20 dagar, om
arbetstagaren inte deltagit i korttidsarbete, men
var frånvarande under 2 hela dagar under
stödmånaden är den individuella närvarokvoten
18/20. Om arbetstagaren t.ex. omfattats av avtal
om korttidsarbete under halva stödmånaden och
då skulle ha arbetat 10 dagar under månaden, om
arbetstagaren inte deltagit i korttidsarbete, men
var frånvarande 3 hela dagar under den delen av
månaden, är den individuella närvarokvoten
7/10.
Beräkningen av preliminärt stöd har beskrivits
närmare i avsnitt 6.17.6.2.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
18 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen anger en tidsfrist för ansökan om
preliminärt stöd för en viss stödmånad. En sådan
ansökan ska ha inkommit till Skatteverket inom
två kalendermånader efter utgången av stödmånaden. Inkommer inte ansökan i rätt tid, får
inte preliminärt stöd lämnas för den stödmånaden. Det finns inte någon möjlighet att få
anstånd med att komma in med ansökan.

19 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår att en arbetsgivare
som har fått preliminärt stöd ska göra en
avstämning. Vad en avstämning innebär framgår
av 20 §.
Av andra stycket första meningen framgår att
skyldigheten att göra en avstämning som
huvudregel uppkommer vid utgången av tredje
kalendermånaden från den tidpunkt då en
stödperiod löpt ut. I andra stycket andra
meningen finns ett undantag från huvudregeln.
Om arbetsgivaren under tre kalendermånader i
rad inte har ansökt om preliminärt stöd,
uppkommer skyldigheten att göra en avstämning
vid utgången av den tremånadersperioden. Den
tidpunkt då skyldigheten att göra en avstämning
uppkommit, är en avstämningstidpunkt.
Enligt tredje stycket utgör stödperioden eller
den kortare period som skyldigheten att göra en
avstämning avser, en avstämningsperiod. En
avstämningsperiod kan bestå av flera avtalsperioder, under vilka arbetstagaren deltagit i
korttidsarbete enligt olika villkor.
En arbetsgivare som har gjort en avstämning
före den i andra stycket första meningen angivna
tidpunkten är oförhindrad att på nytt ansöka om
preliminärt stöd. För arbetsgivaren börjar då en
ny avstämningsperiod.
20 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragrafen anges på ett övergripande sätt vad
en avstämning innebär. En avstämning innebär
att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare, vars
deltagande i korttidsarbete under avstämningsperioden arbetsgivaren erhållit preliminärt stöd
för, bedöma om den genomsnittliga arbetstidsoch löneminskningen som har tillämpats under
respektive avtalsperiod som avstämningsperioden består av motsvarar en och samma nivå
enligt 12 och 13 §§ och har stöd i avtal enligt 15
eller 16 §. En avstämningsperiod kan omfatta
flera avtalsperioder.
Hur den tillämpade genomsnittliga arbetstidsoch löneminskningen beräknas framgår av 21–
24 §§. I paragrafen används presensformen ”har”
stöd i avtal. Det innebär att det är det vid
avstämningstidpunkten gällande avtalet som är
avgörande för bedömningen, om avtalet har
justerats (se 26 och 27 §§).
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21 och 22 §§
Paragraferna föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av 21 § första stycket framgår att den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen är
den minskning av den ordinarie arbetstiden som
en arbetstagare har haft under avtalsperioden.
Om arbetstagaren har varit frånvarande av någon
annan anledning än deltagande i korttidsarbete,
t.ex. på grund av sjukdom, semester, ledighet för
facklig förtroendeman eller föräldraledighet, är
den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen den minskning av den ordinarie
arbetstiden som han eller hon skulle ha haft
enligt avtal om korttidsarbete, dvs. den
arbetstidsminskning arbetstagaren skulle ha haft
om han eller hon inte varit frånvarande.
Det är naturligtvis möjligt för parterna att
enas om att arbetstidsminskning enligt avtalad
nivå ska tillämpas under varje stödmånad under
avtalsperioden. Det är dock även möjligt att enas
om att en viss nivå ska tillämpas i genomsnitt
under avtalsperioden men att arbetstidsminskningen ska läggas ut varierat under perioden.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen en viss stödmånad behöver således inte
motsvara den nivå för arbetstidsminskning som
parterna enats om ska gälla i genomsnitt under
hela avtalsperioden. Det finns inte några gränser
för omfattningen av den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen en viss stödmånad, som således kan uppgå till 100 procent.
Av 21 § andra stycket framgår att den
tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av ordinarie arbetstid.
Vad som avses med ordinarie arbetstid framgår
av 4 § 1.
Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning
i procent fås genom att summan av arbetstidsminskning för en arbetstagare i timmar under
avtalsperioden divideras med summan av
ordinarie arbetstid. Vid fastställande av tillämpad
genomsnittlig arbetstidsminskning beaktas
endast de månader eller delar av månader under
avtalsperioden, för vilka preliminärt stöd lämnats
för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete.
Detta framgår av 22 § första stycket.
Av 22 § andra stycket framgår att den
tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara en nivå enligt 12 § om
den är minst lika stor som det procenttal som
där anges för respektive nivå. Exempelvis
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motsvarar en arbetstidsminskning på 55 procent
såväl nivån ”minst 20 procent” som nivån ”minst
40 procent” medan en arbetstidsminskning om
19 procent inte motsvarar någon nivå.
Beräkning av tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning behandlas närmare i avsnitt
6.17.6.3.2.
23 och 24 §§
Paragraferna föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av 23 § första stycket framgår att den
tillämpade genomsnittliga löneminskningen
under en avtalsperiod är den minskning av en
arbetstagares lön som en arbetstagare haft under
avtalsperioden. Om arbetstagaren har varit frånvarande av någon annan anledning än deltagande
i korttidsarbete, t.ex. på grund av sjukdom,
semester, ledighet för facklig förtroendeman
eller föräldraledighet, och frånvaron påverkat
lönen är den tillämpade genomsnittliga löneminskningen den minskning som han eller hon
skulle ha haft enligt avtal om korttidsarbete, dvs.
den löneminskning arbetstagaren skulle ha haft
om lönen inte påverkats av frånvaron.
En arbetstagares löneminskning behöver inte
vara densamma varje stödmånad under avtalsperioden.
Av 23 § andra stycket framgår att den
tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska
anges i procent av ordinarie lön. Vad som avses
med ordinarie lön framgår av 4 § 2.
Tillämpad genomsnittlig löneminskning i
procent fås genom att summan av löneminskningen för en arbetstagare i kronor under
de stödmånader som ingår i avtalsperioden
divideras med summan av ordinarie lön. Vid
fastställande av tillämpad genomsnittlig löneminskning beaktas endast de månader eller delar
av månader under avtalsperioden, för vilka
preliminärt stöd lämnats för arbetstagarens
deltagande i korttidsarbete. Detta framgår av
24 § första stycket.
När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av ordinarie lön ska
det avrundas till närmaste heltal. En löneminskning på exakt t.ex. 11,5 procent avrundas
uppåt. Av 24 § andra stycket framgår att den
tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska
anses motsvara en nivå enligt 13 § om den är lika
stor som det procenttal som där anges för
respektive nivå. Den tillämpade genomsnittliga
löneminskningen ska exakt motsvara någon av
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nivåerna i 13 §. Den enda tillåtna variationen
ligger i avrundningen till närmaste heltal.
Beräkning av tillämpad genomsnittlig löneminskning behandlas närmare i avsnitt 6.17.6.3.2.
25 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen anger i vilka fall en arbetsgivare är
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd
avseende en arbetstagare och avtalsperiod.
Av första meningen framgår följande. Om
tillämpad genomsnittlig arbetstids- och löneminskning beräknat på de månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och
samma nivå enligt 12 och 13 §§, är arbetsgivaren
redan på den grunden återbetalningsskyldig för
allt preliminärt stöd.
I andra meningen anges att detsamma gäller
om något av angivna förhållanden inte har stöd i
avtal enligt 15 eller 16 §. Arbetsgivaren är således
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd
även om den tillämpade genomsnittliga
arbetstids- och löneminskningen motsvarar en
tillåten nivå, om detta inte också har stöd i avtal.
En kontroll av om återbetalningsskyldighet
föreligger enligt paragrafen kan göras utifrån
följande steg.
Först fastställs för vilka stödmånader
preliminärt stöd betalats ut för en viss arbetstagare under en viss avtalsperiod. Månader under
en pågående avtalsperiod som något stöd inte
lämnats för arbetstagaren ska således inte
beaktas.
Sedan jämförs den tillämpade genomsnittliga
arbetstids- och löneminskningen enligt 21–24 §§
för avtalsperioden med de i 12 och 13 §§ angivna
nivåerna. För att återbetalningsskyldighet inte
ska föreligga måste värdena motsvara en och
samma nivå, t.ex. minst 20 procents arbetstidsminskning respektive 12 procents löneminskning eller minst 60 procents arbetstidsminskning
respektive
20
procents
löneminskning.
Att tillämpad genomsnittlig arbetstids- och
löneminskning motsvarar en och samma nivå är
dock som nämnts inte tillräckligt för att
återbetalningsskyldighet inte ska föreligga. Det
under avtalsperioden tillämpade korttidsarbetet
ska också ha stöd i avtal. Om parterna under
avtalsperioden justerat ett avtal, är det den vid

avstämningstidpunkten gällande lydelsen som
bedömningen ska baseras på.
Uppfylls inte båda dessa krav är arbetsgivaren
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd för
arbetstagaren som betalats ut under avtalsperioden.
Arbetsgivare kan vidare bli återbetalningsskyldig för del av erhållet preliminärt stöd, om
stöd beräknats enligt en viss nivå men avtalet
justerats och kommit att avse en lägre nivå. Det
framgår av 26 §. Slutligen kan arbetsgivaren ha
rätt till ytterligare stöd om stöd beräknats enligt
en viss nivå men avtalet justerats och kommit att
avse en högre nivå. Det framgår av 27 §.
26 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen avser situationen att den
tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen för en arbetstagare och avtalsperiod har
stöd i avtal och motsvarar en av de tre nivåerna
för arbetstids- och löneminskning, men den
tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en stödmånad motsvarar en
mindre nivå än den arbetstidsminskning som,
efter en omförhandling av ursprungliga avtalet,
följer av vid avstämningstidpunkten gällande
avtal (för stödmånaden). I den situationen är
arbetsgivaren återbetalningsskyldig för skillnaden mellan preliminärt stöd som lämnats för
stödmånaden och slutligt stöd.
Vid beräkningen av slutligt stöd ska samma
beräkningsmodell användas som vid beräkning
av preliminärt stöd. Tre av beräkningens fyra
komponenter är desamma som används vid
beräkning av preliminärt stöd, nämligen arbetstagarens ordinarie lön under stödmånaden,
arbetstagarens individuella närvarokvot för stödmånaden och procentsatsen 43 procent.
Däremot bestäms slutligt stöd utifrån den
mindre nivå för arbetstidsminskning, som enligt
det justerade avtalet gäller vid avstämningstidpunkten.
27 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Paragrafen avser den omvända situationen
jämfört med 26 §. Även här har den tillämpade
genomsnittliga arbetstidsminskningen för en
arbetstagare och avtalsperiod stöd i avtal och
motsvarar en av de tre nivåerna för arbetstids499
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och löneminskning, men den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en
stödmånad motsvarar här en större nivå än den
arbetstidsminskning som, efter en omförhandling av ursprungliga avtalet, följer av vid
avstämningstidpunkten gällande avtal (för
stödmånaden). I denna situation har arbetsgivaren rätt till ytterligare stöd motsvarande
skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt
stöd.
Beräkningen av slutligt stöd sker på samma
sätt som i 26 §.
Av tredje stycket framgår att ytterligare stöd
inte får ges till den som är underkastad
näringsförbud enligt lagen (1986:436) om
näringsförbud eller som har skatte- och
avgiftsskulder t.ex. enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när frågan om
sådant stöd prövas. Är arbetsgivaren en juridisk
person, får den eller de fysiska personer som har
ett betydande inflytande i verksamheten – t.ex. i
egenskap av verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med
betydande aktieinnehav – inte ha näringsförbud.
28 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Avstämning enligt 19–27 §§ ska göras för
varje enskild arbetstagare och varje enskild
avtalsperiod. Det innebär att en arbetsgivare kan
bli återbetalningsskyldig för vissa arbetstagare
och samtidigt ha rätt till ytterligare stöd för
andra arbetstagare. Enligt paragrafen ska arbetsgivaren sammanställa till ett nettobelopp vad
arbetsgivaren i förekommande fall är återbetalningsskyldig för enligt 25 och 26 §§ och det
ytterligare stöd arbetsgivaren eventuellt har rätt
till enligt 27 §. Sammanställningen ger ett belopp
som arbetsgivaren antingen är återbetalningsskyldig för eller har rätt till, såvida inte posterna
helt tar ut varandra. Paragrafen har utformats i
enlighet med Lagrådets förslag.
29 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår att alla arbetsgivare
som fått preliminärt stöd ska göra en anmälan
om avstämning. Den ska göras inom två
kalendermånader från avstämningstidpunkten.
Avstämningstidpunkten framgår av 19 §. I
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anmälan ska anges om arbetsgivaren är
återbetalningsskyldig.
Av andra stycket framgår att en begäran om
ytterligare stöd ska göras i anmälan om
avstämning. I annat fall betalas inte något
ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.
Avstämningsperioden framgår av 20 §.
Av tredje stycket framgår att en arbetsgivare
kan få anstånd med att ge in en anmälan om
avstämning. För det krävs att det föreligger
särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara att
en för anmälan ansvarig befattningshavare hos
arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller
olyckshändelse. Det kan också t.ex. vara att ett
för anmälan avgörande datorfel har inträffat hos
arbetsgivaren – eller hos någon denne anlitat – i
nära anslutning till att anmälan ska ges in.
Om det inte längre finns skäl för anstånd, ska
anståndet återkallas.
Paragrafen har utformats i enlighet med
Lagrådets förslag.
30 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår att en arbetsgivare är
återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd
om arbetsgivaren inte gör en anmälan om
avstämning. Detsamma gäller om arbetsgivaren
gör en sådan anmälan, men i anmälan felaktigt
uppger att arbetsgivaren inte är återbetalningsskyldig för något belopp eller anger ett för
lågt belopp.
Av andra stycket framgår att arbetsgivaren helt
eller delvis ska befrias från sin återbetalningsskyldighet, om det är uppenbart oskäligt
att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt
preliminärt stöd. Uppenbarhetsrekvisitet innebär
att utrymmet för skönsmässiga bedömningar
och avvägningar är mycket litet. För att befrielse
ska komma i fråga ska återbetalningsskyldigheten inte stå i rimlig proportion till den
försummelse som arbetsgivaren gjort sig skyldig
till eller av annan anledning framstå som
stötande. Det ankommer på arbetsgivaren själv
att framföra omständigheter som kan utgöra
grund för befrielse. En eftergiftsgrund kan
emellertid beaktas även om ett yrkande om
befrielse inte har framställts av arbetsgivaren, om
det föranleds av vad som förekommit i ett
ärende om stöd vid korttidsarbete.
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31 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Enligt första stycket är en arbetsgivare som
genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp,
återbetalningsskyldig för det som har betalats ut
för mycket. Bestämmelsen förutsätter ett
orsakssamband mellan arbetsgivarens handlande
eller underlåtenhet och den felaktiga utbetalningen.
Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund
eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren
enligt andra stycket återbetalningsskyldig endast
om denne har insett eller skäligen borde ha insett
felet.
Paragrafen har utformats i enlighet med
Lagrådets förslag.
32 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår hur preliminärt stöd
och sådant ytterligare stöd som arbetsgivaren
kan ha rätt till efter sammanställning enligt 29 §
tillgodoförs arbetsgivaren. Det sker genom
kreditering på arbetsgivarens skattekonto, dvs.
ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Stödet ska
krediteras skattekontot den 12 i månaden efter
det att beslut om utbetalning fattats, med
undantag för i januari då stödet i stället ska
krediteras den 17 och i augusti då stödet ska
krediteras den 12 eller den 17.
33 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår att om en
arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd ska
Skatteverket besluta att återkräva beloppet.
Sådana beslut ska innehålla uppgift om det
belopp som ska betalas tillbaka och förfallodag.
Av andra stycket framgår att förfallodagen ska
vara den 12 eller 26 i en månad, utom i januari då
förfallodagen ska vara den 17 eller 26, i augusti
då förfallodagen ska vara den 12, 17 eller 26 och i
december då förfallodagen ska vara den 12 eller
27. Förfallodagen ska dock alltid ligga minst 30
dagar från dagen för beslutet om återkrav.
Av tredje stycket framgår hur belopp som
arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka

avhänds arbetsgivaren. Det sker genom att
beloppet debiteras arbetsgivarens skattekonto,
dvs. ett sådant skattekonto som avses i 61 kap.
1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
34 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av första stycket framgår vilka bestämmelser i
skatteförfarandelagen (2011:1244) som ska
tillämpas i ärenden om stöd vid korttidsarbete,
nämligen bestämmelserna om inbetalning till det
särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap.
2 §, avräkning i 62 kap. 11–14 §§, vilken skatt
eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §, inbetalda
belopp som inte har kunnat tillgodoräknas
någon i 62 kap. 19 §, anstånd med betalning av
skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–6, 8–10, 13, 15,
16, 22 och 23 §§, återbetalning av skatter och
avgifter i 64 kap. 2, 4, 9 och 10 §§, ränta i 65 kap.
2–4, 7, 8, 13–16 och 18 §§, besluts
verkställbarhet i 68 kap. 1 §, indrivning i 70 kap.
och övriga bestämmelser om verkställighet i 71
kap.
Av andra stycket framgår att en fordran enligt
denna lag vid tillämpning av lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m. ska anses
ha
påförts
enligt
skatteförfarandelagen
(2011:1244). Genom detta kommer bestämmelserna om preskription av skattekontoskulder i
3 § tredje stycket och 4 § andra stycket lagen
(1982:188) om preskription av skattefordringar
m.m. att bli tillämpliga också i ärenden om stöd
vid korttidsarbete. Det innebär att samma
preskriptionsregler ska gälla som för andra
skattekontoskulder, dvs. att en fordran i ett
ärende om stöd vid korttidsarbete preskriberas
fem år från utgången av det kalenderår då
fordringen överlämnades för indrivning.
35 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att den som har ansökt
om stöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska
verksamheten med avseende på arbetsgivarens
rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs
för granskningen.
36 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
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Av första stycket framgår att Skatteverket har
rätt att förelägga en arbetsgivare att ge verket
tillfälle att granska verksamheten med avseende
på arbetsgivarens rätt till stöd och att lämna de
uppgifter som behövs för granskningen.
I andra stycket första meningen ges
Skatteverket en rätt att förena föreläggandet med
vite. Enligt andra stycket andra meningen gäller
emellertid ett vitesförbud i de fall det finns
anledning att misstänka att den som ska
föreläggas har begått en straffbar gärning och
föreläggandet avser utredning av en fråga som
har samband med den misstänkta gärningen.
37 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att frågor enligt lagen,
utom såvitt avser frågor som prövas av
regeringen, prövas av Skatteverket.
38 §
Paragrafen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att Skatteverkets beslut
enligt lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dock inte beslut om sådant
anstånd som avses i 63 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
Regeringens beslut enligt 5–8 §§ får inte
överklagas.
6.42.2 Förslaget till lag om kvotplikt för
biodrivmedel
1§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.4.
I paragrafen anges att inblandningen av
biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle regleras
i lagen.
2§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.4.
I paragrafen definieras vissa centrala uttryck som
används i lagen. Med KN-nr avses nummer i
Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av
den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
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gemensamma tulltaxan. Med bensin avses ett
bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11
49, 2710 11 51 eller 2710 11 59, dvs. samma KNnr som i drivmedelslagen (2011:319). Med
biodrivmedel avses vätskeformiga bränslen som
framställs av biomassa och som är avsedda för
motordrift. Det innebär att biodrivmedel
definieras på samma sätt som i drivmedelslagen
(2011:319) och i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen (hållbarhetslagen) men med den
skillnaden att endast vätskeformiga bränslen
avses. När det gäller uttrycket för motordrift så
överensstämmer det med avgränsningen i
definitionen av biodrivmedel i drivmedelslagen.
Uttrycket omfattar transporter, arbetsmaskiner
och även stationära motorer såsom generatorer
eller gasturbiner. Biomassa har samma betydelse
som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande biobränsle. Med
dieselbränsle avses ett bränsle som är avsett för
motordrift och omfattas av KN-nr 2710 19 41
eller 2710 19 45, dvs. samma KN-nr som i
drivmedelslagen. Med kvotpliktig volym avses
den mängd bensin, exklusive alkylatbensin enligt
5 § drivmedelslagen (2011:319), eller dieselbränsle, inklusive den volym biodrivmedel som
blandats in eller ingår i bränslet, som den
kvotskyldiges skattskyldighet har inträtt för
under ett kalenderår enligt 5 kap. lagen
(1994:1776) om skatt på energi. När det gäller
undantaget för alkylatbensin hänvisas till 5 § i
drivmedelslagen där de tekniska kraven för
bränslet framgår.
3§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.9.
I paragrafen anges att det är regeringen som
bestämmer vilken myndighet som ska utöva
tillsyn över lagen och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen. Det kommer
således att framgå av förordning vilken
myndighet som avses.
4§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.4.
I paragrafen anges vilka som är kvotskyldiga.
Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt 4
kap. 1 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om skatt på
energi för kvotpliktiga volymer dvs. godkända
upplagshavare som hanterar bränsle enligt
uppskovsförfarandet och godkända varumot-
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tagare. Kvotplikten är således kopplad till den
punkt där skattskyldigheten för bränslet
inträder.
5§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.4.
Paragrafen anger innebörden av kvotplikten.
Skyldigheten att se till att det finns en viss andel
biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin
eller dieselbränsle betyder att en viss volymprocent av den bensin eller dieselbränsle som
den kvotskyldige blivit skattskyldig för under ett
kalenderår ska utgöras av biodrivmedel. Den
innebär alltså inte att varje liter bensin eller
dieselbränsle som levererats eller använts ska
innehålla en viss andel biodrivmedel, utan
andelen ska uppfyllas på den totala kvotpliktiga
volymen under ett kalenderår.
Uttrycken bensin, dieselbränsle, biodrivmedel
och kvotpliktig volym definieras i 2 §.
6§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.5.
Paragrafen anger storleken på dieselbränslekvoten. Minst 3,5 volymprocent av den totala
kvotpliktiga volymen ska bestå av särskilt
anvisade biodrivmedel. Vad som avses med
dieselbränsle och kvotpliktig volym framgår av
definitionen i 2 §.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får ett bemyndigande att
meddela ytterligare föreskrifter om vad som
avses med särskilt anvisade biodrivmedel och om
hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska
beräknas och uppfyllas. Bestämmelser avseende
dieselbränslekvoten kommer därför att finnas
även i förordning och i myndighetsföreskrifter.
Paragrafen har utformats enligt Lagrådets
förslag.

8§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.6.
Paragrafen anger att kvotplikten endast får
uppfyllas med biodrivmedel som uppfyller
hållbarhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.
9§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.7.
I paragrafen anges att den som är kvotskyldig
varje år ska redovisa till tillsynsmyndigheten hur
kvotplikten har uppfyllts under det föregående
kalenderåret. Ytterligare föreskrifter om redovisningen kommer att framgå av förordning eller av
myndighetsföreskrifter eftersom regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får
ett bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om redovisning av kvotplikt. Av
ikraftträdandebestämmelsen framgår hur kvotplikten för år 2014, då lagen träder i kraft, ska
redovisas.

7§
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.5.
Paragrafen anger storleken på bensinkvoten. Vad
som avses med bensin och kvotpliktig volym
framgår av definitionen i 2 §.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får ett bemyndigande att
meddela ytterligare föreskrifter om hur andelen
biodrivmedel i bensin ska beräknas och
uppfyllas. Bestämmelser avseende bensinkvoten
kommer därför att finnas även i förordning och i
myndighetsföreskrifter.
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10 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.7.
I paragrafen anges att en förseningsavgift på
5 000 kronor ska tas ut av en kvotskyldig som
inte i rätt tid redovisar till tillsynsmyndigheten
hur kvotplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.
Förseningsavgiften får sättas ned eller efterges
om det finns synnerliga skäl. Vad som avses med
synnerliga skäl är, i detta sammanhang, förhållanden som den kvotskyldige inte kunnat råda
över.
Av 12 § framgår att det är tillsynsmyndigheten
som
prövar
frågor
om
förseningsavgift. I enlighet med Lagrådets förslag
har 10–13 §§ sammanförts under en gemensam
rubrik.
11 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.8.
I paragrafen anges att en kvotpliktsavgift ska tas
ut av en kvotskyldig som inte har uppfyllt
kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara
högst 20 kronor per liter biodrivmedel som
saknas i den kvotpliktiga volymen.
Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterges
om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl
avses exempelvis oförutsedda yttre händelser
eller andra omständigheter som gör att det är
orimligt att kräva att kvotplikten uppfylls.
Avgiften bör då helt kunna slopas helt eller
sättas ned till en kostnad som andra kvotskyldiga
har för att uppfylla kvotplikten.
Regeringen får ett bemyndigande att meddela
ytterligare föreskrifter om kvotpliktsavgiften.
Detta innebär att högsta möjliga belopp för
uttag av kvotpliktsavgift framgår av lagen men
det är regeringen som på förordningsnivå
fastställer slutligt hur hög kvotpliktsavgiften ska
vara.
Av 12 § framgår att det är tillsynsmyndigheten
som
prövar
frågor
om
kvotpliktsavgift.
12 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.7
och 6.19.8. I paragrafen anges att det är tillsynsmyndigheten som prövar frågor om förseningsavgift och om kvotpliktsavgift.
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13 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.7
och 6.19.8. Paragrafen anger att en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift som inte har
betalats efter betalningsuppmaning ska lämnas
för indrivning och att verkställighet enligt
utsökningsbalken får ske vid indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.
14 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.9
där även Lagrådets synpunkter behandlas. I
paragrafen anges att den som är eller har varit
kvotskyldig ska spara uppgifter som har
betydelse för bedömning av hur kvotplikten har
uppfyllts. Uppgifterna ska sparas i sju år från
utgången av det kalenderår som uppgifterna
avser. Uppgifter som har betydelse för bedömningen av hur kvotplikten har uppfyllts är
exempelvis uppgifter om de volymer av ett
bränsle som har hanterats.
Paragrafen har utformats enligt Lagrådets
förslag.
15 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.9.
I paragrafen anges en skyldighet för den som är
eller har varit kvotskyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar
och de handlingar som myndigheten behöver för
tillsynen.
16 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt 6.19.9.
Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten
får meddela de förelägganden som behövs för
tillsynen samt att ett föreläggande får förenas
med vite. Bestämmelser om bl.a. vitets storlek
finns i lagen (1985:206) om viten.
17 §
Paragrafen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.10. Av paragrafens första stycke framgår att
tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift och om föreläggande
som har förenats med vite får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Av paragrafens
andra stycke framgår att prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.
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Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.11 där även Lagrådets synpunkter behandlas. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj
2014. År 2014 omfattar skyldigheten i 5 § tiden
från och med maj till och med december.
Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets
förslag.
6.42.3 Förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken
25 kap.
19 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen reglerar att viss ersättning till
idrottsutövare inte ska räknas som sjukpenninggrundande inkomst. Ändringen är dels språklig,
dels föranledd av hur de nya reglerna i 7 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL,
har utformats och av den nya lydelsen av
ändamålskravet i 7 kap. 4 § IL. Någon ändring i
sak är inte avsedd.
26 kap.
9§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I paragrafens första stycke finns en definition
av begreppet SGI-skydd. Enligt nuvarande
lydelse innebär SGI-skydd att för tid då den
försäkrade gör avbrott i sitt arbete av något skäl
som anges i 11–18 §§ (SGI-skyddad tid) ska den
sjukpenninggrundande inkomsten beräknas med
utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet, om den sjukpenninggrundande inkomsten därigenom blir högre än om den hade
beräknats med beaktande av förhållandena under
avbrottet.
Genom en ändring i första stycket klargörs att
inte bara avbrott utan även inskränkning av
förvärvsarbete ska kunna ligga till grund för
SGI-skydd (jfr 14 § som talar om SGI-skydd vid
inskränkning av förvärvsarbete under graviditet).
I första stycket införs vidare en hänvisning till den
nya 18 a §, som behandlar SGI-skydd vid
deltagande i korttidsarbete. Den minskning av
arbetstid som sker under korttidsarbete får anses
som en inskränkning av förvärvsarbete enligt
den nya definitionen av SGI-skydd.
18 a §

Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.17 om statligt stöd vid korttidsarbete.
Av bestämmelsen framgår att SGI-skydd
gäller under tid då den försäkrade deltar i
korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till
preliminärt stöd enligt lagen om stöd vid
korttidsarbete. Det är fråga om ett s.k. aktivt
SGI-skydd, eftersom det inte införs någon
föreskrift som begränsar tillämpningen av 9 §.
Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete
utbetalas ett preliminärt stöd till arbetsgivaren
för arbetstagare som deltar i korttidsarbete. Om
arbetsgivaren inte gör en anmälan om slutligt
stöd inom viss tid efter avtalsperioden ska hela
det preliminära stödet betalas tillbaka. Detsamma gäller i vissa fall där förutsättningarna för
preliminärt stöd inte har uppfyllts under
avtalsperioden samt i fall där arbetsgivaren,
genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt, har
förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund.
Det saknar betydelse för SGI-skyddet att
arbetsgivaren senare blir skyldig att betala tillbaka hela det preliminära stödet på den grunden
att han eller hon inte har gjort anmälan om
slutligt stöd inom föreskriven tid. I en sådan
situation har arbetsgivaren ändå varit berättigad
till det preliminära stödet. Om återbetalningsskyldigheten däremot grundar sig på att
arbetsgivaren inte har varit berättigad till det
preliminära stödet, har förutsättningarna för
SGI-skydd inte varit uppfyllda enligt den nya
bestämmelsen i 18 a §. Det finns då grund för
Försäkringskassan att ändra den försäkrades SGI
med tillämpning av bestämmelserna i 26 kap. 4
och 6 §§. En sådan ändring avser förfluten tid,
vilket aktualiserar frågan om återbetalningsskyldighet av för mycket utbetald ersättning från
socialförsäkringen. Beslut om sådana återkrav
förutsätter därvid att den försäkrade har lämnat
oriktiga uppgifter, underlåtit att fullgöra en
uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller har
insett eller bort inse att ersättning har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp
(108 kap. 2 §). Det torde endast i undantagsfall
kunna göras gällande att försäkrade, som nu
avses, har insett eller bort inse att den SGI som
låg till grund för utbetalningen var felaktig. Att
korttidsarbetet berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd innebär att arbetsgivaren uppfyller
de materiella förutsättningarna för sådant stöd.
En arbetsgivare kan därför ha varit berättigad till
preliminärt stöd i den mening som avses i 18 a §
trots att han eller hon inte har ansökt om stödet
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inom den tid som föreskrivs i lagen om stöd vid
korttidsarbete.
59 kap.
24 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen regleras att viss ersättning
till idrottsutövare inte ska räknas som pensionsgrundande inkomst. Ändringen är dels språklig,
dels föranledd av hur de nya reglerna i 7 kap. IL
har utformats och av den nya lydelsen av
ändamålskravet i 7 kap. 4 § IL. Någon ändring i
sak är inte avsedd.
6.42.4 Förslaget till lag om ändring i
semesterlagen (1977:480)
7§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Av paragrafen framgår att frånvaro som beror
på korttidsarbete ska räknas in i antalet
semesterdagar med semesterlön även om arbetstidsförkortningen och löneminskningen till följd
av korttidsarbetet inneburit att arbetstagaren kan
anses ha varit helt frånvarande utan lön. Det
innebär att det inte spelar någon roll hur arbetstidsförkortningen läggs ut vid korttidsarbete,
som en förkortning av den dagliga arbetstiden
eller som hela dagar, för hur semesterdagar med
semesterlön beräknas.
13 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Ändringen i paragrafen innebär att en arbetstagare som begärt obetald semester har rätt att
avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön om den planerade semesterledigheten i visst
fall sammanfaller med ledighet för korttidsarbete. Möjligheten att avstå gäller endast i det
fall arbetsgivarens förläggning av arbetstidsförkortningen inom ramen för korttidsarbete
innebär att arbetstagaren ska vara helt frånvarande från arbetet. Rätten att avstå gäller därtill
endast om arbetstagaren fått information om hur
arbetstidsförkortningen ska läggas ut först efter
att han eller hon lämnat besked om sina önskemål om förläggning av semester utan semesterlön. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren
om avståendet senast två veckor före semester506

ledighetens början. Får arbetstagaren först
senare än så kännedom om arbetstidsförkortningens förläggning ska arbetstagaren
utan dröjsmål lämna besked om avståendet till
arbetsgivaren. Har den obetalda semesterledigheten redan inletts upphör semesterledigheten
vid utgången av den dag då arbetsgivaren
underrättades.
6.42.5 Förslaget till lag om ändring i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)
3 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I denna paragraf regleras s.k. verksamhetsfastigheter för ett antal olika subjekt.
Ändringen i första stycket andra punkten är
föranledd av hur de nya reglerna i 7 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) har utformats.
Någon ändring i sak är inte avsedd.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslaget till ändringar föreslås träda i kraft den
1 januari 2014 med tillämpning första gången vid
2014 års fastighetstaxering. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.
6.42.6 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
7§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.4 om
sänkt särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta.
Ändringen innebär att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta sänks med
5 procentenheter från 25 till 20 procent.
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6.42.7 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl.
8§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen regleras vilka intäkter som är
undantagna från skatteplikt. Ändringen i den
sjunde punkten är föranledd av hur de nya
reglerna i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
har utformats. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
6.42.8 Förslaget till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)
3 kap.
3§
Paragrafen ändras till följd av förslagen i avsnitt
6.32 om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler. I första stycket införs en ny
punkt 13. Punkten avser upplåtelser till mobiloperatörer av platser för utrustning i master eller
liknande konstruktioner, exempelvis s.k. torn.
Till sådana upplåtelser hör normalt en upplåtelse
av utrymme för placering av teknisk utrustning i
teknikbod som finns placerad i direkt anslutning
till masten. Även upplåtelse av en sådan plats i
anslutning till masten ska omfattas när den
upplåts tillsammans med platsen på masten. De
upplåtelser som avses i punkten kommer genom
ändringen inte att omfattas av undantaget från
skatteplikt i 3 kap. 2 § utan medföra en
obligatorisk skattskyldighet. Den som hyr ut en
plats på en mast till en mobiloperatör behöver
därför inte längre bli frivilligt skattskyldig enligt
9 kap. 1 §. Ändringen är avsedd att omfatta
uthyrning till den som bedriver verksamhet
inom branschen för mobil kommunikation.
Skatteplikten avser enbart de fall där platsen för
utrustningen är på en mast eller liknande
konstruktion. Om en plats på en husvägg eller
ett tak upplåts till en mobiloperatör som ska
placera utrustning där kommer upplåtelsen inte
omfattas av bestämmelsen. Skatteplikten avser
inte heller upplåtelsen av platsen för att ställa
upp mobilmasten.
I andra stycket av paragrafen görs en ändring
som avser uthyrning av stadigvarande bostad. I
den nuvarande lydelsen föreligger inte skatte-

plikt vid uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund eller en ett samordningsförbund om uthyrningen avser stadigvarande
bostad. En sådan uthyrning kan därför inte
omfattas av den frivilliga skattskyldigheten (se
9 kap. 1 § första stycket ML). Vid uthyrning till
andra finns det i den nuvarande lydelsen inget
samband mellan möjligheten att bli frivilligt
skattskyldig och tillämpningen av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i 8 kap. 9 §
första stycket 1 ML (se RÅ 2010 ref. 43).
Genom ändringen ska det inte vara möjligt att
bli frivilligt skattskyldig för uthyrning som avser
stadigvarande bostad oavsett vem uthyrningen
görs till. En frivillig skattskyldighet ska därmed
inte kunna gälla om den som hyr ut saknar
avdragsrätt enligt 8 kap. 9 § första stycket 1.
Ändringen görs för att det inte ska uppkomma
en situation där mervärdesskatt ska tas ut på
hyran trots att uthyraren till följd av
avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte
kan göra avdrag för den ingående skatten som
har direkt och omedelbart samband med
uthyrningen. I paragrafens andra stycke görs
dessutom språkliga förändringar.
4 kap.
8§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen anges att som ekonomisk
verksamhet räknas inte en verksamhet som
bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat
trossamfund om inkomsten är skattefri enligt
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.
Ändringen i första stycket är föranledd av att de
tidigare bestämmelserna i 7 kap. 7 och 14 §§ IL
är placerade i 7 kap. 3 § IL.
9 kap.
1§
Paragrafen ändras till följd av förslaget i avsnitt
6.32 om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler. I första stycket anges att
skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 §
första stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra stycket och tredje
stycket 1 och 2 endast gäller för fastighetsägare,
hyresgäster, bostadsrättshavare, konkursbon och
mervärdesskattegrupper som anger utgående
skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen. Det är på samma sätt som tidigare
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enbart de uppräknade subjekten som kan bli
frivilligt skattskyldiga. Den frivilliga skattskyldigheten gäller om en sådan uthyrare eller
upplåtare har angett utgående skatt i en faktura
för uthyrningen eller upplåtelsen. En faktura
behöver inte vara i pappersform utan kan också
vara i elektronisk form och ska uppfylla villkoren
i 11 kap. (se 1 kap. 17 § ML). Om en
fastighetsägare ställer ut en faktura med
mervärdesskatt för uthyrning av en lokal
kommer lokalen således att i fortsättningen
omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Om
någon faktura enligt 1 kap. 17 § inte ställs ut
kommer en uthyrning inte att omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten. Ändringarna medför
att kravet på ansökan och beslut för frivillig
skattskyldighet tas bort från bestämmelsen.
Ändringarna påverkar inte en uthyrares
skyldighet att enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) anmäla sig för
registrering till mervärdesskatt.
Paragrafens andra stycke ändras så att en
mervärdesskattegrupp blir frivilligt skattskyldig
om fakturan har utfärdats av den beskattningsbara person i gruppen som äger fastigheten eller,
i fråga om en hyresrätt eller bostadsrätt, av den
näringsidkare som innehar hyresrätten eller
bostadsrätten. Det hör samman med att den
person i gruppen som omsätter varor och
tjänster utanför gruppen ska anses som
beskattningsbar person vid tillämpningen av
bestämmelserna om fakturering i 11 kap. (se
11 kap. 5 §). Ett tillägg görs också för att den
frivilliga skattskyldigheten ska gälla även om
fakturan har utfärdats i uthyrarens eller
upplåtarens namn och för dennes räkning av
köparen eller av en tredje person.
I tredje stycket görs en ändring när det gäller
intyg om återbetalningsrätt enligt 10 kap. 6 §.
Här byts ordet ”visar” ut mot ”har”. Upplåtaren
ska således inneha ett sådant intyg för att kunna
bli frivilligt skattskyldig för upplåtelsen.
Ändringen är en följd av att kravet på ansökan
och beslut av Skatteverket tas bort i paragrafen.
I ett nytt fjärde stycke föreskrivs att en sådan
faktura som avses i första stycket inte kan
utfärdas senare än sex månader från den första
dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. Syftet är att begränsa
möjligheten att i efterhand välja att bli frivilligt
skattskyldig. En viss tid efter det att tjänsten har
tillhandahållits ges dock för att utfärda fakturan
med utgående skatt. Vidare föreskrivs en
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möjlighet att korrigera en faktura med utgående
skatt som ställts ut av misstag. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska
inte anses ha blivit frivilligt skattskyldig enligt
första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i
en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 §. Det
gäller endast om kreditnotan utfärdas senast fyra
månader från den dag då fakturan med
mervärdesskatt utfärdades. Eftersom uthyraren
eller upplåtaren i ett sådant fall inte ska anses ha
blivit frivilligt skattskyldig har rätt till avdrag
inte heller uppkommit (jfr 9 kap. 8 § första
stycket och 8 kap. 3 §).
I paragrafen görs också språkliga ändringar.
3§
Paragrafen ändras med anledning av förslaget i
avsnitt 6.32 om frivillig skattskyldighet vid
uthyrning av verksamhetslokaler. Första och
andra stycket ändras som en följd av att kravet på
ansökan och beslut tas bort i 1 §.
I paragrafen görs dessutom språkliga
ändringar.
4§
Paragrafen ändras med anledning av förslaget i
avsnitt 6.32 om frivillig skattskyldighet vid
uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringen i
paragrafens första stycke är en följd av att kravet
på ansökan och beslut tas bort i 1 §. Skattskyldighetens inträde kan därför inte längre
knytas till ansökningstidpunkten. I det nya
första stycket anges i stället att skattskyldigheten
enligt 1 § inträder den första dagen i den
hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan
avser. På samma sätt som tidigare kan
skattskyldigheten enligt 1 § inte inträda tidigare
än den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av
fastigheten som uthyrningen eller upplåtelsen
avser.
6§
Paragrafen ändras till följd av förslaget i avsnitt
6.32 om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler. Ändringarna i andra stycket i
paragrafen är språkliga.
I paragrafens tredje stycke framgår att
Skatteverket ska besluta om att den frivilliga
skattskyldigheten ska upphöra vid en överlåtelse
efter en gemensam ansökan från den tidigare och
den nya ägaren. Ett tillägg görs dock för att detta
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enbart ska gälla om överlåtelsen sker under ett
s.k. uppförandeskede. Om någon ansökan inte
görs övergår den frivilliga skattskyldigheten
enligt 5 §.
Ett nytt fjärde stycke införs i paragrafen. Om
en fastighet överlåts upphör den frivilliga
skattskyldigheten vid tillträdet i andra fall än de
som avses i tredje stycket, under förutsättning
att den tidigare och den nya ägaren före
tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att
skattskyldigheten inte ska övergå. Det behövs
således inte någon gemensam ansökan från
parterna och beslut från Skatteverket för att
skattskyldigheten ska upphöra i dessa fall.
7§
Paragrafen ändras till följd av förslaget i avsnitt
6.32 om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler. Paragrafen behandlar anmälningsskyldigheten när en fastighet överlåts och
när skattskyldigheten upphör. I paragrafen
införs ett nytt tredje stycke. I det nya tredje
stycket framgår att det som sägs i första och
andra stycket om anmälan till Skatteverket
endast gäller om frivillig skattskyldighet har
beslutats enligt 2 §, och överlåtelsen sker, eller
det förhållande som avses i andra stycket
inträffar, innan skattepliktig uthyrning eller
upplåtelse påbörjats.
Ändringen medför att skyldigheten att anmäla
en överlåtelse finns kvar under den tid en
byggnad uppförs om fastighetsägaren efter
beslut från Skatteverket har blivit skattskyldig
enligt 9 kap. 2 §. Vid ett s.k. uppförandeskede
finns det också en skyldighet att anmäla till
Skatteverket om skattskyldigheten upphör på
grund av ett sådant förhållande som avses i 6 §
första stycket, t.ex. om fastighetsägaren börjar
använda fastigheten för annat ändamål än för
skattepliktig uthyrning.
Enligt den nya lydelsen finns det inte längre
en skyldighet att lämna anmälan till Skatteverket
vid överlåtelse av fastighet i andra fall än vid s.k.
uppförandeskede. Ändringen medför också att
det inte längre finns en skyldighet att anmäla till
Skatteverket när den frivilliga skattskyldigheten
upphör i andra fall än under s.k. uppförandeskeden.
I paragrafen görs även språkliga ändringar.
8§
Paragrafens andra, tredje och fjärde stycke ändras
till följd av förslaget i avsnitt 6.32 om frivillig

skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringarna beror på att kravet på
ansökan och beslut tas bort i 1 §.
Bestämmelsen ändras också för att retroaktivt
avdrag ska kunna användas även i de fall beslut
om frivillig skattskyldighet har fattats enligt
9 kap. 2 § ML, dvs. vid frivillig skattskyldighet
när en byggnad eller annan anläggning som
utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad (jfr 9 kap. 2 § och
3 kap. 3 § tredje stycket 3). Den nuvarande
lydelsen av bestämmelsen gör att retroaktivt
avdrag inte kan tillämpas om beslut fattats enligt
9 kap. 2 § under s.k. uppförandeskede (se RÅ
2008 not. 176). Den som fått beslut om
skattskyldighet under uppförandeskede kan
därför inte göra ett retroaktivt avdrag för
ingående skatt som avser tid innan den frivilliga
skattskyldigheten inträder. Det föranleder
ändringar i andra och tredje stycket.
12 §
Paragrafen ändras till följd av förslaget i avsnitt
6.32 om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler. Paragrafens andra stycke
ändras så att det även sker en hänvisning till det
nya fjärde stycket i 6 § (se vidare författningskommentaren till 6 §).
I paragrafen görs även språkliga ändringar.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I punkten 2 anges att den äldre lydelsen av 4 kap.
8 § gäller fortfarande för mervärdesskatt spom
avser tid för ikraftträdandet.
I punkten 3 anges att äldre bestämmelser fortfarande gäller för uthyrning eller upplåtelse som
avser tid före ikraftträdandet. För att frivillig
skattskyldighet ska inträda vid en tidpunkt före
ikraftträdandet behövs således ett beslut från
Skatteverket om ansökan inkommit före
ikraftträdandet.
I punkten 4 anges att frivillig skattskyldighet
som gäller vid ikraftträdandet enligt den äldre
lydelsen av 9 kap. 1 § ska fortsätta gälla enligt de
nya bestämmelserna. Den som är frivilligt
skattskyldig efter beslut av Skatteverket blir
därmed skattskyldig även efter ikraftträdandet
utan att det behövs någon ytterligare åtgärd.
I punkten 5 regleras att 9 kap. 8 § i den nya
lydelsen tillämpas efter beslut enligt 9 kap. 2 §
om skattepliktig uthyrning eller upplåtelse
påbörjas efter ikraftträdandet. Om ett
uppförandeskede avser perioder före ikraft509
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trädandet ska därmed ett retroaktivt avdrag
enligt den nya lydelsen kunna medges om
skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjas
efter ikraftträdandet.
Av punkten 6 framgår att om en faktura som
anger utgående skatt har ställts ut före
ikraftträdandet och avser en uthyrningsperiod
eller upplåtelseperiod efter ikraftträdandet
tillämpas 9 kap. 1 § i sin äldre lydelse. Det gäller
under förutsättning att frivillig skattskyldighet
inte har inträtt före ikraftträdandet för upplåtelsen av den aktuella fastighetsdelen. Om en
upplåtelse inte omfattas av frivillig skattskyldighet före ikraftträdande blir en fastighetsägare inte skattskyldig om denne före ikraftträdandet ställer ut en faktura med mervärdesskatt i förskott för en upplåtelse som avser tid
efter ikraftträdandet. För att den uthyrningen
ska omfattas av frivillig skattskyldighet behövs
därför en ansökan och ett beslut av Skatteverket
i enligt med 9 kap. 1 § i den äldre lydelsen. Som
Lagrådet framfört i sitt yttrande innebär det att
en hyresvärd som vill bli skattskyldig från och
med den 1 januari 2014 och som skickar en
hyresfaktura till hyresgästen före årsskiftet
behöver ansöka om frivillig skattskyldighet
enligt äldre bestämmelser.
6.42.9 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.
4 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.31
om höjd skatt på alkohol. Ändringen i
paragrafen innebär att skatten på spritdryck,
starkvin, vin och starköl höjs.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förslaget till ändring föreslås träda i kraft den
1 januari 2014. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.
Detta innebär att äldre bestämmelser är
tillämpliga då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
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6.42.10 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt
2 –6 §§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.31
om höjd skatt på alkohol. Ändringarna i
paragraferna innebär att skatten på öl, vin, andra
jästa drycker än vin eller öl, mellanklassprodukter samt etylalkohol höjs.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förslaget till ändring föreslås träda i kraft den
1 januari 2014. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.
Detta innebär att äldre bestämmelser är
tillämpliga då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
6.42.11 Förslagen till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
2 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.21.
Flygbensin omfattas inte av definitionen av
bensin i drivmedelslagen (2011:319). Av den
anledningen kan varken blyad eller blyfri
flygbensin uppfylla kraven för bensin i miljöklass
1 eller bensin i miljöklass 2. Hänvisningen till
flygbensin (KN-nr 2710 11 31) bör därför tas
bort från punkten 1 i 2 kap. 1 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi, förkortad LSE. Ändringen av
punkten 2 medför att blyad och blyfri flygbensin
faller in under ”annan bensin”, förutsatt att blyfri
flygbensin inte faller in under den nya punkten
7. Genom den nya punkten 7 får flygbensin som
innehåller högst 0,005 gram bly per liter en lägre
energiskatt. Flygbensin med en högre blyhalt än
0,005 gram per liter faller in under punkten 2.
Regeringen ska, enligt vad som följer av 2 kap.
1 b § LSE, före november månads utgång 2013,
fastställa de skattebelopp som ska tas ut för
kalenderåret 2014 efter en indexomräkning av de
skattebelopp som anges i 2 kap. 1 § LSE. Den
nya punkten 7 träder i kraft den 1 januari 2014.
Detta är alltså efter att regeringen under
november 2013 fastställt de nya, indexomräknade beloppen för skattesatserna i 2 kap.
1 § LSE i dess lydelse detta lagrum hade vid tiden
för regeringens fastställande. Följaktligen
kommer skattebeloppen i punkten 7 inte att
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omfattas av indexomräkningen som sker för
2014. För flygbensin enligt punkten 7 gäller
alltså för 2014 de skattebelopp som anges i
2 kap. 1 § i dess lydelse enligt lagförslag 3.12. För
övriga bränslen enligt punkterna 1 – 6 gäller för
2014 dock de skattebelopp som regeringen
kommer att ange i den indexeringsförordning
som utfärdas före november månads utgång
2013. För 2015 gäller för samtliga bränslen enligt
2 kap. 1 § de skattebelopp som anges i
lagrummet i dess lydelse enligt lagförslag 3.27.
För kalenderåret 2016 och framåt sker
indexomräkning enligt 2 kap. 1 b § LSE.
6 a kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.3.
I punkten 17 regleras skattebefrielse för bränslen
som förbrukas för framställning av värme i en
anläggning som omfattas av handelssystemet.
Befrielsen medges endast i den mån skattebefrielse inte följer av tidigare punkter.
Ändringen i punkten 17 b innebär att nivån för
koldioxidskattebefrielsen för förbrukning i
annan värmeproduktion än sådan som sker i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i kraftvärmeproduktion i en anläggning som
ingår i handelssystemet ökas till 20 procent av
den generella koldioxidskattenivån.
2§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.3.
I tredje stycket regleras skattebefrielsen för
råtallolja som förbrukas för framställning av
värme i en anläggning som omfattas av
handelssystemet. Ändringen innebär att nivån
för skattebefrielsen vid användning av råtallolja
motsvarar skattebefrielsen för bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE vid användning
enligt 1 § punkten 17 b.

7 kap.
3a§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.13. Denna paragraf reglerar skatteavdrag för
andra motorbränslen än bensin och dieselbränsle. Denna paragraf reglerar därigenom beskattningen för den beståndsdel som framställts
av biomassa som ingår i ett höginblandat
motorbränsle som t.ex. E85. Paragrafen innebär
att avdrag får göras för energiskatt och
koldioxidskatt motsvarande hela energiskatten
och hela koldioxidskatten på den andel av
motorbränslet som framställts av biomassa. De
lagtekniska ändringarna i första stycket görs för
att uppnå samstämmighet med utformningen av
3 b – 3 d §§. Krav på hållbarhet gäller enligt
andra stycket.
För den beståndsdel som framställts av biomassa och som ingår i bensin eller dieselbränsle,
regleras befrielsen från koldioxidskatt i 3 b § och
energiskattenedsättningens omfattning i 3 c och
3 d §§. Den direkta hänvisningen till etanol i
bestämmelsens tredje stycke tas bort då omfattningen av avdragsrätten för etanolinblandning i
bensin följer av 3 b och 3 c §§.
3b§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.13. Ändringen innebär att den särskilda
skattenedsättningen för hydrerade vegetabiliska
oljor och fetter (HVO) och syntetisk bensin av
biomasseursprung upphör att gälla. Efter
ändringen reglerar paragrafen koldioxidskattenedsättning för bensin och dieselbränsle som
innehåller hållbara beståndsdelar som framställts
av biomassa. Exempel på hållbara beståndsdelar i
dieselbränsle kan vara de andelar av FAME
(fettsyrametylestrar) eller HVO, som har
framställts av biomassa. Exempel på hållbara
beståndsdelar i bensin kan vara metanol eller
etanol. I förekommande fall innehåller
bränslebeståndsdelar även delar som inte är av
biomasseursprung. Det kan exempelvis röra sig
om fossila denatureringsmedel i etanol eller en
andel av FAME som framställts av fossil
metanol. Exempelvis tillverkas RME, som är en
typ av FAME, genom att metanol används för
att förestra rapsolja till RME och glycerol.
Glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol,
vilket innebär att en av de 19 kolatomerna i RME
kommer från metanol som oftast är fossil. Detta
kan även uttryckas som att 5,3 procent av
kolatomerna i RME är fossila i det fall att fossil
511
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metanol används vid tillverkningen. Avdraget
ska endast omfatta den del av beståndsdelen som
härrör från biomassa.
Paragrafens första stycke ändras även
redaktionellt i förtydligande syfte genom att
ordet ”bränslet” byts ut mot ”motorbränslet”.
Koldioxidskatten syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser från förbränning av
bränslen som innehåller fossilt kol. Eftersom
bränslebeståndsdelar som framställs av biomassa
inte innehåller fossilt kol ska koldioxidskatt inte
tas ut för dem. Dock gäller ett krav på
hållbarhet. Avdraget är en rent lagtekniskt
lösning för att uppnå detta. Om inte kravet på
hållbarhet uppfylls medges inte skatteavdrag.
Beskattning sker då enligt bestämmelserna i 2
kap. LSE.
3c§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.13. Paragrafen reglerar hur energiskattens
omfattning åstadkoms genom ett visst skatteavdrag för den beståndsdel som framställts av
biomassa och som ingår som en andel av bensin.
Ändringen i paragrafens första stycke är en
följd av att avdragsrättens begränsning, till att
endast gälla 5 volymprocent biodrivmedel av den
totala mängd bensin som omfattas av den
aktuella deklarationen, tagits bort.
I bestämmelsen regleras energiskatteavdraget
för den beståndsdel som framställts av biomassa
som ingår i bensin. Avdraget innebär att inblandade beståndsdelar framställda av biomassa
behandlas neutralt i förhållande till varandra
genom att skattenedsättningen uttryckligen
kopplas till bränslenas energiinnehåll. Avdraget
föranleds av att en beståndsdel som är framställd
av biomassa vanligtvis har ett energivärde som
understiger energivärdet i det fossila bränsle som
det ersätter (bensin). Skatteavdragets storlek är
beroende av energiinnehållet i den beståndsdel
som framställts av biomassa. Krav på hållbarhet
gäller enligt paragrafens tredje stycke.
För 1 000 liter bensin som uppfyller miljöklass 1 innehållande 5 volymprocent hållbar
etanol ska energiskatten alltså beräknas enligt
följande:
1. Energiinnehållet för hållbar etanol kan
exempelvis uppgå till 0,0212 GJ. Energiskatteavdraget beräknas till 100 procent minskat
med kvoten mellan energiinnehållet för etanol
och energiinnehållet för bensin (100 procent –
0,0212/0,0326).
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2. 1 000 liter bensin innehållande 5 volymprocent etanol, innebär att bensinen består av 50
liter etanol. I denna exempelberäkning förutsätts
att hela den volymen framställts av biomassa.
3. Avdraget för andelen hållbar etanol
beräknas således till 50 liter hållbar etanol
multiplicerat med skattesatsen för bensin som
uppfyller miljöklass 1 multiplicerat med skatteavdraget uttryckt i procent (enligt punkt 1 i
detta exempel). Energiskatten för bensin som
uppfyller miljöklass 1, motorbensin, uppgår 2013
till 3 kronor och 13 öre per liter. Avdraget i
exemplet, som här beräknas utifrån 2013 års
skattenivå, uppgår således till ungefär 50 * 3,13
*(1-0,0212/0,0326) = 55 kronor.
I förekommande fall innehåller bränslebeståndsdelar även delar som inte är av
biomasseursprung. Avdraget omfattar endast
den del av beståndsdelen som härrör från
biomassa och beräknad utifrån energiinnehållet i
delen.
Paragrafens första stycke ändras även
redaktionellt i förtydligande syfte genom att
ordet ”bränslet” byts ut mot ”motorbränslet”.
3d§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt
6.19.13. Paragrafen reglerar skattebefrielsens
omfattning för den beståndsdel som framställts
av biomassa och som ingår som en andel av
dieselbränsle. Exempel på hållbara beståndsdelar
i dieselbränsle kan vara FAME (fettsyrametylestrar) eller hydrerade vegetabiliska oljor
och fetter, s.k. HVO.
Ändringen i paragrafens första stycke är en
följd av att avdragsrättens begränsning, till att
endast gälla 5 volymprocent biodrivmedel av den
totala mängd dieselbränsle som omfattas av den
aktuella deklarationen, tagits bort.
I bestämmelsen regleras energiskattebefrielsen
för den beståndsdel som framställts av biomassa
som ingår i dieselbränsle. Avdraget innebär att
inblandade beståndsdelar framställda av biomassa behandlas neutralt i förhållande till
varandra genom att skattenedsättningen uttryckligen kopplas till bränslenas energiinnehåll.
Avdraget föranleds av att en beståndsdel som är
framställd av biomassa vanligtvis har ett energivärde som understiger energivärdet i det fossila
bränsle som det ersätter (dieselbränsle). Avdragets storlek är beroende av energiinnehållet i
den beståndsdel som framställts av biomassa. I
förekommande fall innehåller bränslebestånds-
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delar även delar som inte är av biomasseursprung. Avdraget omfattar endast den del av
beståndsdelen som härrör från biomassa och
beräknad utifrån energiinnehållet i delen. Krav
på hållbarhet gäller enligt paragrafens tredje
stycke.
För dieselbränsle innehållande FAME med ett
energiinnehåll av 0,033 GJ per liter får således
avdrag göras för energiskatt med 8,078 procent
och för koldioxidskatt med 100 procent på den
andel av dieselbränslet som utgörs av
beståndsdelen som framställts av biomassa.
Procentsatsen 8,078 procent framräknas genom
att minska 100 procent med kvoten mellan
energiinnehållet för FAME och energiinnehållet
för dieselbränsle (100 procent – 0,033/0,0359 =
8,078 procent). Beräkning av andel av
bränslebeståndsdelen som framställts av
biomassa och det energiinnehåll som är hänförlig
till denna sker utifrån samma princip som i
exemplet avseende RME i kommentaren till
3 b §.
Paragrafens första stycke ändras även
redaktionellt i förtydligande syfte genom att
ordet ”bränslet” byts ut mot ”motorbränslet”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Ändringarna i 2 kap. 1 § samt, 6 a kap. 1 och 2 §§
LSE träder i kraft den 1 januari 2014 och
tillämpas från detta datum.
Ändringarna i 7 kap. 3 a–3 d §§ LSE träder i
kraft den 1 maj 2014 och tillämpas från och med
detta datum.
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för
förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet. Detta innebär att äldre bestämmelser är tillämpliga då skattskyldighet inträtt
före ikraftträdandet.
6.42.12 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring
10 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
I första stycket görs ett tillägg om att ersättning
enligt lagen inte lämnas till en sökande som
deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen om stöd
vid korttidsarbete (femte punkten). Ändringen
syftar till att klargöra att deltagande i korttidsarbete inte innebär att de arbetstagare som
berörs anses vara partiellt arbetslösa och
berättigade till arbetslöshetsersättning för den
tid de deltar i korttidsarbete. Genom att den nya
bestämmelsen förs in i uppräkningen i första
stycket, omfattas den av den i tredje stycket
angivna möjligheten för regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, att
meddela föreskrifter om undantag.
13 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Vid arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse som ligger till grund för preliminärt
stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska
lön till viss del utbetalas för tid då arbete inte
utförs. Av den nya bestämmelsen i tredje stycket
följer att den aktuella ledigheten inte ska anses
som tid med förvärvsarbete.
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15 a §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Fjärde stycket är nytt. Särskild reglering av när
tid är överhoppningsbar för den som deltar i
korttidsarbete finns i 16 d §.
16 d §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.17 om statligt stöd vid korttidsarbete.
Första stycket innebär att månader då den
sökande har deltagit i korttidsarbete, för vilket
preliminärt stöd har lämnats, inte ska räknas vid
bestämmande av den ramtid inom vilken
arbetsvillkoret ska vara uppfyllt, om det inte är
förmånligare för sökanden att en eller flera av
dessa månader räknas med. En sådan medräkning ska anses vara förmånligare för
sökanden om den innebär att dagsförtjänsten
blir högre än den dagsförtjänst som annars hade
gällt, eller om någon månad behövs för att ett
arbetsvillkor ska uppfyllas. Om det inte är
förmånligare för den sökande att sådana
månader räknas med ska de inte heller räknas
med. En förutsättning för att en månad med
korttidsarbete ska räknas som överhoppningsbar
tid enligt den nya bestämmelsen är att den
sökande har deltagit i korttidsarbete den
månaden och att sökandens arbetsgivare har
erhållit preliminärt stöd för sökandens deltagande i korttidsarbetet. Bestämmelsen är
tillämplig oberoende av om den sökande deltagit
i korttidsarbete hela eller enbart del av aktuell
månad.
Enligt andra stycket ska ramtid bestämmas på
samma sätt även om ansökan om preliminärt
stöd ännu inte har getts in eller prövats för den
aktuella månaden. En förutsättning för detta är
dock att sådant stöd tidigare har lämnats till
arbetsgivaren och att korttidsarbete har tillämpats under en sammanhängande period som
omfattar tid från den tid för vilken ersättning vid
korttidsarbete har betalats ut till och med den tid
för vilken ramtiden ska bestämmas.
17 a §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Ändringen i första stycket är en följdändring
med anledning av förslaget om införande av en
ny 16 d §.
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6.42.13 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter
3kap.
5a§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.31
om höjd skatt på alkohol. Ändringen i
paragrafen innebär att skatten på spritdryck,
starkvin, vin och starköl höjs.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förslaget till ändring föreslås träda i kraft den
1 januari 2014. Äldre bestämmelser ska
fortfarande gälla för förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.
Detta innebär att äldre bestämmelser är
tillämpliga då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
6.42.14 Förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
1 kap.
7§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen regleras hur skatten ska
beräknas för juridiska personer. I tredje stycket
görs en redaktionell ändring genom hänvisningen till 7 kap. 4–6 och 10 §§.
3 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15
om slopad skattefrihet för inkomster från
specialbyggnader m.m. Fjärde stycket har utgått
eftersom de regler som berör fysiska personer i
7 kap. 21 § första och andra styckena upphävs.
De regler som kvarstår i 7 kap. 21 § avser endast
juridiska personer. Hänvisningen till 7 kap. 21 §
är därmed inte längre aktuell.
7 kap.
1§
Ändringen föranleds dels av förslaget i avsnitt
6.14 om reformerade inkomstskatteregler för
ideell sektor, dels förslaget i avsnitt 6.15 om
slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader m.m. Paragrafen inleder kapitlet och
anger dess innehåll. Första stycket innehåller en
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uppräkning av de olika bestämmelser om
undantag från skattskyldighet som 7 kap.
innehåller. Uppräkningen har justerats med
anledning av de förändrade reglerna för stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund.
Andra stycket är nytt och avser att tydliggöra
att samma regler gäller för de självständiga
organisatoriska delarna av ett trossamfund som
för samfundet som sådant. Stycket har
formulerats om efter synpunkter från Lagrådet.
I tredje stycket anges vad som gäller för
begränsat skattskyldiga enligt 6 kap. Hänvisningen till 3 kap. slopas som en följd av att ingen
bestämmelse i kapitlet längre gäller för fysiska
personer till följd av att bestämmelserna om
ägare till vissa fastigheter i 21 § första och andra
styckena upphävs.
3§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. Av 6 kap. framgår huvudregeln
att svenska juridiska personer är oinskränkt
skattskyldiga. De undantag som gäller specifikt
för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund framgår av 7 kap.
Paragrafen utgör en portalparagraf som
inledning till de generella undantagsreglerna.
Bestämmelserna bygger till stor del på tidigare
reglering för de ideella föreningarna och
registrerade trossamfunden, men har moderniserats och anpassats med hänsyn till att de nu
även omfattar stiftelser.
I första stycket anges att bestämmelserna
omfattar såväl stiftelser som ideella föreningar
och registrerade trossamfund under förutsättning att de uppfyller ändamålskravet i 4 §,
verksamhetskravet i 5 §, fullföljdskravet i 6 §
samt för ideella föreningar och registrerade
trossamfund även öppenhetskravet i 10 §.
Innebörden av detta är att de därmed är
inskränkt skattskyldiga juridiska personer. Den
inskränkta skattskyldigheten omfattar dock inte
sådan inkomst av näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 §. Från skattskyldighet undantas dock
kapitalvinster och kapitalförluster. Vad gäller
omfattningen av skattskyldigheten är någon
förändring av gällande rätt inte avsedd.
Av andra stycket framgår att för ideella
föreningar och registrerade trossamfund gäller
ett undantag från skattskyldigheten för sådan
inkomst av näringsverksamhet som avses i
13 kap. 1 §. Regleringen motsvarar den som

tidigare gällt för föreningar och trossamfund.
Enligt reglerna kan en förening eller ett
trossamfund undantas från skattskyldighet för
viss inkomst av näringsverksamhet om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet
som är ett direkt led i främjandet av ett
allmännyttigt ändamål eller som har annan
naturlig anknytning till sådana ändamål, eller
från verksamhet som av hävd utnyttjats som
finansieringskälla för ideellt arbete. Den
näringsverksamhet som kan undantas är sådan
inkomst som kommer antingen från en självständig näringsverksamhet eller från en särskild
förvaltningsenhet som avser fastighet.
Ideella föreningar och registrerade trossamfund är vidare undantagna från skattskyldighet
för inkomst från föreningens eller trossamfundets innehav av en fastighet om denna används i
föreningens eller trossamfundets verksamhet på
ett sådant sätt som anges i 3 kap. 4 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152), dvs. att
fastigheten till övervägande del används i
föreningens eller trossamfundets verksamhet
som sådan. Föreningen blir i så fall befriad från
skattskyldighet för hela inkomsten av
fastigheten, till skillnad från vad som gäller för
andra ägare till fastigheter enligt 21 § i detta
kapitel (se prop. 1999/2000:2 del 2 s. 85 f.). Med
övervägande del avses mer än 50 procent (se t.ex.
prop. 1999/2000:2 del 1 s. 505).
Paragrafen har formulerats om efter synpunkter från Lagrådet.
4§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor. I första stycket anges
kravet på att stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska ha till
ändamål att främja ett eller flera allmännyttiga
ändamål. Begreppet främja används enhetligt för
att ange att de allmännyttiga ändamålen kan
tillgodoses antingen genom egen verksamhet
eller genom bidrag till en annan allmännyttig
organisation. Att närmare reglera detta i lagtext
framstår som obehövligt, se vidare avsnitt
6.14.5.2. I stycket finns en exemplifiering av vad
som avses med ett allmännyttigt ändamål.
Uppräkningen av ändamål bygger på gällande
reglering för föreningarna och trossamfunden.
Uppräkningen, som görs i form av strecksatser,
sker i bokstavsordning utan inbördes rangordning av de olika ändamålen och är som
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tidigare gäller för föreningarna en exemplifiering.
Tolkningen av begreppet allmännytta ska dock
ta sin utgångspunkt i den uppräkning som görs i
lagrummet – genom den hänvisning som görs till
främjandet av ”likvärdiga verksamheter”.
De ändamål som exemplifieras är främjandet
av idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och
ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges
försvar och krisberedskap i samverkan med
myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning
och annan likvärdig verksamhet. Ändamålen
omsorg om barn och ungdom samt Sveriges
försvar och krisberedskap i samverkan med
myndighet innebär inte att t.ex. en stiftelse eller
en förening behöver främja såväl försvar som
krisberedskap eller såväl barn som ungdom. En
stiftelse som t.ex. främjar Sveriges försvar i
samverkan med myndighet behöver således inte
samtidigt främja krisberedskap för att uppfylla
ändamålskravet. Närmare om innebörden av
begreppet allmännyttigt ändamål och den valda
exemplifieringen framgår av avsnitten 6.14.5.2
och 6.14.5.3.
Bestämmelserna i andra stycket om gynnande
av vissa familjer, medlemmar eller vissa bestämda
personer motsvarar vad som i dag gäller för
stiftelser respektive ideella föreningar och
registrerade trossamfund. Se vidare avsnitt
6.14.5.4.2.
5§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. Första stycket motsvarar i
princip de nuvarande verksamhetskraven för
stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund. I konsekvens med lydelsen av
ändamålskravet i 4 § används dock begreppet
främja i stället för begreppet tillgodose.
Av andra stycket framgår att hänsyn även får
tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts året
före beskattningsåret, beskattningsåret samt det
närmast följande beskattningsåret. Frågan har
behandlats närmare i avsnitt 6.14.6.
6§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. I första stycket anges att
intäkterna under beskattningsåret i skälig omfattning ska användas för ett eller flera
allmännyttiga ändamål enligt 4 §. Bestämmelsens
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innebörd anses genom praxis vara att
fullföljdskravet är uppfyllt om den ideella
organisationen använder 75–80 procent av sin
avkastning för allmännyttiga ändamål. Prövningen ska i första hand göras avseende det
aktuella beskattningsåret. En bedömning får
även göras hur intäkterna sammantaget har
använts sett över en period av flera beskattningsår. Vilken tidsperiod som kan accepteras i
enskilda fall är en fråga för rättstillämpningen.
Vid eftersyn ska det stå klart att organisationen
vidtagit åtgärder som innebär att fullföljdskravet
sett över en tidsperiod kommer att uppfyllas.
En tillfällig brist kan dock enligt andra stycket
accepteras om kravet har uppfyllts de föregående
beskattningsåren samt att det finns förutsättningar för att det kommer att uppfyllas det
kommande beskattningsåret. Bristen behöver
således inte sammantaget ha läkts för att den ska
anses tillfällig. Se vidare avsnitt 6.14.7.1.
Andra stycket har formulerats om efter
synpunkter från Lagrådet.
7§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. I paragrafen framgår hur fullföljdskravet ska beräknas. De intäkter som ska
beaktas är enligt första stycket sådana intäkter
som enligt 3 § inte ska tas upp till beskattning,
dock med undantag för schablonintäkter enligt
42 kap. 43 § och kapitalvinster.
I andra stycket anges vissa intäkter som
beaktas i fullföljdsberäkningen, dock under
förutsättning att det är fråga om intäkter som
inte ska tas upp till beskattning enligt denna lag
(se t.ex. 8 kap. 2 § och 15 kap. 2 §). Punkt 1
omfattar förutom medlemsavgifter även andra
avgifter som medlemmar och andra personer kan
betala för att delta i en ideell förenings eller ett
registrerat trossamfunds allmännyttiga verksamhet. Eftersom sådana avgifter täcker utgifter som
räknas in i fullföljdsverksamheten är det
konsekvent att de tas upp på inkomstsidan.
Punkt 2 anger att stöd och bidrag som en
förening, trossamfund eller stiftelse erhåller för
sin verksamhet ska tas med i beräkningen. Det
kan t.ex. vara fråga om statliga föreningsbidrag
eller bidrag från Allmänna arvsfonden. Det kan
också vara fråga om bidrag till verksamheten från
enskild där det kan vara oklart om alla
gåvorekvisit föreligger, men som inte utgör
betalning för en direkt motprestation. Närings-
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bidrag som enligt 29 kap. ska tas upp till
beskattning ska därmed inte omfattas av
fullföljdsberäkningen. Enligt punkten 3 ska
förvärv genom testamente eller gåva tas med i
beräkningen.
Även om en gåva eller ett bidrag är avsedd för
direkt användning i verksamheten kan det vara
svårt att under innevarande period använda hela
beloppet för lämplig allmännyttig verksamhet.
Detta får beaktas vid fullföljdsbedömningen
enligt 6 §.
Bestämmelsen i andra stycket begränsar de
intäkter som ska tas upp enligt punkt 2 och 3.
Ett belopp ska tas upp som intäkt endast om det
framgår att det är givarens avsikt att beloppet ska
kunna användas direkt för den allmännyttiga
verksamheten. Detta kan framgå av omständigheterna även om avsikten inte direkt kan
fastställas. Exempelvis får antas att gåvor på
mindre belopp, särskilt till insamlingsverksamhet, ska kunna användas direkt. För stiftelser
torde tillskott många gånger vara avsedda att
läggas till kapitalet. I dessa och liknande fall av
fondering ska avkastning på erhållna tillskott tas
med enligt första stycket.
Enligt tredje stycket ska kostnaderna för den
allmännyttiga verksamheten beaktas vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt. Av
bestämmelsen framgår att det är de samlade
nettointäkterna som ska bedömas mot fullföljdsverksamhetens omfattning.
Paragrafen har formulerats om efter synpunkter från Lagrådet.
8§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. Bestämmelsen motsvarar den
tidigare 11 §. I de fall ideella föreningar eller
registrerade trossamfund önskar spara inkomster
för kommande investeringar, kan Skatteverket
medge undantag (dispens) från fullföljdskravet.
Dispensen får endast avse förvärv av fastigheter,
anläggningar eller kostnader för mer omfattande
reparations-, om- eller tillbyggnadsarbeten på
fastigheter som används av föreningen. Ett
villkor för dispens är vidare att den aktuella
fastigheten/anläggningen ska användas i
föreningens allmännyttiga verksamhet. Dispens
medges för högst fem år och får förenas med
villkor om säkerhet för den skatt som avses.
9§

Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. Bestämmelsen motsvarar den
tidigare 12 §. Om en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund som har fått dispens inte
inom föreskriven tid har genomfört den
investering som dispensen avser eller inte
iakttagit något annat villkor i beslutet, ska
föreningens eller trossamfundets beslut om slutlig skatt för de år medgivandet avser omprövas
som om undantaget inte hade medgivits.
Öppenhetskravet
10 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. Paragrafen motsvarar, frånsett
att de registrerade trossamfunden anges uttryckligen, den tidigare 13 §.
11 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.14 om reformerade inkomstskatteregler
för ideell sektor. I första stycket ges en uttrycklig
reglering av central-, distrikts- och samarbetsorganisationernas möjlighet att uppfylla
öppenhetskravet trots att de – bedömda helt för
sig – inte skulle göra detta. Förslaget motsvarar
den tillämpning av öppenhetskravet som i dag
anses gälla för dessa överordnade organisationer
och bygger på motsvarande reglering i 39 kap. 21
§ andra stycket om kooperativa föreningars
centralorganisationer.
För de registrerade trossamfunden och deras
självständiga organisatoriska delar kan medlemsantagningen ske antingen centralt i trossamfundet eller i de självständiga organisatoriska
delarna. För att förtydliga hur prövningen av
öppenhetskravet ska ske i dessa fall har andra
stycket tillkommit.
16 §
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.5
om inkomstskatteändringar för att underlätta
omställning på arbetsmarknaden.
Ändringen i paragrafens sjätte strecksats innebär att bestämmelsen utvidgas så att den också
omfattar personalstiftelser med ändamålet att
lämna understöd vid utbildning. Innebörden av
ändamålet framgår nedan.
Ändringarna i paragrafens sjunde strecksats
innebär att bestämmelsen utvidgas så att den
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också omfattar stiftelser med vissa andra ändamål än de som i dag åtnjuter en inskränkning i
skattskyldigheten.
För det första gäller det ändamålet att ”lämna
avgångsersättning till arbetstagare som blivit
arbetslösa”. Genom att uttrycket ”till friställda
arbetstagare” ersätts med ”till arbetstagare som
blivit arbetslösa”, utvidgas bestämmelsen så att
den, förutom ändamålet att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit uppsagda
på grund av arbetsbrist, också omfattar ändamålen att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit uppsagda på grund av personliga skäl eller till arbetstagare vars tidsbegränsade
anställningar upphört.
För det andra gäller det ändamålet att ”främja
åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit
eller löper risk att bli arbetslösa”. Genom att
uttrycket ”till förmån för arbetstagare som blivit
uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd
av driftsinskränkning, företagsnedläggning eller
rationalisering av företags verksamhet” ersätts
med ”till förmån för arbetstagare som blivit eller
löper risk att bli arbetslösa”, utvidgas bestämmelsen så att den, förutom ändamålet att
främja åtgärder till förmån för arbetstagare som
blivit eller löper risk att bli uppsagda på grund av
arbetsbrist, också omfattar ändamålen att främja
åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit
eller löper risk att bli uppsagda på grund av
personliga skäl eller till förmån för arbetstagare
vars tidsbegränsade anställningar kommer att
upphöra eller har upphört.
Slutligen gäller det ändamålet att ”lämna
understöd vid utbildning”.
Ändamålet att ”lämna understöd vid utbildning” i paragrafens sjätte och sjunde strecksatser avser t.ex. ekonomiskt stöd till arbetstagare vid deltagande i utbildning och bidrag till
arbetstagare för bestridande av kostnader för
deltagande i utbildning. Med utbildning avses
t.ex. grundläggande utbildningar i syfte att ändra
nuvarande yrkesinriktning eller påbyggnadsutbildningar i syfte att få möjlighet till befordran
och ökat ansvar. Det gäller bl.a. utbildning som
berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller uppdragsutbildning enligt
förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor.
Ändringen i paragrafens åttonde strecksats
innebär en språklig justering.
18 §
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Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen anges vilka krav som ställs på
stiftelser som förekommer i 15–17 §§.
Ändringen är föranledd av den nya lydelsen av
fullföljdskravet. Vid bedömning om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt ska bortses från kravet i
den paragrafen att intäkterna ska användas för
ett eller flera allmännyttiga ändamål enligt 4 §.
För stiftelser enligt 15–17 §§ föreligger inget
ändamålskrav i sig. Någon ändring i sak är inte
avsedd.
21 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15
om slopad skattefrihet för inkomster från
specialbyggnader m.m. Första och andra styckena
upphävs med anledning av att skattefriheten för
inkomster från specialbyggnader m.m. upphävs.
Ändringarna i de nya första och andra styckena
är endast redaktionella och motsvarar det
tidigare tredje stycket.
11 kap.
17 §
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.5
om inkomstskatteändringar för att underlätta
omställning på arbetsmarknaden.
Ändringarna i paragrafens första stycke och det
nya andra stycket innebär att bestämmelsen förtydligas så att det klart framgår att skattefriheten
omfattar en utbildning eller annan åtgärd som
sätts in inom fem år före en eventuell uppsägning, att den som blivit arbetslös omfattas av
bestämmelsen och att bestämmelsen blir
tillämplig också om avsikten är att den skattskyldige ska få annat arbete hos samme
arbetsgivare.
Ändringarna innebär vidare att väsentlighetskravet slopas. Det innebär att en mindre
restriktiv bedömning av det skattefria området
ska göras och att fler utbildningar och andra åtgärder än i dag kan omfattas av skattefriheten.
Tredje stycket har justerats med anledning av
det nya andra stycket och innebär ingen ändring
i sak.
47 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen anger när periodiska understöd inte ska tas upp. Ändringarna i andra stycket
innebär att i stället för en hänvisning till
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ändamålskravet redogörs i paragrafen för vilka
ändamål som måste främjas av den utbetalande
ideella organisationen för att ett periodiskt
understöd ska vara skattefritt. De ändamålen är
främjandet av ”omsorg om barn och ungdom”,
”social hjälpverksamhet”, ”utbildning” eller
”vetenskaplig forskning”. Dessutom innebär
ändringen att skattefriheten även kommer att
omfatta periodiska understöd från registrerade
trossamfund. Stycket har formulerats om efter
synpunkter från Lagrådet.
33 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13 om
ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12reglerna och i reglerna om räntefördelning. I
paragrafen har första stycket ändrats. Räntesatsen
vid positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till
statslåneräntan ökad med sex procentenheter.
Förslaget behandlas i avsnitt 6.13.9.
57 kap.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i 6.13 om
ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12reglerna och i reglerna om räntefördelning och
innebär att den nuvarande hänvisningen till 16–
19 §§ utvidgas till att även omfatta den nya
paragrafen 19 a.
16 §
Ändringarna föranleds av förslaget i 6.13 om
ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12reglerna och i reglerna om räntefördelning. I
paragrafen har första stycket ändrats och slagits
samman med det tidigare andra stycket. Det
lönebaserade utrymmet ska beräknas till
50 procent av hela löneunderlaget enligt 17 och
18 §§ och fördelas med lika belopp på andelarna i
företaget. Ändringen innebär att en större andel
av löneunderlaget ska ingå i det lönebaserade
utrymmet. Förslaget behandlas i avsnitt 6.13.8.
Det tidigare tredje stycket blir ett nytt andra
stycke.
Det införs ett nytt tredje stycke. Av det nya
stycket framgår att det lönebaserade utrymmet
per år inte får överstiga 50 gånger den kontanta
ersättningen från företaget och dess dotterföretag som andelsägaren eller någon närstående
erhållit. Eftersom taket för det lönebaserade
utrymmet kan beräknas på den ersättning som

en närstående erhållit omfattas även andelsägare
som inte mottagit någon egen ersättning av
bestämmelsen, så länge någon av dennes
närstående har fått ersättning. Taket kan alltså
beräknas på antingen andelsägarens eller någon
närståendes ersättning, utan att det regleras
vilken närstående som avses i de fall där flera
närstående har fått ersättning. Det innebär att
alla närstående har möjlighet att beräkna taket på
den ersättning som den närstående som tagit ut
högst ersättning har erhållit. Förslaget behandlas
i avsnitt 6.13.7.
19 §
Ändringarna föranleds av förslaget i 6.13 om
ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12reglerna och i reglerna om räntefördelning. I
paragrafen redogörs för villkoren för att ett
lönebaserat utrymme ska få beräknas. I första
punkten införs en ny bestämmelse som innebär
att det bara är andelsägare som äger minst fyra
procent av kapitalet i företaget som får beräkna
ett lönebaserat utrymme. Förslaget behandlas i
avsnitt 6.13.4. I andra punkten finns regler om
att andelsägaren eller någon närstående även
måste ha fått kontant ersättning från företaget
eller dess dotterföretag för att ett lönebaserat
utrymme ska få beräknas (löneuttagskravet).
Det högsta löneuttagskravet sänks från tio
inkomstbasbelopp (IBB) till 9,6 IBB. Det lägsta
löneuttagskravet, som uppgår till sex IBB med
tillägg för fem procent av den sammanlagda
kontanta ersättningen i företaget och dess
dotterföretag, kvarstår oförändrat. Av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna framgår att sänkningen ska gälla från och med beskattningsåret
2016 och därmed få betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med 2015.
Bestämmelserna behandlas i avsnitt 6.13.5.
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19 a §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
6.13 om ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln
i 3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning. Av paragrafen framgår det av första
meningen att vid tillämpning av 16–19 §§ ska
med begreppet dotterföretag avses ett företag i
vilket moderföretaget, direkt eller indirekt
genom ett annat dotterföretag, äger andelar som
överstiger 50 procent av kapitalet. När det gäller
indirekt ägande krävs således att det företag som
det indirekta ägandet sker genom också
uppfyller kraven för att vara ett dotterföretag
enligt denna paragraf. Detta innebär bl.a. att vid
tillämpningen av reglerna om lönebaserat
utrymme så kan löneunderlaget i ett företag
endast utnyttjas av delägare i företag som ingår i
en och samma koncern. Av paragrafens andra
mening framgår att svenska handelsbolag och i
utlandet delägarbeskattade juridiska personer
bara kan vara dotterföretag om samtliga andelar,
direkt eller indirekt, ägs av ett moderföretag.
Förslaget behandlas i avsnitt 6.13.6.
63 kap.
3a§
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.3
om sänkt skatt för pensionärer.
Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkningen av grundavdraget för vissa skattskyldiga.
Regleringen innebär att grundavdraget för
fysiska personer som vid beskattningsårets
ingång har fyllt 65 år uppgår till beloppet enligt
3 § med tillägg av ett särskilt belopp som anges
för vissa inkomstintervall. Ändringarna innebär
att det särskilda beloppet höjs så att skattesänkningen blir större.
11 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen anger att ideella föreningar
och registrerade trossamfund har rätt till
grundavdrag med 15 000 kr. Ändringen är
föranledd av de redaktionella ändringar som görs
i 7 kap.
65 kap.
5§
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.2
om sänkt statlig inkomstskatt.
Ändringarna i andra stycket innebär att uttaget
av statlig inkomstskatt på beskattningsbara
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förvärvsinkomster begränsas genom att den
nedre skiktgränsen höjs till 435 900 kronor för
beskattningsåret 2014. Utan höjning skulle den
nedre skiktgränsen uppgå till 420 800 kronor för
beskattningsåret
2014.
Vidare
innebär
ändringarna att den övre skiktgränsen fastställs,
efter uppräkning, till 602 600 kr för
beskattningsåret 2014. Denna bestämning görs
för att få samma basår, dvs. beskattningsåret
2014, vid efterföljande uppräkningar av skiktgränserna.
Ändringen i tredje stycket innebär att skiktgränserna ska avrundas uppåt till helt hundratal
kronor i stället för att avrundas nedåt till helt
hundratal kronor.
67 kap.
7§
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.2
om ett förstärkt jobbskatteavdrag.
Av paragrafen framgår skattereduktionens
storlek i förhållande till arbetsinkomstens
storlek för dem som vid beskattningsårets
ingång inte har fyllt 65 år.
Ändringarna i paragrafen innebär att
nuvarande nivåer höjs för dem som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp.
24 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen anges vilka som har rätt till
skattereduktion för gåva. Ändringen i första
stycket tredje punkten är en följd av utformningen
av det nya ändamålskravet i 7 kap. 4 §.
Övergångsbestämmelser till SFS 2001:1175
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6 om
nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade
förmånsbilar.
Ändringen i övergångsbestämmelsernas tredje
punkt innebär att reglerna i 61 kap. 8 a § andra
och tredje styckena inkomstskattelagen
(1999:1229) ska tillämpas till och med det
beskattningsår som slutar den 31 december
2016.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att lagändringarna
träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på
beskattningsår som börjar efter den 31 december
2013.
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Genom andra punkten förhindras att sådana
subjekt som på grund av de föreslagna
utvidgningarna av de generella reglerna drabbas
av uttagsbeskattning enligt 22 kap. 5 § vid
skattskyldighetens upphörande. Detta är något
som framförallt kan komma att gälla för sådana
stiftelser som blir inskränkt skattskyldiga i och
med att bestämmelserna om allmännyttiga
ändamål utvidgas för stiftelsernas del. Undantaget är således enbart avsett för byte av
skattemässig status till följd av införandet av det
nya ändamålskravet i 7 kap. 4 §.
Av tredje punkten framgår att vid tillämpningen av bestämmelsen i 57 kap. 19 § 2 andra
strecksatsen ska för beskattningsåren 2014 och
2015 i stället för 9,6 inkomstbasbelopp gälla tio
inkomstbasbelopp. Enligt 57 kap. 19 § ska
löneuttagskravet vara uppfyllt året före
beskattningsåret. Det innebär att det löneuttag
som en delägare maximalt måste göra under
2013 respektive 2014 alltjämt uppgår till tio
inkomstbasbelopp. Den nya nivån om 9,6
inkomstbasbelopp kommer således att börja
gälla först från och med beskattningsåret 2016
och därmed få betydelse för det löneuttagskrav
som ska vara uppfyllt från och med 2015.
6.42.15 Förslaget till lag om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980)
1 kap.
11 och 12 §§
Paragraferna, som är nya, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling. I paragraferna definieras termerna
forskning och utveckling.
I 11 § anges att med forskning avses i lagen
systematiskt och kvalificerat arbete med att i
kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.
I 12 § anges att med utveckling avses i lagen
systematiskt och kvalificerat arbete med att i
kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller
produktionsprocesser eller väsentligt förbättra
redan existerande sådana.
För nedsättning av arbetsgivaravgifterna enligt
förslaget i 2 kap. 31 § ska arbetet avse antingen
forskning eller utveckling. Gemensamt för
arbete med forskning respektive utveckling är i
detta sammanhang att det ska vara fråga om
arbete som utförs systematiskt och som är

kvalificerat. Att arbetet ska vara systematiskt
innebär att det ska undersöka, genomföra eller
följa upp fakta enligt en viss metod (en plan).
Med att arbetet ska vara kvalificerat avses att
arbetet ska ha reellt forsknings- eller
utvecklingsinnehåll, dvs. att stödet är begränsat
till faktiskt och direkt arbete med forskning eller
utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner är
således uteslutna.
För att arbete ska utgöra forskning krävs
enligt 11 § att arbetet avser framtagande av ny
kunskap. Med ny kunskap avses kunskap som
tidigare inte varit känd. Kravet på att kunskapen
ska vara ny betyder dock inte att forskningen
inte kan utgå från resultatet av tidigare forskning
och bygga vidare på denna. Det centrala är att
det genom det systematiska arbetet tillkommer
ny kunskap.
För att arbete ska utgöra utveckling krävs
enligt 12 § att utvecklingen avser nya eller
väsentligt förbättrade varor, tjänster eller
produktionsprocesser (nedan används ordet
produkter som omfattande alla dessa tre). Med
nya produkter avses att ta fram produkter som
tidigare inte funnits. Med att en produkt
väsentligt förbättras avses att den genomgår en
förändring som leder till en väsentlig förbättring
med avseende på exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning och tillhandahållande. Utvecklingsarbetet ska vidare utgå från
användningen av resultatet av forskning, vilket
betyder att forskningsresultat ska vara en
avgörande förutsättning för utvecklingen av en
produkt. Till utvecklingsarbete hör således
normalt inte arbete med att löpande utveckla en
befintlig produkt, såsom att den förfinas,
justeras eller anpassas, eftersom detta oftast
varken grundar sig på forskning eller leder till
några väsentliga förbättringar av produkten.
En förutsättning för att det ska vara fråga om
forskning eller utveckling är vidare att arbetet
har ett kommersiellt syfte. Detta innebär att
forsknings- eller utvecklingsarbetet ska göras av
kommersiella skäl, det vill säga med ett
vinstsyfte. Exempel på sådant forsknings- och
utvecklingsarbete kan vara allt från mer
grundläggande forskning och utveckling av
betydelse för verksamheten, till mer direkt
utveckling av en produkt som direkt kan säljas
med vinst. Eftersom det är syftet som är
avgörande ska det inte i efterhand göras någon
bedömning av om det specifika forsknings- eller
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utvecklingsarbetet verkligen resulterade i någon
vinst.
När det gäller projekt i vinstdrivande företag
bör utgångspunkten vara att forsknings- och
utvecklingsarbetet har ett kommersiellt syfte.
Om en person arbetar i ett forsknings- eller
utvecklingsprojekt som bedrivs av ett vinstdrivande företag innebär detta i regel att
kommersialiseringskravet är uppfyllt, oavsett om
personen är anställd i det företag där forskning
eller utveckling bedrivs eller i något annat
företag. Detsamma gäller om personen är
anställd av en offentlig arbetsgivare. Omvänt
gäller att om en person arbetar i ett forskningseller utvecklingsprojekt som bedrivs i offentlig
regi är kommersialiseringskravet i regel inte
uppfyllt, oavsett om personen är anställd i ett
företag eller av en offentlig arbetsgivare som
bedriver forskning och utveckling eller av en
annan offentlig arbetsgivare.
Bedömningen av om arbetet utgör forskning
respektive utveckling ska göras utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet med
utgångspunkt både i de arbetsuppgifter som den
enskilde personen utför och i det större
sammanhang som arbetet ingår. Vidare ska
bedömningen av en persons forsknings- eller
utvecklingsarbete göras med utgångspunkt från
det forsknings- eller utvecklingsprojekt som
personen arbetar i. Det saknar betydelse om
personen är anställd i det företag som bedriver
projektet eller i ett annat företag, t.ex. ett
konsultföretag. Detta innebär att den prövning
som ska göras, bl.a. avseende arbetets
kvalifikationsnivå, om det är fråga om framtagande av ny kunskap, nya eller väsentligt
förbättrade produkter eller om det finns ett
kommersiellt syfte, ska göras utifrån det företag
där forsknings- eller utvecklingsprojektet
bedrivs och innehållet i och syftet med detta
projekt.
Nedan följer några exempel på arbeten som
normalt omfattas respektive inte omfattas av
termerna forskning och utveckling.
Arbete som forskare och kvalificerad
produktutvecklare är exempel på arbeten som i
regel omfattas av termerna forskning och
utveckling. Tekniska eller medicinska experter
som med sin kunskap och erfarenhet utför
uppgifter som ett led i forsknings- eller
utvecklingsverksamheten bör också normalt
omfattas. Även arbete med mer rutinartade
moment som utförande av enklare tester och
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sammanställande av information eller resultat
kan omfattas, om det ingår som en central del i
ett kvalificerat forsknings- eller utvecklingsprojekt.
Arbete med stödfunktioner av olika slag
såsom ekonomi, administration, IT-stöd och
service (exempelvis lokalvård, vaktmästeri och
underhåll) omfattas inte, oavsett om det
uteslutande stöder verksamhet med forskning
eller utveckling eller också stöder andra delar av
verksamheten. I allmänhet faller också arbete
som är hänförligt till löpande drift, underhåll och
utveckling av företagets verksamhet utanför
tillämpningsområdet. Hit hör exempelvis arbete
med kontroll, kvalitetssäkring och uppföljning
av löpande verksamhet, produktion, organisationsutveckling, kompetensutveckling, utbildning, marknadsföring, samt kund- och
marknadsundersökningar (exempelvis enkätundersökningar). Gemensamt för arbeten av de
slag som här inte uppfyller kravet är att arbetet
avser annat än direkt arbete med forskning eller
utveckling och ofta inte heller uppfyller kravet
på att vara tillräckligt kvalificerat.
Efter synpunkter från Lagrådet har 11 § i
lagrådsremissen av tydlighetsskäl delats upp i två
paragrafer och formulerats om.
13 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling. Paragrafen innehåller en definition av
termen koncern.
Med koncern avses vid tillämpningen av den
föreslagna 2 kap. 31 § en koncern av sådant slag
som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen
(1995:1554), förkortad ÅRL. Förenklat innebär
detta att en juridisk person ingår i en koncern
om mer än hälften av rösterna innehas av en
fysisk eller juridisk person som direkt eller
indirekt omfattas av en årsredovisning, en
koncernredovisning eller en delårsrapport. Det
finns även några andra i ÅRL beskrivna sätt att
skapa ett koncernförhållande. Att koncernen ska
vara av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL
innebär att även utländska koncerner omfattas,
om företagen upprätthåller förbindelser mellan
varandra motsvarande vad som anges i ÅRL.
2 kap.
19 §
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Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen regleras att ersättning till en
idrottsutövare är avgiftsfri om den betalas ut av
en inskränkt skattskyldig idrottsförening om
ersättningen från föreningen under året inte har
uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Ändringen är
dels språklig, dels föranledd av hur de nya
reglerna
i
7
kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, har utformats och av
den nya lydelsen av ändamålskravet i 7 kap. 4 §
IL. Någon ändring i sak är inte avsedd.
29 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling. Paragrafen anger när avdrag ska få
göras på begäran av den avgiftsskyldige.
För att avdrag ska få göras krävs enligt första
stycket att det ska vara fråga om avgiftspliktig
ersättning som den avgiftsskyldige har utgett till
en person som arbetar med forskning eller
utveckling. Vad som avses med forskning
respektive utveckling framgår av förslagen i
1 kap. 11 och 12 §§. Hur avdraget beräknas följer
av förslaget i 31 §.
Av andra stycket framgår det att vid
tillämpning av första stycket ska viss avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med
forskning eller utveckling undantas. Det gäller
ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27
eller 28 §. Bestämmelserna i 27 och 28 §§ gäller
ersättning till personer som vid årets ingång har
fyllt 65 år respektive inte har fyllt 26 år.
Personen som arbetar med forskning eller
utveckling måste således vid årets ingång ha fyllt
26 men inte 65 år för att avdrag ska kunna ges.
30 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling. Paragrafen innehåller bestämmelser
om arbetstidsvillkor vid avgiftsberäkningen för
en person som arbetar med forskning eller
utveckling.
Enligt första stycket får avdrag bara göras om
personen under kalendermånaden har arbetat
med forskning eller utveckling hos den
avgiftsskyldige under minst tre fjärdedelar och
minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid. Vad

som avses med forskning respektive utveckling
framgår av förslagen i 1 kap. 11 och 12 §§. Med
faktisk arbetstid avses den tid som personen
faktiskt arbetat och således inte tid då personen
har varit frånvarande på grund av semester,
sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak.
Detta gäller både för den tid som personen har
ägnat sig åt forsknings- eller utvecklingsarbete
och den totala arbetstiden.
I andra stycket finns bestämmelser som syftar
till att avdrag vid avgiftsberäkningen för en
person som arbetar med forskning eller
utveckling i vissa fall ändå ska kunna göras trots
att arbetstidsvillkoret i första stycket inte är
uppfyllt. Det gäller om avdrag enligt första
stycket har fått göras för personen under var och
en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna. Detta innebär att om en person
under en månad har semester, är sjuk eller
föräldraledig i sådan utsträckning att villkoren i
första stycket inte är uppfyllda, så kan avdrag
ändå göras. Bestämmelsen är utformad så att
avdrag enligt detta stycke inte kan göras under
två månader i en följd.
Av tredje stycket följer att avdrag inte får göras
enligt andra stycket om orsaken till att villkoren
i första stycket inte är uppfyllda är att personen
fått ändrade arbetsuppgifter och inte arbetar med
forskning eller utveckling. Detta undantag
medför att arbetsgivaravgifter som betalas för en
person som övergått till andra arbetsuppgifter
och inte utför forsknings- eller utvecklingsarbete
inte ska omfattas av möjligheten att få göra
avdrag.
Paragrafen har utformats i enlighet med
Lagrådets förslag.
31 §
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling. Paragrafen anger hur avdraget för en
person som arbetar med forskning eller
utveckling ska beräknas.
Av första stycket framgår att avdrag ska göras
med tio procent av avgiftsunderlaget för en
person som arbetar med forskning eller
utveckling. Avdraget får dock inte medföra att
avgifterna understiger ålderspensionsavgiften
enligt 26 §. Vidare får det sammanlagda avdraget
för samtliga personer som arbetar med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige inte
överstiga 230 000 kronor. Vad som avses med
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forskning respektive utveckling framgår av
förslagen i 1 kap. 11 och 12 §§.
I andra stycket finns en bestämmelse om vad
som gäller om flera avgiftsskyldiga som ingår i
en koncern uppfyller villkoren för att få göra
avdrag. I så fall ska de vid bedömningen av
avdragsrätten enligt första stycket anses som en
avgiftsskyldig. Avdraget ska då i första hand
göras av moderföretaget. Till den del moderföretaget inte kan utnyttja avdraget, får det
utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer. Vad som avses med
koncern framgår av förslaget i 1 kap. 13 §.
Paragrafen har formulerats om efter
synpunkter från Lagrådet.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagen föreslås enligt första punkten träda i kraft
den 1 januari 2014. Av andra punkten framgår att
de nya bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§
tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
31 december 2013.
6.42.16 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2000:981) om fördelning av
socialavgifter
11 §
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.9
om nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling.
Ändringen i första stycket anger mot vilka
arbetsgivaravgifter avdraget vid beräkningen av
arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med forskning eller utveckling ska räknas av och
i vilken ordning. I övrigt görs en redaktionell
ändring.
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6.42.17 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
1 kap.
1§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Bestämmelsen om lagens tillämpningsområde
kompletteras på så sätt att det framgår att den
gäller även vid behandling av personuppgifter för
handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.
2 kap.
3§
Ändringen föranleds av förslaget i 6.17 om
statligt stöd vid korttidsarbete.
Bestämmelsen om beskattningsdatabasens
innehåll kompletteras med en ny fjortonde
punkt i första stycket, enligt vilken uppgifter får
behandlas i databasen om de behövs för
handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.
6.42.18 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980)
5§
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.9
om nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling.
I paragrafens första stycke görs ett tillägg till
den begränsningsregel som ska förhindra att
avdraget i något fall medför att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Tillägget avser fall när avdrag även ska göras för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen
(2000:980). Begränsningsregeln innebär att
avdraget ska beräknas olika beroende på vilken
typ av underlag det rör sig om, dvs. om det är
sådant underlag för vilket arbetsgivaravgifterna
är nedsatta enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen
eller sådant underlag på vilket avdrag ska
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beräknas enligt 2 kap. 31 § samma lag eller övrigt
underlag.
I tredje stycket görs en redaktionell ändring.
7§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.9 om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller
utveckling.
I paragrafen regleras situationen när avdrag
ska göras både enligt denna lag och för personer
som arbetar med forskning eller utveckling
enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen. Avdrag ska i
sådana fall i första hand göras enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen.
6.42.19 Förslaget till lag om ändring i
vägtrafikskattelagen (2006:227)
1 kap.
6a§
Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i
avsnitt 6.24 om att införa en definition om vad
som avses med begreppet skattepliktig för första
gången.
Enligt första stycket avses med skattepliktig för
första gången den tidpunkt då ett fordon för
första gången blir skattepliktigt enligt 2 kap. 1 §
eller, om lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt är tillämplig,
enligt 3 § den lagen. Av 2 kap. 1 § vägtrafikskattelagen och 3 § lagen med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt följer att fordon
som huvudregel är skattepliktiga om de är eller
bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte
är avställda eller endast tillfälligt registrerade.
Regeln innebär ingen materiell ändring, utan är
endast ett förtydligande.
Andra stycket tillämpas på fordon som
registrerats för första gången i ett annat land än
Sverige. Bestämmelsen innebär att med skattepliktig för första gången avses i så fall den
tidpunkt då fordonet har registrerats i ett
fordonsregister i ett annat land för första gången
enligt uppgift i vägtrafikregistret. Om ett fordon
har varit registrerat i flera länder före det
registreras i det svenska vägtrafikregistret, avses
således den tidpunkt då fordonet för första
gången har registrerats i ett utländskt
fordonsregister.
Av tredje stycket följer att om det vid
tillämpningen av andra stycket inte går att

fastställa den tidpunkt då fordonet har
registrerats för första gången i ett annat land,
avses med skattepliktig för första gången den
1 januari det aktuella fordonsåret enligt 1 kap.
5 §.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Se avsnitt 6.24.6.
6.42.20 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt
2§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.24
om att införa en definition om vad som avses
med begreppet skattepliktig för första gången.
Första stycket ändras så att en hänvisning till
1 kap. 6 a § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs
till. Ändringen innebär att den nya paragraf som
definierar vad som avses med skattepliktig för
första gången i vägtrafikskattelagen även ska
tillämpas vid beskattningen av fordon som
omfattas av den viktbaserade fordonsskatten.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Se avsnitt 6.24.6.
6.42.21 Förslaget till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244)
10 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen finns de undantag från
skyldigheten att göra skatteavdrag från kontant
ersättning för arbete som på olika sätt är
beloppsberoende. Ändringarna i fjärde punkten
är dels språkliga, dels föranledda av hur de nya
reglerna
i
7
kap.
inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, har utformats och av
den nya lydelsen av ändamålskravet i 7 kap. 4 §
IL.
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30 kap.
4§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen reglerar vilka juridiska
personer som ska lämna inkomstdeklaration.
Ändringen i andra punkten är föranledd av att de
tidigare bestämmelserna i 7 kap. 7 och 14 §§ IL
återfinns i 7 kap. 3 § IL.
66 kap.
27 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen anges i vilka fall Skatteverket
får ompröva till nackdel för den som beslutet
gäller även efter det att två år har förflutit från
utgången av det kalenderår då beskattningsåret
har gått ut. Ändringen i femte punkten är
föranledd av att den tidigare bestämmelsen i
7 kap. 12 § IL återfinns i 7 kap. 9 § IL.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förlaget till ändringar föreslås träda i kraft den
1 januari 2014 och tillämpas första gången på
beskattningsår som börjar efter den 31 december
2013.
6.42.22 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2011:1269) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion
för gåva
6§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. I paragrafen regleras de grundläggande
förutsättningarna för en svensk stiftelse, svensk
ideell förening eller svenskt registrerat
trossamfund att bli godkänd som gåvomottagare.
Ändringarna i första och tredje punkterna är
föranledda av att de tidigare bestämmelserna i
7 kap. 3, 7 och 14 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, återfinns i 7 kap. 3 §
IL. Ändringen i andra punkten görs med
anledning av att det tidigare kvalificerat
allmännyttiga ändamålet ”hjälpverksamhet bland
behövande” i stället ska benämnas ”social
hjälpverksamhet”. Begreppet ”social hjälpverksamhet” ska ha samma betydelse som i
7 kap. IL.
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7§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen tar sikte på t.ex. de stiftelser
som finns i 7 kap. 17 § IL och som alltså vid
beskattningen inte prövas enligt de allmänna
reglerna i 7 kap. 3 § IL. Ändringarna i paragrafen
är föranledda av att de tidigare bestämmelserna i
7 kap. 3, 7 och 14 §§ IL återfinns i 7 kap. 3 § IL.
8§
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen reglerar förutsättningarna för
en utländsk sökande att bli godkänd som
gåvomottagare. Ändringen i andra stycket är
föranledd av att de tidigare bestämmelserna i
7 kap. 3, 7 och 14 §§ IL återfinns i 7 kap. 3 § IL.
15 §
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14
om reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor. Paragrafen reglerar när Skatteverket ska
återkalla ett godkännande som gåvomottagare.
Ändringen i tredje punkten är föranledd av att de
tidigare bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 och 14 §§
IL återfinns i 7 kap. 3 § IL.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket
och 15 § första stycket 3 ska frågan om
inskränkt skattskyldighet för år 2013 och
tidigare år prövas i förhållande till 7 kap. 3, 7 eller
14 § IL i dessa paragrafers lydelse före den
1 januari 2014.
6.42.23 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2012:681) om ändring i lagen
(2010:1823) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
2 kap.
1§
Se kommentaren till detta lagrum under
förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi.
Ikraftträdandebestämmelser
Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:681)
om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i
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lagen (2009:1497) om ändring i LSE förändrar
redan beslutade lagändringar med ikraftträdande
den 1 januari 2015.

6.42.24 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2012:797) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
6 a kap.
1§
Se kommentaren till detta lagrum under
förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi
2§
Se kommentaren till detta lagrum under avsnitt
förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi. I övrigt görs en smärre
redaktionell ändring av rättelsekaraktär.
Ikraftträdandebestämmelser
Förslagen förändrar redan beslutad lagändring
med ikraftträdande den 1 januari 2015.
Ikraftträdandedatumet framgår av ursprungsförfattningen SFS 2009:1497.
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7 Inkomster

Sammanfattning

–

En fortsatt återhållen utveckling av viktiga
skattebaser leder till att de totala skatteintäkterna bedöms öka i en måttlig takt, om
ungefär 3 procent, både 2013 och 2014.

–

I takt med att konjunkturläget sakta
förbättras väntas skatteintäkterna öka med
runt 5 procent per år 2015–2017. Samtliga
skattebaser – skatt på arbete, kapital och
konsumtion – väntas bidra till ökningen.

–

De skatteändringar som regeringen föreslår
i denna proposition beräknas sammantaget
medföra att skatteintäkterna minskar med
ca 19 miljarder kronor per år 2014–2017.

–

I förhållande till 2013 års ekonomiska vårproposition har prognosen för de totala
skatteintäkterna reviderats upp för 2012
och 2013, men ned för prognosåren
därefter.

–

Regeringen föreslår att den arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till
staten avskaffas samt att ersättningsskyldigheten för polisens kostnader för
ordningshållning tas bort.

I detta avsnitt redovisas prognosen för den offentliga sektorns skatteintäkter och för inkomsterna i statens budget samt regeringens förslag
till beräkning av inkomsterna i statens budget
för 2014. En jämförelse görs av nuvarande prognos med prognosen i 2013 års ekonomiska vårproposition samt en uppföljning av inkomsterna
i statens budget för 2012 och 2013. I detta avsnitt lämnar regeringen även förslag till lagstiftning som påverkar statens övriga inkomster.

7.1

Offentliga sektorns skatteintäkter

Trots en relativt stark utveckling av lönesumman, och därmed av intäkterna från skatt på arbete, ökade de totala skatteintäkterna sammantaget måttligt 2012. Det berodde på att intäkterna från skatt på kapital och konsumtion
minskade jämfört med 2011. De lägre intäkterna
från skatt på kapital beror bl.a. på att den utdragna lågkonjunkturen medförde lägre intäkter
från skatt på företagsvinster och att en låg statslåneränta gav lägre intäkter från avkastningsskatt
samt på att hushållens kapitalvinster minskade.
De totala skatteintäkterna bedöms öka i relativt
måttlig takt även under 2013 och 2014 till följd
av att svensk ekonomi fortsätter växa i en ganska
återhållsam takt. Samtidigt som BNP-tillväxten
successivt tilltar beräknas skatteintäkterna öka
med runt 5 procent per år 2015–2017.
Diagram 7.1 Totala skatteintäkter 2000–2017
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Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.
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I förhållande till bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition har prognosen för de
totala skatteintäkterna reviderats upp med
4 miljarder kronor per år för 2012 och 2013 till
följd av utfall för vissa delposter för skatt på arbete och kapital. Prognosen för 2014–2017 har
reviderats ned 6 till 9 miljarder kronor per år (se
tabell 7.1). Det är främst prognosen för intäkterna från skatt på arbete som har reviderats ned.
Detta förklaras av de skatteändringar som regeringen föreslår i denna proposition. Intäkterna
från skatt på konsumtion väntas bli lägre till
följd av en svagare utveckling av hushållens konsumtion och företagens investeringar i löpande
priser. Å andra sidan har prognosen för intäkterna från skatt på kapital reviderats upp i förhållande till prognosen i vårpropositionen. Det
beror bl.a. på en ny bedömning av utvecklingen
av bolagsskatteintäkterna.
Tabell 7.1 Totala skatteintäkter 2012–2017 jämfört med
prognosen i 2013 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor
Prognos
2012 2013

Skatt på arbete
Skatt på kapital

3

3

2014

2015

2016

2017

-13

-13

-14

-14

3

7

9

10

8

9

-2

-6

-4

-3

-3

-4

Övriga skatter

0

0

0

0

0

0

Totala skatteintäkter

4

4

-8

-6

-8

-9

Skatt på konsumtion

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

I tabell 7.2 finns en sammanställning av de beräknade effekterna av regeländringar på skatteområdet mellan 2011 och 2017. Beloppen är periodiserade bruttoeffekter, dvs. de anger storleken på den initiala skatteändringen. I avsnitt 6
finns en utförlig beskrivning av hur de offentligfinansiella effekterna redovisas.
År 2014 beräknas de totala skatteintäkterna
minska med ca 18 miljarder kronor till följd av
ändrade skatteregler.
De skatteändringar som regeringen föreslår i
denna proposition beräknas sammantaget medföra att skatteintäkterna brutto minskar med 19
miljarder kronor 2014. De nya regeländringarna
bedöms främst sänka inkomsterna från skatt på
arbete, varav det förstärkta jobbskatteavdraget
står för 12 miljarder kronor 2014. Övriga regeländringar som sänker inkomsterna från skatt på
arbete är bl.a. sänkt statlig inkomstskatt och
sänkt skatt för pensionärer. Intäkterna från skatt
på kapital väntas öka till följd av framför allt de
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nya s.k. 3:12-reglerna. Intäkterna från skatt på
konsumtion och insatsvaror bedöms bli högre
till följd av de regeländringar som föreslås i
denna proposition och där rör det sig främst om
förändringar inom energiskatt och skatt på
alkohol.
Tabell 7.2 Bruttoeffekter av ändrade skatte- och
avgiftsregler 2011–2017
Miljarder kronor i förhållande till föregående år
2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017

Skatt på arbete

-8

0

1

-20

0

0

0

Skatt på kapital

2

2

-13

0

0

0

0

Skatt på konsumtion

0

-5

3

1

1

0

0

Övriga skatter

-1

0

0

0

0

0

0

Totala skatteintäkter

-7

-3

-9

-18

1

0

0

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källa: Egna beräkningar.

I tabell 7.15 finns en mer detaljerad uppställning
av bruttoeffekterna av regeländringarna på
skatteområdet 2008–2017.
Regeringens förslag: Den beräkning av inkomsterna på statens budget för 2014 som sammanställts i bilaga 1 avsnitt 2 godkänns.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktigast för
hur skatteintäkterna utvecklas

Skatteintäkterna från företags- och kapitalvinster
är de intäkter som uppvisar störst variation mellan åren. Det är också för dessa skatteintäkter
som prognososäkerheten normalt är störst på
kort sikt. På några års sikt är det emellertid utvecklingen på arbetsmarknaden som är viktigast
för hur skatteintäkterna utvecklas, eftersom ca
60 procent av intäkterna utgörs av skatt på arbetsinkomster.
För att illustrera känsligheten hos beräkningarna av skatteintäkterna kan nämnas att en ökning av antal arbetade timmar med 1 procent
ökar skatteintäkterna från skatt på arbete med
ungefär 10 miljarder kronor. En ökning av hushållens konsumtion med 1 procent (och med bibehållen sammansättning) ökar mervärdesskatteintäkterna med drygt 1,5 miljarder kronor.
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Tabell 7.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget 2008–2017
Miljarder kronor
Inkomstår

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall Prognos
2011
2012

Skatt på arbete

909,0

867,1

874,1

905,1

Direkta skatter

497,5

475,7

474,7

487,3

503,4

511,1

522,9

48,0

40,1

42,5

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

2013

2014

2015

2016

2017

938,7

977,1

992,2

1 036,5

1 090,6

1 145,1

506,8

529,7

531,3

556,4

587,4

617,6

538,2

562,7

587,1

602,9

629,3

662,2

695,9

44,6

44,4

46,0

45,5

47,6

49,9

51,4

85,2

86,8

89,2

93,5

97,8

101,5

104,3

108,8

114,0

119,7

-139,2

-162,5

-179,9

-189,1

-198,2

-204,9

-221,3

-229,2

-238,7

-249,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

411,5

391,4

399,4

417,8

431,9

447,4

460,9

480,1

503,1

527,5

404,1

392,4

403,9

426,6

441,3

455,1

470,5

490,1

514,0

539,3

12,2

11,6

12,4

12,5

12,6

13,6

14,2

14,9

15,8

16,7

32,6

32,5

33,1

36,2

37,7

38,9

40,2

41,8

43,8

45,8

-13,4

-20,6

-24,6

-29,5

-30,7

-29,9

-32,7

-34,2

-36,2

-38,4

1,2

0,9

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

-25,1

-25,4

-26,4

-28,9

-29,8

-31,1

-32,1

-33,5

-35,1

-36,8

163,5

160,2

191,5

183,5

173,4

174,0

185,3

198,8

212,5

226,2

Skatt på kapital, hushåll

26,3

24,9

34,5

28,8

26,3

30,4

34,4

36,4

36,6

35,7

Skatt på företagsvinster

83,0

86,5

106,6

102,8

95,6

92,9

97,3

104,9

113,1

119,4

Avkastningsskatt

15,2

12,3

11,9

11,8

10,7

6,9

9,9

12,6

16,8

23,7

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

24,0

25,3

26,4

27,5

29,1

30,7

30,9

31,7

32,2

32,7

Stämpelskatt

9,4

8,1

9,0

8,0

8,0

8,8

8,3

8,5

8,8

9,2

Kupongskatt m.m.

5,5

3,1

3,1

4,6

3,8

4,4

4,4

4,6

5,0

5,3

Skatt på konsumtion och insatsvaror

418,7

422,9

449,3

455,0

453,5

461,1

478,6

500,8

523,1

545,4

Mervärdesskatt

300,3

301,5

324,3

332,5

331,6

337,4

352,6

370,9

391,3

410,9

Skatt på tobak

9,9

10,6

10,6

11,3

11,8

11,6

11,5

11,5

11,6

11,7

Skatt på etylalkohol

4,2

4,4

4,3

4,3

4,3

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

Skatt på vin m.m.

4,1

4,4

4,6

4,7

4,8

4,9

5,3

5,4

5,5

5,6

Skatt på öl

3,1

3,3

3,2

3,2

3,2

3,3

3,6

3,6

3,6

3,7

Energiskatt

38,8

40,1

41,2

40,6

40,1

41,7

41,6

42,3

42,7

43,4

Koldioxidskatt

25,7

26,1

27,3

25,4

25,2

24,5

24,1

26,2

26,5

27,1

Övriga skatter på energi och miljö

5,1

4,1

4,7

4,5

4,5

4,7

6,1

6,0

6,0

6,0

16,0

16,4

16,4

15,7

15,6

16,5

17,0

17,6

18,1

18,6

Skatt på import

5,9

5,2

5,7

5,7

5,3

5,0

5,2

5,6

6,1

6,5

Övriga skatter

5,6

6,7

7,0

7,3

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

Skatt på vägtrafik

Restförda och övriga skatter

-3,3

-4,2

1,1

2,9

4,4

5,4

5,6

5,8

5,9

6,1

-8,2

-7,8

-5,7

-6,3

-6,3

-6,3

-6,3

-6,3

-6,3

-6,3

4,8

3,6

6,8

9,3

10,6

11,6

11,9

12,1

12,1

12,4

1 487,8

1 446,0

1 515,9

1 546,6

1 570,0

1 617,6

1 661,8

1 741,9

1 832,1

1 922,8

-7,3

-6,8

-7,1

-7,2

-6,9

-6,8

-7,8

-8,3

-8,7

-9,3

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 480,5

1 439,2

1 508,8

1 539,3

1 563,1

1 610,8

1 653,9

1 733,7

1 823,3

1 913,5

Avgår, kommunala skatteintäkter

-515,5

-524,8

-537,0

-552,7

-578,4

-602,6

-618,5

-645,5

-678,7

-712,9

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

-178,1

-178,8

-183,5

-195,2

-201,5

-207,4

-213,7

-222,9

-233,6

-245,2

786,9

735,6

788,3

791,5

783,3

800,9

821,7

865,3

911,0

955,4

Restförda skatter
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Avgår, EU-medel

Statens skatteintäkter
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Tabell 7.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget 2008–2017 forts.
Miljarder kronor
Inkomstår

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall Prognos
2011
2012

Statens skatteintäkter

786,9

735,6

788,3

791,5

Periodiseringar

2013

2014

2015

2016

2017

783,3

800,9

821,7

865,3

911,0

955,4

21,8

-29,8

-8,9

48,5

9,4

-32,2

-9,9

-5,1

8,6

6,8

Uppbördsförskjutningar

36,3

-2,6

-9,3

33,6

23,5

-15,1

10,3

3,9

2,5

6,3

Betalningsförskjutningar

-15,6

-22,7

-1,1

11,5

-14,1

-16,9

-19,9

-8,8

6,3

0,7

varav kommuner och landsting

-4,2

-22,1

13,3

28,1

1,9

-9,7

-9,1

0,7

1,1

0,9

varav ålderspensionssystemet

-0,7

-1,3

2,9

0,7

0,7

0,4

-0,7

0,8

0,9

1,0

varav privat sektor

-8,1

-4,7

-16,3

-16,9

-17,4

-8,6

-6,9

-6,4

-0,8

-1,2

0,5

-0,3

-1,1

-0,4

0,6

1,0

-0,8

-1,3

0,0

0,0

-3,1

5,7

0,1

0,0

0,0

0,0

-2,5

-2,6

5,1

0,0

varav kyrkosektorn
varav EU
Anstånd
Statens skatteinkomster
Övriga inkomster

1,1

-4,6

1,6

3,4

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

808,7

705,8

779,5

840,0

792,7

768,7

811,8

860,2

919,6

962,2

92,6

3,8

0,0

32,4

-5,1

9,5

12,4

-0,5

-8,4

-5,1

2000 Inkomster av statens verksamhet

53,0

48,1

41,8

55,3

48,8

48,9

49,1

39,2

40,0

40,4

3000 Inkomster av försåld egendom

76,5

0,1

0,2

23,1

0,3

15,1

15,0

15,0

15,0

15,0

4000 Återbetalning av lån

1,9

1,7

1,7

1,5

1,3

1,1

1,1

0,9

0,8

0,7

5000 Kalkylmässiga inkomster

8,7

8,9

8,9

11,1

9,7

10,1

10,3

11,0

11,1

11,2

11,0

11,7

13,0

12,3

9,8

11,2

12,4

9,7

10,9

11,4

-56,2

-66,8

-65,5

-70,8

-74,9

-76,9

-75,4

-76,4

-86,3

-83,8

6000 Bidrag m.m. från EU
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
8000 Utgifter som ges som
krediteringar på skattekontot

-2,4

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inkomster på statens budget

901,3

709,5

779,5

872,4

787,6

778,1

824,2

859,7

911,2

957,1

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

7.1.1

Skatt på arbete

Skatt på arbete kan delas in i direkta och indirekta skatter. De direkta skatterna består av
kommunal och statlig inkomstskatt, allmän
pensionsavgift, skattereduktioner samt artistskatt. De indirekta skatterna på arbete består av
arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Intäkterna
från skatt på arbete beräknas uppgå till
60 procent av de totala skatteintäkterna 2014.
Intäkterna från skatt på arbete fastställs i den
årliga beskattningen av hushållens inkomster,
som är klar i november året efter inkomståret.
Det innebär att 2012 års intäkter från skatt på
arbete ännu inte är fastställda och att endast en
prognos för skatteintäkterna finns tillgänglig för
detta år.
Tabell 7.4 Skatt på arbete 2011–2017
Miljarder kronor om inte annat anges
Utfall Prognos
2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

Aktuell beräkning

905

939

977

992 1 037 1 091 1 145

Utveckling (%)

3,6

3,7

4,1

1,6

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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4,5

5,2

5,0

Intäkterna från skatt på arbete bedöms öka från
939 miljarder kronor 2012 till 1 145 miljarder
kronor 2017 (se tabell 7.4). År 2014 väntas intäkterna från skatt på arbete minska med
ca 18 miljarder kronor till följd av ändrade skatteregler.
Lönesummans tillväxt ökar 2014

Utbetalda löner, dvs. lönesumman, utgör drygt
70 procent av underlaget för skatt på arbete. Det
innebär att förändringen av antalet arbetade
timmar och timlönen är av stor betydelse för utvecklingen av skatteintäkterna. Resterande del av
skatteunderlaget för skatt på arbete består av
skattepliktiga transfereringar till hushållen.
År 2012 växte lönesumman med 3,9 procent
(se diagram 7.2), vilket var en minskning jämfört
med 2011. Lönesummans tillväxt minskar till
3,3 procent 2013. I takt med att den ekonomiska
tillväxten gradvis stärks förväntas lönesumman
växa med i genomsnitt 4,3 procent per år under
återstoden av prognosperioden.
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Diagram 7.2 Arbetade timmar, timlön och lönesumma
2000–2017
Årlig procentuell förändring
7
5
3
1
-1

Arbetade timmar
Timlön
Lönesumma

-3

Andelen av skatteunderlaget som utgörs av
transfereringar till hushållen ökar svagt 2013 (se
diagram 7.3). Denna ökade andel förklaras dels
av att de ohälsorelaterade ersättningarna ökar,
dels av att pensionerna ökar starkt i förhållande
till lönesumman. År 2014–2017 minskar andelen
transfereringar något, framför allt till följd av att
läget på arbetsmarknaden förbättras. För 2014
förklaras den minskande andelen dessutom av att
pensionerna växer något långsammare i förhållande till lönesumman.

-5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt nationalräkenskapernas principer.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Skillnaden i ökningen av lönesumman mellan de
olika åren under prognosperioden beror främst
på skillnaden i utvecklingen av antalet arbetade
timmar (se diagram 7.2). Antalet arbetade timmar beräknas öka med 0,5 procent 2013 och med
i genomsnitt 1,2 procent per år 2014–2017.
Timlönen ökar med 2,8 procent 2013 och med i
genomsnitt 3,1 procent per år 2014–2017 (se vidare avsnitt 4).
Ökning av ohälsorelaterade ersättningar påverkar
utvecklingen av transfereringar till hushållen

Prognosen för transfereringarna till hushållen
baseras dels på utvecklingen av antalet pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa, dels på löneoch prisutvecklingen eftersom de flesta ersättningarna justeras för denna utveckling.
Diagram 7.3 Transfereringsinkomster som andel av
underlaget för skatt på arbete 2000–2017
Procent
35
33
31

Arbetsmarknadsersättningar
Sjukpenning m.m.
Pensioner

29
27
25
23
21
19

Kommunal inkomstskatt

Intäkterna från kommunal inkomstskatt beräknas öka från 563 till 696 miljarder kronor mellan
2012 och 2017 (se tabell 7.3). År 2013 och 2014
beräknas det kommunala skatteunderlaget öka
med 3,9 respektive 2,7 procent(se tabell 7.5).
Regeringen föreslår att inkomstskatten för de
som är 65 år eller äldre sänks med sammanlagt
2,5 miljarder kronor fr.o.m. den 1 januari 2014.
Skattesänkningen görs genom en höjning av det
förhöjda grundavdraget, vilket leder till att intäkterna från kommunal inkomstskatt minskar
med knappt 2,5 miljarder kronor per år fr.o.m.
2014.
Tabell 7.5 Faktisk och underliggande utveckling av
kommunernas skatteunderlag
Årlig procentuell förändring
Utfall Prognos
2011 2012 2013

Faktisk utveckling
Underliggande
utveckling

2014

2015

2016

2017

3,0

4,3

3,9

2,7

4,4

5,2

5,1

4,4

4,2

4,1

3,2

4,4

5,2

5,1

Anm.: Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget är utvecklingen
justerad för regeländringar.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget, dvs. utvecklingen justerad för regeländringar, bedöms 2013 och 2014 uppgå till 4,1 respektive 3,2 procent. År 2015–2017 ökar kommunernas skatteunderlag med i genomsnitt
4,9 procent per år. Genomsnittet för den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget för år
2000–2011 uppgår till 4,1 procent.

17
15
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.
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Statlig inkomstskatt

Skattereduktioner och allmän pensionsavgift

Intäkterna från den statliga inkomstskatten beräknas uppgå till 44 miljarder kronor 2012 (se
tabell 7.3).
Antalet personer som betalar statlig inkomstskatt minskade 2012 till följd av att timlönen i
ekonomin ökade betydligt svagare än det jämförelsetal med vilket skiktgränserna för statlig
inkomstskatt skrivs upp (se diagram 7.4). Utvecklingen av antalet personer som betalar statlig
skatt bestäms av timlöneutvecklingen i förhållande till jämförelsetalet, ålderssammansättningen och inkomstfördelningen.
I takt med att lönesumman gradvis stärks ökar
den underliggande utvecklingen av intäkterna
från den statliga inkomstskatten med 2 miljarder
kronor årligen 2013–2017. Med underliggande
utveckling menas utvecklingen exklusive effekten av förändrade skatteregler.

Skattereduktionerna uppgår till sammanlagt
198–249 miljarder kronor 2012–2017 (se tabell
7.6). Regeringen föreslår en förstärkning av
jobbskatteavdraget fr.o.m. 2014, vilket beräknas
öka skattereduktionerna med mellan 12 och
14 miljarder kronor 2014–2017. De sammanlagda reduktionerna till följd av jobbskatteavdragen beräknas öka från 83 miljarder kronor 2012
till 111 miljarder kronor 2017.
Den sammanlagda skattereduktionen för husavdraget (ROT- och RUT-tjänster) beräknas
öka från drygt 16 miljarder kronor 2012 till
18 miljarder kronor 2017. Ökningen beror på att
efterfrågan på RUT-tjänster bedöms öka under
hela prognosperioden, vilket till viss del motverkas av att skattereduktionerna för ROT-arbeten
beräknas minska något. Minskningen beror på
att efterfrågan på ROT-arbeten antas mattas av
successivt under prognosperioden. Skattereduktionen för RUT-tjänster beräknas öka från
2,1 miljarder kronor 2012 till 4,5 miljarder kronor 2017. Skattereduktionerna för ROT-arbeten
beräknas minska från 14 miljarder kronor år
2012 till 13 miljarder kronor år 2017.

Diagram 7.4 Antal personer som betalar statlig inkomstskatt
2000–2017
Tusentals personer
1 600
1 400

Antal som betalar 25%
Antal som betalar 20%

1 200

Tabell 7.6 Skattereduktioner 2011–2017

1 000

Miljarder kronor

800

Utfall Prognos
2011 2012 2013

600
400

Allmän pensionsavgift

200

Fastighetsavgift
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Regeringen föreslår i denna proposition en
sänkning av den statliga inkomstskatten genom
att den nedre skiktgränsen 2014 höjs med
15 100 kronor utöver den automatiska uppräkning som sker genom kopplingen till konsumentpriserna. Regeländringen leder till att intäkterna från statlig inkomstskatt minskar med
3 miljarder kronor per år fr.o.m. 2014. Efter reformen beräknas 26 procent av heltidsarbetarna
betala statlig skatt, jämfört med 29 procent utan
den föreslagna reformen.
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2015

2016

2017

-93

-98

-101

-104

-109

-114

-120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jobbskatteavdrag

-80

-83

-86

-99

-102

-106

-111

Husavdrag

-15

-16

-17

-17

-17

-17

-18

0

0

0

0

0

0

-198

-205

-221

-229

-239

-249

Sjöinkomst

0

2014

Gåvor till ideell
verksamhet
Summa

-189

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Beloppen för
Fastighetsavgift, Sjöinkomst och Gåvor till ideell verksamhet uppgår till mindre
än 0,5 miljarder kronor. Skattereduktion för Gåvor till ideell verksamhet infördes
2012.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Underlaget för den allmänna pensionsavgiften
utgörs av de pensionsgrundande ersättningarna,
varför intäkterna från denna avgift i regel följer
utvecklingen av skatteunderlaget för de direkta
skatterna på arbete. Intäkterna från den allmänna
pensionsavgiften ökar från 98 miljarder kronor
2012 till 120 miljarder kronor 2017. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en
skattereduktion med 100 procent av den all-
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männa pensionsavgiften, vilket innebär att skattereduktionen för den allmänna pensionsavgiften
ökar i samma utsträckning.

drygt 3 procent av BNP. I diagram 7.5 visas
aktieprisindex och fastighetsprisindex tillsammans med utfall och prognos för de taxerade
kapitalvinsterna.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Diagram 7.5 Kapitalvinster, aktieprisindex och
fastighetspriser 1988–2017

Intäkterna från indirekta skatter på arbete bedöms uppgå till 432 miljarder kronor 2012. Arbetsgivar- och egenavgifter utgör den huvudsakliga delen av intäkterna. Utvecklingen på arbetsmarknaden är av störst betydelse även för
intäkterna från arbetsgivar- och egenavgifterna.
Intäkterna från de indirekta skatterna ökar varje
enskilt år under prognosperioden och uppgår till
528 miljarder kronor 2017 (se tabell 7.3). För att
främja forskning och utveckling föreslår regeringen nedsatta arbetsgivaravgifter för personer
som arbetar med forskning eller utveckling (se
avsnitt 6.9). För att främja sysselsättningen i särskilt utsatta områden aviseras ett förslag om
nedsatta socialavgifter i s.k. nystartzoner (se avsnitt 6.10). Vidare föreslår regeringen en förstärkt nedsättning av egenavgifterna (se avsnitt
6.11). Dessutom aviseras vissa förändringar i
nedsättningen av socialavgifterna för unga (se
avsnitt 6.12). Sammantaget innebär reformförslagen rörande socialavgifterna nedrevideringar
om knappt 2 miljarder kronor årligen.

Miljarder kronor

7.1.2

Skatt på kapital

Hushållens kapitalvinster

Hushållens kapitalinkomster fastställs i den årliga beskattningen av hushållens inkomster, som
är klar i november året efter inkomståret. Det innebär att 2012 års kapitalinkomster ännu inte är
fastställda och att endast en prognos för skatteintäkterna finns tillgänglig för 2012. Underlaget för hushållens skatt på kapital är nettot av
kapitalinkomsterna och kapitalutgifterna. Den
största delen kommer från realiserade kapitalvinster.
År 2012 bedöms de taxerade kapitalvinsterna
uppgå till 108 miljarder kronor. Det är något
lägre än 2011, då de uppgick till knappt
115 miljarder kronor. De lägre vinsterna kan delvis förklaras av prisnedgången på permanenta
småhus 2012. Kapitalvinsterna antas fr.o.m. 2013
återgå till den genomsnittliga historiska nivån på

Index 2000 = 100
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Taxerade kapitalvinster (vänster axel)
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Aktieprisindex (höger axel)
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Fastighetsprisindex (höger axel)
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140
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120
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40
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20
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0

0
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Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Affärsvärlden och egna beräkningar.

Hushållens ränteinkomster ökade något 2012
jämfört med 2011, trots att räntorna generellt
var lägre under 2012 än 2011. De högre inkomsterna kan i stället förklaras av att hushållen
ökade sitt sparande i räntebärande tillgångar.
Även hushållens ränteutgifter var högre 2012 än
2011, vilket kan förklaras av att skuldstocken var
högre 2012 än 2011. Sammantaget bedöms utvecklingen av hushållens räntenetto bidra negativt till utvecklingen av skatteintäkterna 2012.
Utvecklingen av räntenettot bidrar positivt till
skatteintäkternas utveckling 2013 och 2014. År
2015–2017 bidrar räntenettot negativt till skatteintäkterna, till följd av att räntorna bedöms
stiga.
Sammanlagt uppgår intäkterna från hushållens
skatt på kapital till 30 miljarder kronor 2013.
Intäkterna uppgår till 34–37 miljarder kronor per
år 2014–2017. De föreslagna förändringarna av
de s.k. 3:12-reglerna bedöms i stort inte leda till
några varaktiga effekter på intäkterna från skatt
på hushållens kapitalvinster (se avsnitt 6.13).
Intäkterna från skatt på företagsvinster minskar
2012

Intäkterna från skatt på företagsvinster uppgick
2011 till 103 miljarder kronor, vilket är
4 miljarder kronor, eller 3,6 procent, lägre än
2010 (se diagram 7.6). Till följd av att produktionen i näringslivet utvecklades förhållandevis
svagt, samtidigt som lönekostnadstillväxten inte
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föll tillbaka i samma utsträckning, bedöms bolagsskatteintäkterna minska ytterligare, till
96 miljarder kronor 2012. Bolagsskatteintäkterna
väntas även minska 2013, till 93 miljarder kronor. De minskade intäkterna 2013 beror uteslutande på att bolagsskattesatsen sänktes fr.o.m.
årsskiftet. Med oförändrade regler hade intäkterna i stället ökat 2013. I takt med att BNP-tillväxten stärks växer företagens vinster återigen
2014. Vinstökningen bedöms bli som starkast
2015.
De förslag om ändrade regler som rör bolagsskatten, och som redovisas i avsnitt 6, har sammantaget mycket liten budgeteffekt. Förändringarna avser reformerade inkomstskatteregler
för den ideella sektorn (avsnitt 6.14), inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på
arbetsmarknaden (avsnitt 6.5), som båda har negativ effekt på statens budget, och slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader
m.m. (avsnitt 6.15), som har en positiv budgeteffekt.
Diagram 7.6 Skatt på företagsvinster 1990–2017
Miljarder kronor

Procent av BNP
4,0

140
Miljarder kronor

120

3,5

Procent av BNP

och med 2013 ökar statslåneräntan varje enskilt
år, vilket gör att intäkterna ökar fr.o.m. 2014. År
2017 uppgår intäkterna från avkastningsskatten
till 24 miljarder kronor (se tabell 7.3).
Svag ökning av intäkterna från fastighetsskatt

Intäkterna från fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till
knappt 31 miljarder kronor 2013, vilket är 1,5
miljarder kronor högre än 2012 (se tabell 7.7).
Ökningen beror i huvudsak på den allmänna
fastighetstaxeringen för bl.a. hyreshus, industrier
och elproduktionsenheter 2013. Till viss del
motverkas ökningen av att fastighetsavgiften för
hyreshus sänkts fr.o.m. 2013, vilket sänker intäkterna från fastighetsavgiften med ca 0,5 miljarder kronor per år.
Intäkterna från fastighetsskatten och den
kommunala fastighetsavgiften bedöms därefter
sakta öka för att 2017 uppgå till nästan 33 miljarder kronor.
Tabell 7.7 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
2011–2017
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2011 2012 2013 2014 2015

3,0

100

2,5

80
60
40

2016 2017

12,5 13,7 13,8 13,9 14,4 14,8 15,2

Småhus

12,0 13,2 13,3 13,4 13,9 14,3 14,7

2,0

varav kommunal avgift

1,5

Hyreshus, bostadslägenheter

2,9

3,0

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

varav kommunal avgift

1,0

2,8

2,9

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

20

0,5

Hyreshus, lokaler

6,8

7,2

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

0

0,0

Industrier

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Vattenkraft

3,7

3,7

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5
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Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Summa

En låg statslåneränta 2012 ger låga intäkter från
avkastningsskatt 2013

Intäkterna från avkastningsskatten, som tas ut på
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar, beräknas minska med 35 procent mellan 2012 och
2013. De lägre intäkterna beror i huvudsak på att
den genomsnittliga statslåneräntan var lägre 2012
än 2011. Intäkterna från avkastningsskatten påverkas i hög grad av hur statslåneräntan utvecklas.
Om
statslåneräntan
ökar
med
1 procentenhet ökar intäkterna från avkastningsskatten året därpå med ca 5 miljarder kronor.
Statslåneräntan bedöms bli som lägst 2012. Från
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27,5 29,2 30,7 30,9 31,6 32,2 32,7

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

7.1.3

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Skatt på konsumtion och insatsvaror består av
mervärdesskatt och punktskatter. År 2013 beräknas intäkterna från skatt på konsumtion och
insatsvaror uppgå till 461 miljarder kronor (se
tabell 7.8). Det utgör knappt 30 procent av offentliga sektorns totala skatteintäkter.
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Tabell 7.8 Skatt på konsumtion och insatsvaror 2011–2017
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring
Utfall Utfall
2011 2012

Prognos
2013 2014

2015

2016

2017

Skatt på konsumtion
och insatsvaror

455

454

461

479

501

523

545

Utvecklingstakt (%)

1,3 -0,3

1,7

3,8

4,6

4,4

4,3

Mervärdesskatt

332

337

353

371

391

411

332

Utvecklingstakt (%)

2,5 -0,3

1,7

4,5

5,2

5,5

5,0

Punktskatter

123

122

124

126

130

132

134

Utvecklingstakt (%)

-1,9 -0,5

1,4

1,9

3,1

1,5

2,0

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Mervärdesskatt

Intäkterna från mervärdesskatt kommer till stor
del från hushållens konsumtion. Eftersom mervärdesskatten är differentierad mellan olika varuoch tjänstegrupper påverkas intäkterna också av
konsumtionens sammansättning (se diagram
7.7).
Diagram 7.7 Hushållens konsumtion i löpande priser och
underliggande intäkter från mervärdesskatt 2000–2017
Årlig procentuell förändring
12
10
8

Hushållens konsumtion
Bilar och sällanköpsvaror
Underliggande mervärdesskatt

6
4
2
0
-2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Anm.: Den underliggande mervärdesskatten exkluderar effekten av ändrade skatteregler.
Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Skattebasen för mervärdesskatten består också
av investeringar och förbrukning i verksamheter
som saknar skatteplikt, och som därmed inte kan
dra av ingående mervärdesskatt. Av de totala
mervärdesskatteintäkterna kommer ca 80 procent från den privata sektorn.
Under första halvåret 2013 har hushållens
konsumtion varit återhållsam. Konsumtionen
väntas dock växa starkare under andra halvåret
och för helåret 2013 bedöms hushållens konsumtion i löpande priser växa lika mycket som
under 2012. Däremot väntas den utdragna lågkonjunkturen i både Sverige och i omvärlden

medföra att företagen till viss del senarelägger
sina investeringar. Sammantaget leder detta till
att intäkterna från mervärdesskatten ökar med
endast 1,7 procent 2013 och uppgår till 337 miljarder kronor.
År 2014–2017 väntas hushållens konsumtion i
löpande priser växa allt starkare till följd av en
stigande disponibel inkomst, ett i utgångsläget
högt sparande och en allt starkare arbetsmarknad. Dessutom väntas efterfrågan från omvärlden stiga och medföra att svenska företag behöver investera. Sammantaget gör detta att intäkterna från mervärdesskatt väntas öka med ca 5
procent per år för att 2017 uppgå till 411 miljarder kronor.
De nya skatteregler som föreslås i denna proposition väntas totalt sett medföra att intäkterna
från mervärdesskatten reduceras med 0,1 miljard
kronor per år. Det rör sig främst om förändrad
hantering av mervärdesskatt vid import.
Punktskatter

Punktskatterna skiljer sig från mervärdesskatten
genom att de oftast är baserade på konsumerad
kvantitet i stället för på marknadspriset. I likhet
med vad som gäller för övriga skatter är det på
kort sikt konjunkturen som, bortsett från regeländringar, mest påverkar utvecklingen av
punktskatteintäkterna.
Under 2012 minskade punktskatteintäkterna
med 0,5 procent till 122 miljarder kronor. Det
förklaras främst av att konjunkturinbromsningen bidrog till en lägre användning av bensin
och därmed lägre intäkter från energi- och koldioxidskatt. Det svaga konjunkturläget medförde också svagare importtillväxt och därmed
lägre skatteintäkter från import.
Intäkterna för punktskatter bedöms växa med
1,4 procent 2013 för att uppgå till 124 miljarder
kronor 2013. År 2014–2017 ökar intäkterna med
i genomsnitt 3 miljarder kronor (2,1 procent)
per år och bedöms 2017 uppgå till 134 miljarder
kronor.
Ett succesivt förbättrat konjunkturläge 2014–
2017, och regeringens förslag till regeländringar,
bidrar till ökade punktskatterintäkter 2014–
2017. Intäkterna från skatt på energi och koldioxid utgör ca 54 procent av intäkterna från
punktskatterna. Dessa ökar under hela prognosperioden 2014–2017, vilket både beror på att användningen av el bedöms öka och på högre kol539
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dioxidskattesatser. Användningen av bensin
bedöms minska under hela prognosperioden,
bl.a. till följd av fler bränslesnåla fordon. Intäkterna från skatt på import växer till följd av en
ökad varuimport under prognosperioden.
Intäkterna från skatt på alkohol förväntas öka
främst till följd av en ökad vinkonsumtion enligt
senaste årens stigande trend.
Regeringen föreslår i denna proposition ett
flertal förändringar i regleringen av punktskatterna fr.o.m. 2014. Sammantaget beräknas regeringens förslag medföra att punkskatteintäkterna
årligen ökar med drygt 1 miljard kronor 2014–
2017. Förändringarna påverkar prognosen årligen med 0,5 miljarder kronor för skatt på energi
respektive 0,7 miljarder kronor för skatt på alkohol.

prognosperioden (2014–2017) ligger skattekvoten kvar på 44 procent av BNP (se tabell 7.9).

7.2

Inkomster i statens budget

Försäljningsinkomster från auktioner av
utsläppsrätter

7.2.1

Skatteinkomster

Som en del av EU-ETS (Emissions Trading System) genomför kommissionen försäljning av
utsläppsrätter på en gemensam auktionsplattform och en auktionsövervakare vars kostnad
betalas av medlemsländerna är under upphandling.
Kommissionen har beslutat att dra av auktionsövervakarens kostnad från bruttointäkterna
från försäljningen av utsläppsrätter. Sverige tar
emot en nettointäkt där kostnaden för auktionsövervakaren redan är avdragen. Det innebär att
budgetering och redovisning mot inkomsttitel
sker med det nettobelopp som erhålls från försäljningen.
7.1.4

Procent av BNP
Utfall Prognos
2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

44,2 44,1 44,6 44,3 44,3 44,2 44,2

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

25,9 26,4 26,9 26,5 26,3 26,3 26,3
5,2

4,9

4,8

4,9

5,1

5,1

5,2

13,0 12,7 12,7 12,8 12,7 12,6 12,5
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

I budgetpropositionen tillämpas en periodiserad
redovisning av offentliga sektorns skatteintäkter.
Det innebär att skatterna redovisas under det
inkomstår då den skattepliktiga händelsen ägde
rum.
Inkomsterna i statens budget ska enligt budgetlagen (2011:203) redovisas kassamässigt, dvs.
när de faktiska in- och utbetalningarna av
skatterna sker. Av denna anledning tillämpas
även kassamässig redovisning av statens skatter.
De kassamässiga skatteinkomsterna består av
betalningar som kan avse skatter för olika
inkomstår.
Skillnaden mellan skatteintäkter och skatteinkomster utgörs av periodiseringar. Periodiseringarna består i sin tur av uppbörds- och betalningsförskjutningar samt anstånd.

Skattekvoten

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala
skatteintäkterna och BNP. Normalt har regelförändringar i skattesystemet störst inverkan på
förändringen av skattekvoten.
År 2011–2013 sker en viss omfördelning mellan skattebaserna genom att bidraget från skatt
på arbete ökar, medan bidraget från skatt på kapital och skatt på konsumtion minskar. Lägre
vinster i företagen och lägre intäkter från avkastningsskatten förklarar till stor del nedgången i
skattekvoten för skatt på kapital 2012 och 2013.
År 2013 bidrar även den lägre bolagsskattesatsen
till den lägre kvoten. Under resterande delen av
540

Tabell 7.9 Skattekvot 2011–2017

7.2.2

Övriga inkomster

Utfall och prognoser för de inkomster som redovisas under posten Övriga inkomster på statens budget framgår av tabell 7.3. År 2013 beräknas dessa inkomster uppgå till sammanlagt
9,5 miljarder kronor, vilket är 14,5 miljarder
kronor högre än utfallet för 2012. Ökningen beror främst på att inkomsterna av försåld egendom 2013 beräknas till 15 miljarder kronor, jämfört med 0 kronor 2012. Prognosen för övriga
inkomster för 2014–2017 uppgår till mellan -8
och 12 miljarder kronor per år. I tabell 7.10 re-
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dogörs för effekten på övriga inkomster av de
föreslagna och aviserade reformer i denna budgetproposition.
Regeringens förslag om att avskaffa arbetslöshetsavgiften beräknas minska statens inkomster
med mellan 1 700 till 2 800 miljoner kronor per
år 2014–2017, medan förslaget att avskaffa
ersättningsskyldigheten för polisens kostnader
för ordningshållning beräknas minska statens
inkomster med 20 miljoner kronor per år (se
vidare avsnitt 7.4). Regeringen föreslår även ett
stöd till yrkesintroduktionsanställningar som
beräknas minska statens inkomster med mellan
100 och 600 miljoner kronor per år under prognosperioden. Detta förslag presenteras samlat
med övrig redovisning av stöd till yrkesintroduktionsanställningar (utg.omr. 14 avsnitt 4.5).
Vidare aviserar regeringen ett nytt pensionssystem på scenkonstområdet fr.o.m. 2015 som
minskar inkomsterna med drygt 160 miljoner
kronor per år (utg.omr. 17 avsnitt 3.2.2).
Tabell 7.10 Nu föreslagna och aviserade förändringar av
övriga inkomster
Miljarder kronor
2014

2015

2016

2017

Slopad arbetslöshetsavgift

-2,76

-2,52

-2,00

-1,74

Stöd till yrkesintroduktionsanställningar

-0,10

-0,20

-0,36

-0,61

-0,16

-0,16

-0,17

Reform

av medel för kapitaliserad ränta på studielån från
Centrala studiestödsnämnden om ca 11,4
miljarder kronor, vilket innebär att inkomsttypens prognos för 2014 ökar till 49,1 miljarder
kronor. År 2015–2017 minskar prognosen för
inkomsttypen och ligger på ca 40 miljarder
kronor varje år. En underliggande förklaring till
minskningen är att Riksbankens ovanligt högt
justerade resultat för 2008 utgår ur beräkningsunderlaget för bankens utdelningar fr.o.m. detta
år, men även effekten av en slopad arbetslöshetsavgift.
Inkomster av försåld egendom

Under inkomsttypen Inkomster av försåld
egendom redovisas försäljningar av olika slags
statlig egendom. Inkomster från försäljningar av
aktier i statligt ägda bolag utgör vanligtvis den
största delen av dessa inkomster.
För 2013–2017 antas försäljningsinkomsterna
beräkningstekniskt uppgå till 15 miljarder kronor per år.
Återbetalning av lån

Nytt pensionssystem på
scenkonstområdet
Avskaffande av ersättningsskyldighet för poliskostnader

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

Summa

-2,88

-2,90

-2,54

-2,54

Källa: Egna beräkningar.

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet
består bl.a. av utdelningar från statens
aktieinnehav, affärsverkens och Riksbankens
inlevererade överskott, ränteinkomster samt
inkomster från offentligrättsliga avgifter. År
2013 beräknas inkomsttypen uppgå till 48,9
miljarder kronor.
Prognosen för aktieutdelning (exklusive
Svenska Spel AB och Systembolaget AB) utgör
en stor del av inkomsttypen och uppgår till ca
22 miljarder kronor 2013. År 2014 minskar
prognosen för utdelningsinkomster till 18
miljarder kronor. Nedrevideringen på hela
inkomsttypen vägs upp av en engångsinbetalning

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas bl.a. återbetalning av studiemedel (avser lån
upptagna före 1989) och av övriga lån. År 2013
beräknas inkomsterna under denna inkomsttyp
uppgå till 1,1 miljarder kronor, varav återbetalningar av studiemedel utgör den största delen.
År 2014–2017 beräknas inkomsterna från studiemedelsavgifter minska eftersom antalet återbetalare blir färre. Studiemedelsavgiften är den
årliga återbetalningspliktiga delen (amorteringen) av studiemedel tagna före 1989. I takt
med att antalet låntagare som återbetalat hela
skulden på lån tagna före 1989 ökar, minskar
dessa inkomster.
Kalkylmässiga inkomster

Under inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster
redovisas vissa avskrivningar och amorteringar
samt statliga pensionsavgifter, som utgör merparten av inkomsterna.
År 2013 beräknas inkomsterna uppgå till
10,1 miljarder kronor, varav 9,6 miljarder kronor
utgörs av inkomster från statliga pensionsavgif541
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ter. År 2014–2017 ökar inkomsterna på inkomstgruppen och förväntas 2017 uppgå till
11,4 miljarder kronor. Hela ökningen förklaras i
princip av ökade inkomster från statliga pensionsavgifter.
Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s
budget. De största enskilda bidragen erhålls från
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter
på anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel. Inkomsterna för 2013 beräknas sammantaget uppgå till 11,2 miljarder kronor. Under
prognosperioden 2014–2017 beräknas inkomsterna variera mellan 9,7 och 12,4 miljarder kronor.

7.2.3

I statens budget för 2014 görs vissa förändringar
av inkomsttitelstrukturen.
Följande inkomsttitlar tillkommer:
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling 2014–2020
6214 Bidrag från Europeiska havs- och
fiskerifonden 2014–2020
6314 Bidrag från Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2014–2020
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden
2014–2020.
Samtidigt byter inkomsttitel
2522 Avgifter för granskning av filmer och
videogram
namn och heter fortsättningsvis
2522 Fastställande av åldersgränser för
framställning i film.

7.3

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Inkomsttypen Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet består av två delar, tillkommande
inkomster och avräkningar i anslutning till skattesystemet.
Tillkommande inkomster består av inkomster
som bruttoredovisas i statens budget. Motsvarande poster avräknas på andra inkomsttitlar eller förekommer med samma belopp på budgetens utgiftssida. Det gäller t.ex. skatter som
tillfaller EU, som den mervärdesskattebaserade
EU-avgiften och tullmedel. Under tillkommande inkomster redovisas också kommunala
utjämningsavgifter enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade. De
tillkommande inkomsterna uppgår till 10–13
miljarder kronor per år 2013–2017.
Den största delen av avräkningarna utgörs av
statliga och kommunala myndigheters kompensation för betald mervärdesskatt. Som avräkningar redovisas dessutom avgiftsintäkter som
redovisas på myndigheters m.fl. in- och utlåning
i Riksgäldskontoret, t.ex. insättnings- och stabilitetsavgifter.
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Ändrad redovisning av inkomsttitlar

Jämförelse med prognosen i
2013 års ekonomiska
vårproposition och uppföljning av
statens budget för 2012 och
2013

I detta avsnitt jämförs prognosen för skatteintäkterna i denna proposition med prognosen i
2013 års ekonomiska vårproposition. Vidare görs
en uppföljning av inkomsterna i statens budget
för 2012 och 2013. Prognosskillnaderna finns
redovisade i tabell 7.12 och 7.13. I tabell 7.11
finns de viktigaste ekonomiska antagandena för
skatteprognoserna och en jämförelse med prognosen i vårpropositionen.
7.3.1

Jämförelse med prognosen i 2013
års ekonomiska vårproposition

Skatt på arbete

År 2012 och 2013 har intäkterna från skatt på
arbete reviderats upp med 3 miljarder kronor per
år jämfört med prognosen i vårpropositionen.
För 2012 beror revideringen på att pensionerna
har reviderats upp mot bakgrund av det preliminära taxeringsutfallet för 2012. Revideringen för
2013 beror framför allt på en högre lönesumme-
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tillväxt 2013 än vad som antogs i vårpropositionen. För år 2014–2017 har intäkterna reviderats ned med 10 miljarder kronor per år. Nedrevideringen av intäkterna av skatt på arbete beror
framför allt på de skatteändringar som regeringen föreslår i denna proposition som beräknas
minska intäkterna från skatt på arbete med cirka
16 miljarder kronor per år fr.o.m. 2014. Nedrevideringen motverkas till viss del av en starkare
ekonomisk utveckling, med bl.a. en högre lönesummetillväxt 2014 och 2015, vilket leder till
högre intäkter från skatt på arbete 2014–2017.

Tabell 7.11 Antaganden och förändringar jämfört med 2013
års ekonomiska vårproposition
Årlig procentuell förändring om inget annat anges

BNP, marknadspris
Diff. VÅP13
Arbetade timmar
3

2012

2013

2014

4,9
0,0

1,8

1,8

3,4

0,2

-0,5

0,0

2,8

0,9

0,5

0,5

0,0

0,0

0,3

0,2

2015

2016

2017

4,9

5,4

4,8

-0,1

-0,2

0,1

1,1

1,6

1,5

0,4

0,1

0,1

2,7

2,9

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

Utbetald lönesumma,
skatteunderlag

5,6

3,9

3,3

3,4

4,2

4,9

4,9

Diff. VÅP13

0,0

0,0

0,2

0,1

0,2

-0,1

0,0

4

7,8

8,0

8,2

8,1

7,8

7,0

6,4

Diff. VÅP13

0,0

0,0

-0,1

-0,3

-0,3

-0,1

0,0

Arbetsmarknadspolitiska program 5

3,5

3,7

4,0

4,0

3,8

3,6

3,4

Diff. VÅP13

0,0

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,2

Hushållens
konsumtionsutgifter1

3,5

2,7

2,7

4,1

5,3

5,2

5,0

0,0

-0,1

-0,6

-0,1

0,0

-0,2

-0,3

Arbetslöshet

Diff. VÅP13
Kommunal
medelutdebitering6
Diff. VÅP13
Statslåneränta

6

31,55 31,60 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

1,5

1,9

2,3

2,8

3,7

4,3

Diff. VÅP13

0,0

0,0

0,1

0,3

0,1

-0,1

0,0

KPI juni-juni

2,7

1,0

-0,1

1,1

1,5

2,7

3,2

0,0

0,0

-0,6

-0,1

-0,2

0,1

0,0

Diff. VÅP13
Inkomstbasbelopp
Prisbasbelopp

7

0,0
0,0

Diff. VÅP13
8

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

0,0

0,0

-0,9

-0,6

-0,1

0,4

383,0 401,1 413,2 435,9 449,4 465,3 487,2
0,0

Diff. VÅP13
Övre skiktgräns

0,0

142,3 149,3 154,8 155,6 161,5 167,8 175,3

Inkomstindex

Diff. VÅP13

52,1 54,6 56,6 56,9 59,1 61,4 64,1
42,8 44,0 44,5 44,4 44,9 45,6 46,8

Diff. VÅP13

Skiktgräns

7

0,0

Diff. VÅP13

Skatt på företagsvinster

2011

Diff. VÅP13

Timlön

Mot bakgrund av det preliminära taxeringsutfallet för 2012 har hushållens taxerade kapitalvinster reviderats upp jämfört med prognosen i vårpropositionen. Samtidigt har hushållens avdrag
för ränteutgifter reviderats upp, vilket motverkar
effekten av de uppreviderade kapitalvinsterna.
Sammantaget har skatteintäkterna för 2012 reviderats upp med ca 2 miljarder kronor.
För 2013–2017 har intäkterna från hushållens
kapitalinkomster reviderats upp med 3–6 miljarder kronor per år. Det beror framför allt på att
prognosen för hushållens utdelningsinkomster
har reviderats upp, men från 2014 och framåt
även på att prognosen för hushållens utgiftsräntor har reviderats ned.

Avkastningsskatt

2

Diff. VÅP13

Skatt på kapital, hushåll

Intäkterna från skatt på företagsvinster 2012 är
oförändrade jämfört med prognosen i vårpropositionen. För år 2013 och framåt har intäkterna
från bolagsskatten reviderats upp, vilket bl.a. beror på att företagens resultat mellan 2012 och
2013 nu förväntas utvecklas mindre ogynnsamt
än vad som antogs i vårpropositionen.

1

8

0,0

0,0 12,5 12,5 12,2 13,1

548,3 574,3 591,6 602,6 621,3 643,3 673,6
0,0

0,0

0,0

-3,6

-4,2

-5,4

-5,2

1

Löpande priser, procentuell förändring.
2
Kalenderkorrigerat, anställda.
3
Enligt nationalräkenskapernas definition.
4
Arbetslöshet 15–74 år.
5
Procent av arbetskraften.
6
Procent.
7
Tusentals kronor.
8
Avser skiktgräns för statlig inkomstskatt. Tusentals kronor.
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

Intäkterna från avkastningsskatten har reviderats
upp med 1 miljard kronor 2015 och ned med
1 miljard kronor 2017. Revideringarna beror på
att prognosen för statslåneräntan reviderats.
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Tabell 7.12 Aktuell prognos jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition samt statens budget för 2012 och 2013

Aktuell
Inkomstår

Skatt på arbete
Direkta skatter

Jämförelse med 2013 års ekonomiska vårproposition

Utfall

Jmf. SB

prognos

Jmf SB

Prognos

2012

2012

2013

2013

2012

2013

2014

2015

2016

2017

938,7

10,7

977,1

-2,4

3,2

3,4

-13,3

-13,1

-13,5

-14,1

506,8

3,7

529,7

-0,6

2,5

0,7

-14,6

-15,7

-15,9

-16,5

562,7

9,7

587,1

2,5

2,9

2,5

2,1

2,6

3,8

4,9

Statlig inkomstskatt

44,4

0,0

46,0

-1,4

-0,2

-0,5

-2,9

-3,2

-3,3

-3,7

Allmän pensionsavgift

97,8

1,4

101,5

0,3

0,5

0,8

0,9

1,4

1,5

1,7

-198,2

-7,4

-204,9

-1,8

-0,7

-2,1

-14,6

-16,6

-17,8

-19,3

431,9

7,1

447,4

-1,8

0,7

2,7

1,3

2,6

2,3

2,5

441,3

5,6

455,1

-2,6

0,2

0,8

1,3

2,5

2,0

1,9

12,6

-0,8

13,6

0,0

0,4

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

37,7

2,1

38,9

-1,0

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

-30,7

0,8

-29,9

1,5

0,0

1,3

-0,8

-0,8

-0,6

-0,4

Kommunal inkomstskatt

Skattereduktioner m.m.
Indirekta skatter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter
Särskild löneskatt
Nedsättningar
Skatt på tjänstegruppliv
Avgifter till premiepensionssystemet
Skatt på kapital

0,9

-0,4

0,9

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-29,8

-0,3

-31,1

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,1

-0,1

173,4

-19,1

174,0

-4,4

2,8

7,3

9,2

9,8

8,4

8,9

Skatt på kapital, hushåll

26,3

-5,1

30,4

4,1

1,7

3,0

5,2

5,5

5,2

5,8

Skatt på företagsvinster

95,6

-13,9

92,9

-10,4

0,4

3,8

3,8

3,2

3,2

3,9

Avkastningsskatt

10,7

0,4

6,9

-0,3

0,3

-0,1

0,4

1,3

0,3

-0,6

Fastighetsskatt

29,1

0,9

30,7

1,0

0,3

-0,1

-0,2

0,1

0,2

0,2

8,0

-1,2

8,8

1,2

0,0

0,5

-0,3

-0,6

-0,8

-0,8

Stämpelskatt
Kupongskatt m.m.
Skatt på konsumtion och insatsvaror

3,8

-0,2

4,4

0,0

0,0

0,2

0,3

0,2

0,3

0,4

453,5

-8,7

461,1

-17,4

-1,8

-6,0

-3,7

-2,8

-3,2

-4,0

Mervärdesskatt

331,6

-4,2

337,4

-12,1

-1,8

-5,6

-3,9

-3,4

-3,6

-3,3

Skatt på tobak

11,8

-0,1

11,6

-0,1

0,0

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Skatt på etylalkohol

4,3

0,1

4,2

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt på vin m.m.

4,8

0,1

4,9

0,2

0,0

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

Skatt på öl

3,2

0,0

3,3

0,1

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

Energiskatt

40,1

-1,4

41,7

-0,4

0,0

0,7

0,9

0,9

0,7

0,2

Koldioxidskatt

25,2

-1,4

24,5

-1,9

0,0

-0,3

-0,6

-0,4

-0,4

-1,1

4,5

-0,5

4,7

-1,4

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga skatter på energi och miljö
Skatt på vägtrafik

15,6

-0,6

16,5

-1,1

0,0

-0,4

-0,3

-0,4

-0,4

-0,3

Skatt på import

5,3

-0,6

5,0

-0,7

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

Övriga skatter

7,1

0,0

7,2

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,3

0,4

0,5

4,4

-0,3

5,4

1,4

0,2

-0,4

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-6,3

-1,4

-6,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

11,6

1,4

0,2

-0,4

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-17,4 1 617,6

-22,7

4,4

4,3

-7,9

-6,3

-8,4

-9,3

-6,8

0,6

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

-16,8 1 610,8

Restförda skatter och övriga skatter
Restförda skatter
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Avgår EU-medel

10,6
1 570,0
-6,9

0,5

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 563,1

-22,1

4,4

4,5

-7,6

-6,0

-8,1

-9,0

Avgår, kommunala inkomstskatter

-578,4

-10,4

-602,6

-2,6

3,1

2,5

2,0

2,9

4,1

5,2

-201,5

-2,6

-207,4

0,3

0,4

1,0

1,2

2,0

2,0

2,1

783,3

-29,9

800,9

-24,4

0,9

1,0

-10,8

-10,9

-14,2

-16,3

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet
Statens skatteintäkter

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.
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Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

Tabell 7.13 Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med
2013 års ekonomiska vårproposition

Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift har reviderats ned med 0,1–0,2
miljarder kronor per år 2013 och 2014, men reviderats upp med motsvarande belopp per år för
2015–2017 jämfört med prognosen i vårpropositionen. Nedrevideringen beror på att inkomstbasbeloppet har reviderats ned. Upprevideringen
för 2015–2017 beror på att huspriserna väntas
stiga mer än vad som tidigare bedömts.

Miljarder kronor

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Intäkterna från mervärdesskatten har reviderats
ned med mellan 3,3 och 5,6 miljarder kronor per
år 2013–2017 jämfört med bedömningen i vårpropositionen, vilket beror på att både hushållens konsumtion och företagens investeringar i
löpande priser bedöms öka i mindre omfattning.
För punktskatteintäkterna sker sammantaget
mycket små revideringar jämfört med prognosen
i vårpropositionen. Regeringens förslag till förändringar i regleringen av punktskatter inom
energi och alkohol beräknas leda till drygt 1 miljard kronor i högre skatteintäkter per år. För
2013–2017 förutses dock en dämpad utveckling,
dels till följd av utfallet för 2013, dels till följd av
det nya makroekonomiska läget, vilka sammantaget har påverkat prognosen nedåt.
Övriga inkomster

Jämfört med bedömningen i vårpropositionen
har prognosen för intäkter av övriga inkomster
2013 minskat med 1,3 miljarder kronor (se tabell
7.13), främst till följd av en förskjutning i
utbetalningar
från
den
Europeiska
jordbruksfonden
och
EU:s
socialfond.
Prognosen för övriga inkomster 2014 har ökat
med 5,4 miljarder kronor, medan de beräknade
inkomsterna för 2015–2017 har minskat med
mellan 5 och 7 miljarder kronor. Revideringarna
förklaras främst av en minskad prognos på inkomster av statens aktier och effekten av en
slopad arbetslöshetsavgift.

2013

2014

2015

2016

2017

2000 Inkomster av
statens verksamhet

1,3

5,4

-4,8

-3,4

-2,5

3000 Inkomster av
försåld egendom

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4000 Återbetalning
av lån

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

5000 Kalkylmässiga
inkomster

-0,5

-0,9

-0,8

-1,3

-1,4

6000 Bidrag m.m.
från EU

-1,8

1,8

-0,1

0,6

0,8

7000 Avräkningar
m.m. i anslutning till
skattesystemet

-0,3

-0,8

-0,8

-1,1

-2,3

8000 Utgifter som ges
som krediteringar på
skattekontot
Övriga inkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,3

5,4

-6,6

-5,3

-5,6

Källa: Egna beräkningar.

7.3.2

Uppföljning av statens budget för
2012 och 2013

Skatt på arbete

Intäkterna från skatt på arbete bedöms uppgå till
939 miljarder kronor 2012, vilket är 11 miljarder
kronor högre än beräkningen i budgeten för
2012. Revideringen beror framför allt på det förbättrade konjunkturläget med fler arbetade timmar. Antalet arbetade timmar ökade 2012 med
0,9 procent, i stället för 0,2 procent som antogs i
de beräkningar som låg till grund för budgeten.
De högre intäkterna motverkas till viss del av att
skattereduktionerna är 7 miljarder kronor högre
än i statens budget för 2012. Detta beror i sin tur
på en högre sammanlagd skattereduktion för
HUS-avdrag (ROT- och RUT-tjänster), vilket
leder till lägre skatteintäkter.
År 2013 bedöms intäkterna från skatt på arbete uppgå till 977 miljarder kronor, vilket är
2 miljarder kronor lägre än i budgeten för 2013.
Intäkterna har reviderats ned till följd av att den
makroekonomiska utvecklingen bedöms bli svagare jämfört med de beräkningar som låg till
grund för budgeten.
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Skatt på kapital, hushåll

Intäkterna från hushållens skatt på kapitalinkomster 2012 bedöms bli knappt 5 miljarder
kronor lägre jämfört med budgeten för 2012.
Det beror huvudsakligen på att skattereduktionen för hushållens ränteutgifter bedöms bli
högre än förväntat.
År 2013 beräknas intäkterna från skatt på
hushållens
kapitalinkomster
uppgå
till
30 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor
högre än i statens budget för 2013. Det beror i
första hand på att skattereduktionen för hushållens ränteutgifter bedöms bli lägre än förväntat.
Skatt på företagsvinster

År 2012 bedöms intäkterna från skatt på företagsvinster uppgå till 96 miljarder kronor, vilket
är 14 miljarder kronor mindre än vad som beräknades i budgeten för 2012. Näringslivets produktionsvolym har reviderats ned, samtidigt som
lönerna i industrisektorn har utvecklats starkare
än vad som antogs i statens budget för 2012.
Båda dessa faktorer har bidragit till att företagens vinster utvecklats svagare än vad som antogs i statens budget för 2012.
Intäkterna från skatt på företagsvinster 2013
bedöms bli 93 miljarder kronor, vilket är
10 miljarder kronor lägre än vad som bedömdes i
statens budget för 2013. Revideringen är en följd
av att konjunkturen utvecklats svagare än förväntat.
Avkastningsskatt

Intäkterna från avkastningsskatten 2012 bedöms
bli 0,4 miljarder kronor högre än bedömningen i
statens budget för 2012.
För 2013 bedöms intäkterna från avkastningsskatten uppgå till knappt 7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än vad som bedömdes i budgeten för 2013.
Stämpelskatt

Intäkterna från stämpelskatten 2012 blev 1,2
miljarder kronor lägre än vad som bedömdes i
statens budget för 2012 till följd av att fastighetspriserna dämpades mer än väntat.
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Prognosen för intäkterna från stämpelskatt i
denna proposition är 1,2 miljarder kronor högre
än prognosen i statens budget för 2013, vilket
beror på att fastighetspriserna förefaller öka
kraftigare än väntat.
Skatt på konsumtion och insatsvaror

År 2012 blev intäkterna från mervärdesskatten
4,2 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i statens budget för 2012. För 2013 bedöms
intäkterna från mervärdesskatten bli 12,1 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i statens
budget för 2013. Båda dessa nedrevideringar beror på att hushållens konsumtion och företagens
investeringar i löpande priser har utvecklats
svagare än väntat.
År 2012 uppgick intäkterna för punktskatter
till 122 miljarder kronor. Avvikelsen i förhållande till statens budget för 2012 uppgick till
knappt 5 miljarder kronor, vilket huvudsakligen
förklaras av konjunkturinbromsningen 2012.
Det svaga konjunkturläget bidrog till en lägre
användning av bensin och därmed lägre intäkter
från energi- och koldioxidskatt. Konjunkturinbromsningen bidrog till en svagare importtillväxt
och därmed lägre skatteintäkter från import.
Däremot har intäkterna från skatt på alkohol
ökat med 0,2 miljarder kronor jämfört med
beräkning i statens budget 2012.
Intäkterna för punktskatter bedöms 2013
uppgå till 124 miljarder kronor, vilket är drygt 5
miljarder kronor lägre än statens budget för
2012. Revideringen förklaras av det dämpade
konjunkturläget 2012, vilket har påverkat utgångspunkten för 2013. Till följd av detta har
intäkterna för energi, import och vägtrafik
reviderats ned i förhållande till statens budget för
2012. Däremot har intäkterna från skatt på
alkhol ökat med 0,3 miljarder kronor i förhållande till bedömningen i statens budget för 2012.
Övriga inkomster

Utfallet för övriga inkomster blev 24,9 miljarder
kronor lägre 2012 än vad som beräknades i
budgeten för 2012. Det lägre utfallet beror till
stor del på att det beräkningstekniska antagandet
om försäljning av statlig egendom låg nästan 15
miljarder kronor högre än det faktiska utfallet på
inkomster av försåld egendom.
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Tabell 7.14 Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med statens budget för 2012 och 2013
Miljarder kronor
Utfall 2012

2000 Inkomster av statens verksamhet

Prognos SB 2012

Aktuell prognos 2013

Prognos SB 2013

48,8

49,2

48,9

50,5

3000 Inkomster av försåld egendom

0,3

15,0

15,1

15,0

4000 Återbetalning av lån

1,3

1,4

1,1

1,2

5000 Kalkylmässiga inkomster

9,7

11,3

10,1

10,7

6000 Bidrag m.m. från EU

9,8

13,0

11,2

11,6

-74,9

-70,0

-76,9

-75,0

7000 Avräkningar m.m. i anslutning
till skattesystemet
8000 Utgifter som ges som
krediteringar på skattekontot

-0,1

0,0

0,0

0,0

Övriga inkomster

-5,1

19,8

9,5

14,1

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Prognosen för intäkterna 2013 har minskat med
4,5 miljarder kronor jämfört med bedömningen i
budgeten för 2013. Minskningarna är spridda
mellan de olika inkomsttyperna, men en större
del förklaras av ändringar i prognosen för
inkomster av statens aktier under inkomsttyp
2000.

7.4

Lagstiftning som ligger till grund
för beräkningen av statens övriga
inkomster

I avsnitt 6 lämnar regeringen förslag till den
skattelagstiftning som påverkar beräkningen av
statens inkomst. I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till annan lagstiftning som påverkar samma beräkning.
7.4.1

Ändringar i lagen om
arbetslöshetskassor avseende
arbetslöshetsavgiften

7.4.1.1 Ärendet och dess beredning

Inom
Arbetsmarknadsdepartementet
har
departementspromemorian Vissa lagförslag med
anledning av trepartssamtalen (Ds 2013:20) utarbetats. En sammanfattning av promemorian
finns i bilaga 11 avsnitt 1. Promemorian innehöll
bl.a. förslag om avskaffande av arbetslöshetsavgiften. Promemorians lagförslag i denna del
finns i bilaga 11 avsnitt 2. Promemorian har
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 11 avsnitt 3. Remissytt-

randena och en remissammanställning finns tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr
A2013/1135/A).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag
som finns i bilaga 11 avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 11 avsnitt 5. Regeringen har
följt Lagrådets förslag. Förslaget behandlas i avsnitt 7.4.1.4.
7.4.1.2 Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
Regeringens förslag: Arbetslöshetsavgiften ska

avskaffas. Bestämmelsen om arbetslöshetsavgift i
lagen om arbetslöshetskassor ska därför tas bort.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Merparten av de remissinstanser som har yttrat sig över förslagen är positiva till eller har inga invändningar mot att avskaffa arbetslöshetsavgiften, bland dem Arbetsgivarverket, Statskontoret, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Svenskt Näringsliv, Tjänstemännens Centralorganisation
(TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) och Landsorganisationen i Sverige
(LO). Flera av remissinstanserna är också positiva till eller har inga invändningar mot det alternativa förslaget att reducera arbetslöshetsavgiften. Några av dessa, bl.a. Arbetslöshets547
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kassornas samorganisation och TCO, anser dock
i första hand att arbetslöshetsavgiften bör
avskaffas. LO och Facket för Service och Kommunikation avstyrker uttryckligen förslaget om
att reducera avgiften. Vissa remissinstanser har
uttryckt kritik mot att villkora ett avskaffande av
arbetslöshetsavgiften med utomstående faktorer.
Målaremästarnas riksförbund avstyrker båda förslagen. Övriga remissinstanser har inga synpunkter eller har avstått från att yttra sig över
förslaget.
Skälen för regeringens förslag
Nuvarande ordning
Arbetslöshetskassorna bidrar till finansieringen
av arbetslöshetsförsäkringen genom att för varje
månad betala en finansieringsavgift och en arbetslöshetsavgift till staten. Finansieringsavgiften är kopplad till den genomsnittligt utbetalade
dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen i respektive arbetslöshetskassa. Arbetslöshetsavgiften är kopplad till den arbetslöshetsersättning som respektive arbetslöshetskassa
betalar ut enligt inkomstbortfallsförsäkringen.
Båda avgifterna betalas av medlemmarna i arbetslöshetskassan via medlemsavgiften. Förutom
dessa två avgifter består medlemsavgiften även av
en avgift för att täcka arbetslöshetskassornas
kostnader för att administrera försäkringen.
Administrations- och finansieringsavgiften betalas av samtliga medlemmar, medan arbetslöshetsavgiften endast betalas av medlemmar som
inte är arbetslösa i den mening som avses i 41 a §
lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Arbetslöshetsavgiften motsvarar 33 procent
av den arbetslöshetsersättning som respektive
arbetslöshetskassa har betalat ut under månaden
enligt
inkomstbortfallsförsäkringen.
Från
arbetslöshetsavgiften görs ett avdrag om 50 kronor för varje medlem som inte räknas som
arbetslös under den månad som arbetslöshetsavgiften avser. Arbetslöshetsavgiften är alltid
lägst 0 kronor och får högst vara 300 kronor per
månad för varje medlem som inte räknas som
arbetslös. Vidare får finansierings- och arbetslöshetsavgifterna som arbetslöshetskassan betalar till staten tillsammans högst motsvara vad
arbetslöshetskassan har betalat ut i dagpenning
enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad
avgifterna avser.
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Behov av att stimulera anslutningen till
arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsavgiften föregicks av den förhöjda
finansieringsavgiften som infördes den 1 januari
2007. Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften motiverades med att arbetslöshetsförsäkringen behövde bli mer försäkringsmässig.
Regeringen ansåg att det måste finnas en koppling mellan utbetalad arbetslöshetsersättning och
avgifternas storlek. Detta uppnåddes genom att
den statliga subventionsgraden minskades och
att försäkringstagarna fick bära en större del av
kostnaderna för arbetslösheten. Regeringens
uppfattning var att en högre grad av egenfinansiering bl.a. skulle skapa förutsättningar för en
samhällsekonomiskt rimlig löneökningstakt. För
att ytterligare stärka de drivkrafter som den förhöjda finansieringsavgiften ledde till ersattes den
förhöjda finansieringsavgiften med arbetslöshetsavgiften den 1 juli 2008.
Den högre graden av medlemsfinansiering genom den förhöjda finansieringsavgiften och senare arbetslöshetsavgiften bidrog emellertid till
en minskad anslutningsgrad.
Såsom några remissinstanser har påtalat är en
hög anslutningsgrad väsentlig för att upprätthålla
legitimiteten och försäkringsmässigheten i
arbetslöshetsförsäkringen. Det är också viktigt
att fler personer omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet. Regeringen anser därför
att det finns behov av att se över arbetslöshetsavgiften för att stimulera anslutningen till arbetslöshetsförsäkringen.
Avskaffande eller reducering av arbetslöshetsavgiften?
Saco och LO har framhållit att arbetslöshetsavgiften inte har haft avsedd effekt på lönebildningen. Regeringen bedömer att ett av skälen till
att arbetslöshetsavgiften har fått begränsat genomslag på lönebildningen är att arbetslöshetskassornas verksamhetsområden och arbetsmarknadens avtalsområden inte fullt ut överensstämmer. Arbetslösheten inom ett avtalsområde
påverkar därför arbetslöshetsavgiften respektive
medlemsavgiften i begränsad omfattning. Därför
utgör arbetslöshetsavgiften ett svagare incitament i lönebildningen än den hade gjort om
verksamhetsområden och avtalsområden hade
stämt överens fullständigt. Arbetslöshetskassornas
samorganisation har vidare framhållit att om
avgiften reduceras i stället för avskaffas så kommer den förväntade positiva effekten på med-
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lemsutvecklingen till viss del utebli samtidigt
som administrationskostnaderna för arbetslöshetsavgiften inte kommer minska. Såsom Statskontoret och Ekonomistyrningsverket framfört,
skulle emellertid ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften få betydande statsfinansiella konsekvenser.
Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften innebär att både arbetslösa och sysselsatta medlemmar kommer att betala samma avgift. Att gå från
arbetslöshet till arbete skulle därmed inte vara
förknippat med en högre avgift till arbetslöshetskassan. Den negativa marginaleffekt som
arbetslöshetsavgiften eventuellt medför skulle
därför upphöra. Det kan ha positiva effekter på
sysselsättningen. Dessutom kan det antas att ett
avskaffande skulle stimulera anslutningen till
arbetslöshetsförsäkringen i större utsträckning
än en reducering.
Sammantaget finns det, trots de ekonomiska
konsekvenserna, starka skäl för att avskaffa
arbetslöshetsavgiften. Regeringen anser därför
att arbetslöshetsavgiften bör avskaffas.
7.4.1.3 Följdändringar i lagen om
arbetslöshetskassor
Regeringens förslag: Till följd av avskaffandet av

arbetslöshetsavgiften ska vissa följdändringar
göras i lagen om arbetslöshetskassor. Bestämmelserna om det sammanlagda uttaget av avgifter och om när en arbetslöshetsavgift senast får
ändras ska tas bort. Vidare ska regeringen inte
längre ha möjlighet att meddela föreskrifter om
betalningen av arbetslöshetsavgiften. Bestämmelserna om medlemsavgifter för att täcka kostnader för arbetslöshetsavgift ska tas bort. Försäkringskassans uppgiftsskyldighet ska upphöra
och följdändringar ska göras för den kompletterande arbetslöshetskassan.

Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Försäkringskassan framhåller att det innebär en förenkling för kunder
med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning om
uppgiftsskyldigheten till arbetslöshetskassorna
tas bort samt att risken för fel i handläggningen
minskar eftersom uppgiftslämnande till viss del
görs manuellt. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen anser att finansieringsavgiften inte ska

få ändras efter inrapporteringsmånaden, om anledningen till ändringen är att de uppgifter som
har legat till grund för beräkningen av avgiften
har ändrats. Inga andra remissinstanser yttrar sig
särskilt över förslagen.
Skälen för regeringens förslag: Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften föranleder vissa
följdändringar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Bestämmelsen i 48 b § lagen om arbetslöshetskassor som begränsar det sammanlagda uttaget av avgifter kommer inte längre fylla någon
funktion och bör därför tas bort. Vidare bör bestämmelsen i 48 c § lagen om arbetslöshetskassor, som anger att en finansierings- eller arbetslöshetsavgift inte får ändras efter tolv månader
från utgången av den kalendermånad som avgiften avser, justeras så att den i fortsättningen endast gäller finansieringsavgiften. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen anser att bestämmelsen
även ska justeras på så sätt att finansieringsavgiften inte får ändras efter inrapporteringsmånaden. Konsekvenserna av ett sådant förslag är
emellertid inte tillräckligt utredda. Regeringen
föreslår mot den bakgrunden ingen justering av
den tid inom vilken finansieringsavgiften senast
får ändras. Det kan dock finnas anledning att i
ett annat sammanhang återkomma till frågan.
Regeringens bemyndigande i 49 § lagen om
arbetslöshetskassor bör ändras så att det endast
gäller finansieringsavgiften. Vidare bör bestämmelsen i 41 § lagen om arbetslöshetskassor, som
reglerar medlemsavgifter, ändras så att en arbetslöshetskassa inte kan ta ut en avgift för att
täcka kostnader för arbetslöshetsavgift. Mot den
bakgrunden saknas det skäl att ha kvar definitionen av arbetslös, varför bestämmelsen i 41 a §
lagen om arbetslöshetskassor bör utgå.
Försäkringskassans uppgiftsskyldighet enligt
94 f § lagen om arbetslöshetskassor bör upphöra
eftersom arbetslöshetskassorna inte kommer att
ha behov av dessa uppgifter. Vidare bör det göras
följdändringar för den kompletterande arbetslöshetskassan genom att hänvisningarna i 87 §
tredje stycket justeras.
7.4.1.4 Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i

kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter ska
fortfarande gälla för arbetslöshetsavgift som av549
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ser tid före den 1 januari 2014. Försäkringskassans uppgiftsskyldighet ska fortsätta att gälla för
uppgifter som avser tid före den 1 januari 2014.
Promemorians förslag: Överensstämmer inte
med regeringens förslag. I promemorian föreslås
att lagändringarna ska träda i kraft den 15 januari
2014 men tillämpas för tid fr.o.m. den 1 januari
2014.
Remissinstanserna: Försäkringskassan framhåller att en ändring av uppgiftsskyldigheten
innebär en kostnad för att avveckla en funktion i
kommande it-system och att det därför är angeläget att myndigheten så snart som möjligt får
besked om ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
anser att det behövs en övergångsbestämmelse
till lagförslaget så att bestämmelsen som begränsar möjligheten att i efterhand ändra arbetslöshetsavgiften fortfarande gäller för arbetslöshetsavgift som avser tid före den 1 januari 2014. LO
förordar att lagändringen träder i kraft den
1 oktober 2013. Övriga remissinstanser har inte
berört förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Lagändringarna bör enligt regeringen träda i kraft så snart
som möjligt. I lagrådsremissen föreslås att
lagändringarna ska träda i kraft den 15 januari
2014, men tillämpas för tid fr.o.m. den 1 januari
2014. Lagrådet har framhållit att tiden mellan det
att en författning kommer ut från trycket och
den träder i kraft i normalfallet bör vara minst
fyra veckor och endast i speciella undantagsfall
mindre än två veckor. Lagrådet anser att det är
viktigt att dessa tidsfrister upprätthålls, men anser också att det är viktigt att en lag inte tillämpas retroaktivt om det inte finns starka skäl för
det. Enligt Lagrådets mening bör tiden för
ikraftträdandet av de aktuella lagändringarna
flyttas fram om inte lagförslagen – med ikraftträdande den 1 januari 2014 – kan föreläggas
riksdagen i sådan tid att ovan angivna tidsfrister
kan respekteras. Regeringen bedömer att lagförslagen kan föreläggas riksdagen i sådan tid att
lagändringarna, även med beaktande av ovan angivna tidsfrister, kan träda i kraft den 1 januari
2014. Ett ikraftträdande den 1 januari 2014 bedöms också ge arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan tillräckligt med tid för anpassningar. Lagändringarna bör därför träda i kraft
den 1 januari 2014.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har
påtalat att det finns behov av en övergångsbe550

stämmelse. Regeringen anser att äldre föreskrifter bör fortsätta att gälla för arbetslöshetsavgift
som avser tid före den 1 januari 2014. Vidare bör
Försäkringskassans uppgiftsskyldighet fortsätta
att gälla för uppgifter som avser tid före den 1
januari 2014. Övergångsbestämmelser med
denna innebörd bör därför införas.
7.4.1.5 Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för staten
Att avskaffa arbetslöshetsavgiften innebär att
statens intäkter från arbetslöshetskassorna endast utgörs av finansieringsavgifter. Enligt regeringens prognos bedöms statens intäkter minska
med 2,8 miljarder kronor under 2014, med 2,5
miljarder kronor under 2015, med 2,0 miljarder
kronor under 2016 och med 1,7 miljarder kronor
under 2017.
Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften antas
bidra till att fler väljer att bli medlemmar i en arbetslöshetskassa, vilket innebär ökade intäkter
till staten via finansieringsavgiften. Det är emellertid svårt att bedöma storleken på denna effekt.
Om medlemsantalet ökar med ca 200 000 personer, som lite förenklat antas vara proportionerligt fördelade mellan arbetslöshetskassorna,
bedöms intäkterna från finansieringsavgiften öka
med knappt 0,2 miljarder kronor. Fler medlemmar innebär även att fler personer kommer ha
rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen, vilket kan antas leda till högre utgifter för
arbetslöshetsersättning.
Arbetslöshetsavgifternas andel av utgifterna
Statens intäkter från arbetslöshetsavgiften och
finansieringsavgiften utgjorde 38 procent av utgifterna för arbetslöshetsersättningen under
2012. Med enbart finansieringsavgiften skulle
medlemmarna ha finansierat omkring 20 procent
av dessa utgifter. Graden av egenfinansiering
kommer dock att variera med utgifterna eftersom finansieringsavgiften, till skillnad från
arbetslöshetsavgiften, inte är relaterad till utbetalda medel.
Medlemmarnas avgifter
Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften leder till
att sysselsatta medlemmar i flertalet av arbetslöshetskassorna får en sänkning av medlemsavgiften och att det inte längre kommer vara någon
skillnad i avgift mellan sysselsatta och arbetslösa.
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En annan effekt är att skillnaderna i medlemsavgift mellan olika arbetslöshetskassor kommer
att minska betydligt. De kvarstående skillnaderna kommer främst att bestå av varierande
administrativa kostnader och skillnader i finansieringsavgift till följd av att den genomsnittliga
inkomstrelaterade dagpenningen varierar något
mellan arbetslöshetskassorna.
Den genomsnittliga medlemsavgiften är för
närvarande ca 200 kronor per månad och sysselsatt medlem, men varierar mellan 85 kronor för
Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa och 390 kronor för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. Vid ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften skulle den
genomsnittliga avgiften vara ca 110 kronor per
månad och variera mellan ca 85 och 165 kronor
med nuvarande avgiftsbelopp. Den genomsnittliga avgiftsminskningen skulle i detta fall uppgå
till ca 90 kronor per månad och sysselsatt medlem. För de tio arbetslöshetskassor som med
nuvarande struktur har de högsta medlemsavgifterna motsvarar minskningen i genomsnitt ca
170 kronor per månad och för den arbetslöshetskassa med högst avgift, Hotell- och restauranganställdas, drygt 250 kronor per månad. För
närvarande är det enbart sju arbetslöshetskassor
som inte betalar någon arbetslöshetsavgift och
vars medlemmar därmed inte skulle påverkas direkt vid ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften.
Kostnader för administration
Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften bedöms
inte medföra ytterligare kostnader för vare sig
arbetslöshetskassorna eller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Förslaget
innebär
tvärtom att de administrativa kostnaderna sannolikt kommer att minska för arbetslöshetskassorna eftersom de inte längre behöver skilja på
arbetslösa och sysselsatta medlemmar i detta avseende.
Konsekvenser för jämställdheten
Jämställdhetskonsekvenserna av att avskaffa arbetslöshetsavgiften bedöms sammantaget vara
små. När den förhöjda finansieringsavgiften,
som sedermera ersattes av arbetslöshetsavgiften,
infördes minskade antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna i samma utsträckning bland
kvinnor och män. Könsfördelningen är jämn sett
till det totala antalet anslutna, men relativt
ojämnt fördelad mellan olika branscher och arbetslöshetskassor. Eftersom arbetslöshetsavgiften i hög grad varierar mellan arbetslöshetskas-

sorna, kan den genomsnittliga förändringen i
medlemsavgiften därmed vara olika stor för
kvinnor och män. De tio arbetslöshetskassor
som vid en eventuell reform får störst avgiftssänkning har i genomsnitt en större andel män
som medlemmar, omkring två tredjedelar. I den
arbetslöshetskassa som får allra störst sänkning,
Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetskassa, är dock majoriteten av medlemmarna
kvinnor.
Övriga konsekvenser
Förslagen förväntas inte ha några konsekvenser
som påverkar Sveriges internationella åtaganden.
Förslagen bedöms inte heller få några särskilda
konsekvenser för miljön eller företagen.
7.4.1.6 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:239)
om arbetslöshetskassor
41 §
Paragrafen, som reglerar arbetslöshetskassornas
möjlighet att ta ut medlemsavgifter, har ändrats
till följd av att arbetslöshetsavgiften avskaffas.
I första stycket har möjligheten att ta ut medlemsavgift för att täcka kostnad för arbetslöshetsavgift tagits bort. Paragrafens andra stycke,
om begränsningar i möjligheten att ta ut sådan
medlemsavgift, har tagits bort.
48 c §
Paragrafen anger när arbetslöshetskassans avgifter till staten senast får ändras. Till följd av att
arbetslöshetskassorna numera inte ska betala någon arbetslöshetsavgift har paragrafen ändrats så
att den inte längre omfattar arbetslöshetsavgiften.
49 §
Regeringens möjlighet att meddela föreskrifter
om betalning av arbetslöshetsavgiften har tagits
bort till följd av att arbetslöshetsavgiften avskaffas.
87 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den
kompletterande arbetslöshetskassan.
I tredje stycket har hänvisningarna till bestämmelserna om arbetslöshetsavgift och Försäkringskassans uppgiftsskyldighet tagits bort eftersom arbetslöshetskassorna, inklusive den
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kompletterande arbetslöshetskassan, inte längre
ska betala någon arbetslöshetsavgift.
I paragrafen har dessutom vissa språkliga och
redaktionella ändringar gjorts utan att någon
ändring i sak är avsedd.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
innebär att januari 2014 är den första månaden
för vilken arbetslöshetskassorna inte ska betala
någon arbetslöshetsavgift till staten. Bestämmelserna innebär vidare att Försäkringskassan fortsätter att vara uppgiftsskyldig för uppgifter som
avser tid före den 1 januari 2014.
7.4.2

Ändringar i ordningslagens
bestämmelser om
ersättningsskyldighet

7.4.2.1 Ärendet och dess beredning

I december 2012 förordnade chefen för Justitiedepartementet en utredare att bistå departementet med att överväga och föreslå hur skyldigheten att ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster bör utformas för att begränsa kostnadsansvaret för
dem som i dag är betalningsskyldiga.
Utredaren överlämnade i april 2013 promemorian
Ersättning
för
polisbevakning
(Ds 2013:24). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 12 avsnitt 1. Författningsförslagen finns i bilaga 12 avsnitt 2. Promemorian
har remissbehandlats. En förteckning över
remissinstanserna finns i bilaga 12 avsnitt 3. En
sammanställning av remissvaren finns tillgänglig
i Justitiedepartementet (dnr Ju2013/3530/L4).
Rikspolisstyrelsen har under beredningen av
ärendet beretts tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget att avskaffa ersättningsskyldigheten.
Rikspolisstyrelsens synpunkter finns tillgängliga
i Justitiedepartementet (dnr Ju2013/3530/L4).
Lagrådet
Lagförslaget, som innebär att ersättningsskyldigheten i 2 kap. 26 § ordningslagen (1993:1617)
avskaffas, är av sådan beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.
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7.4.2.2 Ersättningsskyldigheten för polisens
kostnader för ordningshållning
avskaffas
Regeringens förslag: Skyldigheten att ersätta
polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster ska tas bort.
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2014. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Huvudförslaget i
promemorian är att den i 2 kap. 26 § ordningslagen föreskrivna skyldigheten att ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster sätts ned till hälften. Det lämnas även
två alternativa förslag. De alternativa förslagen
innebär att samtliga anordnare jämställs genom
att undantaget för ideella föreningar i 2 kap. 26 §
andra stycket ordningslagen upphävs. Samtidigt
föreslås att det införs ett tröskelbelopp eller ett
grundavdrag på ett prisbasbelopp (44 500 kronor
år 2013) och att ersättningsskyldigheten sätts
ned till hälften eller till tre fjärdedelar. I promemorian behandlas även möjligheten att helt avskaffa ersättningsskyldigheten.
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, däribland Statskontoret, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Riksidrottsförbundet, Folkets Hus och Parker samt de
idrottsförbund och idrottsklubbar som har yttrat sig, avstyrker eller är kritiska till förslaget att
halvera ersättningsskyldigheten. Flera av
remissinstanserna understryker att grundprincipen bör vara att polisens kostnader för ordningshållning ska bekostas av det allmänna.
Svenska Hockeyligan m.fl. anser att s.k. idrottsaktiebolag ska likställas med ideella föreningar
och därigenom undantas från ersättningsskyldighet. Konkurrensverket pekar på att det från
konkurrenssynpunkt är väsentligt att alla potentiella arrangörer behandlas lika och att förslaget
innebär att det alltjämt kommer att föreligga en
diskriminering mellan arrangörer som är ideella
föreningar och andra arrangörer. Sveriges Kommuner och Landsting menar att det är orimligt att
kommuner, landsting och regioner ska svara för
polisens kostnader vid stadsfestivaler och liknade

PROP. 2013/14:1

arrangemang, oavsett i vilken associationsform
de valt att bedriva verksamheten.
Förvaltningsrätten i Göteborg, Justitiekanslern,
Åklagarmyndigheten, Kulturrådet m.fl. tillstyrker
eller har inget att invända mot förslaget. Rikspolisstyrelsen ställer sig i princip bakom de tankegångar som ligger till grund för både huvudförslaget och de alternativa förslagen men ifrågasätter den föreslagna ersättningsnivån.
Övriga remissinstanser som uttalar sig särskilt
om de två alternativa förslagen avstyrker dem
eller är kritiska. Konkurrensverket menar att inriktningen mot en mer konkurrensneutral lösning i och för sig är bra men framhåller samtidigt, i likhet med Statskontoret, att det saknas en
fullständig analys över vilka konsekvenser förslagen får och att frågan behöver utredas närmare.
Flera remissinstanser, däribland Förvaltningsrätten i Göteborg, Statskontoret, Sveriges Kommuner och Landsting, Riksidrottsförbundet och
Folkets Hus och Parker, pekar på olika avgränsnings- och tillämpningsproblem med dagens reglering bl.a. när det gäller begreppen ”vinstsyfte”
och ”vid tillställningen”. Vissa av remissinstanserna efterlyser förtydliganden i dessa avseenden
medan andra anser att lagstiftningen bör ändras.
Rikspolisstyrelsen, som under hand har beretts
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att avskaffa ersättningsskyldigheten, vidhåller tidigare
lämnade synpunkter men har inget att invända
mot förslaget. Styrelsen understryker betydelsen
av att huvudregeln även fortsättningsvis ska vara
att anordnaren har huvudansvaret för ordningen
och säkerheten vid offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster.
Skälen för regeringens förslag: En allmän
utgångspunkt är att huvudansvaret för ordning
och säkerhet vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar vilar på anordnaren. En
förutsättning för att en sammankomst eller en
tillställning över huvud taget ska få äga rum är
att anordnaren kan fullgöra de skyldigheter i
fråga om ordning och säkerhet som ankommer
på henne eller honom. Anordnaren kan fullgöra
sina skyldigheter själv eller genom att anlita personal, t.ex. funktionärer eller ordningsvakter.
Anordnaren kan också vidta andra åtgärder, t.ex.
utforma in- och utgångar på visst sätt, begränsa
antalet åskådare eller förlägga tillställningen eller
sammankomsten till en tidpunkt eller plats som
medför mindre risk för ordningsstörningar.

Polismyndigheten får meddela de villkor som
behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet
vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får innefatta en skyldighet att anlita personal
av olika slag. Det kan t.ex. vara fråga om ordningsvakter eller publikvärdar.
Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig
tillställning ska enligt 2 kap. 26 § ordningslagen
ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla
ordning vid tillställningen. Om det finns särskilda skäl får också den som i vinstsyfte anordnar en allmän sammankomst åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet. Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana ideella föreningar som
anges i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. s.k. allmännyttiga ideella
föreningar. Ersättningsskyldigheten får sättas
ned eller efterges, om det finns särskilda skäl.
Beslut med anledning av en ansökan om tillstånd
att anordna en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning eller anmälan om sådana ska
bl.a. innehålla uppgift om det högsta belopp som
anordnaren kan komma att åläggas att betala i
ersättning för polisbevakning. Beslut om ersättningens storlek fattas sedan av polismyndigheten
när sammankomsten eller tillställningen har ägt
rum. Därvid får inte det högsta belopp som har
angetts i beslutet med anledning av tillståndet
eller anmälan överskridas.
Regeringen har meddelat föreskrifter om hur
polismyndighetens kostnader för ordningshållning ska beräknas. Sådana föreskrifter finns i
förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m. Ersättningen tillfaller
staten.
Den nationella samordnaren för att motverka
brottslighet i samband med idrottsarrangemang
(dir. 2011:22) föreslog i delbetänkandet Mindre
våld för pengarna (SOU 2012:23) att ersättningsskyldigheten för s.k. idrottsaktiebolag ska
avskaffas. I betänkandet, som överlämnades i
april 2012, behandlas av naturliga skäl endast frågan om ersättningsskyldighet vid idrottsarrangemang. Betänkandet har remitterats. Flera
remissinstanser efterfrågade en bredare analys
som innefattade t.ex. anordnare av konserter och
festivaler samt bolag inom andra idrotter. Regeringen gick inte vidare med förslaget utan i stället beslutades det uppdrag som resulterade i de
förslag som behandlas i denna proposition.
Frågan om ersättning för polisbevakning enligt 2 kap. 26 § ordningslagen handlar ytterst om
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huruvida kostnaderna för polisens insatser ska
bäras av det allmänna eller av den som ger upphov till dem. Bestämmelserna om ersättningsskyldighet syftar till att säkerställa att den som
av kommersiella skäl anordnar t.ex. en fotbollsmatch, festival eller konsert som kan medföra
ordningsstörningar också står för kostnaderna
för dessa. Att de skäl som låg bakom att bestämmelsen infördes i och för sig var välgrundade innebär dock inte att regleringen är oproblematisk.
Som flera remissinstanser pekar på ger regleringen upphov till avgränsnings- och tillämpningsproblem. Dessa problem löses inte genom
att halvera ersättningsskyldigheten. Rättspraxis
har också bidragit till diskussion om regleringen.
Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom i
mars 2013 avseende en av Sveriges största stadsfestivaler, gratisevenemanget Kulturkalaset 2010
i Göteborg (se avsnitt 7.5 i promemorian), att
Kulturkalaset får anses ha anordnats i vinstsyfte i
den mening som avses i 2 kap. 26 § ordningslagen. Regleringen har också ifrågasatts utifrån ett
konkurrensrättsligt perspektiv. Konkurrensverket
menar att det bör sakna betydelse om arrangören
är en ideell förening eller bedriver sin verksamhet i en annan associationsform för frågan om
ersättningsskyldighet.
Rikspolisstyrelsen menar att det kan behövas
ett ekonomiskt incitament som styrmedel för att
anordnarna ska bli motiverade att ta ett större
ansvar för ordning och säkerhet, t.ex. arbeta hårdare för en god supporterkultur, anlita fler
publikvärdar och arenautbildade ordningsvakter
samt förlägga matcher på familjevänliga tider.
Riksidrottsförbundet, liksom flera av de idrottsförbund och klubbar som har yttrat sig, anser
däremot att ersättningsskyldigheten är kontraproduktiv. Genom att polis och klubbar ställs
mot varandra i ersättningsfrågan försvåras samarbetet mellan parterna, något man menar kan
komma att påverka säkerheten negativt.
Polisen har under senare tid noterat ett ökat
intresse hos anordnare att ta ett större ansvar för
ordning och säkerhet. Det är en utveckling som
regeringen välkomnar och som måste fortsätta.
Utgångspunkten är och ska även fortsättningsvis
vara att huvudansvaret för ordning och säkerhet
vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilar på anordnaren. Att anordnare
ska svara för polisens bevakningskostnader i
samband med sådana evenemang ter sig mot den
bakgrunden i och för sig rimligt. Detta måste
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dock vägas mot nackdelarna med den nuvarande
regleringen och de avgränsningsproblem som
finns.
Som konstateras i promemorian genererar ersättningsskyldigheten ett relativt litet tillskott till
statskassan. Att behålla skyldigheten enbart av
statsfinansiella skäl framstår således inte som
motiverat. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv går det inte att bortse från de administrativa kostnader och det stora antal domstolsprocesser som regleringen ger upphov till.
Det bör framhållas att det inte bara är företrädare för idrottsrörelsen som är kritiska till den
nuvarande ordningen. Regleringen ifrågasätts av
flera olika skäl och av skilda intressenter. Att regleringen saknar acceptans hos många gör att det
finns anledning att fråga sig om den är utformad
på ett tillfredsställande sätt och anpassad till dagens förhållanden med andra former av evenemang och arrangörer än de som man såg framför
sig när regleringen infördes. Att tillsätta ytterligare en utredning som får i uppgift att titta på
frågan i grunden bedöms i nuläget inte som
lämpligt. Regeringen finner vid en samlad bedömning att övervägande skäl i stället talar för
att ersättningsskyldigheten bör avskaffas. Regeringen föreslår därför att bestämmelsen om ersättningsskyldighet i 2 kap. 26 § ordningslagen
upphävs.
Det är viktigt att framhålla att förslaget att
anordnare av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska befrias från skyldigheten att ersätta staten för polisbevakning inte
innebär någon förändring av ansvarsfördelningen
när det gäller ordningshållningen. Huvudansvaret för ordning och säkerhet ska även fortsättningsvis ligga på anordnaren. Det får således inte
förekomma att polisens resurser tas i anspråk för
uppgifter som kan anförtros annan personal,
t.ex. entrévärdar eller ordningsvakter. Anordnare
av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste också fortsätta att bedriva ett
aktivt arbete med att förebygga och minska förekomsten av ordningsstörningar. Redan i dag
finns regler som syftar till att säkra att anordnare
vidtar de åtgärder som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Polisen kan bl.a.
meddela villkor om hur många ordningsvakter
som ska anlitas och det högsta antalet besökare
som får släppas in. Om kravet på ordning och
säkerhet inte kan tillgodoses finns ytterst möjligheten att vägra tillstånd till en tillställning med
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den omfattning och utformning som anordnaren
har avsett.
För att säkerställa att avskaffandet av ersättningsskyldigheten inte får oönskade konsekvenser, t.ex. att anordnare övervältrar sina skyldigheter på polisen, bör effekterna utvärderas. Det
bör också övervägas om det behövs några ändringar i lagstiftningen för att långsiktigt förhindra att det sker en sådan ansvarsförskjutning.
Om det visar sig att dessa åtgärder inte är tillräckliga kan det bli aktuellt att överväga att
återinföra någon form av ersättningsskyldighet
för i vart fall kommersiellt inriktade tillställningar och sammankomster med särskilda ordningsproblem.
Fortsatt ersättningsskyldighet för försumliga
anordnare
Anordnare som inte fullgör sin ansöknings- eller
anmälningsskyldighet i tid eller inte följer de
ordnings- och säkerhetsföreskrifter som har
meddelats för tillställningen ska enligt 2 kap.
27 § ordningslagen åläggas att betala polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid
sammankomsten eller tillställningen, i den mån
kostnaderna beror på anordnarens försummelse.
Ersättningsskyldigheten kan åläggas anordnare
av offentliga tillställningar och anordnare av sådana allmänna sammankomster som anordnas i
vinstsyfte.
Möjligheten för polismyndigheten att ålägga
försumliga anordnare att ersätta de kostnader
som myndigheten har åsamkats till följd av försumligheten bör enligt regeringens mening finnas kvar.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagändringarna bör träda i kraft så snart som
möjligt. Regeringen föreslår att det sker den 1
januari 2014.
Några remissinstanser anser att de föreslagna
lagändringarna bör tillämpas retroaktivt. Några
sådana starka skäl som krävs för detta föreligger
dock inte. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som anordnas efter den 31
december 2013 bör träffas av den nya regleringen. Äldre föreskrifter bör fortsätta att gälla
för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har ägt rum före ikraftträdandet.
Detta bör komma till uttryck i en övergångsreglering.

Konsekvenser
Det inkomstbortfall för staten som ett genomförande av förslaget leder till blir begränsat. Regeringen uppskattar inkomstbortfallet till
20 000 000 kronor per år. Förslaget innebär
också att polisens administrativa kostnader liksom antalet domstolsprocesser kommer att
minska.
7.4.2.3 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617)
2 kap.
11 §
I paragrafen regleras bland annat vad ett beslut
med anledning av en ansökan eller en anmälan
enligt 6 § ska innehålla. Ändringen innebär att
sista meningen har tagits bort som en följd av att
26 § har upphävts. Därutöver har en språklig
ändring gjorts.
27 §
I paragrafen regleras en anordnares ersättningsskyldighet gentemot polismyndigheten vid försummelse. I första stycket har en mindre språklig
ändring gjorts. Paragrafens andra stycke har
tagits bort till följd av att 26 § har upphävts. Det
nya andra stycket är oförändrat i sak. En mindre
språklig justering har gjorts.
Det bemyndigande som tidigare fanns i 26 §
sista stycket har flyttats till ett nytt fjärde stycke i
paragrafen.
28 §
I paragrafens sista stycke har hänvisningen till
26 § tagits bort som en följd av att paragrafen har
upphävts.
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Tabell 7.15 Förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar, bruttoeffekter i förhållande till föregående år
Miljarder kronor
Inkomstår

Skatt på arbete
Kommunalskatt
Förändrad medelutdebitering
Ändringar av grundavdraget (regionalt, pensionärer)
Ändrade avdragsregler (lånedatorer, pensionssparande m.m.)
Begränsat avdrag för allmän pensionsavgift
Övrigt
Statlig skatt
Skiktgränsjusteringar
Övrigt
Skattereduktioner
Skattereduktion jobbskatteavdrag
Husavdrag (skattereduktion för ROT- och RUT-tjänster)
Skattereduktion allmän pensionsavgift
Övrigt
Socialavgifter
Sänkning socialavgift
Nedsättning socialavgift
Skatt på kapital
Inkomstskatt, företag
Sänkt skattesats, begränsning av ränteavdrag
Andelar i handelsbolag, underskottsföretag
Avskaffad schablonintäktsbeskattning bostadsrättsföreningar
Övrigt
Fastighetsskatt
Småhus: sänkt skattesats, begränsat markvärde, frysning, kommunal avg.
Hyreshus: sänkt skattesats, frysning, övergång till kommunal avg.
Begränsningsregel, nytt taxeringsförfarande
Vattenkraft: skattesatsändringar
Övriga skatter på kapital
Investeraravdrag
Investeringsfonder samt investeringssparkonto
Ändrade regler för kapitalförsäkringar
Höjd kapitalvinstskatt för bostäder
Ändrade uppskovsregler
Höjt belopp för uthyrning av privatbostäder
Ändrade 3:12-regler, sänkt expansionsfondsskatt, penninglån
Förmögenhetsskatt: höjda fribelopp, sänkt skatt, fryst underlag, slopad
Höjd stämpelskatt
Skatt på konsumtion
Mervärdesskatt
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import
Sänkt skatt på restaurang och catering
Övrigt
Skatt på energi och miljö
Energiskatt
Koldioxidskatt
Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m.
Gödselmedelsskatt
Skatt på termisk effekt
Övrigt
Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror
Skatt på vägtrafik m.m.
Skatt på tobak
Skatt på alkohol
Övrigt
Restförda och övriga skatter
Insolvens
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Totala skatteintäkter, exkl. kommunal utdebitering
Källa: Egna beräkningar.
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2010

2011

2012

-11,9 -47,1 -14,4
0,3 -0,2 -2,8
-1,8
1,3
0,7
-1,9 -3,5
2,1
0,4

2008

-7,6
-7,5

0,4
1,0
1,1

0,0

2009

-4,2
-4,2

0,0

-11,4 -21,8 -10,0
-10,7 -10,8 -10,0
-0,7 -11,0

-7,5

0,0
0,0

-0,4
0,0

0,0

-0,3

-0,3
-0,3

-1,6

-0,1

-1,6
0,9
0,7

-0,1
2,1
0,0

-3,6
-3,9
-0,4

-0,2
-0,2

0,6
4,3

2014

2015

2016

2017

1,1 -19,6
1,2 -2,5
2,4
-1,2 -2,5

-0,3
-0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

-0,1
0,0

-0,1
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

-0,3

0,0

0,0

-1,8
0,4
0,0

-0,3
0,2
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,3

-0,7 -20,9
-0,4 -12,8
-0,4 -8,1
4,5
1,5
3,8
1,7
3,8
1,6
0,2

0,0

2013

0,0
-3,3
-3,0
-0,3
0,0 -12,0
-12,0
0,0

-0,1
0,0
-0,3 -0,1
1,6 -13,0
-0,1 -7,2
-7,2

0,7

1,5

-0,1
0,0

-0,6
-0,6

-0,2

1,1
3,2

0,5

1,5
0,6

1,7
1,6
0,2

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

0,4
-0,7
0,5
0,0

0,5
-0,1

0,0
-0,2

-0,2
-0,4

0,6

-0,2

0,0

0,1

-4,5
-5,4

3,0
0,5

1,1
0,0

1,1
-0,1
-0,1

-0,1
0,0

0,0
0,0

0,5
2,3
1,1
-0,1

0,0
0,5
0,5
0,0

0,0
1,2
0,1
1,1

0,0
-0,1
-0,1

1,3
0,2
0,2

0,7
0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0
0,0

0,1
0,1

0,2
-0,2
-0,1

0,2

-0,1

6,7
0,2

-0,1
0,0

0,1
-0,2
0,0

0,7
-0,5
0,0

0,2
2,6
0,3
1,5

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

-0,1
0,1
0,2

0,0
0,7
0,9
-0,2

-5,4
0,1

-0,4
0,8
3,9
2,2
1,5
0,3
-0,1
0,0

0,0
0,0

-0,1
-0,1

-1,2
-1,2

0,1
0,8
0,8

0,7
-0,4

0,2
-0,1
0,2

-0,7

-0,7 -46,1 -13,5
1,1 -47,4 -14,1

-0,4

-0,3

-0,1

0,0

-0,7

-0,3

-0,1

0,0

-6,8
-6,8

-2,9 -9,0 -18,2
-4,0 -11,4 -18,2
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8 Utgifter

barn, ålderspensionärer samt asylsökande),
men även på reformförslag i denna proposition.

Sammanfattning

–

De takbegränsade utgifterna beräknas öka
med ca 134 miljarder kronor 2012–2017.
Som andel av BNP faller de dock från
28,7 procent till 26,6 procent under samma
period.

–

Nära 50 procent av ökningen, 66 miljarder
kronor, kan hänföras till utgifterna på budgetens utgiftsområden exklusive statsskuldsräntorna.

–

Återstoden av ökningen av de takbegränsade utgifterna är hänförlig till ålderspensionssystemets utgifter som väntas öka
med ca 68 miljarder kronor mellan 2012–
2017. Det beror främst på högre inkomstoch tilläggspensioner till följd av pris- och
löneökningar men också på att antalet
pensionärer ökar under perioden.

–

De reformer på utgiftssidan som föreslås
inom bl.a. områdena utbildning och forskning, arbetsmarknad samt kommunsektorn
ökar de takbegränsade utgifterna med
1 miljard kronor 2014 jämfört med 2013.
År 2015 upphör flera tillfälliga satsningar,
vilket innebär att utgifterna minskar med
6 miljarder kronor jämfört med 2014. År
2016 ökar utgifterna till följd av reformer
med 2 miljarder kronor.

–

Jämfört med bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition minskar budgeteringsmarginalen 2014–2017 med mellan
6 och 16 miljarder kronor per år. Minskningen beror främst på högre volymer i
flera av de regelstyrda transfereringssystemen (t.ex. ökar antalet sjukskrivna,

–

De takbegränsade utgifterna för 2013 bedöms bli något högre än ursprungligt anvisade medel i statens budget, främst till följd
av högre utgifter under utgiftsområde 27
Avgiften till Europeiska unionen.

I detta avsnitt redovisas och analyseras utvecklingen av utgifterna i statens budget och de takbegränsade utgifterna 2012–2017. Vidare lämnas
förslag till utgiftsramar för 2014 och en preliminär fördelning av utgifter per utgiftsområde för
2015–2017. Utgiftsutvecklingen analyseras dels
som förändring mellan år, dels som förändring
jämfört med bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition. Slutligen görs en uppföljning av utgifterna för 2013 där de största avvikelserna gentemot de ursprungligen anvisade
medlen i statens budget kommenteras.

8.1

Utgifterna på statens budget och
takbegränsade utgifter

Utgiftssidan på statens budget delas in i 27 utgiftsområden och posten Minskning av anslagsbehållningar. Till budgetens utgiftssida hör även
Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen (se avsnitt 9.2.1). De utgifter som omfattas av utgiftstaket för staten, de
s.k. takbegränsade utgifterna, omfattar utgiftsområde 1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
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De takbegränsade utgifterna beräknas öka med
134 miljarder kronor 2012–2017 (se tabell 8.1).
Nära 50 procent av ökningen, 66 miljarder kronor, kan hänföras till utgifterna på budgetens
utgiftsområden exklusive statsskuldsräntorna.
Uttryckt som andel av BNP beräknas dock dessa
utgifter vara lägre 2017 än 2012. Återstoden av
ökningen av de takbegränsade utgifterna är
hänförlig till ålderspensionssystemets utgifter.
Dessa beräknas öka med 68 miljarder kronor
2012–2017. Uttryckt som andel av BNP motsvarar detta en ökning med 0,4 procentenheter.
Utgifterna för statsskuldsräntor beräknas
minska med drygt 5 miljarder kronor 2012–
2017, vilket huvudsakligen beror på att utgifterna för statsskuldsräntorna var ovanligt höga
2012 på grund av kursförluster vid ingåendet av
nya lån och valutakursförluster för skulder i utländsk valuta. År 2015 beräknas ränteutgifterna
också bli tillfälligt höga till följd av att en realobligation förfaller till betalning. År 2013, 2014
och 2017 förväntas nivån på statsskuldsräntorna
vara relativt låg. Förutom de ovan nämnda tillfälliga effekterna så är det främst två faktorer
som påverkar ränteutgifterna under prognosperioden: låga men stigande marknadsräntor och
en minskande statsskuld fr.o.m. 2015.
Budgeteringsmarginalen, dvs. skillnaden mellan utgiftstaket och de takbegränsade utgifterna,
beräknas uppgå till 29 miljarder kronor 2013
samt till 16 och 22 miljarder kronor 2014 respektive 2015. I procent av de takbegränsade utgifterna motsvarar det 2,7 procent, 1,5 procent
respektive 2,0 procent. År 2016 och 2017 beräknas budgeteringsmarginalen uppgå till 44 respektive 40 miljarder kronor (3,9 procent respektive 3,4 procent av de takbegränsade utgifterna). 147

147

Regeringen

använder

en

riktlinje

som

anger

att

budgeteringsmarginalen bör vara minst 1 procent av de takbegränsade
utgifterna för innevarande år (t), minst 1,5 procent för år t+1, minst 2
procent för år t+2 och för t+3 minst 3 procent.
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Tabell 8.1 Utgifter på budgetens utgiftsområden och
takbegränsade utgifter 2012–2017
Miljarder kronor om inget annat anges.
Utfall Prognos
2012
2013

Utgifter på
utgiftsområden
exkl. statsskuldsräntor1
Procent av BNP
Statsskuldsräntor m.m. 1
Procent av BNP
Summa
utgiftsområden
Procent av BNP
Ålderspensionssystemet vid
sidan av statens
budget
Procent av BNP
Takbegränsade
utgifter2
Procent av BNP
3

Utgiftstak
Budgeteringsmarginal

Förslag Beräknat
2014
2015

2016

2017

784

810

833

835

834

850

22,0

22,3

22,2

21,2

20,1

19,5

27,4

16,2

22,1

26,9

23,6

21,9

0,8

0,4

0,6

0,7

0,6

0,5

811,1

825,9

855,1

861,4

857,4

871,4

22,8

22,8

22,8

21,9

20,7

20,0

238,5

256,8

257,7

270,5

289,8

306,9

6,7

7,1

6,9

6,9

7,0

7,1

1 022,2 1 066,5 1 090,7 1 105,0 1 123,5 1 156,4
28,7

29,4

29,1

28,1

27,1

26,6

1 084

1 095

1 107

1 127

1 167

1 196

61,8

28,5

16,3

22,0

43,5

39,6

1

Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit.
2
Utgiftsområden på statens budget (exklusive statsskuldsräntor) och ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
3
Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket för 2016 och bedömning av nivå för
2017 (se avsnitt 5.4).
Källa: Egna beräkningar.

8.1.1

Utgiftsramar för 2014

Regeringens förslag: Utgifterna för 2014 fördelas

på utgiftsområden enligt tabell 8.2.
Beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2014 enligt tabell 8.2 godkänns.
Beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2014
enligt tabell 8.2 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet
med 3 kap. 2 § riksdagsordningen ska förslaget
till statens budget innehålla en fördelning av anslagen på utgiftsområden. Regeringens förslag
till ramar för 2014 redovisas i tabell 8.2. En närmare redovisning av utgiftsramarna för 2014,
och beräkningen av den preliminära fördelningen
av utgifterna per utgiftsområde för 2015–2017,
finns i avsnitt 8.1.2.
Diagram 8.1 ger en översikt över den föreslagna fördelningen av de takbegränsade utgifterna 2014. Störst är posten Ålderspensions-
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systemet vid sidan av statens budget som uppgår
till 24 procent av de takbegränsade utgifterna.
Därefter följer utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
samt utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommunerna, som bägge uppgår till 9 procent av
de takbegränsade utgifterna. Posten Övrigt
innehåller de 15 minsta utgiftsområdena (1, 2, 3,
5, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 och 24),
summan av dessa uppgår till 15 procent av de
takbegränsade utgifterna.

Tabell 8.2 Utgiftsramar 2014
Tusental kronor
Utgiftsområde

Diagram 8.1 Fördelning av de takbegränsade utgifterna
2014
UO 27 Avgiften
UO 11
till Europeiska
Ekonomisk
unionen
trygghet vid
ålderdom
UO 4
Rättsväsendet

Ålderspensionssystemet vid
sidan av
statens budget

Övrigt

UO 10
Ekonomisk
trygghet vid
sjukdom och
funktionsnedsättning

UO 22
Kommunikationer
UO 6 Försvar
och samhällets
krisberedskap
UO 16
Utbildning och
universitetsfors
kning

UO 9
Hälsovård,
sjukvård och
social
UO 14
omsorg Arbetsmarknad
och arbetsliv

UO 25 Allmänna
bidrag till
kommuner
UO 12
Ekonomisk
trygghet för
familjer och
barn

Anm.: I posten Övrigt ingår utgiftsområde 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 23 och 24.
Källa: Egna beräkningar.

Utgiftsram 2014

1

Rikets styrelse

12 896 040

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 121 162

3

Skatt, tull och exekution

10 515 523

4

Rättsväsendet

40 291 647

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

47 196 317

7

Internationellt bistånd

31 830 988

2 018 087

8

Migration

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

62 160 768

9 919 331

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning

96 519 847

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

39 012 596

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

81 610 132

13

Integration och jämställdhet

12 431 994

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

70 374 895

15

Studiestöd

21 005 141

16

Utbildning och universitetsforskning

60 110 013

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 880 425

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

1 229 683

19

Regional tillväxt

2 972 701

20

Allmän miljö- och naturvård

5 155 997

21

Energi

22

Kommunikationer

45 427 646

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

15 278 336

24

Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

93 595 983

26

Statsskuldsräntor m.m.

22 084 200

27

Avgiften till Europeiska unionen

37 700 222

Minskning av anslagsbehållningar

-1 660 236

Summa utgiftsområden

2 829 958

5 588 403

1

855 097 799

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor1

833 004 899

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget

257 728 000

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

1 090 732 899
16 267 101
1 107 000 000

1

Inklusive minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Egna beräkningar.
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8.1.2

Utgifter 2013–2017

Regeringens förslag: Den preliminära fördel-

ningen av utgifter på utgiftsområden för 2015,
2016 och 2017 enligt tabell 8.3 godkänns som
riktlinje för regeringens budgetarbete.

Skälen för regeringens förslag: Utgiftsramen
för ett utgiftsområde anger den nivå som årets
anvisade anslagsmedel för området högst får
uppgå till. I tabell 8.3 redovisas för varje utgiftsområde utfallet för anslagsförbrukningen 2012,
utgiftsramarna för utgiftsområdena 2013, inklusive justeringar till följd av ändringar i budgeten,
en utgiftsprognos för 2013, förslag till utgiftsramar för 2014 och en preliminär fördelning av
utgifterna på utgiftsområdena för 2015–2017. I
prognosen för utgifterna per utgiftsområde för
2013, förslaget till utgiftsramar för 2014 och i
beräkningen av utgiftsramarna för 2015–2017
har hänsyn tagits till redan tidigare beslutade och
nu föreslagna eller aviserade utgiftsreformer och
besparingar (se avsnitt 8.1.3 och 8.2). Till grund
för prognoserna och utgiftsramarna ligger vidare
regeringens makroekonomiska förutsättningar,
volymantaganden för vissa transfereringssystem
samt pris- och löneomräkningen av främst förvaltningsanslagen (se avsnitt 8.2.3).
Förbrukningen av anslagsbehållningar på anslag för förvaltnings- och investeringsändamål
för 2014–2017 redovisas samlat under posten
Minskning av anslagsbehållningar i stället för
under respektive utgiftsområde (se tabell 8.3).
Jämfört med 2012 beräknas de takbegränsade
utgifterna öka med 44 miljarder kronor 2013 och
med ytterligare 24 miljarder kronor 2014. År
2015 och 2016 förväntas den årliga utgiftsökningen bli lägre och uppgå till 14 respektive
18 miljarder kronor per år. År 2017 beräknas de
takbegränsade utgifterna öka med 33 miljarder
kronor. De huvudsakliga faktorerna bakom den
årliga förändringen av de takbegränsade utgifterna framgår av tabell 8.4 och redovisas i avsnitt
8.1.3.
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Tabell 8.3 Utgifter per utgiftsområde 2012–2017
Miljoner kronor
Utgiftsområde

2012
Utfall

2013
Anslag 1

2013
Prognos

2014
Förslag4

2015
Beräknat

2016
Beräknat

2017
Beräknat

1

Rikets styrelse

11 529

11 970

11 808

12 896

12 434

12 586

12 802

2

13 511

16 274

16 081

14 121

14 184

14 513

14 950

3

Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Skatt, tull och exekution

10 272

10 353

10 355

10 516

10 649

10 850

11 083

4

Rättsväsendet

38 213

39 392

38 434

40 292

41 240

41 965

42 831

5

Internationell samverkan

1 550

2 034

1 836

2 018

2 021

2 025

2 031

6

45 462

46 197

44 628

47 196

47 847

48 508

49 635

7

Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd

30 197

31 003

31 390

31 831

33 644

35 772

37 645

8

Migration

8 248

10 003

9 622

9 919

9 549

9 416

9 476

9

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och funktionsnedsättning
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

58 690

62 564

59 735

62 161

61 731

62 672

64 044

94 853

97 622

95 736

96 520

96 273

97 041

97 270

10
11

41 342

40 000

39 967

39 013

37 880

36 199

35 204

75 579

78 387

78 811

81 610

83 322

85 890

88 874

13

Ekonomisk trygghet för familjer
och barn
Integration och jämställdhet

6 753

10 476

9 097

12 432

13 531

14 391

14 377

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

66 633

68 388

69 393

70 375

67 306

64 932

63 484

15

Studiestöd

21 068

22 444

20 634

21 005

20 077

19 766

20 108

16

53 837

57 589

56 336

60 110

60 179

60 861

61 352

12 318

12 698

12 600

12 880

12 848

12 973

13 141

981

1 197

1 052

1 230

1 240

1 216

1 226

19

Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och
fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
Regional tillväxt

3 408

3 421

3 250

2 973

2 699

3 226

3 326

20

Allmän miljö- och naturvård

4 831

4 893

4 771

5 156

5 138

5 109

5 080

21

Energi

2 713

2 811

2 737

2 830

2 416

2 513

2 297

22

Kommunikationer

42 861

44 604

43 929

45 428

48 598

50 723

52 567

23

16 387

16 592

16 121

15 278

14 634

14 849

14 909

24

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Näringsliv

5 882

5 256

5 187

5 588

5 132

5 292

5 337

25

Allmänna bidrag till kommuner

85 138

88 915

88 915

93 596

93 438

93 276

93 544

26

Statsskuldsräntor m.m.

27 381

22 168

16 201

22 084

26 857

23 627

21 913

27

Avgiften till Europeiska unionen

31 452

38 116

37 270

37 700

39 301

28 397

34 364

-1 660

-2 766

-1 219

-1 455

12

17
18

Minskning av
anslagsbehållningar
2

Summa utgiftsområden

811 088

845 368

825 896

855 098

861 401

857 369

871 415

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor3

783 706

823 200

809 695

833 005

834 544

833 742

849 502

Ålderspensionssystemet vid sidan
av statens budget

238 478

256 777

257 728

270 467

289 768

306 870

1 022 185

1 066 472

1 090 733

1 105 011

1 123 510

1 156 372

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

61 815

28 528

16 267

21 989

43 490

39 628

1 084 000

1 095 000

1 107 000

1 127 000

1 167 000

1 196 000

Anm.: Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2014.
1
Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287)
och förslagen i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2).
2
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
3
Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.
4
Regeringens förslag till utgiftsramar i denna proposition.
5
Regeringens bedömning av utgiftstaket för 2017 (se avsnitt 5.4).
Källa: Egna beräkningar.
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8.1.3

Utvecklingen av de takbegränsade
utgifterna 2013–2017

Ökande utgifter inom ålderspensionssystemet,
främst på grund av makroekonomiska faktorer
såsom löneutveckling och inflation, samt tidigare
beslutade och nu förslagna reformer, bidrar till
att de takbegränsade utgifterna väntas öka med
44 miljarder kronor 2013 i förhållande till 2012.
År 2014–2017 förväntas utgiftsökningen bli lägre
och uppgå till mellan 14 och 33 miljarder kronor
per år. År 2014 förklaras det mesta av ökningen
av ökade volymer inom regelstyrda transfereringssystem såsom inkomst- och tilläggspension, etableringsersättning, sjukpenning,
rehabiliteringspenning, barnbidrag och föräldrapenning. År 2015–2017 förklaras det mesta av
ökningen av makroekonomiska faktorer som
främst ger högre utgifter inom ålderspensionssystemet. De viktigaste faktorerna framgår av
tabell 8.4.
Tabell 8.4 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med föregående år
Miljarder kronor

Takbegränsade utgifter
Förklaras av:
Beslut/åtgärder1
Pris- och löneomräkning
Övriga makroekonomiska
förändringar
Tekniska förändringar
Övrigt (volymer m.m.)

2013

2014

2015

2016

2017

44

24

14

18

33

13
2

1
4

-6
3

2
4

0
5

23
1
6

1
2
16

20
0
-2

14
0
-2

21
-1
8

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Inklusive förslag i denna proposition. Ingår gör även de förslag i propositionen
Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2) som inte avser regelstyrda
transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volymer och makroekonomiska
förutsättningar). Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av
utgiftstaket för staten ingår inte.
Källa: Egna beräkningar.

Förändringar till följd av beslutade, föreslagna
och aviserade åtgärder

Beslutade, föreslagna och aviserade åtgärder beräknas öka utgifterna under utgiftstaket för staten med sammanlagt 10 miljarder kronor mellan
2012 och 2017 (se tabell 8.4) 148. Nedan

148 ”Beslutade åtgärder” är redan beslutade av riksdagen, ”föreslagna

åtgärder” är de förslag till riksdagsbeslut som regeringen föreslår i
anslutning till denna proposition, ”aviserade åtgärder” är åtgärder där
regeringen avser att återkomma med förslag till riksdagen.
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kommenteras
några
av
de
största
utgiftseffekterna 2013–2017 av beslutade,
föreslagna eller aviserade åtgärder. I tabell 8.5
redovisas hur denna förändring fördelas på
enskilda år och utgiftsområden. Beloppen nedan
överensstämmer dock inte helt med beloppen i
tabell 8.5 eftersom tabellen redovisar nettoförändringar mellan år och en förklaring till
skillnaden kan vara att tidigare satsningar eller
temporära program upphör eller minskar i
omfattning.
Europeiska rådet rekommenderade den
29 juni 2012 Europeiska investeringsbankens
styrelse att öka det inbetalade kapitalet med
10 miljarder euro i syfte att öka bankens utlåningskapacitet. Sverige deltar i den föreslagna
kapitalhöjningen, vilket innebär att utgifterna
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
tillfälligt
ökar
med
2 500 miljoner kronor 2013.
Anslaget Polisorganisationen förstärks med
mellan 300 och 400 miljoner kronor per år 2013–
2016. Även anslagen Sveriges domstolar och
Rättsliga biträden förstärks med 750 miljoner
kronor per år 2013 och 2014, samt med
950 miljoner kronor 2015 och med 850 miljoner
kronor 2016. De sammanlagda reformerna under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet innebär att utgifterna ökar med 1 100 miljoner kronor 2013 och
500 miljoner kronor 2015.
Från och med den 1 januari 2013 är det möjligt för personer som utsatts för övergrepp eller
försummelser i samhällsvården någon gång under åren 1920–1980 att söka ersättning från staten. Detta beräknas öka utgifterna med
250 miljoner kronor 2013 och 400 miljoner kronor per år 2014 och 2015 under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Med anledning av regeringens satsning på stärkt tillsyn
av sjukvård och omsorg tillförs främst anslaget
Inspektionen för vård och omsorg 650 miljoner
kronor 2013–2016. År 2014 görs vissa reformer
som innebär besparingar och att medel flyttas till
andra utgiftsområden, vilket innebär att utgifterna under utgiftsområdet minskar i omfattning
fr.o.m. 2014. År 2015 upphör vissa tillfälliga
satsningar, vilket innebär att utgifterna under utgiftsområdet minskar.
Den överenskommelse om ett gemensamt ansvarstagande för den samlade asyl- och
migrationspolitiken som regeringen slöt med
Miljöpartiet de gröna 2011 innebär bl.a. att medel överförs för anhöriginvandring från utgifts-
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område 8 Migration till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Detta innebär att utgifterna under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet ökar med 1 400 miljoner kronor
2014 och med 1 600 miljoner kronor årligen
2015–2017. Vidare har regeringen utökat målgruppen för etableringsreformen så att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande
omfattas av etableringsinsatser, etableringsersättning och kommunersättningar. Denna
satsning beräknas öka utgifterna under utgiftsområdet med 300 miljoner kronor 2013 och med
400 miljoner kronor 2014. Fr.o.m. 2015 upphör
ett antal tillfälliga satsningar, vilket innebär att
utgiftseffekten blir negativ detta år.
För att möta den svaga konjunkturutvecklingen aviserar regeringen satsningar under
2013–2017 för utbildning och omställning. Inom
arbetsmarknadspolitiken föreslås bl.a. stärkta anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Denna reform beräknas öka utgifterna under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad med 200 miljoner
kronor 2014 och 400 miljoner kronor årligen
2015–2017. Samtidigt minskar andra temporära
satsningar under utgiftsområdet i omfattning
fr.o.m. 2013, vilket innebär att de totala utgifterna minskar jämfört med 2012. Inom det reguljära utbildningssystemet har regeringen utökat antalet platser på den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen, civil- och högskoleingenjörsutbildningarna samt sjuksköterskeutbildningarna. Dessa satsningar bedöms öka utgifterna med 900 miljoner kronor per år 2013
och 2014 under utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning och utgiftsområde 15
Studiestöd. Från och med 2015 upphör vissa
temporära satsningar, vilket innebär att utgifterna under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning samt utgiftsområde 15
Studiestöd minskar.
Utgifterna under utgiftsområde 22 Kommunikationer ökar samtliga år 2013–2017, främst till
följd av regeringens satsningar i budgetpropositionen för 2013 på drift och underhåll av järnvägar och vägar samt på nya investeringar,
framförallt i nya järnvägar.
EU-finansieringen av det svenska landsbygdsprogrammet minskar under den kommande sjuårsperioden, vilket påverkar utgifterna under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel. Den statliga medfinansieringen av
programmet bibehålls dock på samma nivå som
under innevarande sjuåriga programperiod.

Regeringen förslår därför att Landsbygdsprogrammet får minskade anslag om
1 300 miljoner kronor 2014. År 2015 bedöms anslagen minska med 800 miljoner kronor, 2016
med 60 miljoner kronor och 2017 med
100 miljoner kronor. Utgifterna för den kommande programperioden, 2014–2020, väntas vara
lägre i början av programperioden för att gradvis
öka under programmets gång.
Det finns ett antal reformer som ökar utgifterna under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner. Nedan beskrivs några av dessa
översiktligt. För att säkerställa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets kommuner
och landsting, och samtidigt begränsa negativa
effekter av omfördelningen, föreslår regeringen
flera förändringar i utjämningssystemet. En förändring som föreslås innebär lägre avgifter till
inkomstutjämningssystemet. Regeringen anser
att staten bör kompensera inkomstutjämningssystemet med samma belopp, vilket ökar utgifterna med 950 miljoner kronor årligen 2014–
2017.
Regeringen bedömer att gymnasiereformen
som trädde i kraft 2011 på sikt kommer att förbättra förutsättningarna när det gäller elevers
genomströmning samt skolornas planering,
schemaläggning och möjligheter att kunna fylla
undervisningsgrupper. På kort sikt bedöms reformen inte leda till lägre kostnader i den omfattning som tidigare beräknats. Regeringen anser därför att anslaget Kommunalekonomisk utjämning bör ökas med 1 360 miljoner kronor
2014. År 2015 beräknar regeringen att anslaget
bör ökas med 1 930 miljoner kronor, och år 2016
och 2017 bör det ökas med 1 460 miljoner kronor årligen.
Sammantaget innebär detta att utgifterna under utgiftstaket till följd av beslutade, föreslagna
och aviserade åtgärder ökar med nära 13 miljarder kronor 2013, ökar med drygt 1 miljard kronor 2014, minskar med drygt 6 miljarder kronor
2015, ökar med drygt 2 miljarder kronor 2016,
samt är i princip oförändrade 2017.
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Tabell 8.5 Utgiftsförändringar 2013–2017 i förhållande till
föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade samt
nu föreslagna och aviserade åtgärder och finansieringar1
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år.
Minustecken innebär anslagsminskningar eller att temporära program
upphör eller minskar i omfattning.
2013
2014
2015
2016
2017

UO 1 Rikets styrelse

0,06

0,21

-0,14

-0,04

-0,04

UO 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

2,56

-2,49

-0,13

0,01

0,00

UO 3 Skatt, tull och
exekution

0,09

-0,12

-0,01

0,02

-0,01

UO 4 Rättsväsendet

1,10

-0,09

0,46

0,08

0,01

UO 5 Internationell
samverkan

0,01

-0,02

0,00

0,00

0,00

UO 6 Försvar och
samhällets krisberedskap

0,36

0,37

0,01

-0,11

0,10

-0,65

0,71

0,00

0,00

0,00

UO 8 Migration

0,32

-0,75

-0,58

-0,61

-0,39

UO 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

0,60

-0,42

-1,88

-0,76

-0,35

UO 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och
funktionsnedsättning

-0,07

0,02

-0,06

-0,06

-0,04

UO 11 Ekonomisk trygghet
vid ålderdom

0,42

0,02

0,01

-0,01

0,00

UO 12 Ekonomisk trygghet
för familjer och barn

0,32

0,45

-0,01

-0,05

0,17

UO 13 Integration och
jämställdhet

1,95

0,06

-0,42

0,47

0,05

UO 7 Internationellt
bistånd

UO 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

-1,09

-0,75

-2,77

-0,26

-0,02

UO 15 Studiestöd

1,04

0,07

-0,85

-0,24

-0,17

UO 16 Utbildning och
universitetsforskning

2,69

1,87

-0,56

-0,19

-0,65

UO 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

0,32

-0,01

-0,14

0,00

-0,01

UO 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och
byggande samt
konsumentpolitik

0,05

0,02

0,00

-0,04

-0,01

UO 19 Regional tillväxt

0,12

-0,05

-0,76

0,71

0,00

UO 20 Allmän miljö- och
naturvård

-0,17

0,25

-0,11

0,02

-0,07

UO 21 Energi

-0,08

0,01

-0,38

0,11

-0,19

UO 22 Kommunikationer

1,95

0,78

2,82

1,78

1,23

UO 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel

-0,11

-1,36

-0,74

1,58

-0,06

UO 24 Näringsliv

-0,79

0,30

-0,49

0,11

-0,02

UO 25 Allmänna bidrag till
kommuner

1,64

2,10

0,41

-0,16

0,27

UO 27 Avgiften till
Europeiska unionen

0,23

-0,23

0,00

0,00

0,00

Summa
utgiftsförändringar

12,87

0,92

-6,31

2,36

-0,21

Anm.: Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten ingår inte.
1
Nu föreslagna åtgärder och finansieringar avser förslag i denna proposition och
de förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2) som
inte avser regelstyrda transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volymer
och makroekonomiska förutsättningar).
Källa: Egna beräkningar.
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Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål

Pris- och löneomräkningen av anslag för förvaltnings- och investeringsändamål ökar utgifterna
med 2 miljarder kronor 2013 och med 4 miljarder kronor 2014 (se tabell 8.4). För 2015–2017
förväntas den årliga omräkningen bli mellan
3 och 5 miljarder kronor. Omräkningen för ett
visst år baseras på pris- och löneutvecklingen två
år tidigare. Metoden för pris- och löneomräkningen beskrivs närmare i avsnitt 8.2.3.
Övriga makroekonomiska förändringar

De statliga utgifterna påverkas av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden,
eftersom flera anslag räknas upp med den allmänna pris- och löneutvecklingen. År 2013 bidrar makroekonomiska förändringar sammantaget till att de takbegränsade utgifterna ökar
med 23 miljarder kronor jämfört med 2012. År
2014 ökar utgifterna till följd av sådana förändringar med 1 miljard kronor, vilket beror på att
ålderspensionssystemets utgifter minskar detta
år (se nedan). År 2015, 2016 och 2017 ökar utgifterna till följd av makroekonomiska förändringar med 20, 14 respektive 21 miljarder kronor.
Flera transfereringar till hushållen följer den
allmänna pris- och löneutvecklingen med viss
eftersläpning, t.ex. sjukpenningen, föräldrapenningen, sjuk- och aktivitetsersättningen samt
garantipensionen. Det låga resursutnyttjandet till
följd av den ekonomiska krisen förde med sig en
något svagare pris- och löneutveckling än normalt 2012 och 2013. Från och med 2014 bedöms
pris- och löneökningstakten bli högre. Därmed
ökar även transfereringsutgifterna i snabbare
takt.
De inkomstgrundade pensionerna följer normalt sett inkomstindex, vilket speglar de tre senaste årens reala genomsnittliga inkomstutveckling, med tillägg för inflationen under det senaste
året. Nu befinner sig ålderspensionssystemet i en
period av balansering på grund av att systemets
skulder överstiger dess tillgångar, vilket medför
att pensionerna i stället räknas upp med balansindex (se avsnitt 9.2.2).
År 2013 leder den relativt höga ökningstakten
av inkomstindex och balanseringen i ålderspensionssystemet till en förhållandevis stor ökning av pensionerna. Sammantaget bidrar den
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makroekonomiska utvecklingen till att pensionsutgifterna ökar med nära 14 miljarder kronor
2013.
År 2014 leder makroekonomiska faktorer till
att pensionsutgifterna minskar med nära
3 miljarder kronor. Den svagare utvecklingen av
pensionerna 2014 beror på en relativt liten ökning av inkomstindex samtidigt som balanstalet
är under ett detta år.
År 2015–2017 väntas pensionssystemets tillgångar överstiga dess skulder, vilket bidrar till
den högre ökningstakten av pensionsutgifterna
dessa år. Från och med 2015 väntas makroekonomiska faktorer öka utgifterna för ålderspensionssystemet med nära 10 miljarder kronor
2015, drygt 17 miljarder kronor 2016 och med
nära 16 miljarder kronor 2017.

utgiftsprognosen kan dock avvika från denna
tumregel då den förutom mer precisa prognoser
över deltagandet i de arbetsmarknadspolitiska
programmen innehåller effekter av ny politik
och utfallsjusteringar angående volymer och
styckkostnader för de olika åtgärderna.
År 2014–2017 väntas arbetsmarknaden återigen förbättras och arbetslösheten sjunka, vilket
bidrar till att volymerna i de arbetsmarknadsrelaterade
transfereringssystemen
minskar
fr.o.m. 2014. Till följd av detta väntas utgifterna
minska 2015–2017 (se diagram 8.2).

De arbetsmarknadsrelaterade utgifterna minskar
mot slutet av prognosperioden
Arbetslösheten steg 2012 och 2013 som en följd
av inbromsningen i svensk ekonomi. Den högre
arbetslösheten är den främsta förklaringen till att
volymerna nu beräknas bli högre i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska
programmen 2013 och 2014 (se tabell 8.6), vilket
bidrar till högre utgifter dessa år jämfört med
2012. Enligt en grov känslighetsberäkning medför en ökning av arbetslösheten med en tiondels
procentenhet att de arbetsmarknadsrelaterade
utgifterna stiger med ungefär 0,6 miljarder kronor. Antagandet förutsätter att ungefär hälften
av de arbetslösa deltar i de arbetsmarknadspolitiska programmen, dvs. att deltagandet fortsätter att ligga på dagens nivå. Den faktiska

45

300

40

270

35

240

Diagram 8.2 Utgifter för arbetslöshetsförsäkringen och
arbetsmarknadspolitiska program1 samt antalet helårsekvivalenter i arbetslöshetsförsäkringen och
arbetsmarknadspolitiska program 2012–2017
Miljarder kronor

Tusental

Utgifter (vänster axel)
Antal helårsekvivalenter (höger axel)
30

210
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Anm.: Utfall 2012 och beräknade utgifter/volymer 2013–2017.
1
Avser utgifter på anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 8.6 Helårsekvivalenter i vissa ersättningssystem
Tusental

Sjuk- och rehabiliteringspenning

1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

217

196

170

147

131

150

169

180

191

197

200

202

Sjuk- och aktivitetsersättning

473

471

458

435

397

354

328

312

299

287

277

269

Arbetslöshetsersättning

178

135

94

131

117

88

91

95

96

92

80

74

135

83

76

117

178

168

174

184

182

168

155

148

-

-

-

-

-

4

10

19

24

28

31

30

Arbetsmarknadspolitiska program
Etableringsersättning
Ekonomiskt bistånd4
Summa

3

2

80

77

79

89

96

98

99

100

102

101

96

88

1 083

961

878

919

918

862

871

890

893

873

839

810

1

Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren.
Avser deltagare som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller har ett särskilt anställningsstöd. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får
ersättning i form av rehabiliteringspenning eller etableringsersättning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning respektive etableringsersättning.
3
Etableringsersättningen introducerades i december 2010. I tabellen anges därför endast volymer fr.o.m. 2011.
4
Avser åldersgruppen 20–64 år.
Källa: Egna beräkningar.
2
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Övriga utgiftspåverkande faktorer

En stor del av förändringen av de takbegränsade
utgifterna mellan 2012 och 2013 förklaras av
andra faktorer än av beslutade, föreslagna och
aviserade reformer, pris- och löneomräkningen,
samt övriga makroekonomiska förändringar.
Dessa övriga faktorer medför att utgifterna ökar
med 6 miljarder kronor 2013. Av denna summa
utgör knappt 1 miljard kronor volymförändringar inom regelstyrda transfereringssystem.
Volymförändringen utgörs främst av ett ökat
antal personer med tilläggs- och inkomstpension
(se tabell 8.7).
Ökat antal asylsökande
En förklaring till de högre utgifterna är att utgifterna under utgiftsområde 8 Migration beräknas bli högre år 2013 än 2012 på grund av ett
ökat antal asylsökande. Detta motverkas delvis
av lägre utgifter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd eftersom en del av kostnaderna för flyktingmottagning avräknas från biståndet.
Antalet nya asylsökande i Sverige 2012 var det
högsta sedan Balkankriget i mitten av 1990-talet,
och antalet asylsökande förväntas förbli högt
under hela prognosperioden (se tabell 8.7).
Situationen i Syrien och dess närområde, samt
fortsatt svåra förhållanden i t.ex. Afghanistan,
Iran och Somalia, driver många människor på
flykt. Det har också börjat ske mer omfattande
sekundära förflyttningar inom Europa till följd
av den ekonomiska krisen.
Utgifterna för asylmottagningen, kommunersättningarna för flyktingmottagande och etableringsersättningen beräknas följaktligen stiga
kraftigt under prognosperioden. För utgiftsområde 8 Migration beräknas utgifterna öka från
drygt 8 miljarder kronor 2012 till drygt 9 miljarder kronor 2017. För utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet beräknas utgifterna öka
från knappt 7 miljarder kronor 2012 till drygt
14 miljarder kronor 2017.
Ökat antal sjukfall
Sjukfrånvarons nivå, mätt som sjukfall, bestäms
både av hur många som blir sjukskrivna en viss
period (inflödet) och av hur länge sjukskrivningen pågår (varaktigheten). Den totala

sjukfrånvaron 149 fortsätter att minska. Detta
beror på en kombination av att färre personer är
långtidssjukskrivna och att färre personer
beviljas sjukersättning, samt att många personer
med sjukersättning fyller 65 år och övergår till
ålderspension.
Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning har dock ökat något sedan slutet av 2011.
Även antalet personer som får sjukpenning har
ökat sedan 2011. Antalet nya sjukfall (inflödet)
beräknas bli fortsatt högt under 2013 och 2014
(en ökning med 7 procent per år). År 2015–2017
bedöms antalet sjukpenningdagar vara relativt
konstant, med en årlig uppräkningstakt i linje
med befolkningsökningen (se tabell 8.6).
De samlade utgifterna under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning beräknas öka 2013–2017
(se diagram 8.3). Att utgifterna ökar trots att
den totala sjukfrånvaron minskar beror på att ersättningsnivåerna i systemen räknas upp med
den allmänna pris- och löneutvecklingen (se
ovan under Övriga makroekonomiska förändringar).
Diagram 8.3 Utgifter för sjuk- och rehabiliteringspenning
och sjuk- och aktivitetsersättning1 samt antalet
helårsekvivalenter i sjuk- och rehabiliteringspenning och
sjuk- och aktivitetsersättning 2012–2017
Miljarder kronor

Tusental

84

450

82

440

80

430

78

420

Utgifter (vänster axel)
Antal helårsekvivalenter (höger axel)

76

410
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Anm.: Utfall 2012 och beräknade utgifter 2013–2017.
1
Avser utgifter på anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och 1:2
Aktivitets- och sjukersättningar m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och funktionsnedsättning.
Källa: Egna beräkningar.

Fler barn och pensionärer
Antalet personer med inkomst- och tilläggspension beräknas öka markant framöver, vilket

149 Mäts med ohälsotalet som anger hur många heldagar per år

befolkningen (16–64 år) i genomsnitt uppbär sjukpenning samt sjuk- och
aktivitetsersättning.
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huvudsakligen beror på demografiska faktorer.
Trots att det totala antalet pensionärer ökar
kraftigt de kommande åren väntas antalet pensionärer med garantipension eller bostadstillägg
minska något 2013–2017. Det beror på att fler
nytillkomna pensionärer har inkomstgrundad
pension och att de generellt sett har en högre
inkomstgrundad pension än dagens ålderspensionärer. De nytillkomna pensionärerna
väntas därför inte erhålla garantipension och
bostadstillägg i samma utsträckning som dagens
pensionärer.
Antalet uttagna föräldrapenningdagar har ökat
kontinuerligt under 2000-talet och beräknas
fortsätta öka framöver. Ökningen beror framför
allt på att fler barn föds. Det ökade barnafödan-

det medför även att antalet barnbidrag väntas
öka 2012–2017.
Hög EU-avgift
Ytterligare en förklaring till de högre utgifterna
till följd av övriga faktorer är att Europaparlamentet den 12 december 2012 fastställde EU:s
årsbudget för 2013. Till följd av detta beslut, och
då ytterligare utgiftsökningar (och tilläggsbudgetar) sannolikt är att vänta under 2013, har
prognosen för Sveriges avgift till Europeiska
unionen för 2013 höjts. Vidare blev utfallet för
Sveriges avgift till Europeiska unionen för 2012
högre än de medel som anvisats. Sammantaget
innebär detta att avgiften beräknas bli
5,8 miljarder kronor högre 2013 än 2012.
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Tabell 8.7 Volymer inom olika transfereringssystem
Utgiftsområde

8
9
10
10

10
10
10

11
11
ÅP
ÅP
12
12

12

13
15
15

Asylsökande, genomsnittligt antal inskrivna
Antal personer med
assistansersättning
Antal sjukpenningdagar
(netto), miljoner
Antal rehabiliteringspenningdagar (netto),
miljoner
Antal personer med
sjukersättning
Antal personer med
aktivitetsersättning
Antal personer med
sjuk- och aktivitetsersättning som erhåller
bostadstillägg
Antal personer med
garantipension
Antal pensionärer som
erhåller bostadstillägg
Antal personer med
tilläggspension
Antal personer med
inkomstpension
Antal barnbidrag
Antal uttagna föräldrapenningdagar (netto),
miljoner
Antal uttagna tillfälliga
föräldrapenningdagar
(netto), miljoner
Antal personer med
etableringsersättning
Antal personer med
studiehjälp
Antal personer med
studiemedel 1

Könsfördelning
Utfall
2011

Könsfördelning
Utfall
2012

Utfall

Utfall

Prognos

37,0%kv
63,0%m
46,4%kv
53,6%m
61,6%kv
38,4%m

38,3%kv
61,7%m
46,1%kv
53,9%m
62,5%kv
37,5%m

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34 600

38 000

40 600

42 100

39 600

37 700

37 500

15 900

15 900

15 800

15 900

15 900

15 900

15 900

36,0

40,7

44,6

48,2

50,2

51,3

52,0

64,0%kv
36,0%m
59,6%kv
40,4%m
47,4%kv
52,6%m

65,8%kv
34,2%m
59,4%kv
40,6%m
47,0%kv
53,0%m

2,1

2,3

2,5

2,7

2,8

2,9

2,9

391 000

358 500

338 500

321 500

307 300

296 000

286 700

26 200

27 700

29 300

30 100

30 300

30 400

30 200

54,7%kv
45,3%m
80,2%kv
19,8%m
79,7%kv
20,3%m
52,2%kv
47,8%m
49,5%kv
50,5%m
92,6%kv
7,4%m

54,2%kv
45,8%m
125 200
119 800
118 200
118 600
118 900
119 300
119 600
80,1%kv
19,9%m
817 100
805 000
762 200
771 600
770 400
731 000
691 400
79,0%kv
21,0%m
254 000
264 700
270 500
270 100
262 200
251 600
247 100
52,2%kv
47,8%m 1 807 600 1 865 500 1 919 900 1 970 100 2 012 000 2 040 600 2 057 700
49,6%kv
50,4%m
942 100 1 061 500 1 176 700 1 285 700 1 389 200 1 485 500 1 576 500
92,1%kv
7,9%m 1 676 500 1 691 400 1 719 500 1 752 900 1 789 500 1 826 800 1 864 900

76,3%kv
23,7%m

75,6%kv
24,4%m

59,1%kv
40,9%m
48,0%kv
52,0%m
48,6%kv
51,4%m
59,8%kv
40,2%m

58,8%kv
41,2%m
46,0%kv
54,0%m
48,5%kv
51,5%m
59,6%kv
40,4%m

50,3

50,8

51,5

52,6

53,8

54,9

56,0

5,9

5,8

6,6

6,5

6,4

6,4

6,4

4 800

12 500

23 500

30 600

35 600

38 900

37 300

467 500

444 600

423 600

407 900

395 600

393 000

396 100

500 200

502 300

509 500

538 000

521 200

502 900

488 500

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundat till närmaste hundratal om inte annat anges. Antaganden om arbetslöshetstal och
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ingår i de makroekonomiska förutsättningarna, vilka redovisas i avsnitt 4.
1
Bruttoräknat antal. Avser volymer som ligger till grund för anslagets utgiftsprognos, vilket kan avvika från volymer bakom anslagsprognosen. När stödtagare under året
har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet studiemedelstagare 465 100 personer 2011
och 467 200 personer 2012.
Källa: Egna beräkningar.
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8.1.4

Risker för annan utgiftsutveckling

Det finns betydande risker för en annan utgiftsutveckling än den som förutses i prognosen. Det
finns risk att den ekonomiska utvecklingen i
Sverige blir en annan än vad som bedöms i denna
proposition. Utöver risken för en annan ekonomisk utveckling finns det ett antal faktorer som
är särskilt svåra att prognosticera, exempelvis
sjukfrånvaron, migrationsflödena, utvecklingen
av kostnaderna för ålderspensionen och EUavgiften. Nedan beskrivs dessa områden närmare.
Sjukfrånvaron har historiskt varierat mycket
kraftigt, vilket gör att den är svår att prognosticera. Regeringen har oftast använt en prognosmetod som relativt mekaniskt anpassar prognosen till senast kända utfall. När t.ex. inflödet har
ökat går det relativt väl att förutse vilken effekt
det kommer att ha på de långsiktiga utgifterna.
Däremot är det mycket svårare att förutse om
inflödet kommer att öka eller inte i framtiden.
Detta har inneburit att det funnits en tendens att
underskatta både ned- och uppgångar. Att försöka förutse när en vändning kommer innebär
dock att det introduceras ett stort mått av
osäkerhet i prognosen. Som ett exempel underskattades utgifterna för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för 2012 med 4,3 miljarder kronor i
regeringens första prognos (prop. 2009/10:1
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
8.1.2). I nuvarande prognos har regeringen antagit att den höga tillväxttakten för nya sjukfall
(7 procent per år) som påvisats under 2012 och
inledningsvis 2013, kommer att fortsätta t.o.m.
2014. Längre fram i prognosperioden baseras
beräkningarna på ett nyinflöde i nivå med 2014,
men med en årlig uppräkningstakt i linje med
befolkningsökningen.
Utgiftsutvecklingen under utgiftsområde 8
Migration och utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet avgörs huvudsakligen av hur många
som söker asyl i Sverige samt av antalet anhöriginvandrare. Prognoser över hur många som
kommer att söka asyl är förknippade med en hög
grad av osäkerhet. Antalet asylsökande kan variera kraftigt från ett år till ett annat, och har under den senaste tioårsperioden varierat mellan
17 500 och 43 900 sökande per år. Variationen
förklaras av omvärldsförändringar (situationen i
ursprungsländer och i andra mottagarländer),
samt förändringar av svensk politik och

rättspraxis. Utvecklingen har under det senaste
decenniet drivits av bl.a. kriser i Irak och Syrien
samt visumlättnader för västra Balkan. På senare
år har den relativa ekonomiska utvecklingen i
mottagarländerna också spelat en allt större roll,
med den ekonomiska krisen i Sydeuropa framstår Sverige som mer attraktivt än många andra
europeiska länder. År 2012 utmärker sig under
2000-talet genom att det då kom ett stort antal
asylsökande till Sverige och även 2013 bedöms
antalet asylsökande bli högt. Enligt ett räkneexempel som Migrationsverket har gjort kan en
ökning av antalet asylsökande med 10 procent
2014 leda till ett ökat behov på ca 10 procent på
anslagen Migrationsverket samt Ersättningar och
boendekostnader under utgiftsområde 8 Migration, samt till ett ökat behov på ca 6 procent för
anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet, vilket motsvarar 1,1 miljarder kronor.150 Utgifterna för 2012 under utgiftsområde
8 Migration samt utgiftsområde 13 Integration
och
jämställdhet
underskattades
med
2,9 miljarder kronor respektive 2,0 miljarder
kronor i regeringens första prognos (prop.
2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 8.1.2). I denna proposition antas
antalet nyanlända asylsökande bli 48 000 per år
2014–2017.
Utgiftsprognosen för ålderspensionssystemet
vid sidan av stadsbudgeten är på medellång sikt
behäftad med stor osäkerhet eftersom den till
stor del styrs av den makroekonomiska utvecklingen och inkomstpensionssystemets finansiella
ställning. Sedan 2010 befinner sig pensionssystemet i balansering, vilket innebär att pensionerna inte uppräknas i takt med inkomstindex
utan följer balansindex (se avsnitt 9.2.2). Systemet med balansering har skapat stora svängningar i utgifterna mellan år, exempelvis ökar de
kraftigt 2013 (4,1 procent). Ökningen har bidragit till en försvagning av pensionssystemets finanser, vilket leder till en sänkning av de
utbetalda pensionerna med 2,7 procent 2014.

150 Det är viktigt att understryka att myndighetens bedömning endast är

att betrakta som räkneexempel, då utgifterna är beroende av en bred uppsättning antaganden. Till exempel påverkas utgifterna av praxis och
sammansättningen bland sökande. Personer som beviljas uppehållstånd
vistas generellt sett kortare tid i Migrationsverkets mottagande än
personer som får avslag och överklagar avvisnings- eller utvisningsbeslutet till domstol.
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Volatiliteten gör att utgifterna är svåra att prognosticera: t.ex. överskattades pensionsutgifterna för 2012 med 3,2 miljarder kronor i regeringens första prognos (prop. 2009/10:1 Förslag
till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 8.1.2).
Även prognosen för Sveriges avgift till Europeiska unionen är behäftad med viss osäkerhet.
Avgiften är direkt avhängig de faktiska utgifterna på EU-budgeten och hur stor andel av
denna som Sverige ska finansiera. EU:s årsbudget beslutas först i november eller december året
före budgetåret. Dessutom tillkommer ändringsbudgetar som beslutas under det aktuella året.
Sveriges andel påverkas bl.a. av hur Sveriges tillväxt utvecklar sig i förhållande till övriga medlemsstater. Vidare påverkas avgiften av storleken
och utvecklingen av Sveriges mervärdesskattebas, samt av inkomster från tulluppbörden.
Prognosen för avgiften 2012 överskattades med
1,4 miljarder kronor i regeringens första prognos
(prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 8.1.2).
Mot slutet av prognosperioden beräknas antalet personer som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, s.k. helårsekvivalenter,
minska.151 Minskningen beror på lägre volymer i
de arbetsmarknadsrelaterade försörjningssystemen samt i sjuk- och aktivitetsersättningen. År
2017 beräknas helårsekvivalenterna vara 57 000
färre än 2012. Om volymminskningen inte
materialiseras i den takt som prognoserna förutspår kommer statens utgifter att öka. Exempelvis
skulle utgifterna öka med ca 10 miljarder kronor
2017 jämfört med den aktuella prognosen om
antalet personer som får ersättning skulle vara
lika många 2017 som 2012. 152

8.2

Förändring av takbegränsade
utgifter jämfört med 2013 års
ekonomiska vårproposition

I 2013 års ekonomiska vårproposition presenterade regeringen en beräkning av de takbegränsade utgifterna för 2013–2017. I tabell 8.8 redovisas den totala utgiftsförändringen för 2014–
2017 jämfört med beräkningen i vårpropositionen, fördelad på olika förklaringsfaktorer.
Av tabellen framgår att prognosen för de takbegränsade utgifterna har reviderats upp med
knappt 8 respektive drygt 10 miljarder kronor
2014 och 2015 jämfört med bedömningen i vårpropositionen. För 2016 och 2017 har utgiftsprognosen reviderats upp med drygt 15 respektive drygt 17 miljarder kronor. Den nya bedömningen påverkar budgeteringsmarginalen i motsatt riktning. Till följd av att vissa av förändringarna motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket skiljer sig förändringen av budgeteringsmarginalen något från förändringen av de takbegränsade utgifterna (se vidare avsnitt 5.4).
De förändringar som föranleds av nya reformer redovisas i avsnitt 8.2.1, medan förändringar
till följd av andra faktorer redovisas i avsnitt
8.2.2.
Tabell 8.8 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor

Takbegränsade utgifter
2013 års ekonomiska
vårproposition

ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning
(tidigare

kallat

förtidspension),

ersättning

vid

arbetslöshet

och

ekonomiskt bistånd.
152 Beräkningen är översiktlig och ska därför enbart ses som en

indikation på hur mycket utgifterna skulle kunna öka vid en alternativ
volymutveckling.
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2015

2016

2017

1 083,0

1 094,9

1 108,3

1 138,9

Beslut/reformer

3,1

4,2

4,7

4,3

Reviderad pris- och löneomräkning

0,0

-0,2

0,1

0,0

Övriga makroekonomiska
förändringar

-2,8

-2,4

1,9

6,0

Volymförändringar

5,4

6,5

7,5

6,8

Tekniska förändringar1

2,1

1,8

1,6

0,9

Minskning av anslagsbehållningar

-1,3

-0,4

-0,9

-0,9

Övrigt

1,3

1,7

0,2

0,3

Total utgiftsförändring

7,7

10,1

15,2

17,4

1 090,7

1 105,0

1 123,5

1 156,4

Takbegränsade utgifter i
budgetpropositionen för
2014
151 Helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala

2014

1

De tekniska förändringar som föranleder justering av utgiftstaket redovisas i
avsnitt 5.4.
Källa: Egna beräkningar.

I tabell 8.9 redovisas förändringarna av utgiftsramarna för 2014–2017 i förhållande till beräkningarna i vårpropositionen. Utgifterna inom
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respektive utgiftsområde har ändrats till följd av
förslag om nya reformer, förändrade makroekonomiska förutsättningar, förändrade volymer

inom vissa regelstyrda transfereringssystem och
övriga faktorer.

Tabell 8.9 Förändring av utgiftsramar 2014–2017 jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition
Miljoner kronor
Total
förändring
Utgiftsområde

2014

Beslut/reform
2014

Varav
Makro
2014

1

Rikets styrelse

652

209

2

Samhällsekonomi och
finansförvaltning

444

169

3

Skatt, tull och exekution

16

16

4

Rättsväsendet

5

Internationell samverkan

-18

-18

6

Försvar och samhällets
krisberedskap

209

209

7

Internationellt bistånd

712

-2

-130

-62

Volym
2014

237

Total
förändring

Total
förändring

Total
förändring

Övrigt
2014

2015

2016

2017

442

53

53

49

100

115

96

31

3

24

17

-103

-103

-105

-18

-18

-18

1

0

844

293

434

530

1 269

1 194

1 165

-1 988

-2 654

-3 675

8

Migration

-1 168

206

-2

-1 371

9

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

-1 808

-1 345

127

-90

-500

-1 924

-2 103

-2 444

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och funktionsnedsättning

-107

7 555

9 097

9 981

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

-103

-546

-835

12

Ekonomisk trygghet för familjer
och barn

13

Integration och jämställdhet

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

15

Studiestöd

16

Utbildning och
universitetsforskning

17

Kultur, medier, trossamfund och
fritid

18

Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik

24

24

45

26

16

19

Regional tillväxt

-19

-19

-19

-19

-19

20

Allmän miljö- och naturvård

114

114

21

Energi

44

49

22

Kommunikationer

-153

-153

23

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

-1 175

-1 249

24

Näringsliv

80

80

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 781

3 191

26

Statsskuldsräntor m.m.

1 344

15

27

Avgiften till Europeiska unionen

1 192

Minskning av
anslagsbehållningar

-1 314

Summa utgiftsområden

10 670

Ålderspensionssystemet vid sidan
av statens budget

-1 580

Takbegränsade utgifter

5 786

3

-122

6 012

-64

18

-107

24

831

466

-187

610

-58

637

517

657

-1 353

-422

-31

-858

-43

-1 635

-1 079

-1 579

-765

386

-822

-329

-762

-387

701

647

297

-54

-500

845

736

61

604

813

-209

983

1 046

936

29

29

17

23

17

7 750

3 085

3 070

904

120

119

115

199

195

201

-228

-141

-132

-759

-384

-377

74

77

77

6 186

6 025

6 310

1 329

4 417

1 787

2 673

1 192

1 433

53

-12

-1 314

-1 365

-852

-929

3 437

15 341

13 215

13 412

-804

3 763

6 698

10 120

15 191

17 437

-5

74
2 590

-1 321

5 468

-1 493

-87

-2 814

5 381

2 112

Anm.: Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2014.
1
Inklusive tekniska förändringar. De tekniska förändringar som föranleder justering av utgiftstaket redovisas i avsnitt 5.4.
Källa: Egna beräkningar.
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8.2.1

Nya föreslagna och aviserade
reformer för 2014–2017

För varje utgiftsområde sammanfattas i detta avsnitt anslagseffekterna av de reformer som regeringen föreslår för 2014 och aviserar för 2015–
2017 (se tabell 8.10). Anslagseffekterna redovisas
i förhållande till den beräkning som låg till grund
för 2013 års ekonomiska vårproposition. Avsnittet omfattar inte de anslagseffekter som
orsakas av pris- och löneomräkning, övriga
makroekonomiska förändringar eller ändrade
volymer i transfereringssystemen (se avsnitt
8.2.2). Vidare innehåller avsnittet inte någon redovisning av de förslag som regeringen lämnar i
propositionen Höständringssbudget för 2013
(prop. 2013/14:2). Budgeteffekterna av förslagen
i den senare propositionen framgår dock av tabell
8.10.
De reformer som föreslås i denna proposition
medför en ökning av anslagsmedlen med
3,1 miljarder kronor 2014. År 2015–2017 beräknas ökningen till 4,2 miljarder kronor,
4,7 miljarder kronor respektive 4,3 miljarder kronor. Till detta kommer anslagsförändringar på
2,1 miljarder kronor år 2014 som innebär en teknisk justering av utgiftstaket. Motsvarande belopp för 2015–2017 är 1,8; 1,6 respektive
0,9 miljarder kronor. Anslagsökningarna uppgår
2014 till sammanlagt 12,6 miljarder kronor och
anslagsminskningarna till 7,8 miljarder kronor.
Regeringen prioriterar i denna proposition på
budgetens utgiftssida:

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Under 2014 hålls allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I syfte att
genomföra insatser för ett högt valdeltagande
föreslår regeringen att anslaget Allmänna val och
demokrati ökas med 60 miljoner kronor 2014.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Anslaget Bidragsfastigheter används för underhållskostnader och löpande driftsunderskott för
de bidragsfastigheter som förvaltas av Statens
fastighetsverk. Med bidragsfastigheter avses de
fastigheter som saknar förutsättningar att ge ett
långsiktigt ekonomiskt överskott. Dessa innefattar de kungliga slotten, herrgårds- och
fästningsmiljöer, ruiner, kloster, Vasaminnen
samt två världsarv. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 150 miljoner kronor 2014. Ökningen finansieras genom att Statens fastighetsverk betalar in en del av sitt balanserade resultat
för 2013 till staten. Tillskottet ska användas för
vissa fastigheter vars underhåll är eftersatt.
I syfte att säkerställa Finansinspektionens
möjligheter att övervaka finansmarknaden och
bidra till finansiell stabilitet föreslår regeringen
att anslaget Finansinspektionen ökas med
34 miljoner kronor 2014. År 2015 beräknar regeringen att anslaget ökas med 67 miljoner kronor,
2016 och 2017 med 100 miljoner kronor respektive år.

–

stödja tillväxt och varaktigt öka sysselsättningen,

–

satsa på kunskap och stärkt konkurrenskraft,

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

–

stärka välfärd och sammanhållning, samt

–

skydda miljö och klimat.

Regeringen föreslår att anslaget Polisorganisationen ökas med 100 miljoner kronor
2014 till följd av visst underskott. Regeringen
föreslår samtidigt att anslaget Kriminalvården
minskas med 100 miljoner kronor 2014 som
finansiering till ovan nämnda förslag. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka myndighetens verksamhet.

Under respektive utgiftsområde redovisas
huvudsakligen föreslagna eller aviserade reformer
med en större anslagspåverkan (se vidare tabell
8.10). I normalfallet förutsätts att de redovisade
anslagsförändringarna motsvaras av lika stora utgiftsförändringar. För närmare beskrivningar av
reformerna hänvisas till respektive utgiftsområdesbilaga.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
Det krävs ytterligare arbete innan den nya insatsorganisationen kan sägas vara helt på plats. En
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förutsättning för ett kostnadseffektivt och flexibelt personalförsörjningssystem för insatsorganisationen är en högre andel tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T). Regeringen föreslår därför att anslaget Förbandsverksamhet och beredskap tillförs medel motsvarande
200 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas
ökas
med
300 miljoner
kronor
2015,
400 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor fr.o.m. 2017 för att underlätta genomförandet av omställningen. Satsningen reserveras
för förbandsverksamhet och bör inriktas mot att
stärka genomförandet av insatsorganisationen
och därmed öka försvarets förmåga. Framför allt
ska åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla
tidvis tjänstgörande personal prioriteras.
Utgiftsområde 8 Migration
Regeringen bedömer att antalet asylsökande
kommer att öka i jämförelse med vad som tidigare beräknats. Regeringen föreslår därför att anslaget Migrationsverket ökas med 320 miljoner
kronor 2014. Regeringen beräknar att anslaget
ökas med 208 miljoner kronor 2015, 303 miljoner kronor 2016, och med 282 miljoner kronor
2017.
Genom att tilldela Migrationsverket ökade
medel begränsas handläggningstiderna för asylärenden, vilket möjliggör minskade anslag för
ersättningar och bostadskostnader för asylsökande jämfört med nuvarande dimensionering.
Regeringen föreslår därför att anslaget Ersättningar och bostadskostnader minskas med
134 miljoner kronor 2014. Regeringen beräknar
att anslaget minskas med 593 miljoner kronor
2015, 1 137 miljoner kronor 2016, och med
1 479 miljoner kronor 2017.
I regeringens proposition Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (prop.
2012/13:162) föreslås att lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. ändras så att
Migrationsverket får utvidgade möjligheter att
anvisa asylsökande ensamkommande barn till en
kommun som inte har en överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Lagändringen förväntas påverka bostadskostnader för ensamkommande
barn, då reformen möjliggör utökad användning
av schabloniserad ersättning. Regeringen föreslår
därför att anslaget Ersättningar och bostadskostnader minskas med 81 miljoner kronor 2014.

Regeringen beräknar att anslaget minskas med
118 miljoner kronor per år 2015–2017.
För att förhindra att delar av etableringstiden
då individen har rätt till etableringsinsatser och
etableringsersättning har förbrukats när individen blir kommunmottagen, bör etableringsplanens start flyttas fram för personer boende i
anläggningsboende. Etableringsplanen bör starta
i anslutning till att personen blir kommunmottagen eller senast en månad efter mottagandet, i
stället för inom två månader från att uppehållstillstånd beviljats som gäller i dag. Ändringen
innebär att personen får dagersättning enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. så länge han eller hon är inskriven i
Migrationsverkets mottagande. Regeringen föreslår därför att anslaget Ersättningar och bostadskostnader ökas med 111 miljoner kronor 2014.
År 2015 beräknas utgifterna öka med samma
belopp och 2016 och 2017 beräknas de öka med
108 respektive 107 miljoner kronor.
En ny fond inom asyl-, integrations- och
migrationsområdet inrättas för perioden 2014–
2020 inom ramen för EU:s fleråriga budgetram.
Fonden föreslås stödja åtgärder som avser asyl,
laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare samt insatser för återsändande. Regeringen beräknar därför att anslaget Från EUbudgeten finansierade insatser för asylsökande och
flyktingar ökas med 135 miljoner kronor 2015,
187 miljoner kronor 2016 och 156 miljoner kronor 2017.
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
I syfte att förbättra vården för personer med
långvarig eller kronisk sjukdom föreslår regeringen att anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 50 miljoner kronor 2014. År 2015
beräknas anslaget ökas med 100 miljoner kronor
och för 2016 och 2017 med 150 miljoner kronor
per år.
I syfte att säkerställa en långsiktig kostnadskontroll och fortsatt god tillgång till kostnadseffektiva läkemedel har Socialdepartementet och
Läkemedelsindustriföreningen kommit överens
om att utveckla den svenska takprismodellen för
äldre läkemedel samt att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska utveckla den värdebaserade prissättningen. Regeringen avser att
återkomma när det gäller hur den utvecklade
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takprismodellen ska regleras. Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att anslaget
Bidrag för läkemedelsförmånerna ska minskas
med 470 miljoner kronor 2014. År 2015–2017
beräknas anslaget minskas med 740 miljoner
kronor,
985 miljoner
kronor
respektive
1 175 miljoner kronor. Samtidigt anser regeringen att det behövs åtgärder som dels syftar till
att främja god tillgång till kostnadseffektiva
läkemedel, dels till att stimulera forskning och
innovation. Med anledning av detta föreslår regeringen ett tillskott på 54 miljoner kronor 2014,
varav en stor del går till anslaget Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket. För 2015 beräknas
satsningen innebära ett tillskott på 118 miljoner
kronor och för 2016 och 2017 107 miljoner kronor per år, varav en stor del går till anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Resurstillskottets
syfte är bl.a. att stärka arbetet mot antibiotikaresistens och att utveckla läkemedelsstatistiken.
I propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (prop.
2012/13:109) föreslog regeringen att personer
som vistas i Sverige utan tillstånd ska ges samma
tillgång till subventionerad sjukvård som asylsökande. Lagförslagen trädde i kraft den 1 juli
2013. I enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen bör kommunsektorn
kompenseras för de kostnader som förslaget
medför. Av denna anledning föreslår regeringen
att anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård
minskas med 450 miljoner kronor 2014 och att
anslaget Kommunalekonomisk utjämning under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
ökas med motsvarande belopp. För 2015–2017
beräknas anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård minskas med 300 miljoner kronor per år
och anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner ökas med motsvarande belopp.
I propositionen Patientrörlighet i EU – förslag
till ny lagstiftning (prop. 2012/13:150) föreslog
regeringen att landstingen och kommunerna
övertar kostnadsansvaret för vissa ersättningar
för gränsöverskridande vård. Lagförslagen träder
i kraft den 1 oktober 2013. I enlighet med den
kommunala
finansieringsprincipen
bör
kommunsektorn kompenseras för de kostnader
som förslaget medför. Regeringen föreslår därför
att anslaget Sjukvård i internationella förhållanden minskas med 93 miljoner kronor 2014
och att anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
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kommuner ökas med motsvarande belopp. För
2015–2017 beräknas anslaget Sjukvård i internationella förhållanden minskas med 162 miljoner
kronor,
222 miljoner
kronor
respektive
262 miljoner kronor och anslaget Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner ökas med motsvarande belopp.
En ny myndighet – E-hälsomyndigheten – ska
inrättas den 1 januari 2014. Den verksamhet som
det statliga bolaget Apotekets Service AB bedriver gentemot apoteksaktörerna kommer fortsättningsvis att bedrivas av den nya myndigheten.
Myndigheten ska få ett förvaltningsanslag framför allt för sådan verksamhet som bolaget i dag
driver med medel från statens budget. Mot denna
bakgrund föreslås anslaget Bidrag till folkhälsa
och sjukvård minskas med 93 miljoner kronor
2014 och det nya anslaget E-hälsomyndigheten,
som föreslås föras upp på budgeten 2014, ökas
med motsvarande belopp. Samma belopp beräknas för 2015–2017.
En ny myndighet – Folkhälsomyndigheten –
ska inrättas den 1 januari 2014. Myndigheten tar
över de verksamheter som i dag utförs av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut
samt vissa verksamheter vid Socialstyrelsen. I
samband med detta avvecklas Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Dessa
myndigheters
anslagsmedel,
motsvarande
335 miljoner kronor per år, föreslås föras till det
nya anslaget Folkhälsomyndigheten, vilket föreslås föras upp på budgeten 2014. Samma belopp
beräknas för 2015–2017. Regeringen föreslår
därmed också att anslagen Smittskyddsinstitutet
och Statens folkhälsoinstitut inte tas upp på budgeten fr.o.m. 2014.
Kostnaden för att anpassa bilar för personer
med funktionsnedsättning har ökat. För att
kunna bevilja bilstöd i den omfattning som väntas efterfrågas 2014 behöver ytterligare medel
tillföras anslaget Bilstöd till personer med
funktionsnedsättning. Regeringen föreslår därför
att anslaget ökas med 80 miljoner kronor 2014.
I propositionen Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet (prop. 2012/13:94) föreslog regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)
i syfte att bl. a. stärka möjligheterna för personer
med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva
genom arbete. Lagförslagen trädde i kraft den
1 juli 2013. I enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen bör kommunsektorn
kompenseras för de kostnader som förslagen
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medför. Regeringen föreslår därför att anslaget
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. minskas med 320 miljoner kronor 2014 och att anslaget Kommunalekonomisk utjämning under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
ökas med motsvarande belopp. År 2015–2017
beräknas anslaget Bidrag till utveckling av socialt
arbete m.m. minskas med 210 miljoner kronor
per år, samtidigt som anslaget Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner beräknas ökas
med motsvarande belopp respektive år.
Regeringen har beslutat att räkna upp
schablonbeloppet för assistansersättningen med
fem kronor från 2013 års belopp. Uppräkningen
är lägre än vad som tidigare prognosticerats. Regeringen föreslår därför att anslaget Kostnader för
statlig
assistansersättning
minskas
med
248 miljoner kronor för 2014. Till följd av detta
beräknas anslaget minskas med 254 miljoner
kronor 2015, med 259 miljoner kronor 2016 och
med 263 miljoner kronor 2017.
I syfte att förbättra möjligheterna för barn i
ekonomiskt utsatta hushåll till att delta i fritidsaktiviteter avser regeringen att under 2014 införa
en fritidspeng. Regeringen föreslår därför att anslaget Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ökas med 41 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas ökas med 81 miljoner kronor fr.o.m.
2015. Reformen finansieras genom att anslaget
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
minskas med 41 miljoner kronor 2014. Anslaget
beräknas minskas med 61 miljoner kronor 2015
och med 41 miljoner kronor fr.o.m. 2016.
Regeringen föreslår en förstärkning av det
sista året av den samlade ANDT-strategin för
2011–2015. Till följd av detta beräknas anslaget
Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel ökas med 185 miljoner kronor
2015, samtidigt som anslaget Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken beräknas minskas
med 185 miljoner kronor 2015.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning
Arbetsgivaren spelar en mycket viktig roll i att
möjliggöra för en enskild anställd att återgå i arbete efter sjukfrånvaro. För att fler enskilda ska
få bättre möjlighet till stöd anser regeringen att
det finns behov av att stödja arbetsgivare att ta
sitt rehabiliteringsansvar i syfte att underlätta

återgång i arbete. Tyvärr har företagshälsovårdssatsningen inte blivit det stöd till arbetsgivare
som var avsikten. En anledning kan vara att satsningen inte har gått direkt till arbetsgivarna, vilket kan ha bidragit till att avsatta medel inte använts. För att förbättra stödet till arbetsgivare
avser regeringen att ersätta nuvarande bidrag till
företagshälsovården med ett bidrag direkt till
arbetsgivare så att den anställdes arbetsförmåga
tidigt kan tillvaratas på arbetsplatsen och på så
sätt öka möjligheterna till att tidigt återgå i arbete. Med anledning av detta förslag föreslås att
anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen minskas med 334 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas till följd av förslagen minskas med
314 miljoner kronor 2015 samt med 264 miljoner
kronor per år 2016 och 2017.
Försäkringskassan har en ansträngd ekonomi,
bl.a. till följd av ett ökat inflöde av ärenden inom
ohälsoområdet,
föräldraförmånerna
och
aktivitetsstödet. I syfte att undvika negativa
verksamhetskonsekvenser i form av bl.a. försämrad tillgänglighet, längre handläggningstider,
sänkta kontrollnivåer och minskat förtroende,
föreslår regeringen att anslaget Försäkringskassan
ökas med 170 miljoner kronor 2014. Anslaget
beräknas ökas med 150 miljoner kronor 2015
och med 100 miljoner kronor fr.o.m. 2016.
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
För att stärka ekonomin för de barnfamiljer som
har lägst ekonomisk standard föreslår regeringen
en höjning av det särskilda bidraget i bostadsbidraget. Höjningen innebär att det särskilda bidraget höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per
månad för ett barn, med 250 kronor till
2 000 kronor per månad för två barn och med
300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre
eller flera barn. Regeringen föreslår därför att anslaget Bostadsbidrag ökas med 466 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas ökas med
441 miljoner kronor 2015, 433 miljoner kronor
2016 och med 421 miljoner kronor 2017.
Utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet
I april 2013 enades regeringspartierna och
Miljöpartiet de gröna om att se över vissa
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bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) i syfte
att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet
och principen om barnets bästa. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med en
proposition under 2014. De anslag som berörs är
Kommunersättningar vid flyktingmottagande,
Etableringsersättning
till
vissa
nyanlända
invandrare, Ersättning till etableringslotsar och
insatser för vissa nyanlända invandrare samt
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Förslagen innebär 2014 en sammanlagd utgiftsökning om 12 miljoner kronor på de ovan
nämnda
anslagen
under
utgiftsområde
13 Integration och jämställdhet. År 2015–2017
beräknas anslagen ökas med 65, 119 respektive
161 miljoner kronor.
Regeringen föreslår en komplettering av den
prestationsbaserade ersättning till kommuner
som sluter överenskommelser om flyktingmottagande som aviserades i budgetpropositionen
för 2013. Förslaget innebär att anslaget
Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökas
med 53 miljoner kronor 2014. År 2015–2017 beräknas anslaget ökas med 44, 35 respektive
30 miljoner kronor.
Som en följd av förslaget att under utgiftsområde 8 Migration avsätta medel för att flytta
fram etableringsplanens start för dem som bor i
anläggningsboende föreslås anslaget Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare minskas
med 287 miljoner kronor 2014. År 2015 beräknas
anslaget minskas med samma belopp. År 2016
och 2017 beräknas anslaget ökas med 8 respektive 10 miljoner kronor. Anslaget Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare föreslås minskas med 209 miljoner
kronor 2014. År 2015 och 2016 beräknas anslaget
minskas med 222 respektive 9 miljoner kronor.
År 2017 beräknas anslaget ökas med 11 miljoner
kronor. Regeringen avser vidare att återkomma
till riksdagen med ett förslag om avskaffande av
den s.k. sfi-bonusen under första halvåret 2014.
Med anledning därav föreslår regeringen att anslaget
Integrationsåtgärder
minskas
med
50 miljoner kronor 2014. År 2015–2017 beräknas
anslaget minskas med 100 miljoner kronor per år.
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Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv
Regeringen föreslår att stöd införs för att öka
antalet unga som anställs med de yrkesintroduktionsavtal som tecknats av arbetsmarknadens parter. Förslagen innebär att utgifterna
ökas med 95 miljoner kronor 2014. År 2015–
2017 beräknas utgifterna ökas med 122, 212 respektive 319 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att det högre studiebidraget för ungdomar i jobbgarantin för unga samt
jobb- och utvecklingsgarantin förlängs. Då detta
bedöms minska deltagarantalet i garantierna föreslås utgifterna inom utgiftsområdet minskas
med 104 miljoner kronor 2014 och beräknas
minskas med 52 respektive 25 miljoner kronor
2015 och 2016.
Regeringen föreslår vidare att möjligheterna
till programinsatser, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas blir permanenta. Regeringen föreslår därför att utgifterna ökas med
97 miljoner kronor 2014 och beräknas ökas med
96 miljoner kronor 2015 samt med 95 miljoner
kronor fr.o.m. 2016.
Utöver detta föreslår regeringen stärkta anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Regeringen
föreslår att en möjlighet till tvååriga särskilda
anställningsstöd införs. Vidare föreslås det förhöjda handledarstödet för detta anställningsstöd
i sysselsättningsfasen permanentas 2015 och
framåt. Sammantaget föreslås utgifterna ökas
med 172 miljoner kronor 2014 och de beräknas
ökas med 416, 424 respektive 448 miljoner kronor 2015–2017. Bruttoförändringarna är dock
betydligt större.
Regeringen föreslår en satsning på tillfälliga
anställningar vid Samhall för individer i sysselsättningsfasen med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Förslaget innebär
att regeringen föreslår ökade nettoutgifter med
94 miljoner kronor 2014 och utgifterna beräknas
ökas med 91, 89 respektive 86 miljoner kronor
2015–2017.
Vidare föreslår regeringen att anslaget Arbetstillförs
förmedlingens
förvaltningskostnader
50 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas ökas
med motsvarande belopp 2015 och 2016.
Samtidigt föreslår regeringen att anslaget
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser minskas med 50 miljoner kronor
2014 och beräknas minskas med motsvarande
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belopp fr.o.m. 2015. Förslaget innebär att
resurser inte längre beräknas under anslaget
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser för tidiga coachningsinsatser, s.k.
LOV C, för deltagare utanför jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
ungdomar.
Som en följd av förslaget att på utgiftsområde
8 Migration avsätta medel för att senarelägga
etableringsplanens start för dem som bor i anläggningsboende beräknas anslaget Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas
med 136 miljoner kronor 2016 och 2017. Anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser beräknas minskas med 59 miljoner
kronor 2016 och med 62 miljoner kronor 2017.
Den 1 januari 2014 inleds den nya programperioden 2014–2020 för EU:s strukturfonder.
Regeringen föreslår därför att ett nytt anslag,
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2014–2020, förs upp på budgeten med
50 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas
föras upp med 126 miljoner kronor 2015,
632 miljoner
kronor
2016
och
med
1 140 miljoner kronor 2017. Finansieringen föreslås ske från anslaget Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2007–2013 som föreslås minskas med 50 miljoner kronor 2014 och beräknas
minskas med 126 miljoner kronor 2015,
632 miljoner kronor 2016 samt 1 140 miljoner
kronor 2017.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Budgetlagens (2011:203) bestämmelser om förväntad förlust kommer att tillämpas på all nyutlåning av studielån fr.o.m. den 1 januari 2014.
Den förändrade hanteringen innebär att den totala utgiftsnivån på utgiftsområdet minskar,
framför allt till följd av att utgifterna för studiemedelsräntor kommer att nettoredovisas. Förändringen får ingen påverkan på statens budgetsaldo eller statens finansiella sparande. Till följd
av reformen föreslår regeringen att de nya anslagen Avsättning för kreditförluster och Statens utgifter för studiemedelsräntor förs upp på budgeten
med 1 515 respektive 1 600 miljoner kronor
2014. År 2015–2017 beräknas anslagen föras upp
med 1 566, 1 499 och 1 502 miljoner kronor respektive 916, 984 och 1 267 miljoner kronor.
Samtidigt avslutas anslaget Studiemedelsräntor.
För att den förändrade hanteringen inte ska få

någon effekt på de takbegränsade utgifterna
föreslås tekniska justeringar av utgiftstaket
motsvarande differensen mellan anslagsbelastningen beräknad enligt den nya respektive den
gamla beräkningsmodellen.
För att motivera arbetslösa ungdomar att återuppta sina grundskole- eller gymnasiestudier anser regeringen att den tillfälliga satsningen, som
möjliggör för arbetslösa ungdomar i åldern 20–24
år att kunna få den högre bidragsnivån inom
studiemedlet, bör förlängas med ett år. Regeringen föreslår därför att anslagen Studiemedel,
Avsättning för kreditförluster och Statens utgifter
för studiemedelsräntor ökas med totalt
129 miljoner kronor 2014. År 2015 beräknar regeringen att anslagen ökas med 66 miljoner kronor och 2016 med 34 miljoner kronor.
I syfte att öka möjligheterna till omställning
och stärka arbetslinjen föreslår regeringen att fribeloppet höjs med 30 000 kronor per kalenderår
fr.o.m. den 1 januari 2014. Till följd av förslaget
föreslår regeringen att anslagen Studiemedel,
Avsättning för kreditförluster och Statens utgifter
för studiemedelsräntor ökas med totalt
54 miljoner kronor för 2014. För 2015–2017 beräknar regeringen att anslagen ökas med 55, 56
respektive 58 miljoner kronor. Regeringen anser
också att möjligheten till omställning genom
studier bör ökas ytterligare och föreslår därför
att den övre åldersgränsen inom studiemedelssystemet höjs från 54 år till 56 år fr.o.m. den
1 juli 2014. Regeringen föreslår därför att
anslagen
Studiemedel,
Avsättning
för
kreditförluster och Statens utgifter för studiemedelsräntor ökas med totalt 35 miljoner kronor
2014. För 2015–2017 beräknar regeringen att
anslagen ökas med 70 miljoner kronor respektive
år.
För att öka attraktionskraften för de gymnasiala lärlingsutbildningarna avser regeringen att
införa en kostnadsersättning till elever i sådan
utbildning, då dessa ofta har extrakostnader under den tid som utbildningen är förlagd till en
arbetsplats. Regeringen föreslår därför att anslaget Studiehjälp ökas med 53 miljoner kronor
2014. År 2015 beräknas anslaget ökas med
73 miljoner kronor, 2016 med 89 miljoner kronor och 2017 med 100 miljoner kronor.
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Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
För att stärka utbildningssystemet föreslår regeringen satsningar riktade främst mot att förbättra
studieresultaten i grund- och gymnasieskolan.
Lärarlyftet II pågår sedan 2011 och är inriktat
på att lärare med examen ska kunna komplettera
sin utbildning för att bli behöriga i de ämnen
som de undervisar i. Regeringen bedömer att
satsningen bör förlängas fram t.o.m. 2016. Regeringen beräknar därför att anslaget Fortbildning
av lärare och förskolepersonal ökas med
34 miljoner kronor 2015 och med 75 miljoner
kronor 2016.
I syfte att göra läraryrket mer attraktivt genomför regeringen en karriärutvecklingsreform
för lärare. Reformen bör förstärkas för att omfatta fler lärare. Regeringen föreslår därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas med 377 miljoner kronor
2014. År 2015 beräknas anslaget ökas med
554 miljoner kronor, 2016 med 504 miljoner
kronor och fr.o.m. 2017 med 589 miljoner kronor per år.
För att klara administrationen av legitimationerna för lärare och förskollärare föreslår regeringen att anslaget Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet ökas med
146 miljoner kronor för 2014. Anslaget beräknas
ökas med 50 miljoner kronor respektive
15 miljoner kronor 2015 och 2016. För att finansiera delar av denna satsning föreslås att anslaget
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
minskas med 77 miljoner kronor 2014.
För att förbättra elevernas läs- och skrivförmåga föreslår regeringen en kompetensutvecklingsinsats för i första hand lärare i svenska
under perioden 2014–2018. Regeringen föreslår
därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet ökas med 15
miljoner kronor 2014. År 2015 beräknas anslaget
ökas med 56 miljoner kronor och 2016–2017
med 93 miljoner kronor per år.
Den pågående försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska för nyanlända
elever i årskurserna 6–9 bör utökas till att omfatta även årskurserna 1–5. Regeringen föreslår
därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet ökas med 45 miljoner kronor 2014. För 2015 och 2016 beräknas
anslaget ökas med 90 miljoner kronor per år.
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I syfte att öka andelen elever med slutbetyg
från grundskolan bör en sommarskola för elever
främst i årskurserna 6–9 införas fr.o.m. nästa år.
Regeringen föreslår därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas med 78 miljoner kronor 2014. För
2015 och 2016 beräknas anslaget ökas med
78 miljoner kronor.
Den pågående försöksverksamheten med ett
fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan syftar till
en gymnasieingenjörsexamen och bedöms fungera väl. Regeringen avser att införa ett fjärde
tekniskt år som en permanent del av gymnasieskolan fr.o.m. höstterminen 2015. Regeringen
beräknar därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas
med 39 miljoner kronor 2015, samt med
95 respektive 122 miljoner kronor åren 2016 och
2017.
Ett anordnarbidrag på 40 000 kronor per lärling och år har hittills lämnats till skolor och arbetsplatser för att stimulera att gymnasial
lärlingsutbildning av hög kvalitet kommer till
stånd. För att stimulera att lärlingsutbildning anordnas i större utsträckning föreslås att
anordnarbidraget ökas. Regeringen bedömer att
den del som riktas till arbetsplatsen bör höjas
med 17 500 kronor per lärling och år. Därutöver
föreslås för de arbetsplatser där handledaren har
genomgått en godkänd handledarutbildning att
anordnarbidraget
ökas
ytterligare
med
10 000 kronor per lärling och år. Regeringen föreslår därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas med
97 miljoner kronor 2014. För 2015 beräknas
anslaget ökas med 142 miljoner kronor, 2016
med 181 miljoner kronor och för 2017 med
210 miljoner kronor.
I syfte att finansiera kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB föreslår regeringen att anslaget Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation ökas med 120 miljoner
kronor 2014. För att finansiera detta föreslås anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med motsvarande belopp 2014.
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Den 1 januari 2014 inleds den nya programperioden 2014–2020 för EU:s strukturfonder. Regeringen föreslår därför att ett nytt anslag, Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–
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2020, förs upp på budgeten med 20 miljoner
kronor 2014. Anslaget beräknas föras upp med
187 miljoner kronor 2015, 1 300 miljoner kronor
2016 och 1 400 miljoner kronor 2017. Finansiering föreslås ske från anslaget Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 som
föreslås och beräknas minskas med motsvarande
belopp respektive år.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård
Bidraget till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA),
inrättades 2009. Syftet med bidraget är att gynna
kreativa och kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att
minska utsläppen av näringsämnen. För att fortsätta arbetet med LOVA-projekt föreslår regeringen att anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 75 miljoner kronor 2014.
Anslaget beräknas ökas med motsvarande belopp
fr.o.m. 2015.
Utgiftsområde 21 Energi
För att upprätthålla kontinuiteten och bevara
kompetensen i den kommunala energi- och
klimatrådgivningen bedömer regeringen att en
förlängning av anslaget Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. bör aviseras i
denna budgetproposition. Anslaget beräknas
tillföras 140 miljoner kronor årligen 2015–2017.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
I syfte att stärka basindustrins konkurrenskraft
genom att vissa utgifter som nu finansieras via
avgifter tillfälligtvis tas över av staten föreslår regeringen dels att anslaget Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. ökas med
245 miljoner kronor 2014, dels att anslaget Ersättning till viss kanaltrafik m.m. ökas med
100 miljoner kronor 2014. De båda anslagen beräknas ökas med motsvarande belopp 2015 och
2016. Fr.o.m. 2017 beräknas anslaget Ersättning
för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. ökas med
45 miljoner kronor per år. År 2014 föreslås
250 miljoner kronor av det årliga tillskottet till
dessa bägge anslag finansieras via en tillfällig
minskning av anslagen kopplade till väg-

hållningen och banhållningen. Motsvarande
minskning beräknas för 2015 och 2016.
I syfte att främja ett trafikslagsövergripande
arbetssätt och ökad effektivitet inom arbetet med
transportsystemet föreslås en ny anslagsstruktur.
Regeringen föreslår därför att de nuvarande anslagen Väghållning respektive Banhållning inte
tas upp på budgeten fr.o.m. 2014 och att de nya
anslagen, Utveckling av statens transportinfrastruktur och Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur som föreslås föras upp på
budgeten 2014, ökas med 18 494 miljoner kronor
respektive 19 717 miljoner kronor år 2014. År
2015–2017 beräknas motsvarande ökningar till
21 423, 22 980, 24 148 miljoner kronor
respektive 19 717 miljoner kronor per år.
Regeringen föreslår att anslaget Transportstyrelsen minskas med 54 miljoner kronor 2014.
Anslaget beräknas minskas med motsvarande belopp 2015–2017. Minskningen motiveras av att
myndigheten har effektiviserat sin verksamhet
under senare år.
Regeringen föreslår att anslaget Trängselskatt i
Göteborg minskas med 217 miljoner kronor
2014. Anslaget beräknas minskas med 181 miljoner kronor 2015, 178 miljoner kronor 2016 och
168 miljoner kronor 2017. Orsaken till minskningen är ändrade prognoser för intäkterna från
trängselskatten.
Utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Till följd av beslut om EU:s fleråriga budgetram
för 2014–2020 minskar EU-finansieringen av det
svenska landsbygdsprogrammet under den
kommande sjuårsperioden. Den statliga medfinansieringen av programmet bibehålls dock på
samma nivå som under innevarande programperiod. Utgifterna för landsbygdsprogrammet
väntas jämfört med 2013, som var slutåret för
innevarande programperiod, vara lägre i början av
den nya sjuåriga programperiod som inleds 2014
för att gradvis öka under programperiodens
gång. Regeringen förslår därför att anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas
med 437 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas minskas med 66 miljoner kronor 2015 samt
ökas med 240 miljoner kronor 2016 och
12 miljoner kronor 2017. Regeringen föreslår
vidare att anslaget Från EU-budgeten finansierade
åtgärder för landsbygdens miljö och struktur mins-
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kas med 856 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas minskas med 711 miljoner kronor 2015,
302 miljoner kronor 2016 och 107 miljoner kronor 2017.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
I syfte att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande föreslår regeringen att ett
uppgiftslämnarregister inrättas dit företagen kan
lämna sina uppgifter samlat och vid ett tillfälle.
Regeringen föreslår därför att anslaget Näringslivsutveckling m.m. ökas med 52 miljoner kronor
2014 och beräknar att anslaget Tillväxtverket
ökas med 15 miljoner kronor årligen 2015–2017.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
Det är viktigt att säkerställa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets kommuner och
landsting. Det är också viktigt att inte motverka
tillväxt och ökad sysselsättning. Regeringen föreslår därför flera förändringar i det kommunala
utjämningssystemet. En av de förändringar som
föreslås innebär lägre avgifter till inkomstutjämningssystemet. Regeringen föreslår därför
att staten kompenserar inkomstutjämningssystemet för de lägre avgiftsinkomsterna genom
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 961 miljoner kronor 2014 och beräknar att
anslaget årligen ökas med motsvarande belopp
fr.o.m. 2015.
Det statliga utjämningsbidraget för LSS-kostnader finansieras av utjämningsavgifter som
kommuner betalar till staten. Enligt prognosen
uppgår utjämningsbidraget för 2014 till
3 462 miljoner kronor, vilket är mer än vad som
tidigare beräknats. Regeringen föreslår därför att
anslaget Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ökas med 165 miljoner kronor 2014. Anslaget
beräknas ökas med 165 miljoner kronor fr.o.m.
2015.
Regeringens förslag till skattelättnad för pensionärer innebär att det kommunala skatteunderlaget minskar. Regeringen föreslår därför att
kommunsektorn kompenseras fullt ut genom att
anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 2 425 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas ökas med motsvarande belopp fr.o.m.
2015.
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Studieresultaten i matematik behöver förbättras. Regeringen bedömer att undervisningstiden i
matematik bör ökas med ytterligare en timme
per vecka för årskurserna 4–6 i grundskolan
fr.o.m. hösten 2016. Regeringen beräknar därför
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 245 miljoner kronor 2016. Från och med
2017 beräknas anslaget ökas med 490 miljoner
kronor per år.
Regeringen bedömer att gymnasiereformen
som trädde i kraft 2011 på sikt kommer att förbättra elevers genomströmning samt skolornas
planering, schemaläggning och möjligheter att
kunna fylla undervisningsgrupper. I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr.
25) föreslog regeringen därför en minskning av
anslaget i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i samband med
budgetpropositionen för 2013 bedömningen att
mer tydliga effektiviseringsmöjligheter kunde
uppkomma först 2014 då reformen skulle få fullt
genomslag (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16). Regeringen bedömde därför att 895 miljoner kronor
borde tillskjutas för 2013 och riksdagen beslutade i enlighet därmed. Regeringen bedömer nu
att gymnasiereformen på kort sikt inte leder till
lägre kostnader i den omfattning som tidigare
beräknats. Regeringen föreslår därför att anslaget
Kommunalekonomisk utjämning ökas med
1 360 miljoner kronor 2014. För 2015 beräknas
anslaget ökas med 1 930 miljoner kronor och
fr.o.m. 2016 med 1 460 miljoner kronor per år.
I enlighet med den kommunala finansieringsprincipen bör kommunsektorn kompenseras för
kostnader avseende förslaget om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (prop. 2012/13:109). Av denna anledning
föreslår regeringen att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas med 450 miljoner
kronor 2014 och att anslaget Bidrag till folkhälsa
och sjukvård under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg minskas med motsvarande belopp. För 2015–2017 beräknas anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas med
300 miljoner kronor per år och anslaget Bidrag
till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg minska
med motsvarande belopp. I enlighet med den
kommunala
finansieringsprincipen
ska
kommunsektorn kompenseras för kostnader
avseende förslaget om patientrörlighet i EU
(prop. 2012/13:150). Regeringen föreslår därför
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att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 93 miljoner kronor 2014 och att anslaget
Sjukvård i internationella förhållanden under
utgiftsområde 9 minskas med motsvarande
belopp. För 2015–2017 beräknas anslaget,
Kommunalekonomisk utjämning, ökas med
162 miljoner kronor, 222 miljoner kronor respektive 262 miljoner kronor per år och Sjukvård
i internationella förhållanden under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg minskas
med motsvarande belopp.
I syfte att bl.a. stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig
själva genom arbete har regeringen föreslagit
ändringar i socialtjänstlagen (2001:453).
Lagförslagen trädde i kraft den 1 juli 2013. Regeringen föreslår att kommunsektorn kompenseras
för de kostnader som förslagen medför, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.
Regeringen föreslår därför att anslaget
Kommunalekonomisk utjämning ökas med
320 miljoner kronor 2014 och att anslaget Bidrag
till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
minskas med samma belopp. År 2015–2017 beräknas anslaget Kommunalekonomisk utjämning
ökas med 210 miljoner kronor samtidigt som
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg minskas med samma belopp.

583

PROP. 2013/14:1

Tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor
2013

2014

2015

2016

2017

-9

209

91

86

86

47

80

79

Reformer
UO 1 Rikets styrelse
varav
Valdeltagandeinsatser
UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

60
0

169

varav
Bidragsfastigheter

150

Finansinspektionen, förstärkning av anslaget
UO 3 Skatt, tull och exekution

130

34

67

100

100

16

16

34

26

0

-61

-73

-73

Varav
Skatteverket, nya it-system
UO 4 Rättsväsendet

120
0

varav
Polisen, förstärkning av anslaget

100

Kriminalvården, överföring av medel till Polisen

-100

UO 5 Internationell samverkan

0

-18

-18

-18

-18

UO 6 Försvar och samhällets krisberedskap

0

209

309

421

521

200

300

400

500

-2

0

0

0

206

-299

-700

-1 085

varav
Försvarsreformen
UO 7 Internationellt bistånd

520

varav
Återföring DAC-avräkning för minskade flyktingvolymer
UO 8 Migration

5202
-520

varav
Ersättningar och bostadskostnader, minskade volymer

-5202

Migrationsverket, förstärkning till följd av ökat inflöde
av asylsökande

320

208

303

282

Kommunanvisning ensamkommande barn

-81

-118

-118

-118

-134

-593

-1 137

-1 479

135

187

156

111

108

107

Ersättningar och bostadskostnader, minskade kostnader
till följd av förstärkning av Migrationsverket
Ny EU-fond för asyl och migration
Etableringsplanstart först efter kommunmottagande

584

111

PROP. 2013/14:1

Fortsättning tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2013

2014

2015

2016

2017

312

-1 345

-1 377

- 1 641

-1 926

-470

-740

-985

-1 175

Reformer
UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
varav
Utvecklad prismodell för läkemedelsförmånerna
Bidrag till folkhälsa och sjukvård, tillskott för långvarigt
och kroniskt sjuka

50

100

150

150

-450

-300

-300

-300

Läkemedelspaket

54

118

107

107

E-hälsomyndigheten, ny myndighet

93

93

93

93

Sjukvård tillståndslösa, överföring av medel till UO 25

Finansiering, E-hälsomyndigheten

-93

-93

-93

-93

Patientrörlighetsmedel, överföring av medel till UO 25

-93

-162

-222

-262

Sjukvård i internationella förhållanden

2322

Folkhälsomyndigheten, ny myndighet

335

335

335

335

Statens folkhälsoinstitut, finansiering Folkhälsomyndigheten

-140

-140

-140

-140

Smittskyddsinstitutet, finansiering Folkhälsomyndigheten

-195

-195

-195

-195

-248

-254

-259

-263

41

81

81

81

-41

-61

-41

-41

-320

-210

-210

-210

-215

-241

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

80

Assistansersättningens schablonbelopp
Fritidspeng
Finansiering, fritidspeng
Reformer inom ekonomiskt bistånd

80

Förstärkning, ANDT

185

Finansiering, ANDT

-185

UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

3 200

-186

-192

varav
Sjukpenning och rehabilitering m.m.

3 200 2

Arbetsplatsnära stöd
Bidrag företagshälsovården
Försäkringskassan
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

30

50

100

100

-364

-364

-364

-364

170

150

100

100

0

18

32

33

31

250

466

432

424

412

466

441

433

421

-422

-427

127

180

Migrationsöverenskommelse, särskilt ömmande skäl

12

65

119

161

Prestationsbaserad ersättning till kommuner med högt
mottagande

53

44

35

30

-50

-100

-100

-100

-496

-509

-1

21

UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
varav
Vårdbidrag för funktionshindrade barn

2502

Höjt särskilt bidrag i bostadsbidraget
UO 13 Integration och jämställdhet

Avskaffad sfi-bonus
Etableringsplanstart först efter kommunmottagande

0
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Fortsättning tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2013

2014

2015

2016

2017

400

386

705

622

721

95

122

212

319

-104

-52

-25

Reformer
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
varav
Stöd till yrkesintoduktionsanställningar
Finansiering förlängning av det högre studiebidraget för
unga i JOG och JUG
Programinsatser i sysselsättningsfasen

97

96

95

95

172

416

424

448

Tillfälliga anställningar vid Samhall

94

91

89

86

Förmedlingsinsatser för unga

50

50

50

-50

-50

-50

-50

-195

-198

Stärkta anställningsstöd för långtidsarbetslösa

Inga tidiga coachningsinsatser på Arbetsförmedlingens
programanslag
Etableringsplanstart först efter kommunmottagande
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020,
överföring av medel från gamla programperioden

50

126

632

1 140

-50

-126

-632

-1 140

-184

-494

-713

-1 343

-3 597

-3 282

-3 510

-4 419

Avsättning för kreditförluster, ny hantering av förluster
på studielån

1 515

1 566

1 499

1 502

Statens utgifter för studiemedelsräntor, ny hantering av
förluster på studielån

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013,
överföring av medel till ny programperioden
Bidrag till lönegarantiersättningen
UO 15 Studiestöd

400

2

0

varav
Studiemedelsräntor, ny hantering av förluster på
studielån

1 600

916

984

1 267

Höjda åldersgränser inom studiemedelssystemet

35

70

70

70

Höjda fribeloppsgränser i studiemedelssystemet

54

55

56

58

129

66

34

53

73

89

Förlängning av det högre studiebidraget för unga i JOG
och JUG
Kostnadsersättning till gymnasielärlingar
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Fortsättning tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2013

2014

2015

2016

2017

0

602

1 057

1 115

1 028

Skolverket, ytterligare medel till lärarlegitimationer

146

50

15

Fortbildning av lärare och personal, finansiering lärarlegitimationer

-77

Reformer
UO 16 Utbildning och universitetsforskning
varav

Fortsatta fortbildningssatsningar för lärare (Lärarlyft ll)
Förstärkning karriärvägsreformen

377

34

75

554

504

589

Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
årskurs 1-5

45

90

90

Sommarskola för elever i årskurs 6-9

78

78

78

Fortbildningssatsningar för lärare i svenska

15

56

93

93

39

95

122

-75

-91

-102

Gymnasieingenjör, permanentning av ett fjärde tekniskt
år
Finansiering, kostnadsersättning till gymnasielärlingar

-57

Höjt anordnarbidrag för gymnasielärlingar
Finansiering avsatta gymnasiala lärlingsmedel
Vetenskapsrådet, kapitaltillskott ESS AB

97

142

181

210

-154

-183

-145

-90

120

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor,
finansiering kapitaltillskott ESS AB

-120

UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9

29

16

16

12

UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik

0

24

46

27

16

UO 19 Regional tillväxt

0

-19

-19

-19

-19

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2014-2020, överföring av medel från gamla
programperioden

20

187

1 300

1 400

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007-2020, överföring av medel till nya
programperioden

-20

-187

-1 300

-1 400

114

121

119

115

75

75

75

75

49

205

205

197

140

140

140

Varav

UO 20 Allmän miljö- och naturvård

0

Varav
Lokala vattenvårdsprojekt
UO 21 Energi

0

Varav
Energi- och klimatrådgivare
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Fortsättning tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2013

2014

2015

2016

2017

0

-153

-182

-177

-216

345

345

345

45

-250

-250

-250

-54

-54

-54

-54

-217

-181

-178

-168

Reformer
UO 22 Kommunikationer
varav
Tillfällig och permanent förstärkning Sjöfartsverket
Finansiering tillfällig förstärkning Sjöfartsverket
Genomförd effektivisering inom Transportstyrelsen
Trängselskatt i Göteborg
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 717

19 717

19 717

19 717

Utveckling av statens transportinfrastruktur

18 494

21 423

22 980

24 148

-22 765

-23 629

-23 367

-22 982

-15 446

-17 511

-19 329

-20 883

-1 249

-724

3

-26

Väghållning
Banhållning
UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1

varav
Landsbygdsprogrammet, nationell medfinansiering

-437

-66

240

12

Landsbygdsprogrammet, finansiering från EU

-856

-711

-300

-107

80

75

75

74

52

15

15

15

5 781

6 186

6 025

6 310

Ekonomiska konsekvenser av gymnasiereformen (GY2011)

1 360

1 930

1 460

1 460

Kompensation för sänkt skatt för pensionärer

UO 24 Näringsliv

0

varav
Uppgiftslämnarregister för företag
UO 25 Allmänna bidrag till kommuner

9

varav

2 425

2 425

2 425

2 425

Reformer inom ekonomiskt bistånd

320

210

210

210

Förändrad inkomstutjämning

961

961

961

961

165

165

165

165

93

162

222

262

245

490

Höjt statligt utjämningsbidrag till kommunsektorn för
LSS-kostnader

9

Patientrörlighetsmedel, överföring av medel från UO 9
Utökad undervisningstid i matematik, grundskolan
Sjukvård till tillståndslösa, överföring av medel från
UO 9
UO26 Statsskuldsräntor m.m
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0

450

300

300

300

15

15

15

15
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Fortsättning tabell 8.10 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt höständringsbudgeten för 2013 i förhållande
till 2013 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

UO 27 Avgiften till Europeiska unionen

2013

2014

2015

2016

2017

922

0

0

0

0

4 794

5 557

5 870

4 871

varav
9222

Tillskott p.g.a. högre EU-avgift
Summa anslagsförändringar
varav

5 224

Anslagsökningar

12 602

16 202

17 793

18 770

Anslagsminskningar

-7 808

-10 644

-11 923

-13 899

400

447

425

381

5 224

5 179

5 989

6 280

5 237

9

2 109

1 791

1 562

940

5 215

3 070

4 199

4 717

4 297

Skillnaden mellan utgiftseffekt och anslagseffekt3
Summa ökning av takbegränsade utgifter

4

Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket
Ökning av takbegränsade utgifter exklusive utgiftsförändringar
som motiverar teknisk justering av utgiftstaket6

5

1

Påverkar inte de takbegränsade utgifterna.
2
Förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2) som föreslås tillföras regelstyrda transfereringsanslag till följd av förändrade volymer eller
makroekonomiska förutsättningar utan att någon ny reform föreslås.
3
Utgiftseffekt och anslagseffekt skiljer sig åt i några fall. Det gäller reformerna neddragning av företagshälsovården (UO10) och neddragning av avsatta gymnasiala
lärlingsmedel (UO16).
4
Av de 5,2 miljarder kronor som de takbegränsade utgifterna ökar med 2013 består ca 5,0 miljarder kronor av medel som i propositionen Höständringsbudget för 2013
(prop. 2013/14:2) föreslås tillföras regelstyrda transfereringsanslag (känsliga för volym och makroekonomiska förändringar) utan att någon ny reform föreslås.
5
Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket se avsnitt 5.4.
6
Motsvarar de utgifter som till följd av reformer minskar budgeteringsmarginalen.
Källa: Egna beräkningar.
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8.2.2

Övriga utgiftsförändringar jämfört
med 2013 års ekonomiska
vårproposition

I detta avsnitt redovisas förändringen av utgiftsramarna för 2014–2017, jämfört med beräkningen i 2013 års ekonomiska vårproposition, till
följd av andra faktorer än de som redovisas i avsnitt 8.2.1.
Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål
I 2013 års ekonomiska vårproposition gjordes en
slutlig pris- och löneomräkning för 2014 och en
preliminär pris- och löneomräkning för 2015–
2017. I denna proposition revideras den totala
budgeteffekten av den preliminära pris- och
löneomräkningen ned med 0,2 miljarder kronor
för 2015, upp med 0,1 miljarder kronor för 2016
och är oförändrad för 2017.
Övriga makroekonomiska förändringar
I jämförelse med vårpropositionen har anslag
som styrs av den makroekonomiska utvecklingen justerats med hänsyn tagen till det bedömda makroekonomiska läget som presenteras
i denna proposition (se avsnitt 4). De nya
makroekonomiska förutsättningarna innebär
sammantaget att de beräknade utgifterna blir
lägre 2014 och 2015, men högre 2016 och 2017.
Den främsta orsaken till detta är att ett förbättrat arbetsmarknadsläge med lägre arbetslöshet
och färre personer i arbetsmarknadspolitiska
program bidrar till lägre arbetsmarknadsrelaterade utgifter 2014–2017. Enligt en grov känslighetsberäkning innebär en minskning av arbetslösheten med en tiondels procentenhet att de
arbetsmarknadsrelaterade utgifterna minskar
med ungefär 0,6 miljarder kronor. Detta samband förutsätter dock att långtidsarbetslösheten
ligger kvar på samma nivå som i dagsläget och att
bedömningen av styckkostnader för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte ändras.
Utgifterna för ålderspensionssystemet har reviderats ned 2014 och 2015 på grund av ett lägre
inkomstindex. År 2016 och 2017 ger ett uppreviderat balanstal motsatt effekt och utgifterna
för ålderspensionssystemet har därmed justerats
upp för dessa år. Detta är den främsta orsaken
till att de totala utgifterna ökar till följd av
makroekonomiska förändringar 2016 och 2017.
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Volymer
Utgifterna har också förändrats till följd av nya
prognoser för volymerna inom de regelstyrda
transfereringssystemen. Sammantaget innebär
volymförändringarna att utgifterna väntas bli
5,4 miljarder kronor högre 2014, 6,5 miljarder
kronor högre 2015 samt 7,5 respektive
6,8 miljarder kronor högre 2016 och 2017 jämfört med beräkningen i vårpropositionen. En
viktig förklaring till ökningen är att antalet personer som erhåller sjukpenning och sjukersättning har reviderats upp för hela prognosperioden, vilket innebär mellan 6,0 och
9,8 miljarder kronor högre utgifter per år.
Antalet personer med studiemedel beräknas
nu bli högre, vilket höjer utgiftsprognosen för
området med 0,9–1,4 miljarder kronor per år.
En motverkande faktor till utgiftsökningen är
att det beräknade antalet asylsökande och
anhöriginvandrare har reviderats ned, vilket
medför mellan 1,4 och 2,6 miljarder kronor lägre
migrationsutgifter per år.
Tabell 8.11 Volymer inom olika transfereringssystem 2014–
2017
Förändring jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition anges
inom parentes

Asylsökande,
genomsnittligt antal
inskrivna
Antal sjukpenningdagar, (netto), miljoner

2014

2015

2016

2017

42 100

39 600

37 700

37 500

(-16 300) (-23 500) (-25 300) (-31 500)
48,2

50,2

51,3

52,0

(8,1)

(10,2)

(11,2)

(11,8)

Antal personer med
sjukersättning

321 500

307 300

296 000

286 700

(6 300)

(10 300)

(14 700)

(19 200)

Antal personer med
garantipension

771 600

770 400

731 000

691 400

(-2 800)

(-6 400) (-26 700) (-50 200)

Antal uttagna
föräldrapenningdagar,
miljoner
Antal personer med
etableringsersättning
Antal personer med
studiemedel 1

52,6

53,8

54,9

56,0

(0,2)

(0,4)

(0,6)

(0,8)

30 600

35 600

38 900

37 300

(1 300)

(2 100)

(5 700)

(3 000)

538 000

521 200

502 900

488 500

(25 300)

(33 000)

(33 800)

(34 300)

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundat till
närmaste hundratal. Endast ett urval med större förändringar redovisas i
tabellen. Se tabell 8.7 för könsuppdelade utfall.
1
Bruttoräknat antal. Avser volymer som ligger till grund för anslagets utgiftsprognos, vilket kan avvika från volymer bakom anslagsprognosen. När stödtagare
under året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och
utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet studiemedelstagare
465 100 personer 2011 och 467 200 personer 2012.
Källa: Egna beräkningar.
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Tekniska förändringar
Vissa utgiftsförändringar och andra förslag som
regeringen föreslår i denna proposition föranleder justeringar av utgiftstaket för staten (se
även avsnitt 5.4).
En effekt av förslaget om höjt grundavdrag
för pensionärer är att kommunerna får lägre
skatteintäkter, vilket neutraliseras genom en ökning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner. Vidare justeras taket till följd av en
ny beräkning av omslutningen i systemet för
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Utgiftstaket justeras slutligen också för att
Centrala studiestödsnämndens nyutlåning anpassas till budgetlagens bestämmelser om
förväntad förlust.
Enligt praxis avrundas de tekniska justeringarna till hela miljarder kronor, vilket innebär att
nivån på utgiftstaket bör justeras upp med
2 miljarder kronor årligen 2014, 2015 och 2016,
samt med 1 miljard kronor 2017.
Minskning av anslagsbehållningar
Statliga myndigheter har vissa möjligheter att
omfördela sina utgifter över tiden. Medel på
ramanslag som inte utnyttjas under ett budgetår
kan inom vissa gränser sparas till efterföljande år.
Det innebär att en myndighet utöver årets anvisade anslagsmedel även kan använda tidigare sparade anslagsmedel, vilket ger en viss flexibilitet i
planeringen. I regel uppgår den del som myndigheten får disponera efterföljande år till 3 procent
av anslagsmedlen. Myndigheter har också möjlighet att inom vissa gränser låna av efterföljande
års anslag, s.k. anslagskredit. Förskjutningar av
detta slag redovisas som en för alla anslag gemensam beräkningspost benämnd Minskning av
anslagsbehållningar, som ingår i de takbegränsade utgifterna.
Myndigheternas förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskrediter utgör en osäkerhet i beräkningen av de takbegränsade utgifterna. I förhållande till bedömningen i
vårpropositionen har utgiftsprognoserna för
2014–2017 justerats ned mer än anslagna medel,
vilket innebär att posten Minskning av anslagsbehållningar reviderats ned med mellan 0,4 och
1,3 miljarder kronor per år.
Övrigt
Revideringar av utgiftsprognoserna kan föranledas av nya prognosmetoder, justeringar till

följd av ny information, korrigeringar av tidigare
gjorda fel och regeländringar utom regeringens
direkta kontroll, t.ex. ändringar i EU:s regelverk.
Sammantaget beräknas dessa övriga faktorer leda
till att utgifterna revideras upp med 1,7 miljarder
kronor 2014, 0,2 miljarder kronor 2015 och
0,3 miljarder kronor per år 2016 och 2017.
8.2.3

Pris- och löneomräkning

Principerna för pris- och löneomräkningen
Riksdagen har beslutat om de grundläggande
riktlinjerna för pris- och löneomräkningen
(prop. 1991/92:100, bil. 1 s. 46–48, bet.
1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). För att undvika intrång och inblandning i lönerörelsen var
det angeläget att skapa ett system för pris- och
löneomräkning enligt vilket myndigheterna genom sitt handlande inte skulle kunna påverka
kompensationen. Grunden för systemet har sedan dess varit att det är de beslutade anslagsnivåerna för myndigheternas verksamhet som ska
pris- och löneomräknas. De kostnader som räknas om är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader. Vid omräkningen används separata
index för prisutvecklingen inom de tre nämnda
utgiftsgrupperna. Transfereringar som finansieras från myndighetsanslag räknas inte om inom
ramen för pris- och löneomräkningssystemet.
Systemet ska bidra till att skapa förutsättningar för en produktivitetsutveckling som motsvarar den som uppnås i den privata sektorn. Av
denna anledning reduceras löneindex med ett
produktivitetsavdrag som motsvarar produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn.
Pris- och löneomräkningen är ett generellt system med en automatisk beräkning. Systemet tar
således inte direkt hänsyn till den faktiska
utgiftsutvecklingen för det enskilda anslaget.
Index för lönedel
För omräkningen av lönedelen i pris- och löneomräkningen beräknar Statistiska centralbyrån
varje år ett arbetskostnadsindex avseende utvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Om inte Arbetsgivarverket meddelar
att särskilda avsättningar har gjorts i avtalen för
vissa verksamhetsområden eller yrkeskategorier
får normalt alla anslag samma omräkningsindex.
Arbetskostnadsindex för 2014 är 5,01 procent.
Arbetskostnadsindex minskas därefter med ett
produktivitetsavdrag
som
motsvarar
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genomsnittet av de senaste tio årens produktivitetsutveckling inom den privata tjänstesektorn
enligt nationalräkenskaperna. Produktivitetsavdraget för 2014 är 1,11 procent.
Det slutgiltiga löneindexet för 2014 blir
därmed 3,90 procent (löneindex = arbetskostnadsindex – produktivitetsavdrag). Detta är
över det historiska genomsnittsvärdet för
löneindex som ligger på 2 procent.

Tabell 8.12 Pris- och löneomräkning för 2014
Miljoner kronor

Utgiftsområde

1
2

Index för hyresdel
Hyresindex beräknas enligt två metoder, beroende på om avtalet för fastigheten i fråga kan
omförhandlas under det avsedda budgetåret eller
inte.
Lokalhyror som inte kan omförhandlas under
det kommande budgetåret räknas om med ett
index som motsvarar 70 procent av konsumentprisindexförändringen två år före det aktuella
budgetåret. För omräkningen av hyror för 2014
har omräkningstalet 0,26 procent använts.
Omräkningen för hyresavtal som kan omförhandlas bygger på prisutvecklingen under perioden från det att avtalet tecknades till det att avtalet ska omförhandlas. Detta omräkningstal är
individuellt för varje berört anslag och beräknas
utifrån den lokala hyresutvecklingen i det område där fastigheten är belägen.
Omräkningen av övriga förvaltningskostnader
För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används samma index för i princip alla anslag
som pris- och löneomräknas. Detta index fastställs genom en sammanvägning av flera index
från Statistiska centralbyrån avseende utgifter
som förekommer i samband med myndighetsutövning. För omräkningen av övriga
förvaltningskostnader 2014 har omräkningstalet
0,14 procent använts för samtliga anslag.
I tabell 8.12 visas pris- och löneomräkningen
för 2014 per utgiftsområde. Pris- och löneomräkningen för varje anslag framgår av den härledningstabell som finns i respektive utgiftsområdesbilaga.
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Ursprunglig
budget 2013
(bas för
omräkning)1

Pris- och
löneomräkning till 2014

11 017

281

1 922

48

3

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Skatt, tull och exekution

10 223

286

4

Rättsväsendet

37 023

1 028

5

Internationell samverkan

268

6

6

45 921

382

7

Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd

8

Migration

9

11

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

13

Integration och jämställdhet

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

15

Studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

17

20

Kultur, medier, trossamfund och
fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och naturvård

1 701

27

21

Energi

1 658

11

40 955

73

10

18

22

Kommunikationer

23

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Näringsliv

24

Summa

1 081

21

3 764

92

3 126

67

7 511

200

522

10

95

2

7 966

229

341

9

52 453

930

9 717

207

956

23

3 498

76

4 271

43

245 989

4 049

1

Anslagsnivån för budgetåret 2013 är den bas som används vid beräkning av
pris- och löneomräkningen för 2014. Den ursprungliga budgeten per utgiftsområde som redovisas i denna tabell innehåller enbart de anslag inom respektive
utgiftsområde som pris- och löneomräknas.
Källa: Egna beräkningar.

8.3

Uppföljning av utgifterna på
statens budget och
takbegränsade utgifter 2013

8.3.1

Utgiftsprognos 2013

I statens budget för 2013 uppgick de samlade utgifterna under samtliga utgiftsområden till
831,5 miljarder kronor. I den aktuella prognosen
beräknas utgifterna till 825,9 miljarder kronor,
dvs. 5,6 miljarder kronor lägre än i budgeten. De
takbegränsade utgifterna (utgiftsområde 1–25
och 27 samt utgifterna i ålderspensionssystemet
vid sidan av statens budget) beräknades i budgetpropositionen för 2013 till 1 066,2 miljarder
kronor. I den aktuella prognosen beräknas de
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takbegränsade utgifterna till 1 066,5 miljarder
kronor för samma år, dvs. 0,2 miljarder kronor
högre (se tabell 8.13).
De lägre utgifterna i statens budget för 2013
beror främst på att utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. bedöms bli
betydligt lägre än de medel som anvisades i budgeten, framför allt till följd av en starkare kronkurs än beräknat. Däremot beräknas utgifterna
under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen bli nästan 3,8 miljarder kronor högre än
vad som anvisades i budgeten.
I prognosen har hänsyn tagits till riksdagens
beslut med anledning av förslagen i propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop.
2012/13:99,
bet.
2012/13:FiU21,
rskr.
2012/13:282) och till förslagen i propositionen
Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2).
Totalt föreslår regeringen i propositionen högre
anslagsnivåer om 5,2 miljarder kronor. Större
delen av detta belopp, 5,1 miljarder kronor, avser
främst transfereringsanslag där utgiftsförändringar uppkommit som är föranledda av att volymer eller makroekonomiska förutsättningar
förändrats jämfört med den bedömning som låg
till grund för anslagsberäkningen i budgetpropositionen. På ändringsbudget tillförs i dessa fall
medel på befintliga anslag, utan att någon ny reform föreslås.
Vidare har hänsyn tagits till nya bedömningar
av volymerna i de rättighetsstyrda transfereringssystemen och förändrade makroekonomiska
förutsättningar m.m.

I tabell 8.14 redovisas av riksdagen beslutade ramar för utgiftsområdena, beslutade och föreslagna ändringar i budgeten, summerade per
utgiftsområde, samt de prognostiserade utgifterna för respektive utgiftsområde och för
ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
För vissa utgiftsområden skiljer sig de aktuella
utgiftsprognoserna väsentligt från de medel som
riksdagen ursprungligen anvisade i budgeten (se
diagram 8.4). Nedan redogörs för de viktigaste
orsakerna till dessa avvikelser.

Tabell 8.13 Takbegränsade utgifter och statsskuldsräntor
m.m. 2013
Miljarder kronor
Statens
budget1

Prognos

Differens
prognosbudget

Summa utgiftsområden

831,5

825,9

-5,6

Utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.

22,2

16,2

-6,0

Utgifter exkl.
utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.2

809,3

809,7

0,4

Ålderspensionssystemet
vid sidan av
statsbudgeten

256,9

256,8

-0,2

1 066,2

1 066,5

0,2

Takbegränsade utgifter3

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:32).
2
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
3
I de takbegränsade utgifterna ingår ej utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källa: Egna beräkningar.
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Tabell 8.14 Utgifter 2013
Miljarder kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Urspr.
budget1

12,0
16,3
10,2
39,4
2,0
46,2
31,2
9,5
62,3
94,4
40,0
78,1
10,5
67,2
22,0
57,1
12,7
1,2
3,4
4,9
2,8
44,6
16,6
5,3
88,9
22,2
33,5
-3,0

Ändringsbudget2

Förslag till
ändringsbudget2

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

0,5
-0,5
0,3
3,2
0,3

0,8
0,4
0,5

0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7

0,9

Totalt
anvisat3

Prognos

Differens
prognos–
urspr.
budget

Differens
prognos–
totalt
anvisat

12,0
16,3
10,4
39,4
2,0
46,2
31,0
10,0
62,6

11,8
16,1
10,4
38,4
1,8
44,6
31,4
9,6
59,7

-0,2
-0,2
0,1
-1,0
-0,2
-1,6
0,2
0,1
-2,5

-0,2
-0,2
0,0
-1,0
-0,2
-1,6
0,4
-0,4
-2,8

97,6
40,0
78,4
10,5
68,4
22,4
57,6
12,7

95,7
40,0
78,8
9,1
69,4
20,6
56,3
12,6

1,3
0,0
0,7
-1,4
2,2
-1,4
-0,8
-0,1

-1,9
0,0
0,4
-1,4
1,0
-1,8
-1,3
-0,1

1,2
3,4
4,9
2,8
44,6
16,6
5,3
88,9
22,2
38,1

1,1
3,3
4,8
2,7
43,9
16,1
5,2
88,9
16,2
37,3

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,7
-0,5
-0,1
0,0
-6,0
3,8

-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,7
-0,5
-0,1
0,0
-6,0
-0,8

Summa utgiftsområden

831,5

5,7

5,2

842,4

825,9

-5,6

-16,5

Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor
Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten

809,3

5,7

5,2

820,2

809,7

0,4

-10,5

256,9

256,8

-0,2

256,9

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal

1 066,2

1 066,5

0,2

28,8

28,5

-0,2

Utgiftstak för staten

1 095,0

1 095,0

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Statens budget för 2013 enligt riksdagens beslut med anledning av Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:32).
2
Där 0,0 anges har ändringsbudget beslutats eller förslag till ändringsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet totalt uppgår till mindre än 50 miljoner kronor.
3
Anvisat på statens budget enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13 FiU21, rskr. 2012/13:282)
samt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2).
Källa: Egna beräkningar.
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Diagram 8.4 Skillnad mellan utgiftsprognos för 2013 och ursprungligt anvisade medel på statens budget för 2013 1 för vissa
utgiftsområden
Miljarder kronor

6. Försvar och samhällets krisberedskap
beredskap

-1,6

9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg
omsorg

-2,5

10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
handikapp

1,3

12. Ekonomisk trygghet
för familjer och barn
13. Integration och jämställdhet

-1,4

14. Arbetsmarknad och arbetsliv
14. Arbetsmarknad och arbetsliv
2,2
15. Studiestöd
15. Studiestöd

-1,4

16. Utbildning och universitetsforskning
26. Statsskuldsräntor m.m.
26 Statsskuldsräntor m.m.

-6,0

27. Avgiften till Europeiska unionen

-8,0

3,8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

1

Ursprunglig budget enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2011/12:32).
Källa: Egna beräkningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,6 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel, vilket främst förklaras av nedreviderade utgifter för fredsfrämjande insatser. Utgifterna för anslagen Anskaffning av materiel och
anläggningar och Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar förväntas vidare bli lägre än vad som tidigare beräknades på
grund av att anslagskrediten utnyttjades 2012.
De negativa ingående överföringsbeloppen som
därmed finns vid ingången av 2013 beräknas nu
återställas till utgången av 2013.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
2,5 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel. Detta beror främst på att utgifterna
under anslagen Tandvårdsförmåner m.m. och
Bidrag för läkemedelsförmånerna förväntas bli
lägre. De minskade utgifterna för tandvårdsförmånerna beror på att ett antal nya tandvårdsbehandlingar som ingår i högkostnadsskyddet
fr.o.m. den 1 januari 2013 har varit svåra att prognosticera. Minskningen av utgifterna för läkemedelsförmånerna beror på att utfallet hittills
under året har blivit lägre än beräknat.
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Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och funktionsnedsättning
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,3 miljarder kronor högre än ursprungligt anvisade medel. Framför allt är det utgifterna under anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m.
som bedöms bli högre. De främsta orsakerna till
detta är högre volymer i sjukpenningen till följd
av ett ökat inflöde och att sjukfallen beräknas bli
något längre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2013. Anslaget föreslås, till följd
av de ökade volymerna, tillföras 3,2 miljarder
kronor i propositionen Höständringsbudget för
2013.
Utgifterna för anslaget Aktivitets- och sjukersättningar m.m. bedöms bli 0,5 miljarder kronor
högre än vad som anvisats. Revideringen av
utgiftsprognosen förklaras huvudsakligen av att
fler personer har beviljats sjukersättning.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
1,4 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel. Det är framför allt utgifterna för anslagen Kommunersättningar vid flyktingmottagande och Ersättning till etableringslotsar och
insatser för vissa nyanlända invandrare som förväntas bli lägre. Antalet mottagna i kommunerna
och andelen programdeltagare i förberedande
utbildningar väntas bli lägre än vad som beräknades vid framtagandet av budgeten för 2013.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
2,2 miljarder kronor högre än ursprungligt anvisade medel. Den främsta förklaringen till utvecklingen är en sämre konjunkturutveckling än
vad som förutsågs vid framtagandet av budgeten.
Den försämrade konjunkturutvecklingen leder
till att fler blir arbetslösa, vilket både medför fler
personer i arbetslöshetsersättning och högre
programvolymer. Vidare har antalet anställda i
företag i konkurs ökat mer än vad som tidigare
beräknades. Detta bidrar till högre utgifter för
lönegarantiersättning, varför 0,4 miljarder kronor föreslås tillföras anslaget Bidrag till lönegarantiersättning i propositionen Höständringsbudget för 2013, utöver de ca 0,7 miljarder kronor som riksdagen redan har beslutat öka anslaget med (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13 FiU21,
rskr. 2012/13:282).
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Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
1,4 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel. Detta förklaras till största delen av
att utgifterna under anslaget Studiemedel m.m.
för det s.k. högre studiebidraget förväntas bli
1,0 miljarder kronor lägre än anvisade medel.
Detta är en följd av att prognosen för antalet
studerande med det högre bidraget kraftigt
understiger den budgeterade volymen.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
6,0 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel i statens budget. De lägre utgifterna
beror framför allt på att kronkursen förväntas
förstärkas mer än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2013, vilket leder till att utgifterna för räntor på skulden i utländsk valuta
minskar. Vidare beräknas marknadsräntorna bli
lägre än enligt den bedömning som gjordes i
budgetpropositionen.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli
3,8 miljarder kronor högre än ursprungligt anvisade medel i statens budget. Förändringen beror
främst på att det har beslutats och förväntas beslutas relativt stora ändringsbudgetar på EU:s
budget för 2013. Vidare beslutades två ändringsbudgetar sent 2012, vilka belastar anslaget 2013.
Utfallet för 2012 översteg dessutom anvisade
medel, varför ett underskott fördes över till
2013. Anslaget föreslås mot denna bakgrund
tillföras ytterligare 0,9 miljarder kronor i propositionen Höständringsbudget för 2013, utöver de
3,7 miljarder kronor riksdagen redan har beslutat
öka anslaget med (prop. 2012/13:99, bet.
2012/13 FiU21, rskr. 2012/13:282).
Förändring av anslagsbehållningar
I budgeten för 2013 var den beräknade förändringen av anslagsbehållningar inte fördelad per
utgiftsområde, utan redovisades under posten
Minskning av anslagsbehållningar. De totala utgifterna redovisades i statens budget som summan av utgiftsramarna och beräkningsposten
Minskning av anslagsbehållningar. Denna beräkningspost uppgick i budgeten till -3,0 miljarder
kronor, dvs. anslagsbehållningarna bedömdes
öka med 3,0 miljarder kronor.
I den aktuella prognosen för innevarande
budgetår ingår emellertid förändringen av anslagsbehållningarna under respektive utgifts-
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område. Förändringen av anslagsbehållningarna
under 2013 kan därför beräknas som skillnaden
mellan prognostiserat utfall och anvisade medel,
med hänsyn tagen till förslag till ändringsbudget,
indragningar av anslagsmedel och medgivna
överskridanden (se tabell 8.15).
Tabell 8.15 Beräknad förändring av anslagsbehållningar
2013
Miljarder kronor
Ramanslag (Från samtliga belopp har utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m. exkluderats)

+
+
+
+
=

Ingående ramöverföringsbelopp1
Anvisat på ursprunglig budget2
Anvisat på vårändringsbudget för 20133
Förslag till höständringsbudget för 20124
Medgivna överskridanden
Indragningar
Prognos
Beräknat utgående överföringsbelopp
Beräknad förändring av anslagsbehållningar

20,5
809,3
5,7
5,2
0,0
15,0
809,7
16,0
-4,5

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Enligt Årsredovisning för staten 2012 (skr. 2012/13:101).
2
Enligt bet. 2012/13:FiU10.
3
Enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för
2013 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:282).
4
Enligt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2)
Källa: Egna beräkningar.

Utfallet för statens budget 2012 visar att anslagsbehållningarna det året uppgick till 20,5 miljarder
kronor. Under 2013 kommer anslagssparandet
att öka jämfört med 2012 i den mån utgifterna är
lägre än anvisade medel på budgeten för 2013,
eller minska i den mån utgifterna överstiger anvisade medel eller till följd av beslut om indragningar.
I enlighet med de beslut om ändringsbudget
som riksdagen har fattat för 2013 har de anvisade
medlen ökat med sammanlagt 5,7 miljarder kronor. I propositionen Höständringsbudget för
2013 (prop. 2013/14:2) föreslås ytterligare anslagsökningar med sammanlagt 5,2 miljarder
kronor (exklusive statsskuldsräntor). De hittills
beräknade indragningarna av anslagsmedel uppgår till 15,0 miljarder kronor, varav merparten
berör de rättighetsstyrda transfereringsanslagen.
Anslagsbehållningarna beräknas vid utgången
av 2012 uppgå till 16,0 miljarder kronor (exklusive statsskuldsräntor). Därmed beräknas
anslagsbehållningarna minska med 4,5 miljarder
kronor mellan årsskiftet 2012/13 och årsskiftet
2013/14.
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9 Offentliga sektorns finanser, statens
budgetsaldo och statsskuld

Sammanfattning

–

Den offentliga sektorn redovisade 2012 ett
finansiellt sparande som uppgick till
-22 miljarder kronor. Den utdragna lågkonjunkturen samt reformer i budgetpropositionen för 2013 och denna
proposition medför att den offentliga
sektorns finanser försvagas de närmaste
åren. Underskottet beräknas 2013 uppgå till
över 40 miljarder kronor, eller ca
1,2 procent av BNP, och sedan försämras
ytterligare 2014. När tillväxten åter tar fart
stärks det finansiella sparandet och för 2017
beräknas ett överskott på 47 miljarder
kronor eller 1,1 procent av BNP.

–

Den offentliga sektorns finansiella ställning
är fortsatt stark. De finansiella tillgångarna
överstiger skulderna med ca 20 procent av
BNP. Den konsoliderade bruttoskulden
uppgick 2012 till 38,1 procent av BNP,
vilket med god marginal understiger EU:s
referensvärde på högst 60 procent av BNP.

–

Den konsoliderade statsskulden beräknas
uppgå till 1 266 miljarder kronor 2013,
vilket är en ökning med 147 miljarder
kronor jämfört med 2012. Ökningen
förklaras huvudsakligen av Riksbankens
upplåning av ca 104 miljarder kronor
genom Riksgäldskontoret för att förstärka
valutareserven. Statsskulden blir lägre 2017,
både nominellt och som andel av BNP,
jämfört med 2013.

–

Kommunsektorns finanser bedöms vara
förhållandevis stabila under prognosperioden, trots ett fortsatt svagt
konjunkturläge den närmaste tiden.
Resultatet beräknas uppgå till mellan 7 och
12 miljarder kronor per år 2013–2017.

I detta avsnitt redovisas den offentliga sektorns
finanser enligt redovisningsprinciperna i
nationalräkenskaperna (NR).153 Vidare redovisas
utvecklingen för statens budgetsaldo och statsskulden enligt de principer som följer av budgetlagen (2011:203) och riksdagens beslut om
budget.
Avsnittet innehåller också en jämförelse av
olika bedömares prognoser av den offentliga
sektorns finansiella sparande i Sverige.
Slutligen redovisas Europeiska kommissionens uppgifter om finansiellt sparande och
bruttoskuld i EU-länderna, Japan och USA.

153 Skatter och statsbidrag redovisas enligt den ordning som gällde innan

den genomgripande revideringen av NR i maj 2010. Därmed överensstämmer redovisningen bättre med redovisningen i statens budget och
den kommunala redovisningen. Det innebär dock att skatter och statsbidrag för delsektorerna (staten, ålderspensionssystemet och den
kommunala sektorn) avviker från den nuvarande redovisningen i NR. Det
finansiella sparandet för den offentliga sektorn och dess delsektorer
påverkas emellertid inte av denna avvikelse. Redovisningen av inkomster
och utgifter för den konsoliderade offentliga sektorn påverkas inte heller.
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9.1

Effekterna på de offentliga
finanserna av regeringens politik

Statens budget är det viktigaste medlet för
regeringen att genomföra sin ekonomiska politik
och för riksdagen att utöva sin finansmakt.
Budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen är regeringens förslag till
riksdagen om hur budgetpolitiken ska utformas.
Regeringen kan förändra politikens inriktning
genom att föreslå att medel allokeras till nya
utgiftsändamål eller att den tidigare aviserade
fördelningen till befintliga ändamål ändras.
Förändringar i skattesystemet är också ett sätt
att ändra politikens inriktning.
Detta avsnitt innehåller en översiktlig
redovisning av effekterna på de offentliga
finanserna av de åtgärder som regeringen förslår
eller aviserar för riksdagen. Inledningsvis
redovisas effekterna av de förslag och aviseringar
som tillkommit sedan 2013 års ekonomiska
vårproposition, dvs. förslagen och aviseringarna i
denna proposition och i propositionen
Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2).
En detaljerad beskrivning av inkomst- och
utgiftsreformerna finns i avsnitt 6 och avsnitt
8.2. Vidare följer en redovisning av budgeteffekterna i förhållande till föregående år som
även inkluderar effekterna av åtgärder som
tidigare beslutats eller aviserats, dvs. samtliga
förslag till och aviseringar av reformer och
finansiering som regeringen lämnat till riksdagen
och som riksdagen antingen beslutat eller
godkänt beräkningarna för.154 I redovisningen
förutsätts att anslagsförändringar motsvaras av
lika stora utgiftsförändringar.
Åtgärder sedan budgetpropositionen för
2013
I tabell 9.1 redovisas effekterna på den offentliga
sektorns finansiella sparande av förslag och
aviseringar i denna proposition och i propositionen Höständringsbudget för 2013 samt hur
de fördelar sig på utgifter och inkomster enligt

154 Regeringen föreslår och riksdagen beslutar om allokering av medel

för det kommande budgetåret. Regeringen kan även avisera åtgärder vars
ikraftträdande ligger längre fram i tiden än det närmast följande
budgetåret och som normalt ingår i anslagsberäkningarna. Riksdagen
godkänner dessa beräkningar.
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NR. Av tabellen framgår således på en
övergripande nivå hur utformningen av politiken
har förändrats sedan 2013 års ekonomiska
vårproposition.
Även tabell 1.2 i avsnitt 1 redovisar hur
förslagen och aviseringarna i denna budgetproposition påverkar det finansiella sparandet.
Underlaget till tabell 1.2 är det samma som till
tabell 9.1, men tabell 1.2 är uppställd så att
politikens inriktning ska framgå på ett tydligt
sätt.
De föreslagna åtgärderna på budgetens
utgifts- och inkomstsida medför att den
offentliga sektorns finanser försvagas med 0,2
miljard kronor 2013, 24,2 miljarder kronor 2014,
25,8 miljarder kronor 2015, 26,0 miljarder
kronor 2016 och 25,2 miljarder kronor 2017,
jämfört med beräkningarna i vårpropositionen.
Tabell 9.1 Nu föreslagna och aviserade utgifts- och
inkomstförändringar 2013–2017, effekt på offentliga
sektorns finansiella sparande
Miljarder kronor. Förändring i förhållande till 2013 års ekonomiska
vårproposition.
2013

2014

2015

2016

2017

Förändring av takbegränsade
utgifter 1

0,2

3,1

4,2

4,7

4,3

Justering för olika redovisningsprinciper i statens budget
och nationalräkenskaperna

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa utgiftsförändringar

0,2

3,1

4,3

4,8

4,4

Utgiftsförändringar

Inkomstförändringar
Skatter, netto2
Övriga inkomstreformer

0,0 -18,1 -18,6 -18,6 -18,2
3

0,0

-2,9

-2,9

-2,5

-2,5

Summa inkomstförändringar, netto
Förändring finansiellt
sparande offentlig sektor

0,0 -21,0 -21,5 -21,1 -20,8
-0,2 -24,2 -25,8 -26,0 -25,2

1

Se tabell 8.10. Föreslagna anslagsförändringar 2013 beskrivs närmare i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2). Medel som föreslås tillföras anslag utan att någon ny reform föreslås ingår inte (främst transfereringsanslag). Inklusive medel till dessa anslag uppgår förslagen i propositionen
Höständringsbudget för 2013 till 5,2 miljarder kronor (se vidare avsnitt 8.3).
2
Effekterna på de offentliga finanserna av föreslagna och aviserade förändringar
av skatteregler beskrivs närmare i avsnitt 6.41. Bruttoeffekten av skatteförändringarna för 2014–2017 uppgår till 18,8, 19,3, 19,3 och 18,9 miljarder kronor.
3
Övriga inkomstreformer beskrivs i avsnitt 7.2.2.
Källa: Egna beräkningar.

Vidare framgår av tabell 9.1 att större delen av de
föreslagna och aviserade reformerna avser skatteförändringar på budgetens inkomstsida. Bland
förslagen finns förstärkt jobbskatteavdrag, sänkt
statlig inkomstskatt och sänkt skatt för
pensionärer. Sammantaget beräknas de föreslagna skatteförändringarna medföra lägre
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inkomster med 18,1 miljarder kronor 2014,
18,6 miljarder kronor 2015, 18,6 miljarder
kronor 2016 och med 18,2 miljarder kronor
2017. En mer detaljerad genomgång av skatteförslagen finns i avsnitt 6. Budgeteffekterna av
de enskilda förslagen redovisas i tabell 6.15.
Övriga inkomstreformer väntas försvaga den
offentliga sektorns inkomster med mellan
2,9 miljarder kronor och 2,5 miljarder kronor
2014–2017. Se avsnitt 7.2.2 för en detaljerad
redovisning av dessa förslag.
De föreslagna reformerna som påverkar de
takbegränsade utgifterna beräknas medföra
högre utgifter om 0,2 miljarder kronor 2013. År
2014 beräknas utgifterna bli 3,1 miljarder högre
medan budgeteffekten för 2015–2017 bedöms
uppgå till mellan 4,3 och 4,8 miljarder kronor per
år. Medlen avser bl.a. satsningar på utbildningsoch arbetsmarknadsområdena. En mer detaljerad
genomgång av de förslag och aviseringar som
påverkar budgetens utgiftssida finns i avsnitt 8.2.
Tabell 8.10 visar beräknade budgeteffekter av
förslagen och aviseringarna per utgiftsområde
och större anslagsförändringar under varje
utgiftsområde.
När det gäller förslagen i propositionen
Höständringsbudget för 2013 beaktas i tabell 9.1
endast den del av förslagen som avser nya
reformer, 0,2 miljarder kronor. Totalt föreslår
regeringen i propositionen högre anslagsnivåer
om 5,2 miljarder kronor. Större delen av detta
belopp, 5,0 miljarder kronor, avser främst
transfereringsanslag där utgiftsförändringar uppkommit som är föranledda av att volymer eller
makroekonomiska förutsättningar förändrats
jämfört med den bedömning som låg till grund
för anslagsberäkningen i budgetpropositionen.
På ändringsbudget tillförs i dessa fall medel på
befintliga anslag, utan att någon ny reform
föreslås.
Effekter av åtgärder i förhållande till
föregående år
Förändringen av det finansiella sparandet mellan
två år är ett grovt mått på den offentliga sektorns
påverkan på efterfrågan i ekonomin. En del av
den förändringen beror på den diskretionära
finanspolitiken, dvs. effekten av regeringens
reformer. Vid bedömningen av finanspolitikens
inriktning är det viktigt att ta hänsyn till den
samlade effekten av regeringens åtgärder, dvs. i
vilken utsträckning både tidigare beslutade och

nu föreslagna åtgärder sammantaget påverkar
förändringen av det finansiella sparandet över
tiden. Regeringens bedömning redovisas i avsnitt
5.1 och förändringen av det finansiella sparandet,
inklusive den diskretionära finanspolitiken,
sammanfattas i tabell 5.1.
Tabell 9.2 Utgifts- och inkomstförändringar 2012–2017 i
förhållande till föregående år av tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade åtgärder och finansieringar, effekt på offentliga sektorns finansiella sparande
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,5 12,9

0,9

-6,3

2,4

-0,2

Utgiftsförändringar 1
Förändring av takbegränsade
utgifter 2
Justering för olika redovisningsprinciper i statens
budget och nationalräkenskaperna

-4,5

-3,4

-0,1

0,0

1,3

3,5

varav lånefinansierade
infrastrukturinvesteringar3 -2,1

-1,4

-2,1

-0,5

1,3

3,5

varav kapitaltillskott till
statliga bolag4

-1,0

-1,5

2,5

0,0

0,0

0,0

Summa utgiftsförändringar

-1,0

9,5

0,9

-6,3

3,7

3,3

-4,0 -11,4 -18,2

1,0

0,0

0,1

Inkomstförändringar

1

Skatter, brutto5
Indirekta effekter av skatter

0,1

1,1

0,0

0,2

0,6

0,7

Övriga inkomstreformer6

0,0

0,0

-2,9

0,0

0,4

0,0

Summa inkomstförändringar, netto

-3,9 -10,3 -21,1

1,2

1,0

0,8

Utgifts- och inkomstförändringar, effekt på
offentliga sektorns
finansiella sparande1,7

-2,9 -19,8 -22,0

7,4

-2,7

-2,5

-0,1

0,2

-0,1

-0,1

procent av BNP

-0,5

-0,6

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
1
För utgiftsreformer innebär minustecken anslagsminskningar eller att temporära program upphör eller minskar i omfattning. För inkomstreformer innebär
minustecken att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda budgeteffekten av utgifts- och inkomstreformer innebär minustecken att de offentliga
finanserna försvagas jämfört med året innan.
2
I tabell 8.5 redovisas förändringarna per utgiftsområde. Anslagsförändringar
som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket och anslagsförändringar till
följd av den makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i transfereringssystemen m.m. ingår inte. Förslag i ändringsbudget redovisas exklusive
medel som föreslås tillföras anslag utan att någon ny reform föreslås (främst
transfereringsanslag).
3
Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt.
Nettoupplåning utgör skillnaden mellan nyupplåning och amortering.
4
Kapitaltillskott påverkar inte det finansiella sparandet. Posten avser kapitaltillskott på 1,0 miljarder kronor till Ersättningsmark AB 2012 och Sveriges medverkan i kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken om 2,5 miljarder kronor
2013.
5
Se tabell 7.15. Förändrad kommunal utdebitering ingår i tabell 7.15 men ska
inte ingå i tabell 9.2 eftersom den tabellen visar budgeteffekter av tidigare
riksdagsbeslut och förslag från regeringen.
6
Se avsnitt 7.2.2 för en genomgång av övriga inkomstreformer i denna
proposition.
7
Exklusive indirekta effekter av utgiftsreformer på inkomstsidan.
Källa: Egna beräkningar.

Underlaget till den diskretionära finanspolitiken
i tabell 5.1 redovisas i tabell 9.2. Tabellen visar de
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samlade budgeteffekterna av tidigare beslutade
och aviserade samt nu föreslagna och aviserade
reformer, inklusive finansieringen av dessa, i
förhållande till föregående år. På detta sätt
redovisas regeringens prioriteringar på en
övergripande nivå. Sammantaget bedöms den
offentliga sektorns finansiella sparande försvagas
2012–2014 med sammanlagt ca 45 miljarder
kronor, varav ca 22 miljarder kronor avser
försvagningen 2014. Åren därefter sker sammantaget en svag förstärkning av sparandet.
Utgifterna i statens budget 2012 ökade med
3,5 miljarder kronor till följd av beslut om
reformer. Effekten neutraliserades dock vid
justeringen till NR:s redovisningsprinciper. Det
förklaras i första hand av två poster. Lånefinansierade infrastrukturinvesteringar ingår inte
i de takbegränsade utgifterna och ska inkluderas
för överenstämmelse med NR. Eftersom de
minskar i omfattning mellan 2011 och 2012
bidrar de lånefinansierade infrastrukturinvesteringarna till att utgifterna minskar mellan
åren. Vidare redovisas kapitaltillskott i de
takbegränsade utgifterna men inte i NR. Dessa
ska därmed exkluderas för att erhålla budgeteffekten för det finansiella sparandet enligt NR.
Sammantaget medför utgiftsförändringarna
2012, enligt redovisningen i NR, att den
offentliga sektorns utgifter minskar med
1 miljard kronor jämfört med 2011.
Det är i första hand åtgärderna som föreslogs i
budgetpropositionen för 2013 som medför att
de takbegränsade utgifterna beräknas öka med
12,9 miljarder kronor 2013. Bland åtgärderna
finns satsningar på infrastruktur, forskning och
arbetsmarknadsåtgärder. I likhet med 2012
bedöms budgeteffekten på utgifterna enligt NR
vara mindre, främst till följd av minskad
omfattning av lånefinansierade infrastrukturinvesteringar och kapitaltillskott.
De åtgärder regeringen föreslår på budgetens
utgiftssida i denna proposition bedöms bidra till
en svag ökning av utgifterna 2014. År 2015,
däremot, bedöms budgetens utgifter minska
med 6,3 miljarder kronor till följd av regeringens
politik, bl.a. för att satsningar på arbetsmarknadsområdet fasas ut. Detta är en starkt
bidragande orsak till att det finansiella sparandet
förstärks detta år. År 2016 och 2017 beräknas de
offentliga finanserna däremot försvagas till följd
av budgeteffekter på utgiftssidan, bl.a. på grund
av att de lånefinansierade infrastrukturinvesteringarna beräknas öka i omfattning.
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Avsnitt 8.1.3 innehåller en mer detaljerad
genomgång av utvecklingen av de takbegränsade
utgifterna. I tabell 8.5 redovisas förändringarna
av de takbegränsade utgifterna per utgiftsområde.
När det gäller budgetens inkomster är det i
första hand sänkningen av mervärdesskatten på
restaurang- och cateringtjänster som förklarar
att inkomsterna minskar med 3,9 miljarder
kronor 2012 till följd av regeringens politik.
Förslaget om sänkt bolagsskatt i budgetpropositionen för 2013 är den främsta orsaken
till att inkomsterna minskar 2013. De åtgärder på
skatteområdet som regeringen föreslår i denna
proposition, och som träder i kraft 2014, såsom
det förstärkta jobbskatteavdraget, är den huvudsakliga orsaken till att inkomsterna försvagas
med 21,1 miljarder kronor och det finansiella
sparandet med ungefär lika mycket. År 2015–
2017 sker en svag ökning av budgetens
inkomster till följs av förslag och aviseringar.
I tabell 7.14 särredovisas hur de enskilda regeländringarna på skatteområdet påverkar de
offentliga finanserna jämfört med föregående år.
Redovisningen i tabell 9.2 avser både utgiftsoch inkomstsidan på statens budget. När det
gäller reformer på budgetens inkomstsida
beskriver bruttoeffekten den statiskt beräknade
förändringen i intäkterna från den skatt som
regeländringen avser. Bruttoeffekten beaktar
således inte eventuella indirekta effekter som
t.ex. regeländringens påverkan på andra skattebaser och på konsumentprisindex. Om t.ex.
konsumentprisindex påverkas av en regeländring
så uppkommer en indirekt effekt eftersom
utgiftsnivån i olika offentliga transfereringssystem påverkas av förändringar i detta index.
Indirekta effekter av utgiftsreformer på
budgetens inkomstsida ingår inte.
Vidare ingår inte anslagsförändringar som
motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för
staten och anslagsförändringar till följd av den
makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i transfereringssystemen. Vidare
ingår inte medel som i propositionen
Höständringsbudget för 2013, eller i tidigare
ändringsbudgetar, föreslagits tillföras anslag utan
att någon ny reform föreslås (det gäller i första
hand transfereringsanslag som är känsliga för
förändringar i volymer och makroekonomiska
förutsättningar). Se tabell 8.14 för en redovisning per utgiftsområde av förslagen i
propositionen Höständringsbudget för 2013.
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9.2

Den offentliga sektorns
finansiella sparande

Den svenska ekonomin drabbades av den finansiella och ekonomiska kris som började hösten
2008 utan att det uppstod stora underskott i den
offentliga sektorns finansiella sparande. Det
goda utgångsläget, med ett överskott på
2,2 procent av BNP 2008, gjorde det möjligt att
både låta de automatiska stabilisatorerna verka
fullt ut och motverka den kraftiga konjunkturnedgången med finanspolitiska stimulanser, utan
att äventyra de offentliga finanserna.
Diagram 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande
2000–2017
Procent av BNP. Utfall för 2000–2012, prognos för 2013–2017.
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sparandet sjönk mindre än vad som kan förväntas vid en så omfattande konjunkturnedgång.
Återhämtningen i ekonomin bidrog till förstärkningen av den offentliga sektorns finanser
2010 och 2011, med ett finansiellt sparande som
i stort sett var i balans båda åren.
Det svaga konjunkturläget 2012 medförde att
det finansiella sparandet återigen vändes till ett
underskott, som uppgick till 0,6 procent av
BNP. Återbetalningen av försäkringspremier
från AFA försäkring till kommuner och
landsting på ca 11 miljarder kronor mildrade
dock försämringen av det finansiella sparandet.
För 2013 medför den fortsatt svaga
konjunkturen och reformerna som presenterades i budgetpropositionen för 2013 att underskottet beräknas öka till 1,2 procent av BNP.
Även 2013 medför en återbetalning av
försäkringspremier från AFA försäkring till
kommunsektorn på ca 11 miljarder kronor att
försämringen av det finansiella sparandet
mildras.
De reformer som föreslås och aviseras i denna
proposition försvagar den offentliga sektorns
finansiella sparande. Den starkare makroekonomiska utvecklingen 2014 jämfört med
2013 medför dock att försvagningen av det
finansiella sparandet dämpas, det finansiella
sparandet beräknas 2014 uppgå till -1,5 procent
av BNP.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den offentliga sektorn uppvisade 2009 ett
underskott i det finansiella sparandet på
1 procent av BNP. Det är ett mindre underskott
än vad den relativt begränsade konjunkturnedgången i början av 2000-talet gav upphov till
(se diagram 9.1). Att underskottet inte blev
större beror främst på den ekonomiska nedgångens karaktär och de reformer av arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet som
regeringen genomfört sedan 2006. Den stora
konjunkturnedgången 2008 och 2009 berodde i
huvudsak på sjunkande export, vilket normalt
sett innebär mindre offentligfinansiella effekter
än konjunkturnedgångar som följer av minskad
inhemsk efterfrågan. Vidare innebar de
arbetsmarknads- och socialförsäkringsreformer
som regeringen genomfört, fler arbetade timmar
i ekonomin och lägre utgifter. Detta medförde
en betydligt lägre utgiftsnivå som sammanföll
med konjunkturnedgången och bidrog till att
hålla uppe nivån på det finansiella sparandet.
Sammantaget innebar detta att det finansiella

Tabell 9.3 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser
2012–2017
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.

Inkomster
procent av BNP
Skatter och
avgifter

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 767

1 816

1 842

1 929

2 026

2 125

49,6

50,1

49,1

49,0

48,8

48,9

1 567

1 611

1 654

1 734

1 823

1 913

procent av BNP

44,0

44,4

44,1

44,1

44,0

44,0

Kapitalinkomster

71

74

68

71

75

78

Övriga inkomster

129

131

120

124

128

133

1 789

1 858

1 900

1 946

2 008

2 078

50,2

51,3

50,7

49,5

48,4

47,8

1 757

1 820

1 861

1 907

1 969

2 039

33

38

39

38

39

39

Utgifter
procent av BNP
Utgifter exkl.
räntor
Räntor
Finansiellt
sparande
procent av BNP

-22

-43

-58

-17

18

47

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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I takt med att konjunkturen förbättras, och
under förutsättning att inga ofinansierade
reformer tillkommer, stärks det finansiella
sparandet och uppgår 2015 till -0,4 procent av
BNP och i slutet av prognosperioden till
1,1 procent av BNP. Förstärkningen av det
finansiella sparandet sker genom att utgifterna
minskar i relation till BNP (se tabell 9.3).
Inkomsterna ökar i takt med BNP 2013–2017
Skatteintäkterna ökar 2013 som andel av BNP,
trots de skattesänkningar som har genomförts
2013. Detta beror på att de viktigaste skattebaserna utvecklas starkare än BNP. Till följd av
de skattereformer som föreslås i denna
proposition beräknas skattekvoten (skatteintäkterna som andel av BNP) minska 2014.
Skattekvoten beräknas därefter vara relativt
oförändrad kring 44 procent 2015–2017 (se
tabell 9.4). Skattekvoten i Sverige var närmare
5 procentenheter högre än EU-genomsnittet
2012, men i Belgien, Danmark och Frankrike var
skattekvoten högre.155

utgiftskvoten med närmare 1 procentenhet. Den
fortsatt svaga konjunkturen och de reformer
som föreslogs i budgetpropositionen för 2013
medför att utgiftskvoten även för 2013 beräknas
öka med ca 1 procentenhet.
Ökningen av utgiftskvoten 2013 beror främst
på en starkare utveckling av den offentliga
konsumtionen och att transfereringarna till
hushållen beräknas utvecklas i starkare takt än
BNP till följd av att inkomstpensionerna höjdes
relativt kraftigt för 2013.
Diagram 9.2 Inkomster och utgifter 2000–2017
Procent av BNP. Utfall för 2000–2012, prognos för 2013–2017.
58
56

Inkomster
Utgifter

54
52
50
48
46
44

Tabell 9.4 Skatter och avgifter 2012–2017

42

Procent av BNP. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.

Hushållens direkta
skatter
Företagens direkta
skatter
Arbetsgivare o.
egenföretagare
avgifter
Mervärdesskatt
Fastighetsskatt och
avgift
Övriga indirekta
skatter
Summa
Till offentlig sektor
Medel som tillfaller
EU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

15,5

15,8

15,5

15,5

15,6

15,6

2,9

2,7

2,8

2,9

3,0

3,0

12,1

12,3

12,3

12,2

12,1

12,1

9,3

9,3

9,4

9,4

9,4

9,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3,6

3,6

3,5

3,5

3,4

3,3

44,2

44,6

44,3

44,3

44,2

44,2

44,0

44,4

44,1

44,1

44,0

44,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Vid en normal ekonomisk tillväxt, utan tillkommande diskretionära finanspolitiska åtgärder, ökar skatteintäkterna ungefär i takt med
BNP, samtidigt som utgifterna minskar som
andel av BNP. Att utgiftskvoten minskar beror
bl.a. på att en del av utgifterna inte justeras för
inflation, exempelvis utgifterna för barnbidrag
och de generella statsbidragen till kommunsektorn, och på att tillfälliga program avslutas.
Den successivt starkare tillväxten 2014–2017
beräknas, i kombination med att arbetslösheten
minskar från 2014, medföra att utgifterna i
relation till BNP minskar relativt kraftigt (se
diagram 9.2). Utgiftskvoten minskar med i
genomsnitt 0,9 procentenheter per år 2014–
2017.
År 2014–2017 leder en återhållsam utveckling
av den offentliga konsumtionen till att utgifterna
minskar som andel av BNP. Även transfereringarna minskar som andel av BNP. Såväl
ålderspensionerna som de hälsorelaterade transfereringarna, som minskat under en följd av år,
väntas fortsätta minska något som andel av BNP
under prognosperioden.
Den minskade statsskulden medför i kombination med en successivt högre räntenivå att

Anm.: I tabellen redovisas skatteintäkterna 2012 enligt nationalräkenskaperna,
denna siffra skiljer sig från regeringens beräkning (se avsnitt 7).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utgifterna som andel av BNP ökar i början av
prognosperioden
Utgiftskvoten, dvs. den offentliga sektorns
totala utgifter i förhållande till BNP, uppgick till
50,2 procent 2012. Jämfört med 2011 ökade
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kommissionen 2013).
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ränteutgifterna i stort sett beräknas vara
oförändrade som andel av BNP (se tabell 9.5).
Tabell 9.5 Den offentliga sektorns utgifter 2012–2017
Procent av BNP. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.

ning av utgifterna i relation till BNP 2015–2017
leder till att det finansiella sparandet är i balans
2015 och sedan förstärks fram till 2017. Det
finansiella sparandet 2017 beräknas uppgå till
1,4 procent av BNP (se tabell 9.6).

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Konsumtion

26,9

27,3

27,3

26,8

26,3

26,0

Tabell 9.6 Statens inkomster och utgifter 2012–2017

Investeringar

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

Transfereringar till
hushåll

Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.

15,7

16,0

15,6

15,2

15,0

14,7

Ålderspensioner

8,5

8,8

8,5

8,4

8,4

8,4

Hälsorelaterat

2,9

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

Arbetsmarknad

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

0,6

Familjer och barn

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

Övrigt

1,6

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

Övriga
transfereringar och
subventioner1

3,3

3,4

3,3

3,2

3,0

2,9

Ränteutgifter

0,9

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

Summa utgifter

50,2

51,3

50,7

49,5

48,4

47,8

Exklusive räntor

49,3

50,2

49,6

48,5

47,5

46,9

1

Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

894

912

923

971

1 020

1 068

procent av BNP
Skatter och
avgifter
Kapitalinkomster
Övriga inkomster

25,1

25,1

24,6

24,7

24,6

24,6

787
36
71

800
39
72

821
32
70

865
34
73

911
35
75

955
35
78

Utgifter
procent av BNP
Utgifter exkl.
räntor
procent av BNP
Ränteutgifter

916
25,7

950
26,2

971
25,9

975
24,8

987
23,8

1 005
23,1

890
24,8
26

918
24,4
32

939
23,5
32

945
22,5
31

955
21,8
31

974
21,0
32

-21
-0,6

-38
-1,1

-47
-1,3

-4
-0,1

34
0,8

63
1,4

Finansiellt
sparande
procent av BNP

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.2.1

Staten

Statens finansiella sparande och budgetsaldo
beräknas bli försämrade mellan 2012 och 2014,
för att därefter successivt förstärkas (se tabell
9.6). Statsskulden ökar 2012–2014, men minskar
under den resterande delen av prognosperioden.
Statens finansiella sparande
Statens inkomster utgörs i huvudsak av skatter
och avgifter på arbete samt skatt på kapital och
konsumtion. Vidare redovisas kalkylmässiga
poster som inkomster enligt NR, t.ex. kapitalförslitning.
Det låga ränteläget, och den relativt låga statsskulden, bidrog till att statens inkomster av
räntor och utdelningar (kapitalinkomster) 2012
översteg ränteutgifterna.
Statens finansiella sparande uppvisade ett
underskott på 21 miljarder kronor 2012, vilket är
en minskning med 16 miljarder kronor jämfört
med 2011.
För 2013 beräknas ett underskott i det
finansiella sparandet i staten på 38 miljarder
kronor eller 1,1 procent av BNP. Underskottet
beräknas öka till 47 miljarder kronor 2014 eller
1,3 procent av BNP. En relativt kraftig minsk-

Från statens finansiella sparande till
budgetsaldo
Statens finansiella sparande visar förändringen av
den finansiella förmögenheten, exklusive
effekten av värdeförändringar. Budgetsaldot
visar statens lånebehov med omvänt tecken och
därmed påverkan på statsskulden.
Det finansiella sparandet påverkas inte av försäljningar och köp av finansiella tillgångar, t.ex.
aktier, eller ökad utlåning, eftersom sådana
transaktioner inte förändrar den finansiella förmögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot
och statsskulden av dessa transaktioner.
Förutom denna principiella skillnad avviker
redovisningen i statens budget i flera avseenden
från redovisningen i NR. Budgetsaldot redovisas
kassamässigt, medan NR tillämpar en periodiserad redovisning.156 Denna skillnad påverkar
framför allt redovisningen av skatteintäkter och
ränteutgifter.

156 Den kassamässiga redovisningen innebär att transaktionerna (skatter

och räntor) redovisas när betalningen sker. I NR periodiseras transaktionerna till den tidpunkt de avser. Det innebär t.ex. att skatter redovisas
på inkomståret i NR, oavsett när betalningen sker.
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År 2012 överensstämde det finansiella sparandet
och budgetsaldot förhållandevis väl. För 2013
beräknas dock det finansiella sparandet vara
betydligt starkare än budgetsaldot. Det beror till
stor del på att Riksgäldskontorets upplåning på
ca 104 miljarder kronor, för att finansiera utlåningen till Riksbanken för att förstärka valutareserven, endast belastar budgetsaldot. Upplåningen påverkar inte det finansiella sparandet
eftersom staten får motsvarande fordran på
Riksbanken.
Tabell 9.7 Statens finansiella sparande och budgetsaldo
2012–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-21

-38

-47

-4

34

63

-3

8

2

-4

0

1

Periodisering av
skatter

6

-32

-10

-5

9

7

Köp och försäljning av
aktier, extra
utdelningar m.m.

3

24

16

15

15

15

Övriga finansiella
transaktioner m.m.

-10

-113

-5

-3

-4

-4

Budgetsaldo

-25

-152

-45

-1

53

82

Finansiellt sparande
Till budgetsaldo
Räntor, periodisering,
kursvinster/förluster

Källor: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De kassamässigt inbetalda skatterna beräknas bli
32 miljarder kronor lägre 2013 än de prognostiserade debiterade skatteintäkterna. Skillnaden
förklaras både av uppbördsförskjutningar,
huvudsakligen avseende juridiska personer, och
betalningsförskjutningar,
främst
gentemot
kommuner och landsting, dvs. de intäkter som
hör till kommunsektorn är inte fullt så stora som
de utbetalningar staten gjort till kommunsektorn
under kalenderåret.
Den förstärkning av budgetsaldot 2013 som
följer av försäljningen av statens innehav av
aktier i Nordea, extra utdelningar m.m. påverkar
inte det finansiella sparandet.
År 2014–2017 förstärks budgetsaldot, men
inte det finansiella sparandet, av beräkningstekniskt antagna försäljningar av statens aktieinnehav om ca 15 miljarder kronor per år (se
tabell 9.7).
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Statens budgetsaldo
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen.
Beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2014 enligt tabell 9.8 godkänns.
Beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2014 enligt tabell 9.8 godkänns.
Skälen för regeringens förslag: Enligt
budgetlagen ska budgeten omfatta alla
inkomster och utgifter samt andra betalningar
som påverkar statens lånebehov. Ett budgetöverskott innebär ett minskat lånebehov för staten
och att statsskulden därigenom normalt minskar.
Det motsatta förhållandet gäller vid ett budgetunderskott. För att statens budgetsaldo ska
överensstämma med statens lånebehov redovisas
Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på utgiftssidan av
statens budget.
Statens budgetsaldo försämras 2013, men stärks på
sikt
År 2012 visade statens budget ett underskott på
25 miljarder kronor. År 2013 och 2014 väntas
budgetsaldot visa underskott om 152 miljarder
kronor respektive 45 miljarder kronor. Budgetsaldot förstärks dock gradvis under hela
prognosperioden och 2017 beräknas överskottet
uppgå till 82 miljarder kronor. Utvecklingen av
saldot redovisas i tabell 9.8 och diagram 9.3.
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Tabell 9.8 Statens budgetsaldo 2012–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

788

778

824

860

911

957

Utgifter exkl.
statsskuldsräntor 1

784

810

833

835

834

850

Statsskuldsräntor
m.m. 2

27

16

22

27

24

22

Riksgäldskontorets
nettoutlåning 3

1

103

14

-1

1

4

In-/utlåning från
myndigheter
(räntekonto)

0

-1

-1

-1

-1

-2

Inbetalning av
premiepensionsmedel inkl. ränta

-33

-34

-35

-36

-37

-39

Utbetalning av
premiepensionsmedel

varav

33

35

35

37

38

39

CSN, studielån

5

6

18

6

6

6

Investeringslån till
myndigheter

0

1

1

1

1

1

Stabilitetsfonden

-5

-14

-4

-5

-5

-5

Kärnavfallsfonden

0

0

0

0

0

0

Lån Riksbanken

5

104

1

-1

0

0

Lån till andra
länder

0

3

0

0

0

0

Nettoutlåning –
infrastrukturinvesteringar4

4

3

1

0

2

5

Övrigt, netto

-9

1

-2

-2

-2

-2

Kassamässig
korrigering5

0

1

0

0

0

0

-25

-152

-45

-1

53

82

Statens
budgetsaldo

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
1
Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
2
Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
3
Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2014 beräknas uppgå till 13 817 000 000
kronor.
4
Avser infrastrukturlån (netto) för Trafikverket.
5
Den kassamässiga korrigeringen för 2014 beräknas uppgå till 0 kronor.
Källor: Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Varierande nivå på statsskuldsräntorna
Utgifterna för statsskuldsräntorna varierar
mycket från år till år. Avgörande för ränteutgifternas nivå är statsskuldens storlek,
inhemska och utländska räntenivåer och den
svenska kronans växelkurs. Den upplåningsteknik som Riksgäldskontoret väljer kan på kort
sikt få betydande effekter på ränteutgifterna,
främst genom att utgifterna omfördelas över
tiden, t.ex. genom över- eller underkurser i
samband med emissioner av statsobligationer.
År 2012 uppgick ränteutgifterna till
27 miljarder kronor, framför allt till följd av

högre kursförluster (motsvarande ca 13 miljarder
kronor) än förväntat vid byten av lån. För
innevarande år prognosticeras ovanligt låga
ränteutgifter motsvarande 16 miljarder kronor,
bl.a. på grund av valutakursvinster. År 2014 ökar
ränteutgifterna till ca 22 miljarder kronor till
följd av bl.a. en något ökande statsskuld samt
högre kursförluster vid lånebyten. År 2015
kommer ränteutgifterna att öka till följd av att
ett stort realobligationslån förfaller till betalning,
vilket medför att en inflationskompensation om
ungefär 6 miljarder kronor betalas ut. Realobligationer är lån där räntan är kopplad till
utvecklingen av ett visst index som ger
innehavaren av obligationen en viss avkastning i
förhållande till jämförelseindexet då obligationen
förfaller. Den exakta avkastningen bestäms
således först när lånet löper ut och utvecklingen
av det underliggande indexet fastställts. Bortsett
från dessa tillfälliga effekter finns huvudsakligen
två sinsemellan motverkande faktorer som
påverkar ränteutgifterna mellan 2015 och 2017:
låga men stigande marknadsräntor och en
minskande statsskuld.
Ränteutgifterna har sjunkit kraftigt sedan
mitten av 1990-talet, framför allt på grund av att
räntenivåerna i dag är markant lägre men också
till följd av att statsskulden minskat. Under de
fem första åren av 2000-talet uppgick de
genomsnittliga ränteutgifterna årligen till ca
67 miljarder kronor, vilket motsvarade ca
2,8 procent av BNP. Under de senaste fem åren
har ränteutgifterna i genomsnitt uppgått till ca
30 miljarder kronor eller ca 0,9 procent av BNP.
Diagram 9.3 Statens budgetsaldo 2000–2017
Miljarder kronor. Utfall t.o.m. 2012, prognos för 2013–2017

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Riksgäldskontorets nettoutlåning är tillfälligt hög
Riksgäldskontorets nettoutlåning är en post på
budgetens utgiftssida som har stor betydelse för
budgetsaldot. Nettoutlåningen omfattar såväl
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löpande statlig verksamhet – t.ex. studielånen –
som tillfälliga poster, vilka oftast beslutas med
kort varsel och därför är svårprognostiserade. På
grund av dessa engångseffekter varierar nettoutlåningen kraftigt från år till år.
De senaste åren har nettoutlåningen varit hög
till följd av extraordinära insatser som gjorts med
anledning av finanskrisen, såsom Riksbankens
lån för att stärka valutareserven och lån till
länder med finansiella problem. Riksgäldskontorets
nettoutlåning
beräknas
bli
103 miljarder kronor 2013. År 2012 uppgick
utlåningen till 1 miljard kronor. Ökningen av
nettoutlåningen jämfört med föregående år
beror nästan uteslutande på ökade lån till
Riksbanken för förstärkning av valutareserven.
Sammantaget hade Riksbanken per den 31 juli
2013 lånat upp ca 196 miljarder kronor till
aktuell valutakurs via Riksgäldskontoret för
förstärkning av valutareserven. Inget antagande
om återbetalning av lånen görs i prognosen
eftersom det är oklart när återbetalningen
kommer att ske. När lånen återbetalas blir
nettoutlåningen i motsvarande grad lägre, vilket
leder till ett förbättrat budgetsaldo och en lägre
statsskuld.
Under juni 2013 genomförde staten en
försäljning av delar av sitt innehav i Nordea bank
AB om totalt ca 19 miljarder kronor. En
majoritet av det avyttrade innehavet var hänförligt till stabilitetsfondens aktieinnehav, varför
drygt 10 miljarder kronor i år kommer att
tillföras fondens konto i Riksgäldens nettoutlåning.
Utöver
försäljningsinkomsterna
beräknas ordinarie inkomster om ca 4 till
5 miljarder kronor per år under prognosperioden
tillföras stabilitetsfonden.
Regeringen anser att stabilitetsfonden bör
göras om till en fond med finansiella tillgångar,
att målnivån för fonden tas bort och att
stabilitetsavgiften ses över. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med förslag i dessa
frågor.
År 2014 förväntas Riksgäldskontorets nettoutlåning uppgå till ca 14 miljarder kronor. Av
beloppet utgör ca 11,4 miljarder kronor ny
upplåning till Centrala studiestödsnämnden,
vilket sker till följd av en anpassning till
budgetlagens bestämmelser som innebär att
myndigheten ska ta upp lån även för
kapitaliserade räntor för att få en överensstämmelse mellan statens fodringar på
studerande och dess upplåning. Den engångsvisa
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upplåningen om 11,4 miljarder kronor redovisas
mot inkomsttitel och påverkar således Riksgäldskontorets nettoupplåning, men inte lånebehovet
eller budgetsaldot (se vidare utg.omr. 15 avsnitt
3.1.1).
Statens budgetsaldo justerat för större
engångseffekter
År 2012 beräknas engångseffekter ha påverkat
budgetsaldot positivt med 8 miljarder kronor (se
tabell 9.9). Framför allt bidrog en extrautdelning
från Sveaskog och en överföring av
Exportkreditnämnden till myndighetens konto i
Riksgäldskontoret till att förbättra saldot 2012.
För 2013 beräknas engångseffekter påverka
budgetsaldot negativt med 82 miljarder kronor.
Framför allt påverkar Riksbankens upplåning till
förstärkning av valutareserven saldot negativt.
Tabell 9.9 Statens budgetsaldo samt justering för större
engångseffekter 2012–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.

Statens
budgetsaldo
Större
engångseffekter

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-25

-152

-45

-1

53

82

-8

92

-16

-16

-15

-15

0

-15

-15

-15

-15

-15

-3

2

-1

0

0

0

0

-10

0

0

0

0

-6

-2

-1

0

0

0

5

104

1

-1

0

0

0

3

0

0

0

0

-33

-60

-61

-17

38

67

Varav
Försäljning av
statligt aktieinnehav1
Extra utdelningar
m.m.2
Stabilitetsfonden,
försäljning av
Nordea-aktier3
Exportkreditnämn
den
Lån till
Riksbanken4
Lån till andra
länder
Statens budgetsaldo justerat för
större engångseffekter

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
1
För perioden 2013-2017 görs ett beräkningstekniskt antagande om försäljningsinkomster från statens aktier motsvarande 15 miljarder kronor per år. För 2013
har hittills ca 10 miljarder kronor inkommit från försäljningar.
2
Summan av extra utdelningar och kapitaltillskott.
3
Summan för 2013 avser genomförda försäljningar, för övriga prognosår antas
beräkningstekniskt inga försäljningsinkomster.
4
Avser Riksbankens lån i Riksgäldskontoret.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Den ökade skulden till följd av upplåningen
motsvaras dock av en motsvarande fordran på
Riksbanken. Vidare förbättrade försäljningen av
delar av stabilitetsfondens innehav av aktier i
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Nordea bank saldot positivt med ca 10 miljarder
kronor. Slutligen förbättrar det beräkningstekniska försäljningsantagandet saldot 2013 ca
15 miljarder kronor.
År 2014–2017 beräknas de årliga större
engångseffekterna förbättra budgetsaldot med
15-16 miljarder kronor. För dessa år görs, som
tidigare
nämnts,
ett
beräkningstekniskt
antagande om försäljningar av aktier i statliga
bolag. För 2015–2017 görs dock inga antaganden
om extrautdelningar eller kapitaltillskott.
9.2.2

av inkomstindex. Om balanstalet understiger
1,0000, dvs. om pensionssystemets skulder överstiger systemets tillgångar, aktiveras balanseringen. Balanseringen är ett sätt att, genom en
justering av indexeringen, säkerställa att pensionssystemets utgifter inte långsiktigt överstiger dess inkomster. Detta sker genom att
pensionerna bestäms utifrån förändringen av ett
balansindex i stället för ett inkomstindex.
Diagram 9.4 Utvecklingen av inkomstindex och balansindex
2009–2017
Fastställda tal 2009–2014, prognos 2015–2017.
Index

Ålderspensionssystemet

180

Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet uppgick 2012 till 9 miljarder kronor
eller 0,2 procent av BNP (se tabell 9.10). År
2012–2017 är avgiftsinkomsterna lägre än
pensionsutbetalningarna, vilket framför allt
förklaras av att de stora årskullarna födda på
1940-talet går i pension. År 2012 är dock
direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar
tillräckligt stor för att täcka avgiftsunderskottet.
I år väntas avgiftsunderskottet öka med ca
13 miljarder kronor och bedöms då vara så stort
att kapitalavkastningen inte räcker för att täcka
underskottet, vilket innebär att det finansiella
sparandet i ålderspensionssystemet väntas bli
negativt. Det finansiella sparandet är negativt
samtliga år under prognosperioden, med
undantag för 2014.
Tabell 9.10 Ålderspensionssystemets inkomster och utgifter
2012–2017
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2012, prognos 2013–
2017.
2012

2013

2014

2015 2016

2017

Avgifter

223

228

236

244

256

267

Pensioner

236

254

255

267

287

304

Avgiftsöverskott

-13

-26

-19

-23

-31

-37

Räntor, utdelningar

25

24

25

26

28

31

Förvaltningsutgifter
m.m.

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Finansiellt
sparande

9

-6

2

-1

-7

-10

Procent av BNP

0,2

-0,2

0,0

0,0 -0,2

-0,2

Inkomstindex
170

Balansindex

160

150

140

130

120
09

10

11

12

13

14

15

16

17

Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar.

Balansindexet beror på utvecklingen av inkomstindexet och balanstalets storlek. Balanseringen är
aktiverad så länge balansindexet understiger
inkomstindexets nivå.
Balanseringen förväntas vara aktiverad under
hela prognosperioden (se diagram 9.4). Detta
innebär att pensionerna stiger med mer än
utvecklingen av inkomstindex om balanstalet
överstiger 1,0000. Eftersom balanstalet för 2012
och 2013 överstiger 1,0000, ökar balansindex
mer än inkomstindex under dessa år. År 2014
gör det låga balanstalet att balansindex utvecklas
negativt, trots att inkomstindex ökar. År 2015–
2017 väntas åter balanstalet överstiga 1,0000 (se
tabell 9.11).

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Alla inkomstpensioner och tilläggspensioner
efter 65 års ålder är följsamhetsindexerade. I ett
läge då pensionssystemets finanser är i balans
bygger följsamhetsindexeringen på förändringen
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Tabell 9.11 Inkomstindex, balanstal och balansindex 2012–
2017
Procentuell förändring om annat ej anges, fastställda tal 2012–2014,
prognos 2015–2017.

Inkomstindex

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,9

3,7

0,5

3,8

3,9

4,5

Balansindex

5,2

5,8

-1,1

3,8

6,4

5,4

Följsamhetsindexering1

3,5

4,1

-2,7

2,2

4,7

3,8

Balanstal2

1,0024 1,0198 0,9837 1,0003 1,0241 1,0091

1

Följsamhetsindexering innebär att inkomst- och tilläggspensionerna varje år
räknas om med utvecklingen av inkomstindex (eller balansindex) minus normen
1,6 procent. Normen motsvarar det förskott som läggs till pensionen när den
beviljas.
2
Balanstalet uttrycker inte procentuell förändring, utan anger systemets tillgångar i förhållande till dess skulder.
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar.

9.2.3

Kommuner och landsting

Det finansiella sparandet i kommunsektorn blev
sammantaget -9 miljarder kronor 2012, vilket
motsvarar -0,3 procent av BNP. Det var en
förstärkning jämfört med 2011, då det finansiella
sparandet uppgick till ca -13 miljarder kronor.
Förbättringen jämfört med 2011 beror bl.a. på
återbetalningen av försäkringspremier från AFA
Försäkring på ungefär 11 miljarder kronor.
Samtidigt ökade skatteintäkterna relativt kraftigt
2012 jämfört med 2011, medan investeringarna
ökade i en lägre takt jämfört med 2011. Det
ekonomiska resultatet före extraordinära poster
uppgick till 19 miljarder kronor 2012 (se tabell
9.12).
Det svaga konjunkturläget medförde att det
kommunala skatteunderlaget växte något svagare
2012 jämfört med 2011. Till viss del vägdes detta
upp av att kommuner och landsting sammantaget höjde medelutdebiteringen 2012. 157 Statsbidragen minskade något till följd av den slutliga
utfasningen av de tillfälliga statsbidragen.158
Detta kompenserades av återbetalningen från
AFA Försäkring. Kommunsektorns inkomster
ökade med 4,3 procent mellan 2011 och 2012.
Kommunsektorns konsumtion ökade med
3,4 procent, motsvarande 23 miljarder kronor, i

157

Den

kommunala

medelutdebiteringen

höjdes

med

0,05

procentenheter 2012, vilket ökade skatteintäkterna med ca 1 miljard

löpande priser 2012. Investeringarna ökade med
drygt 4 miljarder kronor i löpande priser.
Även 2013, men framför allt 2014, väntas
skatteunderlaget utvecklas förhållandevis svagt.
Det vägs till viss del upp av att kommuner och
landsting sammantaget höjt medelutdebiteringen
även för 2013. 159
Tabell 9.12 Kommunsektorns finanser 2012–2017
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totala inkomster

838

874

889

917

955

994

procent av BNP

23,5

24,1

23,7

23,3

23,0

22,9

Skatter

562

587

603

629

662

696

Kommunal
fastighetsavgift

16

16

16

17

17

17

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

132

139

145

143

144

144

skatter och bidrag
som procent av
BNP

19,9

20,5

20,4

20,1

19,8

19,7

Övriga inkomster

128

132

125

128

132

137

50

51

52

53

55

57

varav moms
Totala utgifter

847

872

902

929

964

1 000

procent av BNP

23,8

24,1

24,0

23,6

23,2

23,0

Konsumtion

697

722

745

769

800

832

Procentuell utveckling
löpande pris
Övriga utgifter
Finansiellt sparande

3,4

3,6

3,3

3,1

4,0

4,1

151

150

156

160

165

168

-9

2

-12

-12

-9

-6

procent av BNP

-0,3

0,0

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

Resultat före extra
ordinära poster

19

10

7

7

9

12

Anm.: Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar intäkter från den
kommunala fastighetsavgiften. Faktisk utveckling av statsbidrag.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Resultatet för 2013, som beräknas uppgå till 10
miljarder kronor, påverkas av engångseffekter.
Resultatet förstärks såväl 2012 som 2013 av en
återbetalning av sjukförsäkringspremier från
AFA Försäkring. Den redovisade intäktsökningen till följd av detta uppgår preliminärt till
ca 8 miljarder kronor för kommunerna och ca 3
miljarder kronor för landstingen. Återbetalningen påverkar både resultatet och det
finansiella sparandet.
Resultatet försvagas
samtidigt av en justering av kalkylräntan som
används för beräkning av pensionsskulden. Den

kronor.
158 I samband med finanskrisen höjdes statsbidragen tillfälligt med

sammantaget 20 miljarder kronor 2010 och 2011. Utöver de tillfälliga
stöden höjde regeringen också statsbidragen till kommunsektorn

159 Den kommunala medelutdebiteringen har höjts med 13 öre 2013,

permanent med 5 miljarder kronor årligen fr.o.m. 2011.

vilket ökar skatteintäkterna med ca 2,4 miljarder kronor.
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redovisade kostnadsökningen för kommunsektorn till följd av ränteförändringen uppgår till
11 miljarder kronor. Det finansiella sparandet
påverkas inte av den sänkta räntan. 160
I takt med att arbetsmarknaden successivt
förbättras, stärks de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting fr.o.m.
2015. Detta bidrar till att sektorns totala
inkomster sammantaget beräknas öka med ca
3,8 procent 2015–2017 (se diagram 9.5).
Utgifterna ökar något svagare och därmed
förstärks det finansiella sparandet och det
ekonomiska resultatet fr.o.m. 2015.
Diagram 9.5 Utvecklingen av kommunsektorns inkomster
och utgifter samt finansiella sparande 2000–2017
Utfall för 2000–2012, prognos för 2013–2017.
Procent

Miljarder kronor

för de fonderade avgiftsbestämda tjänstepensionerna ingår, i likhet med premiepensionssystemet, inte heller i den offentliga sektorn
enligt NR utan redovisas i försäkringssektorn.
Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet ligger i huvudsak i ålderspensionssystemet
genom AP-fonderna, medan staten har en
nettoskuld.
Sedan 2005 är den finansiella förmögenheten
positiv, dvs. de finansiella tillgångarna överstiger
skulderna (se diagram 9.6). Den offentliga
sektorns kapitalinkomster i form av räntor och
utdelningar överstiger också ränteutgifterna.
Den finansiella förmögenheten ökade 2012 med
motsvarande 2,8 procent av BNP, trots det
negativa finansiella sparandet. Värdeförändringar
m.m. gav ett positivt bidrag på 3,7 procentenheter till förändringen av förmögenheten förra
året. Ökningen av BNP reducerade förmögenheten som andel av BNP med 0,3 procentenheter (se tabell 9.13).
Diagram 9.6 Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
1990–2017
Procent av BNP. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.
30
20
10
0
-10

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
-20
-30

9.3

Den ekonomiska ställningen och
skuldutvecklingen

Den ekonomiska ställningen

Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
uppgick 2012 till 743 miljarder kronor, vilket
motsvarade 20,8 procent av BNP. Enligt NR
redovisas detta mått exklusive statens och större
delen av den kommunala sektorns åtaganden för
de förmånsbestämda tjänstepensionerna. År
2012 motsvarade åtagandena för tjänstepensionerna ca 16 procent av BNP. Skulderna
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Underskotten i det finansiella sparandet leder, i
frånvaro av värdeökningar, till att förmögenheten minskar 2013–2015. Även 2016 minskar
förmögenheten som andel av BNP. Överskottet
i det finansiella sparandet kompenserar inte den
minskning av förmögenheten i relation till BNP
som följer av ökningen av BNP. År 2017 är
bidragen från det finansiella sparandet till
förändringen av förmögenheten, som andel av
BNP, större än det negativa bidraget som följer
av att BNP ökar. Den finansiella förmögenheten
beräknas 2017 uppgå till 669 miljarder kronor,
motsvarande 15,4 procent av BNP.

160 Se avsnitt 10.5.1 för en mer utförlig beskrivning av justeringen av

kalkylräntan.
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Tabell 9.13 Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
2012–2017

Diagram 9.7 Statsskuldens utveckling 2000–2017
Utfall t.o.m. 2012, prognos för 2013–2017

Procent av BNP. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Staten

-7,7

-8,8

-10,1

-9,7

-8,4

-6,6

Ålderspensionssystemet

26,4

25,8

25,0

23,8

22,4

21,1

Kommunsektorn

2,1

2,1

1,7

1,3

1,1

0,9

Offentlig sektor

20,8

19,1

16,6

15,4

15,0

15,4

2,8

-1,7

-2,5

-1,2

-0,4

0,4

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

3,7

-0,2

-0,3

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,4

-0,6

-0,8

-0,8

-0,7

Förändring
Bidrag till
förändringen
Finansiellt
sparande
Värdeförändringar
m.m.
Nominell BNPförändring

Anm.: Finansiella förmögenheten redovisas exklusive periodiseringsposterna i
finansräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2012–2017 beräknas den finansiella
förmögenheten minska med 73 miljarder kronor,
vilket i stort sett följer av det ackumulerade
finansiella sparandet. I prognosen ingår inga
andra värdeförändringar utöver de förutsedda
valutakursförändringarnas effekt på statsskulden.
Skuldutvecklingen
Statsskulden beräknas uppgå till 1 266 miljarder
kronor 2013, vilket är en ökning med
147 miljarder kronor jämfört med 2012.
Ökningen är främst en effekt av Riksbankens lån
om ca 104 miljarder kronor för förstärkning av
valutareserven, som sker via Riksgäldskontoret
och påverkar statsskulden. Rensat för denna
effekt ökar statsskulden med ca 43 miljarder
kronor 2013 jämfört med 2012.
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

År 2014 beräknas statsskulden öka med
55 miljarder kronor till 1 321 miljarder kronor.
Från och med 2016 bidrar de växande budgetöverskotten till att statsskulden minskar, både
nominellt och uttryckt som andel av BNP. I
slutet av 2017 beräknas skuldkvoten, dvs. den
konsoliderade statsskulden som andel av BNP,
uppgå till 27,3 procent. Utöver konjunkturåterhämtningen bidrar även ett beräkningstekniskt
antagande om försäljningar av statens innehav av
aktier i bolag till att statsskulden minskar. De
antagna försäljningarna minskar lånebehovet
med 15 miljarder kronor per år 2014–2017, dvs.
med sammanlagt 60 miljarder kronor.

PROP. 2013/14:1

Tabell 9.14 Statsskuldens förändring 2012–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017.
2012

2013

Okonsoliderad statsskuld vid ingången
av året
1 108 1 153
Förändring av
okonsoliderad
statsskuld

2014

2015

2016

2017

1 300 1 356 1 359 1 307

45

148

56

2

-52

-82

25

152

45

1

-53

-82

varav:
Lånebehov1
Skulddispositioner
m.m. 2
Okonsoliderad
statsskuld3
Eliminering av
myndigheters
innehav av
statspapper
Statsskuld vid årets
slut4
Statsskuldsförändring5
Statsskuld i procent
av BNP

gångar, samtidigt som fonderna minskade sitt
innehav av statsobligationer.
Som andel av BNP har emellertid skulden
minskat kraftigt och uppgick vid utgången av
2012 till 38,1 procent av BNP (skuldkvoten),
vilket kan jämföras med referensvärdet inom EU
på högst 60 procent av BNP (se diagram 9.8).
Diagram 9.8 Den konsoliderade bruttoskulden 1994–2017
Utfall för 1994–2012, prognos för 2013–2017.
Miljarder kronor

Procent av BNP

1 800

20

-4

11

2

1

0

80

1 600
1 400

1 153 1 300

1 356 1 359 1 307 1 225

60

1 200
1 000

-33

-34

1 119 1 266

-35

-36

-37

-38

1 321 1 323 1 270

1187

40

800
600

20

400
Miljarder kronor

200

44

147

55

1

-53

-83

0

0
94

31,4

34,9

35,2

33,6

30,3

27,3

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
1
Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken.
2
Utgörs bl.a. av ny redovisningsmetod.
3
I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av
statspapper.
4
Här avses konsoliderad statsskuld vilket innebär att statliga myndigheters
innehav av statspapper räknats bort.
5
Avser statsskuldsförändring beräknad på den konsoliderade statsskulden.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld
är låg
Den konsoliderade bruttoskulden, den s.k.
Maastrichtskulden, definieras av EU-regler och
används vid bedömningen av medlemsstaternas
offentliga finanser. För svenska förhållanden
innebär definitionen att skulden består av statsskulden och den kommunala sektorns skulder på
kapitalmarknaden, med avdrag för AP-fondernas
innehav av statsobligationer.
Inför Sveriges EU-inträde den 1 januari 1995
uppgick den konsoliderade bruttoskulden till
1 216 miljarder kronor, vilket motsvarade
72 procent av BNP. Sedan dess har det nominella värdet på skulden varierat, för att vid
utgången av 2012 uppgå till 1 358 miljarder
kronor. Skulden ökade således mellan 1994 och
2012 med 142 miljarder kronor, trots att överskotten i det finansiella sparandet ackumulerat
1995–2012 uppgick till 119 miljarder kronor.
Det berodde huvudsakligen på att överskotten i
AP-fonderna investerades i aktier och andra till-

Procent av BNP
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16

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utvecklingen av skulden beror på det finansiella
sparandet, som kan fördelas på primärt sparande
och
ränteutgifter
samt
s.k.
stockflödesjusteringar. Detta flöde utgörs av
finansiella transaktioner och periodiseringar som
inte påverkar det finansiella sparandet. Mellan
2011 och 2012 ökade skulden nominellt, men
minskade med 0,3 procent som andel av BNP.
Underskottet i det finansiella sparandet bidrog
till en ökning av skuldkvoten med
0,5 procentenheter,
medan
stockflödesjusteringarna föranledde en minskning av
skuldkvoten
med
0,1 procentenhet.
Periodiseringar av skatter och räntor samt
försäljningar av aktier bidrog till att minska
skulden. Detta motverkades av att de finansiella
tillgångarna ökade. Den nominella BNPökningen bidrog till en minskning av skuldkvoten med 0,7 procentenheter (se tabell 9.15).
Skulden ökar relativt kraftigt 2013; som andel
av BNP ökar den med nära 4 procentenheter.
Statens utlåning till Riksbanken för förstärkningen av valutareserven ökar skulden som andel
av BNP med 2,9 procentenheter medan försäljningar av statens aktieinnehav reducerar skuldkvoten med 0,7 procentenheter. Skulden fortsätter att öka 2014 såväl nominellt som andel av
BNP.
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År 2015 börjar skulden åter att minska som
andel av BNP och 2017 beräknas skuldkvoten
uppgå till 35,1 procent av BNP.
Tabell 9.15 Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld och bidrag till förändringen 2012–2017
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Miljarder
kronor

1358

1521

1597

1620

1590

1528

procent av
BNP

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

Förändring

-0,3

3,8

0,7

-1,4

-2,8

-3,2

-0,3

0,1

0,5

-0,6

-1,4

-2,0

Bidrag till
förändringen
Primärt
finansiellt
sparande
Ränteutgifter
(EDP)

0,7

0,8

0,9

0,8

0,9

0,9

Stock-flöde

-0,1

3,6

0,7

0,3

-0,2

-0,3

Periodisering
av räntor och
skatter

-0,2

0,7

0,0

0,3

-0,1

-0,1

Försäljning av
aktier m.m.

0,0

-0,7

-0,4

-0,4

-0,4

-0,3

Övrigt

0,2

3,5

1,0

0,3

0,3

0,1

-0,7

-0,7

-1,4

-2,0

-2,1

-1,8

Nominell BNPförändring

försäkring, till kommuner och landsting på
11 miljarder kronor, medfört att inkomsterna var
underskattade i den tidigare beräkningen.161
Utöver denna revidering beräknas skatteinkomsterna bli ca 5 miljarder kronor högre,
vilket följer av att den ekonomiska tillväxten
beräknas bli något starkare än enligt den tidigare
bedömningen (se tabell 9.16). Både det
finansiella sparandet i ålderspensionssystemet
och den kommunala sektorn beräknas bli högre
än vad som bedömdes i vårpropositionen.
För 2014 har prognosen för det finansiella
sparandet reviderats ned med 19 miljarder
kronor eller 0,5 procent av BNP. I huvudsak är
det statens skatteinkomster som, till följd av de
reformer som föreslås och aviseras i denna
proposition, beräknas bli lägre än enligt den
tidigare bedömningen. Den kommunala
konsumtionen beräknas också bli högre än i vårpropositionen.

Anm.: Ränteutgifterna redovisade inklusive effekten av skuldbytesavtal (s.k.
swappar).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.4

Jämförelse med 2013 års
ekonomiska vårproposition

9.4.1

Den offentliga sektorns finanser

Utfallet för den offentliga sektorns finansiella
sparande 2012 har reviderats upp med
3 miljarder kronor, eller 0,1 procent av BNP,
sedan 2013 års ekonomiska vårproposition.
Prognosen för det finansiella sparandet 2013 har
reviderats upp med 16 miljarder kronor, motsvarande 0,5 procent av BNP. För 2014–2017 har
prognosen för det finansiella sparandet reviderats ned med 0,5–0,9 procent av BNP per år
och den finansiella ställningen beräknas bli
svagare än vad som beräknades i vårpropositionen.
Revideringarna av prognosen för 2013 i
förhållande till vårpropositionen beror främst på
att återbetalningen av premier från AFA
616

161 Beslutet fattades av AFA försäkring i september 2013.
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Tabell 9.16 Offentliga sektorns inkomster och utgifter.
Aktuell prognos och förändringar jämfört med 2013 års
ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor, procent av BNP.

Finansiellt sparande i 2013
års ekonomiska
vårproposition
procent av BNP

2013

2014

2015

2016

2017

-59

-39

2

47

88

-1,6

-1,0

0,0

1,1

2,0

Förändringar

reviderats upp. År 2017 har nettoställningen
reviderats ned med 109 miljarder konor och
bruttoskulden reviderats upp med 115 miljarder
kronor,
jämfört
med
beräkningen
i
vårpropositionen (se tabell 9.17).
9.17 Offentliga sektorns finansiella ställning. Aktuell
prognos och förändringar jämfört med 2013 års
vårproposition
Miljarder kronor, procent av BNP.

Inkomster

18

-11

-8

-11

-10

Skatter

5

-8

-6

-8

-9

Staten

1

-11

-11

-14

-16

Ålderspensionssystemet

Nettoställning

751

684

638

640

687

779

1

1

2

2

2

procent av BNP

21,1

18,8

17,0

16,2

16,5

17,8

Kommunsektorn

3

2

3

4

5

Konsoliderad skuld

1358

1529

1574

1562

1510

1413

Övriga inkomster

13

-4

-2

-3

-1

procent av BNP

38,2

42,0

41,8

39,5

36,2

32,3

1

7

10

19

31

Förändringar

Kommunal
konsumtion

0

4

3

3

10

-8

9

-15

-34

-65

-109

Ålderspensioner

0

-1

0

4

7

0

-8

23

58

80

115

Övriga primära
utgifter

2

4

7

10

13

Ränteutgifter

0

1

1

1

1

743

693

623

605

622

669

Finansiellt sparande

16

-19

-19

-30

-41

procent av BNP

0,5

-0,5

-0,5

-0,7

-0,9

Staten

0

-27

-29

-35

-37

Ålderspensionssystemet

2

6

6

1

-2

Kommunsektorn

14

3

4

4

-2

Utgifter

Finansiellt sparande i
budgetpropositionen för
2014
procent av BNP

2012

-58

-17

18

47

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

Källa: Egna beräkningar.

Den varaktiga effekten av de reformer som
föreslås och aviseras i denna proposition medför
att statens skatteinkomster reviderats ned även
för 2015–2017. Även statens utgifter beräknas
bli högre jämfört med bedömningen i
vårpropositionen. Det är framför allt utgifterna
för sjukpenning och rehabilitering samt
aktivitets- och sjukersättningar som beräknas
successivt bli högre. Till detta kommer att
utgifterna för pensioner och kommunal
konsumtion beräknas bli högre än vad som
antogs i vårpropositionen. Den offentliga
sektorns finansiella sparande har totalt reviderats
ned med 20–40 miljarder kronor för 2014–2017.
Nedrevideringen av det finansiella sparandet
2014–2017 har medfört att den offentliga
sektorns finansiella nettoställning reviderats ned,
och att den konsoliderade bruttoskulden

2014

2015

2016

2017

2013 års ekonomiska
vårproposition

Nettoställning
Konsoliderad skuld
Budgetpropositionen
för 2014
Nettoställning
procent av BNP

20,8

19,1

16,6

15,4

15,0

15,4

Konsoliderad skuld

1358

1521

1597

1620

1590

1528

procent av BNP

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.5
-43

2013

Finansiellt sparande enligt olika
bedömare

I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan de
senaste prognoserna för det finansiella sparandet
gjorda av regeringen i denna proposition,
Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Ekonomistyrningsverket,
OECD,
Europeiska
kommissionen
och
den
Internationella
valutafonden.162
Bedömarnas beräkningar av den offentliga
sektorns finansiella sparande 2013 är förhållandevis lika, samtliga bedömare räknar med
ett finansiellt sparande på -1,2 till -1,8 procent av
BNP. Bland de inhemska bedömarna skiljer
Ekonomistyrningsverkets prognos för 2013 ut
sig. Detta kan bl.a. förklaras av att både
Konjunkturinstitutets prognos och regeringens
prognos i denna proposition inkluderar AFA

162 För en detaljerad beskrivning av jämförelser se beskrivning avsnitt 4

Den makroekonomiska utvecklingen.
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försäkrings återbetalning av premier till
kommuner och landsting. 163
Skillnaderna mellan de olika prognoserna av
det finansiella sparandet beror framför allt på
olika bedömningar av den ekonomiska återhämtningen, konsumtionsefterfrågan, utvecklingen på
arbetsmarknaden och inflationsutvecklingen.
För 2014 skiljer sig förutsättningarna i
prognoserna åt till följd av att Konjunkturinstitutet och Riksbanken i sina beräkningar gör
prognoser på finanspolitiken utöver tidigare
beslutade satsningar, medan Ekonomistyrningsverket och de utländska bedömarna endast tar
hänsyn till beslutad finanspolitik.
Detta innebär att endast Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser är direkt
jämförbara med de beräkningar som redovisas i
denna proposition. De skilda bedömningarna av
det finansiella sparandet 2014 beror i huvudsak
på olika förväntningar på den ekonomiska återhämtningen, utvecklingen på arbetsmarknaden
och inflationsutvecklingen.
Effekten på den offentliga sektorns finansiella
sparande av de föreslagna och aviserade
åtgärderna i denna proposition beräknas uppgå
till ca 0,5 procent av BNP 2014. Även med
hänsyn taget för denna effekt skiljer sig
prognosen i denna proposition från Europeiska
kommissionens bedömning. Detta kan delvis
förklaras med att kommissionen räknar med en
högre BNP-nivå 2014 (se avsnitt 4.3), vilket
medför att även det finansiella sparandet blir
högre än enligt prognosen i denna proposition.

Tabell 9.18 Prognosjämförelse finansiellt sparande 2013–
2017
Procent av BNP
2013

2014

2015

2016

2017

Budgetpropositionen för
2014

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

ESV, (sep 2013)

-1,8

-1,4

-0,2

0,6

1,1

Konjunkturinstitutet, (aug
2013)

-1,3

-1,5

-0,6

0,2

1,1

EU-kommissionen, (apr
2013)

-1,2

-0,5

–

–

–

Riksbanken, (sep 2013)

-1,4

-0,9

0,1

–

–

IMF, (sep 2013)

-1,6

-0,9

0,0

0,6

1,1

OECD, (maj 2013)

-1,6

-1,1

Källor: Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Riksbanken, Europeiska
kommissionen, OECD samt Internationella valutafonden(IMF).

9.6

Den offentliga sektorns
finansiella sparande och skuld i
EU, Japan och USA

Stora underskott i EU-länderna, Japan och USA
Den finansiella krisen har medfört en kraftig
försämring av de offentliga finanserna inom EU.
Mellan 2007 och 2010 försämrades den
offentliga sektorns finansiella sparande med
i genomsnitt 5,6 procent av BNP. Efter en viss
förbättring 2011 och 2012 uppgick underskottet
i det finansiella sparandet för EU-länderna i
genomsnitt till 4,0 procent av BNP och för
euroområdet till 3,7 procent av BNP 2012.
Spanien noterade ett underskott som översteg
10 procent av BNP. Elva länder, däribland
Sverige, klarade 2012 underskottsgränsen enligt
stabilitets- och tillväxtpakten på 3 procent av
BNP.
Enligt Europeiska kommissionens vårprognos
från maj 2013 väntas underskottet inom EU
minska 2013, men beräknas ändå i genomsnitt
överstiga 3 procent av BNP såväl för
euroområdet som för EU.164
För Japan och USA har de offentliga
finanserna försämrats ännu kraftigare sedan
2007. År 2012 uppgick underskottet i Japan till
9,9 procent och i USA till 8,9 procent av BNP
(se diagram 9.9).

163 Beslutet om återbetalning av premier från AFA försäkring till

164

kommuner och landsting fattades efter det att ESV:s prognos publicerats.

kommissionen 2013).
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Diagram 9.9 Den offentliga sektorns finansiella sparande i
EU, Japan och USA 2007–2012

Diagram 9.10 Den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld i EU 2007 och 2012

Procent av BNP

Procent av BNP

EU-27

-2

USA
-4

Japan

-6
-8
-10
-12
-14
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: Europeiska kommissionen 2013.

Hög och ökande skuld i EU-länderna
För EU-länderna ökade skulden 2007–2012 i
genomsnitt med 27,9 procentenheter, från
59,0 procent av BNP till 86,9 procent av BNP
(se diagram 9.10). Stöd i form av lån och
kapitaltillskott, främst till det finansiella
systemet, har medfört att den offentliga sektorns
skuld i EU-länderna ökat mer än vad som följt
av underskotten i det finansiella sparandet. För
euroområdet uppgick skulden 2012 till i
genomsnitt 92,7 procent av BNP. År 2007–2012
ökade skuldkvoten för alla EU-länder, med
undantag för Sverige. För Grekland uppgick
skulden 2012 till 156,9 procent av BNP. Även
för Irland, Italien och Portugal översteg
skulderna 100 procent av BNP 2012.
De beräknade fortsatta underskotten bidrar
till att skuldkvoten fortsätter att öka 2013. I
genomsnitt beräknas EU-länderna 2013 öka sin
skuldkvot till ca 90 procent av BNP. Av EUländerna bedöms emellertid 13 länder 2013
fortfarande ha en skuldnivå som ligger under
gränsvärdet på 60 procent av BNP.

2007
2012 ökning

USA
Japan

240
220
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120
100
80
60
40
20
0
-20

Euroområdet

Estland
Bulgarien
Luxemburg
Rumänien
Sverige
Lettland
Litauen
Tjeckien
Danmark
Slovakien
Finland
Kroatien
Slovenien
Polen
Nederländerna
Malta
Österrike
Ungern
Tyskland
Spanien
Cypern
EU27
Storbritannien
Frankrike
Eurozone
Belgien
Irland
Portugal
Italien
Grekland

0

Anm.: I Sverige minskar den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld från
40 procent av BNP 2007 till 38 procent 2012. Genomsnittet för EU27 exkl.
Kroatien.
Källa: Europeiska kommissionen 2013.

Enligt Europeiska kommissionens vårprognos
uppgick skulden för USA till 107,6 och för Japan
till 237,5 procent av BNP 2012. Även för USA
och Japan medför de beräknade fortsatta
underskotten 2013 att skuldkvoten fortsätter att
öka som andel av BNP.
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10
Kommunsektorns finanser,
sysselsättning och skuldsättning

Sammanfattning

–

Kommunsektorns finanser bedöms vara
förhållandevis stabila 2013–2017, trots ett
fortsatt svagt konjunkturläge den närmaste
tiden. I slutet av prognosperioden, när den
svenska ekonomin som helhet närmar sig
ett balanserat resursutnyttjande, beräknas
kommunsektorns resultat uppgå till
12 miljarder kronor.

–

Den kommunala konsumtionen väntas öka
måttligt under prognosperioden, i genomsnitt med 3,6 procent per år, jämfört med
genomsnittet 2002–2012 som uppgår till
4,3 procent.

–

Antalet sysselsatta i den kommunalt
finansierade verksamheten uppgick 2012 till
drygt 1,2 miljoner och var därmed tillbaka
på samma nivå som före 2009, dvs. före
finanskrisens effekter på sysselsättningen i
den kommunalt finansierade verksamheten.
Den kommunalt finansierade sysselsättningen ökar under prognosperioden.

–

Kommunsektorns skuldsättning har ökat
under de senaste åren, bl.a. till följd av stora
lånefinansierade investeringar i fastigheter
och
infrastruktur.
Den
finansiella
situationen bedöms dock vara förhållandevis stabil i sektorn, även om spridningen
mellan enskilda kommuner och landsting är
stor.

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis
utvecklingen av kommunsektorns utgifter.
Därefter redogörs för förändringen av antalet
kommunalt finansierade arbetstimmar och
sysselsatta. Sedan beskrivs inkomsterna, det
ekonomiska resultatet och det finansiella
sparandet. Slutligen följer en beskrivning av
skuldsättningen i sektorn.
Detta avsnitt är en fördjupning av den redovisning av offentlig sektor som finns i avsnitt 9.
Sektorn analyseras också i avsnitt 5.5. Även
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, beskrivs kommunsektorn, bl.a.
utvecklingen av de generella statsbidragen.
Kommunsektorn beskrivs också utförligt i
regeringens årliga skrivelse till riksdagen om
utvecklingen inom den kommunala sektorn.
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10.1

Kommunsektorn – en stor och
viktig del av svensk ekonomi

Kommunsektorn utgör en stor och viktig del av
den svenska ekonomin, dels genom den egna
produktionen av välfärdstjänster såsom sjukvård,
äldreomsorg och skola, dels genom den ökande
andelen kommunalt finansierad produktion i
näringslivet. Friskolor, privata vårdboenden och
upphandlad kollektivtrafik är exempel på tjänster
som näringslivet producerar och kommunsektorn finansierar.
Kommunsektorns utgifter uppgick 2011 till
ca 23 procent av BNP. Av den offentliga
sektorns totala utgifter står kommunsektorn för
närmare hälften. I diagram 10.1 visas
kommunsektorns totala utgifter för 2011
fördelade efter ändamål. De tre största
utgiftsposterna är hälso- och sjukvård,
utbildning samt socialt skydd (vilken främst
består av vård och omsorg om äldre och
funktionshindrade).
Diagram 10.1 Kommunsektorns utgifter efter ändamål
2011

avgör i sin tur storleken på sektorns
skatteintäkter, vilka står för ungefär två tredjedelar av de totala inkomsterna.
Kommunsektorn är genom sin storlek och
personalintensiva verksamhet också en viktig
arbetsgivare. Knappt en fjärdedel av alla sysselsatta i Sverige är kommun- eller landstingsanställda. Dessutom tillkommer anställda främst
i näringslivet som utför kommunalt finansierade
tjänster. Det totala antalet sysselsatta i
kommunalt finansierad verksamhet uppgick
2012 till drygt 1,2 miljoner. Kommuner och
landsting skapar också arbetstillfällen i
näringslivet genom exempelvis köp av varor och
tjänster samt investeringar i infrastruktur.
Sverige har en stor skattefinansierad
produktion av välfärdstjänster, vilket ställer höga
krav på budgetkontroll och effektivitet. Det
ekonomiska utrymmet för den kommunalt
finansierade verksamheten styrs av det övergripande budgetpolitiska ramverket för stabila
offentliga finanser, inte minst överskottsmålet,
men även av kommunallagens (1991:900) krav
på god ekonomisk hushållning och en budget i
balans. 165 De offentliga finansernas utveckling,
och det bedömda utrymmet i statens budget,
måste därför beaktas i samband med beslut om
reformer på kommunområdet, inklusive
förändringar av statsbidragen.
Sverige har sunda offentliga finanser medan
många EU-länder är kraftigt skuldtyngda.
Bristande ordning i de offentliga finanserna i
andra länder de senaste åren visar på vikten av
starka finanspolitiska ramverk på nationell,
regional och lokal nivå, som regelbundet följs
upp och utvärderas.

Anm.: Allmän offentlig förvaltning inkluderar bl.a. verksamheter med övergripande kommunnytta, t.ex. kommunledning, nämnd- och styrelseverksamhet,
utgifter för fastighetsförvaltning m.m.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Kommunsektorns ekonomi påverkas bl.a. av den
demografiska utvecklingen. In- och utvandring,
antalet äldre samt antalet personer i arbetsför
ålder och i skolålder påverkar såväl skatteintäkter
som efterfrågan på olika välfärdstjänster.
Kommunsektorn påverkar och påverkas av
den samhällsekonomiska utvecklingen. Sysselsättningen i Sverige bestämmer till stor del
storleken på de utbetalda lönerna (lönesumman)
i ekonomin. Lönesumman och den skattesats
som varje kommun och landsting beslutar om
624
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Ramverket för kommunsektorns finanser
Kommunal självstyrelse
Att kommuner och landsting själva får besluta
om sina angelägenheter, den s.k. kommunala
självstyrelsen, är en viktig del av den svenska
demokratin. Sverige har även ratificerat
Europarådets konvention om kommunal självstyrelse.
Kommunal
självstyrelse
innebär
att
kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter på eget ansvar och i huvudsak
finansierar sin verksamhet genom sin
beskattningsrätt. Omfattningen av självstyret
definieras ytterst av riksdagen genom lagstiftning.
Kommunerna och landstingen ansvarar i dag
för större delen av de samhällsuppgifter som
berör de enskilda medborgarna. I en internationell jämförelse är den svenska kommunala
självstyrelsen mycket omfattande.
Det budgetpolitiska ramverket
Det budgetpolitiska ramverket består av ett
överskottsmål för hela den offentliga sektorn, ett
utgiftstak för staten samt krav på kommuner
och landsting att ha en budget i balans.
Därutöver kräver kommunallagen (1991:900)
att kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning, vilket tillsammans med
balanskravet har stor betydelse för säkerställandet av en ansvarsfull ekonomisk
förvaltning i kommunsektorn, minskar risken
för underskott och bidrar till att nå överskottsmålet för hela den offentliga sektorn.
God ekonomisk hushållning
Kommunerna och landstingen ska, som ovan
anförts, ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Från och med 2005 ska kommuner
och landsting bl.a. fastställa de finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Från och med 2013 har kraven
skärpts ytterligare genom att kommuner och
landsting ålagts att besluta om riktlinjer om god
ekonomisk hushållning.
Kommunalt balanskrav
Balanskravet innebär att enskilda kommuner och
landsting inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
ändå blir negativt måste det kompenseras med
överskott inom tre år.

Om det finns synnerliga skäl kan en kommun
budgetera för tillfälliga underskott.166 Bedömningen av vad som är synnerliga skäl måste göras
av kommunerna och landstingen själva från fall
till fall.
Det kommunala balanskravet anger den lägsta
godtagbara resultatnivån på kort sikt.
Resultatutjämningsreserver
Kommunallagens krav på en god ekonomisk
hushållning och en budget i balans innebär bl.a.
att kommuner och landsting behöver ha ett eget
sparande för att kunna hantera variationer i de
ekonomiska förutsättningarna, inte minst
konjunkturvariationer.
Kommuner och landsting får fr.o.m. den
1 januari 2013 bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet.
Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att
sätta av en del av överskottet i goda tider för att
kunna använda medlen för att täcka underskott
som uppstår till följd av en lågkonjunktur.
Att ge kommuner och landsting ökade
möjligheter att spara i goda tider främjar det
övergripande målet om en god ekonomisk
hushållning.
Kommunal revision
Den kommunala revisionen ansvarar för den
granskande funktionen i det kommunala
finansiella ramverket. De kommunala revisorerna, som är förtroendevalda, har i uppdrag att
granska den kommunala verksamheten och
därvid särskilt pröva hur de av fullmäktige
utsedda förtroendevalda har utfört sitt uppdrag.
Det är sedan fullmäktige som prövar frågan om
ansvarsfrihet.
Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är tillräcklig.
De förtroendevalda revisorerna biträds av
sakkunniga, vars rapporter ska tillfogas
revisionsberättelsen.

166 Som exempel på situationer då synnerliga skäl kan föreligga kan

nämnas fall då kommunen eller landstinget har en stark finansiell
ställning eller åtgärder som tillfälligt medför kostnader, men som på sikt
kommer att leda till lägre kostnader och därmed främja en god
ekonomisk hushållning.
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10.2

Utgifter

Kommuner och landsting ansvarar för stora
delar av samhällets skattefinansierade välfärd.
Sektorn är skyldig att tillhandahålla verksamheter såsom förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Vissa
verksamheter, t.ex. kultur- och fritidsverksamhet, är däremot frivilliga och beslutas på
lokal nivå.
De kommunala kostnaderna påverkas av
antalet sysselsatta i respektive verksamhet, som i
sin tur beror på vilka uppgifter som ska utföras,
den demografiska utvecklingen och andra behov,
löner samt produktiviteten i verksamheten. Den
ekonomiska styrningen och hushållningen i de
enskilda kommunerna och landstingen har stor
betydelse för den ekonomiska situationen.
Exempelvis varierar effektivitet och ambitionsnivå mellan olika kommuner och landsting. En
yttre ram ges dock av kommunallagens regler,
bl.a. kravet om en balanserad budget.
År 2012 uppgick de totala utgifterna i
kommuner och landsting till 847 miljarder
kronor, vilket motsvarar ca 24 procent av BNP
(se tabell 10.1). Kommunsektorn svarade för
närmare hälften (drygt 47 procent) av den
konsoliderade offentliga sektorns utgifter. Den
största delen av utgifterna i sektorn utgörs av
konsumtionen och avser främst verksamheter
som sjukvård, äldreomsorg och skola.
Tabell 10.1 Totala utgifter för kommuner och landsting
2012–2017
Miljarder kronor. Utfall för 2012, prognos för 2013–2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Konsumtion

697

722

745

769

800

832

Investeringar

70

70

71

73

74

75

Transfereringar

72

72

76

78

81

83

8

8

9

9

9

9

847

872

902

929

964

1000

Ränteutgifter
Summa utgifter

Prognoserna för den kommunala konsumtionen
baseras i hög utsträckning på det ekonomiska
utrymmet i kommunsektorn, då kommuner och
landsting antas anpassa kostnaderna i syfte att
klara balanskravet. Resultatutvecklingen, sedan
balanskravet infördes, tyder också på att
kommuner och landsting strävar mot att uppfylla balanskravet och kravet på en god
ekonomisk hushållning. Därmed styrs den
kommunala konsumtionen, i regeringens
prognoser, i huvudsak av inkomsttillväxten, som
i sin tur främst beror på utvecklingen av löner
och arbetade timmar i ekonomin som helhet. En
svag inkomstökning medger endast en svag
ökning av konsumtionen (och vice versa).
Prognosen utgår från beslutad politik, vilket bl.a.
innebär antagande om oförändrade skattesatser i
kommuner och landsting. 167 På sikt, när svensk
ekonomi som helhet närmar sig ett balanserat
resursutnyttjande, antas kommunsektorn redovisa ett resultat som ligger i närheten av riktvärdet för god ekonomisk hushållning.
Med kommunal konsumtion avses utgifter för
tillhandahållande av varor och tjänster som
finansieras med skattemedel – välfärdstjänster.
Konsumtionsutgifterna utgörs främst av
personalkostnader, dvs. löner, arbetsgivaravgifter
och avtalsförsäkringar m.m. (se tabell 10.2). Den
demografiska utvecklingen har en central
betydelse för konsumtionsutvecklingen. Ett ökat
elevantal kan exempelvis leda till att fler lärare
behöver anställas.
Verksamheten utförs till största delen av
anställda i kommuner och landsting. Under
senare år har dock verksamhet som finansieras av
kommuner och landsting i allt högre utsträckning bedrivits av privata utförare. Andelen av
utgifterna som kan hänföras till kommunfinansierad verksamhet i näringslivet uppgick
2012 till ca 15 procent (se tabell 10.2).

Anm.: Posten investeringar inkluderar nettoköp av mark och fastigheter. Eftersom
försäljningen vanligtvis överstiger köp av mark och fastigheter är denna nettopost negativ, vilket minskar de redovisade investeringarna med ca 3 miljarder
kronor per år.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.2.1 Konsumtion - den
skattefinansierade välfärden
Ramverket för kommunsektorns finanser anger
delvis förutsättningarna för regeringens
prognoser på kommunsektorns finanser.

167 Det förekommer att kommuner beslutar om budget och skattesatser

avseende kommande år redan i juni under innevarande år. I prognosen
används dock den medelutdebitering som fastställs i slutet av året, för
kommande år, för kommuner respektive landsting totalt.
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Tabell 10.2 Konsumtionens sammansättning 2012
Miljarder kronor
Utgifter

Av summa utgifter

Löner
Förbrukning
Privata utförare av
välfärdstjänster
Övrigt1
Summa utgifter (A)

380
232

47,1
28,7

120
75
807

14,9
9,3
100

Inkomster
Försäljning
Övrigt3

Procent

löner i kommunsektorn medan antalet
sysselsatta ökar svagt. Lönerna bedöms öka med
ca 3–3,5 procent per år 2013–2017.

Av total konsumtion
2

Diagram 10.2 Konsumtion i kommunsektorn 2001–2017
Årlig procentuell förändring. Utfall t.o.m. 2012, prognos 2013–2017.
8

6

106
4

13,1
0,5

5

Summa inkomster (B)

110

13,6

4

Total konsumtion (A)- (B)

697

1

Avskrivningar och produktionsskatter om 4,8 respektive 4,5 procent.
Avgifter för exempelvis barnomsorg och läkarbesök.
Egenproducerade tillgångar och produktionssubventioner.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Kommuner
Landsting
Kommunsektorn
Kommunsektorn, genomsnittlig ökning 2002-2012

7

3

2
3

2
1

Den kommunala konsumtionen 2013–2017

0
01

03

05

07

09

11

13

15

17

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Konsumtionen i löpande priser bedöms öka med
3,6 procent 2013, vilket är något lägre än genomsnittet 2002–2012 på 4,3 procent (se diagram
10.2). År 2013 bedöms den del av efterfrågan på
välfärdstjänster som uppstår till följd av den
demografiska utvecklingen att öka förhållandevis
svagt, till följd av en förväntad svag efterfrågan
på gymnasieutbildning och äldreomsorg.
År 2014 och 2015 utvecklas den kommunala
konsumtionen relativt svagt till följd av en svag
prisökning i ekonomin och en svag utveckling av
kommunsektorns skatteunderlag (se tabell 10.5).
Den successivt förbättrade konjunkturen
2015–2017 medför att arbetsmarknaden, och
därmed skatteunderlaget, stärks. Detta innebär
att det skapas utrymme för konsumtionen att
öka i en högre takt (se diagram 10.2). Under
prognosperioden
bedöms
konsumtionsutgifterna öka med i genomsnitt 3,6 procent per år.
Det demografiska trycket ökar under perioden.
Ökningen av den kommunala konsumtionen är i
genomsnitt lika stor som det demografiskt
betingade trycket 2013–2017. Ackumulerat, och
uttryckt i miljarder kronor i löpande priser, är
konsumtionsprognosen i linje med den
demografiska efterfrågan 2017.
Som andel av BNP bedöms konsumtionen
öka från 19,6 procent 2012 till 19,9 procent
2013, för att sedan minska något under resten av
prognosperioden.
Historiskt sett följer konsumtionen i löpande
priser inkomsterna väl. Ökningen av konsumtionsutgifterna är främst en effekt av högre

10.2.2 Investeringar, transfereringar och
räntor
Investeringarna uppgick 2012 till 70 miljarder
kronor och beräknas öka med totalt 5 miljarder
kronor fram t.o.m. 2017, bl.a. då satsningarna på
infrastruktur förväntas fortsätta (se tabell
10.1). 168 Transfereringarna till stat169, företag
och hushåll beräknas uppgå till 83 miljarder
kronor i slutet av prognosperioden. I takt med
att räntenivån normaliseras från dagens låga nivå
ökar ränteutgifterna från 8 miljarder kronor
2013 till drygt 9 miljarder kronor mot slutet av
prognosperioden.

10.3

Kommunfinansierad
sysselsättning och arbetade
timmar

Antalet sysselsatta i kommunalt finansierad
verksamhet uppgick 2012 till drygt 1,2 miljoner
personer och var därmed tillbaka på samma nivå

168 Se Ekonomirapporten april 2013 (Sveriges Kommuner och Landsting

2013).
169 Kommunsektorns transfereringar till staten utgörs främst av

kommunsektorns del av assistansersättningen.
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som före 2009, dvs. före finanskrisens effekter
på sysselsättningen i kommunalt finansierad
verksamhet. Begreppet kommunfinansierad
sysselsättning avser antalet sysselsatta i
kommunsektorn och antalet sysselsatta i
näringslivet som tillhandahåller välfärdstjänster
som finansieras av kommunala skattemedel.
Överföringen från kommunala till privata
utförare har ökat under senare år och är en viktig
förklaring till att sysselsättningen i kommunsektorn under de senaste åren har ökat i en lägre
takt än den kommunfinansierade sysselsättningen (se diagram 10.3).

Tusentals personer 2012. År 2013–2017 årsvis förändring i tusentals
personer. Utfall för 2012, prognos 2013–2017.
Tusentals personer
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 065

13

3

-3

-2

-2

varav kommuner

804

10

3

-2

-2

-1

varav landsting

261

2

0

-1

-1

0

139

2

4

1

3

4

1 203

14

7

-2

1

2

Kommunsektorn

Totalt

Tusentals personer. Utfall 1993–2012, prognos 2013–2017.

Anm.: Det totala antalet kommunfinansierade sysselsatta utgörs av summan av
sysselsatta i kommunsektorn och i näringslivet. I näringslivet ingår de
alternativa utförare som producerar kommunalt finansierade välfärdstjänster.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Den kommunfinansierade sysselsättningen ökar
tillfälligt som andel av den totala
sysselsättningen i ekonomin 2013

Sysselsättning kommunfinansierad verksamhet
Sysselsättning i kommunsektorn

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn och därmed i den kommunalt
finansierade verksamheten t.o.m. 1999. Exklusive plusjobb 2005–2008.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

10.3.1 Sysselsättningen bedöms öka
förhållandevis starkt 2013 och
2014
År 2013 bedöms den kommunalt finansierade
sysselsättningen öka med ca 1,2 procent (dvs.
ca 14 000 personer) jämfört med 2012.
Sysselsättningen fortsätter öka i en lägre takt
2014, för att sedan vara i princip oförändrad
2015–2017 (se diagram 10.3). Sammantaget
bedöms sysselsättningen i kommunsektorn öka
med 9 000 personer mellan 2013–2017. I
näringslivet
bedöms
den
kommunalt
finansierade sysselsättningen öka 2013–2017,
medan sysselsättningen i kommunsektorn
bedöms minska 2015–2017. En förklaring till att
sysselsättningen i kommunsektorn minskar är
att överföringen av välfärdstjänster till
näringslivet väntas fortgå. En annan förklaring är
att prognosen utgår från beslutad politik och att
628

Tabell 10.3 Kommunfinansierad sysselsättning 2012–2017

Näringslivet

Diagram 10.3 Kommunfinansierad sysselsättning och
sysselsättning i kommunsektorn 1993–2017

1 250
1 230
1 210
1 190
1 170
1 150
1 130
1 110
1 090
1 070
1 050
1 030
1 010
990
970

en god ekonomisk hushållning antas uppnås
först när hela ekonomin når ett balanserat
resursutnyttjande. I tabell 10.3 redovisas hur den
kommunfinansierade sysselsättningen beräknas
vara sammansatt 2013–2017.

År 2013 bedöms den kommunalt finansierade
sysselsättningen, mätt som antal sysselsatta, öka
något som andel av den totala sysselsättningen i
ekonomin (se diagram 10.4). Från och med 2014
bedöms den kommunfinansierade sysselsättningen återigen minska som andel av den
totala sysselsättningen.
Diagram 10.4 Kommunfinansierad sysselsättning som andel
av totala sysselsättningen i ekonomin 1993–2017
Procentuell andel. Utfall 1993–2012, prognos 2013–2017.
30
29
28
27
26
25
24
23
22

Kommunfinansierad verksamhet
Sysselsättning i kommunsektorn

21
20
93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn och därmed i den kommunalt
finansierade verksamheten t.o.m. 1999. Exklusive plusjobb 2005–2008.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Under den senaste tioårsperioden har sysselsättningen i näringslivet ökat med i genomsnitt
0,8 procent per år, medan sysselsättningen i den
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kommunfinansierade verksamheten har ökat
med 0,2 procent (se diagram 10.5). Nedgången i
sysselsättningen 2009 till följd av finanskrisen
var mer påtaglig i näringslivet, där den minskade
med 2,8 procent, medan minskningen för den
kommunfinansierade sysselsättningen stannade
vid 1,0 procent. Den kommunfinansierade
sysselsättningen beräknas öka inledningsvis
under prognosperioden för att sedan vara i
princip oförändrad (se diagram 10.5). Sysselsättningen i näringslivet bedöms öka med i
genomsnitt 1,6 procent per år.

Diagram 10.6 Antalet kommunalt finansierade arbetade
timmar 1994–2017
Miljoner timmar. Utfall 1994–2012, prognos 2013–2017.
1 870
1 840
1 810
1 780
1 750
1 720
1 690
Kommunfinansierad verksamhet

1 660
1 630

Diagram 10.5 Kommunfinansierad sysselsättning och
sysselsättning i näringslivet 1994–2017

1 600
94

Tusentals personer. Utfall 1994–2012, prognos 2013–2017.
3 500

Sysselsättning i
näringslivet exkl.
kommunfin.
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näringslivet
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I näringslivet fortsätter antalet kommunalt
finansierade arbetstimmar öka 2014–2017,
medan antalet är i stort sett oförändrat i
kommunsektorn (se tabell 10.4).
Tabell 10.4 Antal arbetade kommunfinansierade timmar
2012–2017
Kalenderkorrigerade timmar 2012. År 2013–2017 volymutveckling av
antal timmar. Utfall 2012, prognos 2013–2017.

1 100

2 600
98

00

Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn och därmed i den kommunalt
finansierade verksamheten t.o.m. 1999. Exklusive plusjobb 2005–2008.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

2 800

96

98

1 220

2 900

94

96

04

06

08

10

12

14

Miljoner timmar
2012

16

Anm.: Svenska kyrkan ingick i kommunsektorn och därmed i den kommunalt
finansierade verksamheten t.o.m. 1999. Exklusive plusjobb 2005–2008.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Antalet kommunfinansierade timmar förändras
marginellt 2014–2017

Antalet arbetstimmar och den genomsnittliga
arbetstiden i kommunsektorn utgör i
regeringens prognoser länken mellan sysselsättningen och utgifterna i kommunsektorn.
Antalet kommunfinansierade arbetstimmar
förväntas öka 2013, dock i en något lägre takt än
både 2011 och 2012 (se diagram 10.6).

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunsektorn

1617

0,9

0,2

-0,2

-0,2

0,1

varav kommuner

1214

0,9

0,3

-0,1

-0,1

0,1

varav landsting

403

1,1

0,0

-0,3

-0,3

0,1

Näringslivet

218

1,6

2,6

1,0

2,4

3,1

1835

1,0

0,5

0,0

0,1

0,5

Totalt

Anm.: Det totala antalet kommunfinansierade timmar utgörs av summan av
arbetade timmar i kommunsektorn och i näringslivet. I näringslivet ingår de
alternativa utförare som producerar kommunalt finansierade välfärdstjänster.
Antalet faktiskt arbetade timmar i näringslivet t.o.m. 2012 är baserat på uppgifter från Konjunkturinstitutet.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

10.4

Inkomster

Inkomster från skatter och statsbidrag utgör
tillsammans ca 83 procent av kommunsektorns
totala inkomster, varav skatteintäkterna svarar
för ca 67 procent (skatteintäkterna beskrivs
närmare i avsnitt 7.1.1). 170 Skatteintäkterna och

170 Utöver intäkter från skatter och statsbidrag har kommuner och

landsting också inkomster från bl.a. avgifter, den kommunala fastighetsavgiften samt finansiella inkomster.
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statsbidragen
ökade
med
sammanlagt
2,8 procent 2012 (se diagram 10.7).
Diagram 10.7 Skatteintäkter och statsbidrag 2002–2017
Årlig procentuell förändring, löpande priser. Utfall 2002–2012, prognos för 2013–2017.
20
16
12
8

läget på arbetsmarknaden bedöms förbättras
påverkas även skatteintäkterna, som väntas öka
med i genomsnitt 4,9 procent per år 2015–2017.
Tabell 10.5 Skatter och statsbidrag 2012–2017
Utfall för 2012 i miljarder kronor. Prognos för 2013–2017,
procentuell förändring om inte annat anges.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Skatter och bidrag
exkl. moms

694

4,5

3,1

3,2

4,3

4,2

Skatteintäkter justerade för regleringar

562

4,1

3,2

4,4

5,2

5,1

Skatteunderlag

3,7

3,2

4,4

5,2

5,1

Ändrad medel utdebitering

0,4
2,7

-1,4

0,3

0,3

4,1

-2,2

0,5

0,4

Varav

4
0
-4

Skatteintäkter
Statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag sammantaget

-8
-12
02

04

06

08

10

12

14

16

Anm.: Skatteintäkter och statsbidrag är justerade för regleringar som påverkar
det kommunala skatteunderlaget. Skatteintäkterna redovisas exklusive ändrad
medelutdebitering. Statsbidragen omfattar här både generella och riktade bidrag,
men exkluderar kompensationen för mervärdesskatt. Den kraftiga ökningen av
statsbidragen 2005 var i huvudsak en följd av ökade generella bidrag på
ca 7 miljarder kronor och att sysselsättningsstöden ökade med 4 miljarder kronor
jämfört med 2004. År 2010 beror ökningen framför allt på de tillfälliga
konjunkturstöden.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.4.1 Skatteintäkterna växer svagt 2014
Det kommunala skatteunderlaget, och därmed
skatteintäkterna, består till största delen av
utbetalda löner i hela ekonomin. Lönerna
bestäms i sin tur av antalet arbetade timmar och
av timlönerna. Vanligtvis följer timlönen i
kommunsektorn löneutvecklingen i näringslivet.
Det innebär att personalkostnaderna i kommunsektorn utvecklas i ungefär samma takt som de
kommunala skatteintäkterna, vid ett givet antal
arbetade timmar i kommunsektorn och
ekonomin i övrigt. Följaktligen blir effekterna av
en ändrad timlön i stort sett neutral för
kommunsektorns finanser. Det är i stället främst
en ökning av antalet arbetade timmar i näringslivet som kan förstärka sektorns ekonomi och
därmed ge förbättrade förutsättningar att upprätthålla välfärden. Utvecklingen av det
kommunala skatteunderlaget är således av
central
betydelse
för
kommunsektorns
inkomster. Skatteintäkterna beror också på de av
kommunerna och landstingen fastställda skattesatserna.
Skatteintäkterna beräknas växa förhållandevis
svagt t.o.m. 2014 (se tabell 10.5). I takt med att
630

Statsbidrag justerade
för regleringar

132

Statsbidrag justerade
för regleringar, mdkr

132

3,4
4,9

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och specialdestinerade
statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt. Skatteintäkter och statsbidrag redovisas justerade för regeländringar som påverkar det kommunala
skatteunderlaget. Medelutdebiteringen höjdes med 5 öre 2012 och med 12 öre
2013. För 2014–2017 används beräkningsprincipen om en oförändrad skattesats.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.4.2 Statsbidragen ökar 2013 och 2014
Kommuner och landsting får bidrag från staten i
form av dels ett generellt statsbidrag, dels
specialdestinerade statsbidrag (statsbidrag som
ges till förutbestämda ändamål).171 Generella
bidrag i form av tillfälliga stöd kan även användas
för att stärka ekonomin i en lågkonjunktur. För
att stabiliseringspolitiska åtgärder på sikt inte ska
urholka de offentliga finanserna måste
temporära åtgärder fasas ut i bättre tider. I annat
fall måste skatterna höjas för att kunna finansiera
en permanent högre utgiftsnivå.

171

Det

generella

statsbidraget

utgörs

av

anslaget

1:1

Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner. De specialdestinerade statsbidragen finns under ett flertal
anslag, framför allt under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg samt utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Bidrag för läkemedelsförmåner svarar för ca 40 procent av de
specialdestinerade statsbidragen. Utöver statsbidragen får kommuner och
landsting dessutom transfereringar från staten som avser kompensation
för mervärdesskatt. Denna kompensation uppgick till ca 50 miljarder
kronor 2012.
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De generella statsbidragen uppgick till
82 miljarder kronor 2012 (se tabell 10.6). 172
Utöver de generella statsbidragen betalades
50 miljarder kronor ut som specialdestinerade
statsbidrag. Statsbidragen bedöms öka 2013 och
2014. Inom de generella statsbidragen utgörs
förändringarna främst av regleringar till följd av
sänkt inkomstskatt för pensionärer, gymnasiereformens finansiering samt förändringar av
inkomstutjämningen. De specialdestinerade
bidragen ökar främst till följd av ett ökat antal
asylsökande.
Tabell 10.6 visar de direkta effekterna av
regeringens politik för kommunsektorn,
antingen som permanenta eller tillfälliga förstärkningar eller som andra förändringar. I
samband med finanskrisen höjdes statsbidragen
tillfälligt med sammantaget 20 miljarder kronor
2010 och 2011. Utfasningen av den tillfälliga
statsbidragshöjningen redovisas i tabell 10.6 som
en minskning med 3 miljarder kronor 2012. 173
Vidare åskådliggörs i tabell 10.6 effekten av
regeländringar som påverkar det kommunala
skatteunderlaget, exempelvis sänkt skatt för
pensionärer. En sådan förändring reducerar
kommunsektorns skatteintäkter, varför sektorn
kompenseras genom en höjning av det generella
statsbidraget fr.o.m. 2014. Till följd av
beräkningsprincipen om att enbart beslutade
åtgärder bör inkluderas i prognosen är statsbidragen i stort sett oförändrade 2016 och 2017.

Tabell 10.6 Årlig förändring av statsbidragen 2012–2017
Miljarder kronor. Utfall i nivå för 2012, prognos för 2013–2017.
Nivå
2012

Generellt bidrag

82

Förändring
2013 2014

2015

2016

2017

3,6

-0,2

-0,2

0,3

4,5

Varav (i förhållande till
föregående år)
permanent

0,0

1,0

tillfälligt

-3,0

regleringar1

-0,2

1,7

2,7

0,2

1,9

0,8

-0,2

-0,2

0,3

Specialdestinerade
bidrag

50

2,9

2,2

-2,0

0,6

0,1

Totala statsbidrag,
faktisk utveckling

132

6,6

6,8

-2,2

0,5

0,4

Totala statsbidrag,
justerade för
regleringar

132

4,9

4,1

-2,2

0,5

0,4

övrigt2

Anm.: Enligt nationalräkenskaperna. I tabellen redovisas utvecklingen av
generella och specialdestinerade statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt. De tillfälliga statsbidragen fasas ut helt 2012. De specialdestinerade statsbidragen inkluderar också kapitaltransfereringar på ungefär
1 miljard kronor årligen 2012–2017.
1
Regleringar avser kompensation för regeländringar som påverkar det
kommunala skatteunderlaget.
2
Övrigt avser exempelvis justeringar som följer av den kommunala finansieringsprincipen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.5

Ekonomiskt resultat och
finansiellt sparande

Kommunsektorns finanser bedöms vara
förhållandevis stabila under prognosperioden,
trots ett fortsatt svagt konjunkturläge den
närmaste tiden. I slutet av prognosperioden, när
svensk ekonomi som helhet bedöms närma sig
ett balanserat resursutnyttjande, beräknas
resultatet uppgå till 12 miljarder kronor, vilket
torde vara i nivå med god ekonomisk hushållning (se tabell 10.7 och diagram 10.8). 174
Kommuner och landsting redovisade ett
resultat före extraordinära poster på 19 miljarder
kronor 2012. Resultatet blev därmed betydligt
högre än 2011, då resultatet uppgick till
7 miljarder kronor. Det högre resultatet 2012
berodde i stor utsträckning på en återbetalning

174 Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en långsiktigt

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Från och med 2005 ska
172 Statsbidragen är definierade enligt nationalräkenskaperna, varför det

kommuner och landsting bl.a. fastställa de finansiella mål som är av

finns avvikelser gentemot statsbidragen enligt statens budget.

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande

173 Utöver de tillfälliga stöden höjde regeringen också statsbidragen till

mål är ett resultat som motsvarar 2 procent av intäkterna från skatter och

kommunsektorn permanent med 5 miljarder kronor årligen fr.o.m. 2011.

generella statsbidrag.
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av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring
till kommuner och landsting om ca 11 miljarder
kronor (se tabell 10.7).
Bakom den förhållandevis stabila ekonomin
för kommunsektorn som helhet döljer sig en
stor variation mellan enskilda kommuner och
landsting. Bland kommunerna var spännvidden
stor och resultaten varierade mellan – 2 295 och
4 318 kronor per invånare 2012. Det var
20 kommuner (7 procent) som redovisade ett
negativt resultat före extraordinära poster. Bland
landstingen varierade resultatet före extraordinära poster 2012 mellan ett underskott om
-729 kronor per invånare till överskott om
1 110 kronor per invånare. Tre landsting
redovisade negativa resultat. De kommuner och
landsting som redovisade ett negativt resultat
2012 utgjorde 18 procent av Sveriges befolkning.
Resultatet bestäms av sektorns intäkter och
kostnader enligt den kommunala redovisningen.
Det finansiella sparandet definieras av nationalräkenskaperna och är ett viktigt mått, bl.a.
eftersom överskottsmålet för de offentliga
finanserna är uttryckt i termer av finansiellt
sparande. Det finansiella sparandet uppgick till
-9 miljarder kronor 2012 (se tabell 10.7). 175

Tabell 10.7 Kommunsektorns finanser 2012–2017
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

838

874

889

917

955

994

Utveckling i procent

4,3

4,3

1,8

3,1

4,1

4,1

Skatter

562

587

603

629

662

696

Kommunal
fastighetsavgift

16

16

16

17

17

17

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

132

139

145

143

144

144

82

86

90

90

90

90

generella bidrag
riktade bidrag

50

53

55

53

54

54

Övriga inkomster

128

132

125

128

132

137

komp. moms
Utgifter

50

51

52

53

55

57

847

872

902

929

964

1000

Utveckling i procent

3,8

2,9

3,4

3,0

3,8

3,7

Konsumtion

697

722

745

769

800

832

Övriga utgifter

151

150

156

160

165

168

Finansiellt sparande

-9

2

-12

-12

-9

-6

Resultat

19

10

7

7

9

12

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.5.1 Förhållandevis stabila finanser
under prognosperioden trots svagt
konjunkturläge
De totala inkomsterna beräknas öka med i
genomsnitt 3,5 procent per år 2013–2017.
Utvecklingen bedöms bli svagare i början av
perioden och starkare mot slutet av
prognosperioden (se tabell 10.7). I enlighet med
prognosprincipen följer utvecklingen av
utgifterna samma mönster.

175 Skillnaderna mellan resultatet och det finansiella sparandet beskrivs i

fördjupningsrutan Skillnaden mellan det ekonomiska resultatet och det
finansiella sparandet.
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Diagram 10.8 Kommunsektorns resultat och finansiella
sparande 2000–2017
Miljarder kronor. Utfall 2000–2012, prognos för 2013–2017.
20
15
10

helhet närmar sig ett balanserat resursutnyttjande förutsätts sektorn uppvisa ett
resultat i nivå med god ekonomisk hushållning.
Resultatet beräknas uppgå till mellan 7 och
12 miljarder kronor per år 2014–2017 (se
diagram 10.8). Det finansiella sparandet beräknas
uppgå till mellan -12 och -6 miljarder kronor per
år 2014–2017.

5
0
-5
Finansiellt sparande

-10

Resultat före extraordinära poster
-15
00

02

04

06

08

10

12

14

16

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Resultatet för 2013, som beräknas uppgå till
10 miljarder kronor, påverkas av engångseffekter. Resultatet förstärks såväl 2012 som
2013 av en återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring. Den redovisade
intäktsökningen till följd av detta uppgår 2013
preliminärt till ca 8 miljarder kronor för
kommunerna och ca 3 miljarder kronor för
landstingen. Återbetalningen påverkar både
resultatet och det finansiella sparandet.
Resultatet försvagas samtidigt av en justering av
kalkylräntan som används för beräkning av
pensionsskulden. Den redovisade kostnadsökningen för kommunsektorn till följd av
ränteförändringen uppgår till 11 miljarder
kronor 2013. Det finansiella sparandet påverkas
inte av den sänkta räntan. 176
Den starkare konjunkturen, och framför allt
återhämtningen på arbetsmarknaden fr.o.m.
2015, medför att det kommunala skatteunderlaget ökar, vilket stärker resultatet i
kommunsektorn. När svensk ekonomi som

176 Nedjusteringen av kalkylräntan speglar att en större avsättning skulle

behöva göras för att täcka framtida pensionsutbetalningar, då räntenivån
och därmed avkastningen från fonderingar är låg. Enligt Rådet för
kommunal

redovisning

ska

resultateffekten

av

ränteförändringen

redovisas som en finansiell post i den kommunala redovisningen. Det
finansiella sparandet ska per definition inte påverkas av finansiella
intäkter och kostnader i form av t.ex. värdeförändringar och påverkas
därmed inte av denna kalkylmässiga ränteförändring. Om förändringen
hade berört årets intjänade pensionsrätter hade det finansiella sparandet
däremot påverkats.
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Skillnaden mellan det ekonomiska resultatet
och det finansiella sparandet
Balanskravet och kravet på god ekonomisk
hushållning för kommuner och landsting är
kopplade till det ekonomiska resultatet, medan
det finansiella sparandet är kopplat till överskottsmålet. Skillnaden mellan det ekonomiska
resultatet och det finansiella sparandet uppgick
till flera miljarder kronor under 2009–2013(se
tabell 10.8).
Det ekonomiska resultatet, dvs. skillnaden
mellan intäkter och kostnader för en period,
baseras på bokföringsmässiga principer.
Finansiellt sparande är skillnaden mellan
inkomster och utgifter, och definieras av det
internationella
regelverket
för
nationalräkenskaper.
Begreppen i nationalräkenskaperna avviker
från de bokföringsmässiga begreppen av flera
anledningar:
–

–

Tabell 10.8 Skillnader mellan resultat och finansiellt
sparande 2009–2013
Miljarder kronor, löpande priser

Finansiellt sparande

de bokföringsmässiga begreppen kan vara
olika i olika länder vilket försvårar internationell jämförbarhet och

Investeringar enligt
nationalräkenskaperna
Avskrivningar enligt den
kommunala redovisningen

bokföringsmässiga begrepp är vanligen inte
optimala för makroekonomisk analys eller
för utvärdering av ekonomisk politik.

Övrigt

Till följd av detta har bl.a. utformningen och
styrningen av den europeiska finanspolitiken
definierats i enlighet med nationalräkenskapernas begrepp, t.ex. den offentliga sektorns
finansiella sparande och bruttoskuld.177
Det ekonomiska resultatet fastställs för varje
år i samband med årsbokslutet för den aktuella
perioden. De första utfallen från nationalräkenskaperna baseras på kvartalsvisa uppgifter och
modeller, som sedan uppdateras flera gånger i
samband med att allt mer definitiv information
finns tillgänglig: årsbokslut, taxeringsutfall,
tidsserierevideringar m.m.. Det innebär att det
ekonomiska
resultatet
fastställs
relativt
omgående efter periodens slut, medan det
finansiella sparandet och nyckeln som utgör
länken mellan det finansiella sparandet och
resultatet kan revideras under en längre tid efter
periodens slut.
Redovisningen
av
investeringar
och
avskrivningar förklarar merparten av skillnaderna

177 Europeiska Nationalräkenskapssystemet, ENS 1995.
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mellan resultatet och det finansiella sparandet. I
resultatet, dvs. skillnaden mellan intäkter och
kostnader enligt den kommunala redovisningen,
ingår inte årets investeringsutgifter. Investeringarna ingår i stället i den kommunala balansräkningen, som en tillgång. Årets avskrivningar
på investeringarna enligt den kommunala redovisningen belastar dock resultatet. I nationalräkenskapernas finansiella sparande ingår
däremot investeringarna som en utgift vilken
drar ned det finansiella sparandet samma år som
investeringen görs. Däremot belastar inte
avskrivningar (kapitalförslitning enligt nationalräkenskapernas terminologi) det finansiella
sparandet.

Resultat

2009

2010

2011

2012

2013

-9

6

-13

-9

2

38

41

50

53

54

-23

-24

-24

-26

-26

7

-5

-6

1

-19

13

18

7

19

10

Anm.: I Övrigt ingår bl.a. ned- och avskrivningar, finansiella intäkter och
kostnader såsom t.ex. orealiserade valutakursförändringar. Vidare ingår
korrigeringar för avvikelser i skatter och statsbidrag mellan nationalräkenskapernas redovisning och den kommunala redovisningen.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Kommunsektorns finanser har de senaste åren
påverkats av engångsinkomster och engångsutgifter, vilka försvårar jämförelsen mellan
resultatet och det finansiella sparandet.
Återbetalningen av försäkringspremier från
AFA Försäkring 2012 och 2013, påverkar
emellertid både finansiellt sparande och resultat.
Sänkningen av diskonteringsräntan 2011 och
2013 för pensionsskuldberäkning påverkar
däremot enbart resultatet.
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10.6

Ekonomisk ställning och
skuldutveckling

Diagram 10.9 Skuld och tillgångar i kommunsektorn och
kommunkoncernerna 2007–2012
Tusentals kronor per invånare

De senaste årens skuldkris visar att det är av
största vikt att inte enbart fokusera på intäkter
och kostnader ett enskilt år vid en bedömning av
det ekonomiska läget. Utvecklingen av skulder
och tillgångar är också av central betydelse.
Kommunsektorns skuldsättning har ökat
under de senaste åren, bl.a. till följd av stora
lånefinansierade investeringar i fastigheter och
infrastruktur.
Sveriges
Kommuner
och
Landsting har gjort bedömningen att denna
trend kommer fortsätta 2013–2015. 178 Det
ekonomiska läget är dock stabilt i sektorn som
helhet, även om skillnaderna mellan enskilda
kommuner och landsting är stora.
Det finns några särskilda omständigheter som
bör beaktas för att ge en rättvis bild av
utvecklingen av skulden i sektorn. En del
kommuner och landsting har exempelvis valt att
organisera delar av sin verksamhet i bolagsform,
dvs. i andra juridiska personer. Detta medför att
skuldsättningen i den sammanställda redovisningen, där både kommunen eller landstinget
och dess bolag ingår (benämns fortsättningsvis
kommunkoncernen), ger en mer fullständig bild
av situationen. En annan viktig faktor att beakta
är att en stor del av pensionsskulden i sektorn
redovisas utanför balansräkningen.179
Diagram 10.9 visar utvecklingen av skuldsättningen och tillgångarna i kommunsektorn
och i kommunkoncernerna 2007–2012. Den del
av pensionsskulden som intjänades före 1998
redovisas separat.

178 Se Ekonomirapporten april 2013 (Sveriges Kommuner och Landsting

2013).
179 Enligt 5 kap. 4 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska

200
skuld i kommunsektorn exkl. pensioner före 1998

180

tillgångar i kommunsektorn
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140

tillgångar i kommunkoncerner
pensionsskuld före 1998

120
100
80
60
40
20
0
07
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Anm.: I skulden ingår avsättningar för pensioner intjänade efter 1998.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10.6.1 Något snabbare ökning av
skuldsättningen i kommunsektorn
än i kommunkoncernerna
Både tillgångar och skulder har ökat under
samtliga år sedan 2007. Sammantaget ökade
skulderna och tillgångarna i kommunsektorn
med 49 respektive 32 procent 2007–2012. En
förklaring till ökningen är bl.a. att kommuner
och landsting tar upp lån för vidareutlåning till
bolagen. På grund av en högre kreditvärdighet
blir lånevillkoren oftast bättre för kommunerna
och landstingen än för de kommunala bolagen. I
koncernerna ökade skulderna och tillgångarna
med 29 respektive 25 procent 2007–2012. 180
Skulderna har generellt sett således haft en
något högre ökningstakt än tillgångarna under
de redovisade åren. Mellan 2011 och 2012 ökade
exempelvis skulderna i kommunsektorn med
över 8 procent, medan tillgångarna ökade med
knappt 7 procent.
Kommunsektorn har haft positiva resultat
2007–2012. Fram t.o.m. årsskiftet 2012/13
kunde överskott enligt huvudregeln inte
användas för löpande utgifter kommande år.
Överskottet konsoliderades i det egna

pensionsförmåner som är intjänade före 1998 inte tas upp som en skuld
eller avsättning i balansräkningen utan i stället redovisas som en
ansvarsförbindelse.

Utbetalningar

av

dessa

pensionsförmåner

ska

redovisas som kostnader i resultaträkningen. Oavsett om de intjänade
i

180 Den upplåning kommuner och landsting gör är till största delen i

balansräkningen eller som en ansvarsförbindelse är kommunernas och

form av lån från kreditmarknadsbolaget Kommuninvest och lån från de

landstingens åtagande detsamma.

svenska storbankerna. Kommuninvest står för ca 45 procent av

pensionsrätterna

redovisas

som

en

skuld

eller

avsättning

kommunsektorns totala externa låneskuld.
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kapitalet. 181 Detta innebär att de positiva
resultaten har använts till att minska skulden,
investera eller stärka likviditeten. För att kunna
analysera mer i detalj hur resultatet har påverkat
tillgångar och skulder måste dock hänsyn tas till
den vidareutlåning som sker från kommunerna
och landstingen till de kommunala bolagen.
I enlighet med vad som ovan anförts redovisas
pensionsskulden för pensionsrätter intjänade
före 1998 som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Detta åtagande är stort jämfört
med de totala skulderna i balansräkningen, men
ska också utbetalas under en lång tid. Pensionsskulden utanför balansräkningen 2007–2012 har
minskat vissa år och ökat under andra år, bl.a. till
följd av förändringar i diskonteringsräntan.
Sammantaget har denna ansvarsförbindelse ökat
med 4 procent 2007–2012.

öka, till följd av att investeringarna även
fortsättningsvis väntas vara höga.
Diagram 10.10 Den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld, uppdelad på stat, kommunsektor och ålderspensionssystemet 1994–2017
Procent av BNP
100
Staten
Kommunsektorn
Ålderspensionssystemet
Konsoliderad skuld

80

60

40

20

0

-20

10.6.2 Kommunsektorns andel av den
offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld ökar
Kommunsektorns skulder på kapitalmarknaden
ingår i den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden. 182 År
2012 var kommunsektorns andel av den
offentliga sektorns bruttoskuld 19 procent,
vilket kan jämföras med 8 procent 1994. I
diagram 10.10 visas den offentliga sektorns totala
konsoliderade skuld som andel av BNP och
skulden uppdelad på stat, kommunsektor och
ålderspensionssystemet.
Staten har en väsentligt högre skuld än
kommunsektorn. Under den senaste tjugoårsperioden har dock statens skuld som andel av
BNP minskat, medan kommunsektorns andel
har ökat. Sedan 1994 har kommunernas och
landstingens skuld ökat från knappt 6 procent av
BNP till drygt 7 procent, medan statens skuld
minskat från 78 procent av BNP till drygt
32 procent. Under prognosperioden beräknas
statens skuld som andel av BNP först öka något,
för att sedan åter sjunka. I kommunsektorn
bedöms skulden som andel av BNP fortsätta

181 I och med införandet av resultatutjämningsreserver kan kommunerna

och landstingen i framtiden spara delar av uppkomna överskott och
använda dessa vid en konjunkturnedgång.
182 Maastrichtskulden beskrivs utförligt i avsnitt 9.3.
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Anm.: På grund av innehav av statsobligationer är ålderspensionssystemets
bidrag till skulden negativt. Den kraftiga ökningen av kommunsektorns skuld som
procent av BNP 2011 beror på att kommunsektorn övertog skulder ifrån sina egna
bolag.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Näringslivets produktion av välfärdstjänster
ökar och därmed kraven på utveckling av
statistiken

Diagram 10.11 Alternativa utförares andel av total
kommunal konsumtion, per verksamhetsområde
1993–2011

Kommuner och landsting har enligt lag möjlighet att låta delar av sin verksamhet produceras av
alternativa utförare i näringslivet, exempelvis
privata företag och ideella föreningar. 183 De
rättsliga förutsättningarna för detta har utökats
steg för steg under de senaste åren. I och med
införandet av det obligatoriska vårdvalet inom
primärvården 2010 har kommunsektorn nu
också i vissa fall en skyldighet att konkurrensutsätta verksamheten.

25

Variation mellan olika verksamhetsområden
och mellan enskilda kommuner och landsting
Som andel av den totala kommunala
konsumtionen har de kommunalt finansierade
välfärdstjänsterna som utförs av alternativa
aktörer vuxit kraftigt i omfattning under de
senaste 20 åren (se diagram 10.11). År 1993
producerades 3 procent av konsumtionen i
kommunsektorn i annan regi, medan andelen
2011 översteg 14 procent. Skillnaderna är dock
stora mellan olika verksamhetsområden samt
mellan enskilda kommuner och landsting.
Alternativa utförare står för ungefär en
femtedel av verksamhetskostnaderna för socialt
skydd (exempelvis äldreomsorg), medan andelen
är något lägre inom utbildningsområdet samt
hälso- och sjukvårdsområdet. Under de senaste
fem åren är det dock inom utbildningsområdet
som andelen har ökat mest.

Procent
Samtliga verksamhetsområden
Hälso/sjukvård
Utbildning

20

Socialt skydd (ex. omsorg om äldre och funktionshindrade)
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Anm.: Utgifter för läkemedel inom läkemedelsförmånen inom verksamhetsområdet
hälso- och sjukvård har exkluderats i detta diagram, eftersom detta inte är sådan
verksamhet som utförs av andra vårdgivare än landstinget. Under början av 2000
skedde ett antal stora bolagiseringar och avbolagiseringar inom sjukvården som
påverkar statistiken.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Kommunerna och landstingen skiljer sig mycket
åt när det gäller i vilken omfattning som alternativa utförare anlitas. Andelen privat anställda
inom välfärdsområdet är exempelvis högst i
kommungruppen storstäder och lägst i glesbygdskommuner. 184 Det finns relativt lite
forskning som fokuserar på att försöka förklara
vad som är utmärkande för kommuner med hög
eller låg grad av privatisering. Visst stöd finns för
att en borgerlig majoritet i kommunfullmäktige
och en hög andel högutbildade har ett positivt
samband med en hög andel anställda i privat
välfärdsproduktion. 185 För att kunna dra
slutsatser om orsakssamband krävs dock
fördjupade analyser där ett längre tidsperspektiv
anläggs och där fler variabler inkluderas.
Nytt utförarregister hos Statistiska
centralbyrån
Att näringslivets produktion av välfärdstjänster
har ökat och fortsätter öka innebär krav på en
utveckling av statistiken. Den kommunalt
finansierade verksamhet som produceras i
alternativ regi ska, i likhet med den som utförs i
kommunal regi, kunna följas upp och utvärderas.
Tillförlitlig statistik är nödvändig ur såväl ett

183 Sådan reglering finns bl.a. i kommunallagen (1991:900), lagen

184 Privata utförare- kontroll och insyn (SOU 2013:53).

(2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2008:962) om

185 Hartman (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med

valfrihetssystem.

svensk välfärd?, 2011.
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demokratiskt som ekonomiskt perspektiv, men i
nuläget finns det brister på detta område. Till
exempel saknas ett heltäckande register över
vilka företag och organisationer som utför
kommunalt finansierad verksamhet.
Regeringen har gett Statistiska centralbyrån
(SCB) i uppdrag att bygga upp ett register med
årlig statistik över alternativa utförare. I
uppdraget ingår även att förbättra och löpande
publicera övergripande personalstatistik som
omfattar all personal sysselsatt i kommunalt
finansierad verksamhet. SCB har sedan 2012
byggt upp ett insamlingssystem och skapat
grunderna till ett utförarregister. En första
insamling av statistik skedde under våren 2013.
Då det inte råder någon skyldighet att lämna
uppgifter av det aktuella slaget var det dock
knappt 70 procent av kommunerna och
landstingen som levererade uppgifter. I
betänkandet Vad är officiell statistik- en översyn
av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83)
föreslås en utvidgning av uppgiftsskyldigheten
för kommuner och landsting. En lagrådsremiss
med förslag om bl.a. ändringar av uppgiftsskyldigheten för kommuner och landsting har
den 26 augusti 2013 överlämnats till Lagrådet.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med en proposition under hösten 2013 (se vidare
avsnitt 12.1).
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10.7

Kommunsektorns finanser i
jämförelse med 2013 års
ekonomiska vårproposition

Jämfört med prognosen i 2013 års ekonomiska
vårproposition har kommunsektorns finansiella
sparande reviderats upp med mellan 1 och
14 miljarder kronor 2012–2016 och reviderats
ned med 2 miljarder kronor 2017 (se tabell 10.9).
Intäkterna från skatt på arbete har reviderats
upp, främst till följd av reviderade pensionsinkomster och en förändrad utveckling av
konsumentprisindex.
Den
kommunala
konsumtionen är också uppreviderad, främst
beroende på de beräknade högre skatteintäkterna. Inkomsterna har reviderats upp mer
än utgifterna för alla år förutom 2017, vilket ger
ett högre finansiellt sparande jämfört med
prognosen i vårpropositionen.
Revideringarna av resultatet och det finansiella
sparandet följer samma mönster, med undantag
för 2013. Övriga inkomster har reviderats upp
med 12 miljarder 2013, främst till följd av en
återbetalning av sjukförsäkringspremier från
AFA Försäkring. Återbetalningen påverkar både
resultatet och det finansiella sparandet.
Förändringen av resultatet 2013 jämfört med
bedömningen i vårpropositionen är också en
följd av den nedjusterade räntan för beräkning av
pensionsskulden. Den förändrade räntan
fastställdes efter det att 2013 års ekonomiska
vårproposition hade beslutats. Den redovisade
kostnadsökningen för kommunsektorn till följd
av räntesänkningen uppgår till 11 miljarder
kronor 2013. Det finansiella sparandet påverkas
inte av den sänkta räntan.

Tabell 10.9 Kommunsektorns finanser 2012–2017.
Förändringar jämfört med 2013 års ekonomiska
vårproposition
Miljarder kronor
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

15

8

7

8

8

Skatter

1

3

2

3

4

5

Kommunal
fastighetsavgift

0

0

0

0

0

0

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

0

0

4

3

3

2

Övriga
inkomster

Totala inkomster

0

12

2

1

1

0

varav
kompensation för
mervärdesskatt

0

0

0

0

0

1

Totala utgifter

0

1

5

4

4

9

Konsumtion

0

0

4

3

3

10

0

1

1

1

0

-1

Finansiellt
sparande

Övriga utgifter

1

14

3

4

4

-2

Resultat före extraordinära poster

0

3

3

3

4

-2

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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11

Lån, garantier och beställnings–
bemyndiganden

Sammanfattning

-

Den totala låneramen för investeringar i
anläggningstillgångar som används i statens
verksamhet föreslås uppgå till 38,6 miljarder
kronor 2014, vilket är en ökning med
1,8 miljarder kronor jämfört med 2013.

-

Den totala kreditramen för rörelsekapital
föreslås uppgå till 17,6 miljarder kronor
2014, vilket är en minskning med
0,1 miljarder kronor jämfört med 2013.

-

För 2014 föreslår regeringen beställningsbemyndiganden som uppgår till totalt
375,5 miljarder kronor, vilket är en ökning
med 36 miljarder kronor jämfört med 2013.

I detta avsnitt redovisas förslag till låneramar,
räntekontokrediter och bemyndigande att
överskrida anslag samt en sammanfattande
redovisning av utlåning, övriga kreditramar,
garantier och beställningsbemyndiganden för
2014. Vidare analyseras utvecklingen och ställs i
relation till bl.a. nyttjandegrad och maximalt
utnyttjande.

11.1

Finansiering av
anläggningstillgångar och
rörelsekapital

Enligt 7 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) beslutar
riksdagen årligen om en total låneram i

Riksgäldskontoret
för
investeringar
i
anläggningstillgångar som används i statens
verksamhet. Vidare beslutar riksdagen årligen
om en total kreditram i Riksgäldskontoret för
att täcka behovet av rörelsekapital i statens
verksamhet enligt 7 kap. 4 § samma lag.
11.1.1 Låneramar för 2014

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i statens verksamhet som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
38 600 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I tabell 11.1
redovisas de för varje utgiftsområde beräknade
sammanlagda låneramarna för investeringar i
anläggningstillgångar i statens verksamhet för
2014. Den totala låneramen utgör summan av lån
för detta ändamål som regeringen och
myndigheterna under regeringen högst får ha i
Riksgäldskontoret under 2014.
Beloppen för respektive utgiftsområde är
preliminära eftersom regeringen normalt fattar
beslut om respektive myndighets låneram i
samband med att regleringsbreven beslutas.
Beloppet per respektive utgiftsområde innefattar
också tidigare tagna lån.
Jämfört med den låneram som riksdagen har
beslutat för 2013 innebär förslaget till låneram
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för 2014 en ökning med 1,8 miljarder kronor
eller 4,9 procent. Den genomsnittliga ökningstakten för låneramen 2000–2013 har uppgått till
ca 4,6 procent per år.
Ökningen 2014 kan härledas till följande tre
utgiftsområden. Utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap behöver en utökad
låneram på ca 360 miljoner kronor för den
fortsatta utbyggnaden av det integrerade resursoch ekonomiledningssystemet (PRIO). För
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning behövs en utökad låneram på ca
300 miljoner kronor med anledning av en
satsning
på
forskningsinfrastrukturen.
Avslutningsvis
ökas
låneramen
för
utgiftsområde 22 Kommunikationer med ca
900 miljoner kronor, främst beroende på att
Trafikverket
behöver
genomföra
större
investeringar i byggnader, tågfordon, färjor,
mätutrustningar och arbetsmaskiner än tidigare
planerat samt att Transportstyrelsen har lagt om
en
kredit
från
Riksgäldskontoret
till
myndighetens låneram.
Myndigheternas totala skuld avseende investeringar i anläggningstillgångar uppgick vid
halvårsskiftet 2013 till 29 miljarder kronor, vilket
är ca 2 miljarder kronor mer än vid samma
tidpunkt 2012.
Regeringen beräknar att det behövs en total
låneram på 38,6 miljarder kronor för 2014, varav
ca 0,1 miljarder kronor inledningsvis inte
kommer att fördelas till myndigheterna.

Tabell 11.1 Låneram för 2014
Miljoner kronor
Utgiftsområde 1

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

20
21
22
23
24

Rikets styrelse2
Samhällsekonomi och
finansförvaltning3
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell
samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och
funktionsnedsättning
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och
byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och
naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar,
landsbygd och
livsmedel
Näringsliv
Ej fördelat

Summa

Ram 2013 i
regleringsbrev

Skuld
30/6 2013

Låneram
2014

1 492
698

1 182
459

1 494
726

1 618
5 916
8

1 160
4 780
9

1 650
5 937
23

9 205

8 258

9 442

114
285
450

92
244
146

104
374
487

1 912

1 602

2 012

0

127

12

0

0

0

8

3

8

601

464

654

141
6 610

50
5 029

181
6 886

672

502

736

321

244

328

334

243

273

39
4 114
1 643

26
2 499
1 446

37
4 999
1 877

244
0

131
0

252
111

36 424

28 696

38 600

Anm.: 7:e AP-fonden behandlas som övrig kredit och ingår därför inte i tabellen.
1
Låneramarna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statens
budget för 2014
2
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
3
Exklusive Riksrevisionen.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

644

PROP. 2013/14:1

I diagram 11.1 visas utvecklingen av lånevolymen
sedan december 2000.
Diagram 11.1 Myndigheternas investeringslån
december 2000–juni 2013
Miljoner kronor

enlighet med vad finansutskottet uttalat (bet.
2009/10:FiU1 s. 143), ska fortsätta att öka.
För 2014 beräknas låneramarna motsvara
3,6 procent av förslaget till de totala
takbegränsade utgifterna.
11.1.2 Räntekontokrediter för 2014
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om krediter för myndigheternas
räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst
17 600 000 000 kronor.

Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

I tabell 11.2 visas utvecklingen av nyttjandegraden, dvs. faktisk upplåning i förhållande till
den totala beslutade låneramen sedan 2002.
Tabell 11.2 Investeringslån och låneramar 2002–2013
Miljoner kronor

Lån 30/6

Låneram

Nyttjandegrad
30/6

2002

14 878

22 500

66%

2003

14 618

23 500

62%

2004

16 494

25 000

66%

2005

18 594

26 500

70%

2006

19 752

28 000

71%

2007

20 384

28 500

72%

2008

22 155

30 300

73%

2009

23 559

31 700

74%

2010

24 055

32 500

74%

2011

25 910

33 000

79%

2012

26 954

34 350

78%

2013

28 695

36 800

78%

Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Som framgår av tabell 11.2 har lånevolymen ökat
med 14,3 miljarder kronor sedan 2002, medan
nyttjandegraden ökat med 12 procentenheter till
78 procent. Det bör också observeras att
upplåningen i regel ökar under det andra
halvåret, varför nyttjandegraden som redovisas
för 2013 ovan bedöms vara lägre än
nyttjandegraden vid utgången av samma år.
Regeringens målsättning är att nyttjandegraden, i

Skälen
för
regeringens
förslag:
Myndigheterna placerar överskottslikviditet och
finansierar sitt behov av rörelsekapital i Riksgäldskontoret. Respektive myndighet har för
dessa ändamål ett räntekonto med kredit.
Storleken på räntekontokrediten varierar, men
ligger normalt i intervallet 5–10 procent av
summan av respektive myndighets anslag, bidrag
och avgiftsinkomster. De beräknade kreditramarna för 2014 redovisas per utgiftsområde i
tabell 11.3, tillsammans med det totala saldot
och bruttoskulden på räntekontona den 30 juni
2013. Vid beräkningen av bruttoskulden ingår
endast de myndigheter som hade ett positivt
saldo på räntekontot och som därmed utnyttjat
sin kredit.
Tabell 11.3 visar de föreslagna räntekontokreditramarna för 2014. Av den andra kolumnen
i tabell 11.3 framgår att flera myndigheter vid
halvårsskiftet 2013 hade en betydande inlåning
på sina räntekonton. En anledning till detta kan
vara det anslagssparande som flera myndigheter
har byggt upp. Den stora inlåningen kan också
bero på att det inom den avgiftsfinansierade
verksamheten uppstår en likviditet som placeras
på räntekontot. Endast 8 av de drygt
200 myndigheter som har räntekonton med
kredit i Riksgäldskontoret utnyttjade sin kredit
per den 30 juni 2013; dock hade 31 myndigheter
utnyttjat sin kredit någon gång under första
halvåret
2013,
vanligtvis
strax
före
utbetalningarna till räntekontot. Merparten av
myndigheterna har stadigvarande överskott på
sina
räntekonton.
Exempelvis
har
myndigheterna
under
utgiftsområde
22
Kommunikationer under 2013 ökat sin inlåning
645

PROP. 2013/14:1

hos Riksgäldskontoret med 20 procent, från
7,4 miljarder kronor den 30 juni 2012 till
8,9 miljarder kronor den 30 juni 2013.

11.1.3 Statlig utlåning

Tabell 11.3 Räntekontokreditram för 2014
Miljoner kronor

Utgiftsområde 1

Saldo
30/6
2012 2

Saldo
Brutto
30/6
skuld
2
2013 30/6 2013

Kreditram
2014

1
2

Rikets styrelse3
Samhällsekonomi och
finansförvaltning4

3

Skatt, tull och exekution

-1 051

-867

0

977

4

Rättsväsendet

-1 725

-2 432

0

3 309

5

Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap

-2

-3

0

2

6

-978

-1 065

0

617

7

Internationellt bistånd

-111

-176

0

33

8

Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och
funktionsnedsättning
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv

-235

-152

0

150

-909

-900

0

483

-605

-468

0

468

724

564

564

1 357

-7

0

0

0

-9

-11

0

8

-854

-534

0

386

-135

-162

0

76

-23 950 -24 574

0

3 108

9
10
11
12
13
14

15 Studiestöd
16 Utbildning och
universitetsforskning
17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid
18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och
byggande samt
konsumentpolitik
20 Allmän miljö- och
naturvård
21 Energi

-410

-1 496

0

875

-2 047

-1 753

132

618

-246

-375

6

244

-1 151

-71

42

239

-162

-38
22 Kommunikationer
-7 449
23 Areella näringar, landsbygd -1 069
och livsmedel
24 Näringsliv
-408
Ej fördelat
0
Summa

-296

0

Av 6 kap. 3 § budgetlagen följer att regeringen
får besluta om utlåning som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret upp till det belopp som
riksdagen har beslutat om.
Totalt uppgick utlåningen till 191,6 miljarder
kronor den 30 juni 2013. Utlåningen i form av
studielån var störst och uppgick till 179 miljarder
kronor. I tabell 11.4 presenteras en översikt av
den utlåning som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret. Utöver den utlåning som
redovisas i tabellen hade Riksgäldskontoret vid
halvårsskiftet 2013 även lånat ut 200,8 miljarder
kronor till Riksbanken för att tillgodose behovet
av valutareserv. För 2014 föreslås en utlåning om
294,2 miljarder kronor.
Förslagen till beslut om nya eller ändrade
ramar för utlåning som finansieras med lån i
Riksgäldskontoret redovisas i respektive
utgiftsområdesbilaga.
Tabell 11.4 Statlig utlåning 2014
Miljoner kronor
Utgiftsområde

15
22
22
2
2
22
24
24

84

-63

0

33

-8 937

0

3 937

-1 076

121

345

-387

0

148

0

0

104

-42 826 -45 234

865

17 600

Anm.: 7:e AP-fonden behandlas som övrig kredit och ingår därför inte i tabellen.
1
Räntekontokrediterna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i
statens budget för 2014.
2
Ett negativt belopp för saldo innebär en behållning i Riksgäldskontoret.
3
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
4
Exklusive Riksrevisionen.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Regeringen föreslår att summan av kreditramarna för myndigheternas räntekonton får
uppgå till högst 17,6 miljarder kronor 2014,
varav ca 0,1 miljarder kronor inledningsvis inte
kommer att fördelas till myndigheterna. Den
totala ramen föreslås således minska med
646

0,1 miljarder kronor jämfört med den ram som
riksdagen har beslutat för 2013.

Myndighet/verksamhet

Studielån
Svensk-Danska
broförbindelsen SVEDAB AB1
Swedavia AB2
Lån till Island3,4
Lån till Irland3,5
A-train AB6
Civila flygutvecklingsprojekt7
Svensk exportkredit AB8

Summa

Skuld
30/6 2013

Kreditram
2014

179 331

200 205

5 191

3 361

0
1 799
3 948
1 000
350
0

3 240
0
5 265
1 000
1 110
80 000

191 619

294 181

1

Kreditramen för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB anges exklusive
mervärdesskatt medan skulden anges inklusive mervärdesskatt (prop.
1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32).
2
Prop. 2009/10:16, bet. 2009/10:TU7, rskr. 2009/10:114.
3
Baserat på Riksgäldskontorets växelkurs SEK-EUR 30/6 2013.
4
Prop. 2010/11:132, bet. 2010/11:FiU36, rskr. 2010/11:310.
5
Prop. 2011/12:119, bet. 2011/12:FiU41, rskr. 2011/12:209.
6
Prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436.
7
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:Fiu11.
8
Prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

11.1.4 Övriga kreditramar
I 7 kap. 1-5 §§ budgetlagen anges de villkor som
gäller för finansiering av statens investeringar
och utlåning. Av 7 kap. 6 § samma lag följer att
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riksdagen för en viss myndighet eller för viss
anskaffning kan besluta att finansiering ska ske
på annat sätt än vad som följer av 7 kap. 1-5 §§. I
detta avsnitt redogörs för de lån och kreditramar
som riksdagen dels beslutat om, dels föreslås
besluta för 2014, med stöd av 7 kap. 6 §
budgetlagen.
Totalt uppgick upplåningen i Riksgäldskontoret
för
övriga
kreditramar
till
67,8 miljarder kronor den 30 juni 2013.
Trafikverkets kreditutnyttjande var störst och
uppgick till 39,7 miljarder kronor. I tabell 11.5
redovisas övriga kreditramar i Riksgäldskontoret.
Förslagen till beslut om nya eller ändrade
kreditramar i Riksgäldskontoret redovisas i
respektive utgiftsområdesbilaga.
Tabell 11.5 Övriga kreditramar 2014
Miljoner kronor
Utgiftsområde

2
2
2
2
6
6
21
22
22
22

2
2/23
2
6
6
10
11
Summa

Myndighet/verksamhet

Låneramar:
7:e AP-fonden
Fortifikationsverket
Statens fastighetsverk
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Affärsverket Svenska kraftnät
Trafikverket
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Övriga krediter:
7:e AP-fonden
Kammarkollegiet3
Statens tjänstepensionsverk
Försvarets materielverk
Försvarsexportmyndigheten
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

Skuld
30/6
2013 1

Kreditram
2014 2

0
9 488
11 712
2 389
150

5
11 500
12 800
2 915
350

0

300

1 907
39 651

9 300
44 000

0
-146

1 500
835

63
-448
-3
2 217
1 022
0
461

100
360
100
12 000
7 000
60
8 000

67 845

111 125

11.2

Statliga garantier

Statens garantiåtaganden omfattar huvudsakligen
insättningsgarantin
och
investerarskyddet,
garantier till banker, kreditgarantier, garantier
om tillförsel av kapital samt pensionsgarantier.
En samlad och utförlig redovisning av den statliga garantiverksamheten ges i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2012 (skr.
2012/13:101). I tabell 11.6 redovisas omfattningen av de statliga garantiåtagandena per den
30 juni 2013 och en översiktlig sammanställning
över begärda garantiramar 2014. Förslagen till
beslut om garantiramar återfinns i respektive
utgiftsområdesbilaga.
Normalt ställs krav på kostnadstäckning vid
hanteringen av statliga garantier. Enligt
6 kap. 4 § budgetlagen krävs att en avgift tas ut
som motsvarar den förväntade kostnaden för
garantin. Detta innebär att förlustrisken för varje
garanti eller grupp av garantier ska beräknas.
Utifrån detta bestäms en avgift för garantin som
debiteras garantitagaren. Riksdagen kan dock besluta att en lägre eller ingen avgift ska debiteras
för ett visst åtagande. Till den del full kostnadstäckning inte erhålls från garantitagaren är det
fråga om en statlig subvention som ska belasta
ett anslag. Avgiftsinkomsterna och i förekommande fall anslagsmedel motsvarande subventionen, redovisas på ett konto, en garantireserv, i
Riksgäldskontoret. Till reserven förs också eventuella återvinningar från tidigare infriade garantier. Konstaterade förluster i garantiverksamheten ska täckas med medel från garantireserven. Garantiverksamheten ska således över
tid vara självbärande.

Anm.: Affärsverk har inom beslutade ramar även möjlighet att låna utanför
Riksgäldskontoret.
1
Visar nettot av skulden för de myndigheter som har flera kreditramar.
2
Utöver de krediter som redovisas i tabellen föreslås i respektive
utgiftsområdesbilaga en kredit om 40 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för
utnyttjande vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden, samt en
obegränsad låneram för Exportkreditnämnden för skadeutbetalning.
3
Utöver den kredit som föreslås i respektive utgiftsområdesbilaga medges
Kammarkollegiet en övrig kredit utifrån prop. 1995/98:105, bet. 1995/96:FiU11,
rskr. 1995/96:191.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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Tabell 11.6 Garantiramar och utfärdade garantier
Miljoner kronor
Beslutade
garantiramar

Utfärdade
garantier
30/6 2013

Begärda
garantiramar
2014

Obegränsad1

1 312 8072

Obegränsad

3

Uppgift saknas

Obegränsad

4

9 243

250 000

5

0

20 0006

06

Obegränsad

20 862

5 874 7

5 874

7

303

30 000

8 164 8

50

0,4

Exportkreditgarantier

500 000

274 289

500 000

Investeringsgarantier

10 000

4 297

10 000

11 2859

3 609

11 28510

10 000

1 573 11

10 000

5 000

0,1

5 000

Riksgäldskontoret
Insättningsgarantin
Investerarskyddet
Garantier till banker m.fl. för skuldförbindelser
Kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit för upplåning
Kreditgarantier till företag i fordonsklustret för lån i Europeiska investeringsbanken
för omställning till grön teknologi m.m.
Kreditgarantier till Öresundsbro Konsortiets upplåning
Nordiska investeringsbanken, garantier för projektinvesteringslån
Nordiska investeringsbanken, garantier för miljöinvesteringslån

908

Pensionsgarantier
Kreditgarantier till UD-anställda

250 000

9097

Exportkreditnämnden

Biståndsverksamhet
Sidas biståndsgarantier och garantier för lån inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonou-avtalet
Boverket
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, av lösen av kommunala borgensåtaganden samt för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av
fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt
Kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av
bostad (förvärvsgarantier)
Garantikapital

12

Summa utfärdade garantier

109 142
1 750 164

1

Regleras i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
2
Åtagandet för insättningsgarantin avser preliminärt utfall för 2012. Maximalt ersättningsbelopp är 100 000 euro per kund och bank.
3
Regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd.
4
Regleras i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Regeringen har genom förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. beslutat en garantiram på 750 miljarder kronor. Denna garanti stängdes för nyteckning den 30 juni 2011.
5
Av riksdagen beslutad garantiram, regeringen har valt att inte vidarefördela garantin till Riksgäldskontoret.
6
Förordningen (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin upphörde att gälla den 1 maj 2013 (SFS 2013:161).
7
Garantiramen för projektinvesteringslån uppgår till 670 755 434 euro och garantiramen för miljöinvesteringslån för 2013 uppgår till 103 720 437 euro (se även prop.
2003/04:162, bet. 2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16). Omräkningen till kronor är gjord med slutkursen för euro den 30 juni 2013 (8,7577).
8
Åtagandet för pensionsgarantier avser 2012. Omfattar upparbetade avtalspensioner för de som var anställda när statliga myndigheter bolagiserats, t.ex. Posten och
Akademiska hus.
9
Inklusive förslag i regeringens proposition Höständringsbudget 2013 (prop. 2013/4:2) om 152 059 320 euro. Omräkningen till kronor är gjord med slutkursen för euro den
30 juni 2013 (8,7577).
10
Av garantiramen utgör Sidas biståndsgarantier 10 000 000 000 kronor och Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet 152 059 320 euro. Omräkningen till kronor är gjord med
slutkursen för euro den 30 juni 2013 (8,7577).
11
Av de utstående garantierna avser 136 miljoner kronor garantier för lån under byggtiden. Garantibeloppet för denna del ökar i takt med att bygget fortskrider. Det totala
garantibeloppet för dessa garantier är 395 miljoner kronor. Differensen mellan utestående och utlovat garantibelopp är därmed 259 miljoner kronor.
12
Utgörs av garantiåtaganden gentemot Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Multilaterala investeringsgarantiorganet
samt Nordiska investeringsbanken.
Källor: Utfallsbeloppen är hämtade från Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, Sida och Boverket.

Statens totala utestående garantiåtaganden, exklusive garantikapitalet, hade fram till den
30 juni 2013 ökat med ca 48 miljarder kronor
jämfört med samma tidpunkt föregående år.
Summan av utfärdade garantier inom ramen
för
insättningsgarantin
ökade
med
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ca 87 miljarder kronor mellan den 30 juni 2012
och den 30 juni 2013.
Utestående garantier till banker m.fl. med anledning av skuldförbindelser minskade från ca
39 miljarder kronor den 30 juni 2012 till
ca 9 miljarder kronor den 30 juni 2013. Vid den
senare tidpunkten var det endast två institut som
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hade utestående garanterade lån: Carnegie
Investment Bank och Swedbank. Minskningen
beror huvudsakligen på att Swedbanks
garanterade lån har förfallit eller återköpts. De
sista garanterade lånen förfaller under andra
kvartalet 2015.
De utestående exportkredit- och investeringsgarantierna minskade med sammanlagt
4,5 miljarder kronor mellan den 30 juni 2012 och
den 30 juni 2013.
Summan av utfärdade garantier inom Sidas
biståndsgarantier och garantier för lån inom
ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet
hade den 30 juni 2013 minskat med sammanlagt
0,5 miljarder kronor. I propositionen
Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2)
begär regeringen dock en utökad garantiram
gentemot Europeiska investeringsbanken inom
ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet,
från ca 0,2 miljarder kronor till ca 1,3 miljarder
kronor.
De utfärdade garantierna för garantikapitalet
uppgick den 30 juni 2013 till ca 109 miljarder
kronor och hade därmed ökat med nära
1 miljard kronor jämfört med den 30 juni 2012.

11.3

Beställningsbemyndiganden

Enligt 6 kap. 1 § första stycket budgetlagen får
regeringen, för det ändamål och intill det belopp
som riksdagen beslutat för budgetåret, beställa
varor eller tjänster samt besluta om bidrag,
ersättning, lån eller liknande som medför utgifter
under senare budgetår än det budgeten avser.
I respektive utgiftsområdesbilaga motiverar
regeringen
behovet
av
nödvändiga
bemyndiganden och föreslår att riksdagen ska
besluta om sådana. På anslagsnivå redovisas
vidare information om bl.a. nya och infriade
åtaganden 2012–2014.
I tabell 11.8 görs en sammanfattning av de begärda bemyndigandena för 2014. I kolumnen
Ingående åtaganden redovisas de åtaganden som
staten vid ingången av 2014 beräknas ha i form
av beställningar av varor och tjänster, beslut om
bidrag m.m. I nästa kolumn anges de nya
åtaganden av denna typ som staten förväntas
göra 2014. Kolumnen Infriade åtaganden visar
åtaganden som förväntas bli betalda 2014 och
som regeringen ingått tidigare år. Kolumnen
Utestående åtaganden utgör summan av

ingående och nya åtaganden, med avdrag för
infriade åtaganden. I den sista kolumnen,
Begärda
bemyndiganden,
redovisas
omfattningen av de bemyndiganden som
regeringen begär under de olika utgiftsområdena
i denna proposition. Bemyndigandena innebär
att riksdagen medger att regeringen får ingå
ekonomiska åtaganden som medför utgifter för
staten efter 2014.
Av tabell 11.8 framgår att regeringen begär
bemyndiganden om totalt 375,5 miljarder kronor. Jämfört med de beställningsbemyndiganden
som riksdagen beslutat efter förslag i
budgetpropositionen för 2013 innebär förslagen
för 2014 en ökning med 36 miljarder kronor,
eller 11 procent. I förändringen ingår såväl stora
minskningar som ökningar. De största
minskningarna kan hänföras till utgiftsområde
22 Kommunikationer (6,3 miljarder kronor) och
utgiftsområde 21 Energi (1,0 miljarder kronor).
De största ökningarna kan hänföras till
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel (18,4 miljarder kronor),
utgiftsområde
7
Internationellt
bistånd
(7,7 miljarder
kronor),
utgiftsområde
16 Utbildning
och
universitetsforskning
(6,6 miljarder kronor), utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap (5,3 miljarder
kronor) samt utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
(3,2 miljarder kronor).
Härutöver begär regeringen ett bemyndigande
att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av
EU-budgeten för 2014 (se utg.omr. 27 avsnitt
3).
För anslaget 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013 under
utgiftsområde 19 Regional tillväxt begärs inget
bemyndigande för 2014 eftersom några nya
åtaganden inte avses ingås. Vid utgången av 2014
kommer det dock fortfarande att finnas
utestående åtaganden som beräknas uppgå till ca
0,6 miljarder kronor.
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Tabell 11.8 Sammanfattande redovisning av beställningsbemyndiganden avseende 2014
Miljoner kronor
Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

5

Internationell samverkan

6

Ingående
åtaganden
2014

Nya
åtaganden
2014

Infriade
åtaganden
2014

Utestående
åtaganden
2014

Begärda
bemyndiganden
2014

171

171

171

171

171

30

75

30

75

75

106

133

80

159

160

Försvar och samhällets krisberedskap

90 154

16 405

15 674

90 886

92 145

7

Internationellt bistånd

55 524

23 603

16 627

62 500

62 696

8

Migration

200

31

100

131

140

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 577

1 009

750

1 835

1 835

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning

4 000

1 000

1 810

3 190

3 190

13

Integration och jämställdhet

1 399

2 141

1 269

2 271

2 271

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

18 494

14 355

13 614

19 236

19 251

15

Studiestöd

4

4

4

4

4

16

Utbildning och universitetsforskning

22 470

12 738

9 210

25 998

26 154

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

441

343

279

505

511

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik

68

77

34

111

114

19

Regional tillväxt

2 115

3 564

1 178

4 500

4 700

20

Allmän miljö- och naturvård

4 050

2 260

1 362

4 947

5 095

21

Energi

4 984

1 893

1 570

5 307

5 330

22

Kommunikationer

114 258

31 997

21 505

124 751

126 307

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

9 245

19 513

5 854

22 905

22 948

24

Näringsliv

2 576

1 144

1 362

2 358

2 371

331 866

132 456

92 483

371 840

375 468

Summa

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
Källa: Egna beräkningar.
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11.4

Bemyndigande att överskrida
anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014, med de begränsningar som följer av
3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen, besluta att
ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får
överskridas om
1.

ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget
inte hinner inväntas, och

2.

överskridandet ryms inom det fastställda
utgiftstaket för staten.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 3 kap.
8 § andra stycket budgetlagen får regeringen
med riksdagens bemyndigande besluta att ett
anslag får överskridas om det är nödvändigt för
att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som
inte var kända då anslaget anvisades eller för att
ett av riksdagen beslutat ändamål med anslaget
ska kunna uppfyllas.
För de flesta anslag kan oundvikliga
utgiftsökningar i förhållande till anvisade medel
rymmas inom den högsta tillåtna anslagskrediten
på tio procent som föreskrivs i 3 kap. 8 § första
stycket budgetlagen. Det finns ytterst sällan
behov av att överskrida anslag för
förvaltningsändamål med mer än vad som ryms
inom den högsta tillåtna anslagskrediten. Något
särskilt bemyndigande som ger regeringen
befogenhet att besluta om överskridande av
anslag som anvisats för förvaltningsändamål
behöver därför inte inhämtas. Vid behov

kommer i stället regeringen föreslå ändringar i
statens budget.
När det däremot gäller anslag som anvisats för
regelstyrd verksamhet, icke påverkbara EUrelaterade utgifter och oförutsedda utgifter kan
så stora förändringar inträffa att utgifterna inte
ryms inom den högsta tillåtna anslagskrediten.
Regeringen avser i sådana fall att i första hand
återkomma till riksdagen med förslag om
ändrade anslag. Förändringarna kan dock inträffa
snabbt och betalningarna kan behöva göras utan
dröjsmål. Regeringen bör därför bemyndigas att,
om beslut om ändring i budgeten inte hinner
inväntas, besluta om överskridande när de
förutsättningar som anges i 3 kap. 8 § andra
stycket budgetlagen är uppfyllda, dvs. om det är
nödvändigt för att i en verksamhet täcka
särskilda utgifter som inte var kända då anslaget
anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat
ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas.
Överskridandet får inte vara större än att det
ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten.
Bemyndigandet begärs för ett budgetår i taget.
Regeringens avsikt är att även fortsättningsvis
föreslå ändringar av berörda anslag som ersätter
de medgivna överskridandena.
I regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2012 (skr. 2012/13:101 s. 60) lämnades en
redovisning av vilka anslag som regeringen
medgivit överskridanden för under 2012.
Under 2013 har regeringen hittills inte
medgivit några överskridanden som innebär att
anslagen behöver tillföras ytterligare medel. Ett
eventuellt utnyttjande av bemyndigandet senare
under 2013 kommer att redovisas i
årsredovisningen för staten 2013.
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12

Granskning och ekonomisk styrning

I detta avsnitt redovisar regeringen sina
överväganden och förslag angående införlivandet
av Europeiska unionens råds direktiv
2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav
på medlemsstaternas budgetramverk. Vidare
redovisar regeringen dels sin syn på EU:s
rekommendationer till Sverige inom ramen för
den europeiska terminen, dels vilka bedömningar
regeringen gör med anledning av de
rekommendationer
och
bedömningar
Finanspolitiska rådet framfört i sin årliga rapport
2013. I avsnittet kommenteras även de
iakttagelser som Riksrevisionen har gjort vid sin
granskning av årsredovisningen för staten 2012.
Avslutningsvis lämnas en redovisning av den
utveckling som skett av den ekonomiska
styrningen i staten.

12.1

EU-direktiv om krav på
medlemsstaternas
budgetramverk

Europeiska unionens råd antog den 8 november
2011 ett direktiv om krav på medlemsstaternas
budgetramverk.
Direktivet
innehåller
minimiregler för hur budgetramverken i EU:s
medlemsstater ska vara utformade för att bl.a.
säkerställa att medlemsstaterna uppfyller sina
åtaganden att undvika alltför stora underskott
enligt fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Direktivet ställer krav på att
medlemsstaterna ska inrätta treåriga budgetpolitiska mål och numeriska finanspolitiska
regler som ska återspeglas i de årliga
budgetbesluten och som medför konsekvenser
om de inte iakttas. Ländernas budgetramverk ska

även omfatta en redovisning av de
offentligfinansiella konsekvenserna av planerade
finanspolitiska åtgärder samt realistiska makroekonomiska prognoser och budgetprognoser.
Prognoserna ska genomgå regelbundna och
fullständiga utvärderingar. Direktivet ska vara
genomfört senast den 31 december 2013.
12.1.1 Ärendet och dess beredning
I december 2012 tillsattes en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att göra en översyn av
den svenska budgetprocessen (dir. 2012:124).
Utredningen antog namnet Budgetprocesskommittén (Fi 2012:10). I utredningens uppdrag
ingick bl.a. att behandla frågan om införlivandet
av delar av direktivet om medlemsstaternas
budgetramverk i Sveriges budgetramverk.
Utredningen överlämnade den 3 maj 2013
delbetänkandet Budgetramverket – uppfyller det
EU:s direktiv? (SOU 2013:32) till regeringen.
En
sammanfattning
av
delbetänkandet,
utredningens lagförslag, en förteckning över
remissinstanserna och en redovisning av
direktivet i sin helhet finns i bilaga 13. Remissyttrandena och en remissammanställning finns
tillgängliga
i
Finansdepartementet
(dnr
Fi2013/1869).
EU-direktivets krav på nationella system för
offentliga räkenskaper och statistik samt krav på
redovisning för den offentliga sektorns
undersektorer har behandlats av Statistikutredningen 2012. Utredningen överlämnade i
december 2012 slutbetänkandet Vad är officiell
statistik? En översyn av statistiksystemet och
SCB (SOU 2012:83). Betänkandet har
remitterats. Regeringen avser att under hösten
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2013 återkomma till riksdagen med anledning av
utredningens förslag.
12.1.2 Överväganden och förslag

Regeringen anser i likhet med utredningen att
det svenska budgetramverket genom den ovan
nämnda regleringen och dess förarbeten, samt
hittillsvarande praxis, uppfyller direktivets krav
på inrättande av budgetramverk på medellång
sikt.

Budgetramverk med planeringshorisont på minst
tre år
bedömning:
Det
svenska
budgetramverket uppfyller direktivets krav på
budgetramverk på medellång sikt.

Regeringens

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna delar eller har inte något
att erinra mot utredningens bedömning.
Skälen
för
regeringens
bedömning:
Medlemsstaterna ska enligt artikel 9.1 i
direktivet inrätta ett trovärdigt och effektivt
budgetramverk på medellång sikt, som tryggar
införandet av en finanspolitisk planeringshorisont på minst tre år.
Av 2 kap. 2 § budgetlagen (2011:203) framgår
att utgiftstaket har ett medelfristigt perspektiv
genom
att
regeringen
åläggs
att
i
budgetpropositionen lämna förslag till utgiftstak
för det tredje tillkommande året.
Regeringen ska vidare enligt 2 kap. 3 §
budgetlagen i budgetpropositionen redovisa en
beräkning av hur utgifterna fördelas på
utgiftsområden för det andra och tredje
tillkommande året. Enligt praxis redovisar
regeringen en sådan beräkning för budgetens
samtliga ca 500 anslag. Dessa beräkningar
godkänns av riksdagen och fungerar som en
riktlinje
för
regeringens
budgetarbete.
Regeringen är dessutom enligt 9 kap. 3 §
budgetlagen skyldig att redovisa budgetprognoser för innevarande år och de tre därpå
följande åren.
Regeringen är även enligt 2 kap. 1 §
budgetlagen skyldig att föreslå ett mål för den
offentliga
sektorns
finansiella
sparande
(överskottsmålet). Det finns inte någon
uttrycklig reglering som anger att överskottsmålet ska vara medelfristigt, men det framgår
tydligt av förarbetena att detta är avsikten. Målet
har också sedan det infördes år 2000 haft en
medelfristig definition i och med att det avsett
ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
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Främjande av EU:s referensvärden och det
medelfristiga budgetmålet
Regeringens bedömning: De svenska numeriska

finanspolitiska reglerna, i synnerhet överskottsmålet,
främjar
iakttagandet
av
EU:s
budgetpolitiska mål. Sverige uppfyller således
direktivets krav i denna del.
Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna:
Flertalet
av
remissinstanserna, däribland Sveriges Riksbank,
Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet, delar
eller har inte något att erinra mot utredningens
bedömning. Ekonomistyrningsverket ställer sig
till stora delar bakom utredningens bedömning
men saknar en analys av systematiken i
skillnaderna mellan de beräkningsmetoder som
regeringen och Europeiska kommissionen
använder för det konjunkturjusterade/strukturella sparandet. Svenskt Näringsliv är kritiskt till
att utredningen enbart har gjort sin bedömning
enligt det nuvarande överskottsmålet och
efterlyser en bredare analys, då nivån på överskottsmålet enligt organisationen kan komma att
ändras i framtiden. Svenska institutet för
europapolitiska studier menar att det finns
utrymme för tolkningar av överskottsmålet och
att ett mer problematiserande förhållningssätt
till överskottsmålet och de beräkningar som
ligger till grund för detta hade förenklat en
bedömning av om direktivet uppfylls.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 5 i direktivet ska medlemsstaterna
tillämpa numeriska finanspolitiska regler som är
specifika för dem och som effektivt främjar att
de uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget) på budgetpolitikens område inom
ramen för en flerårig horisont för den offentliga
sektorn som helhet.
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Den svenska numeriska finanspolitiska regel
som i första hand främjar iakttagandet av de av
EU fastställda budgetpolitiska målen är
överskottsmålet. Överskottsmålet har, frånsett
en teknisk justering av målets nivå, legat fast
sedan det infördes år 2000. Regeringen har gjort
bedömningen att den nuvarande nivån om ett
överskott på i genomsnitt 1 procent av BNP
över en konjunkturcykel bör bibehållas så länge
som det är nödvändigt för att de offentliga
finanserna ska utvecklas på ett hållbart sätt
(prop. 2009/10:100 s. 89). Den nuvarande nivån
på överskottsmålet ger en betydande marginal
för ökade utgifter och lägre skatteinkomster
under en lågkonjunktur, utan att EU:s
referensvärde för underskott om 3 procent av
BNP hotas, och bidrar också normalt till en över
tiden minskande statsskuld. Nivån är också klart
över Sveriges medelfristiga budgetmål (MTO)
på -1 procent av BNP. I kommissionens
meddelande den 29 maj 2013 med rekommendationer till Sverige framhålls att Sveriges
MTO ligger väl i linje med stabilitets- och
tillväxtpaktens krav se avsnitt 12.2. Som
Ekonomistyrningsverket framhållit skiljer sig
definitionerna av det svenska överskottsmålet
och Sveriges MTO något åt. En historisk
tillbakablick visar emellertid att den nuvarande
nivåskillnaden mellan dem gott och väl är
tillräcklig för att även Sveriges MTO ska
respekteras.
Uppföljningen av överskottsmålet sker i
huvudsak mot fem indikatorer: det strukturella
sparandet, sjuårsindikatorn (dvs. sju år centrerat
över innevarande år), den konjunkturjusterade
sjuårsindikatorn, den bakåtblickande tioårsindikatorn, samt den konjunkturjusterade tioårsindikatorn. Dessa fem indikatorer ska sammantaget ge en bild av om finanspolitiken är i balans
med målet om överskott över en konjunkturcykel. Eftersom överskottsmålet främst utgör ett
framåtblickande riktmärke för finanspolitiken
följs målet i första hand upp i ett framåtblickande perspektiv. Den bakåtblickande
analysen görs för att se om det funnits
systematiska fel i finanspolitiken som riskerar att
minska sannolikheten för att målet ska nås i
framtiden. Regeringen instämmer med Svenska
institutet för europapolitiska studier att det finns
svårigheter förknippade med att tolka överskottsmålet men bedömer att ovanstående
indikatorer, i förhållande till alternativa mått, ger

en god bild av huruvida finanspolitiken är i
balans med överskottsmålet.
Regeringen bedömer sammantaget att
Sveriges numeriska finanspolitiska regler, i
synnerhet överskottsmålet, främjar iakttagandet
av EU:s referensvärden och budgetpolitiska mål
och att Sverige därmed uppfyller direktivets krav
i denna del.
Svenskt Näringsliv är kritiskt till att
utredningen har gjort sin bedömning utifrån det
nuvarande överskottsmålet. Regeringen gör
dock i denna proposition endast en bedömning
av huruvida Sveriges nuvarande numeriska
finanspolitiska regler uppfyller direktivets krav.
Vid en eventuell förändring av det aktuella
regelverket kommer regeringen att återkomma
med en analys av hur en sådan förändring
förhåller sig till direktivets krav.
Måldefinition och tillämpningsområde

Det
svenska
budgetramverket uppfyller direktivets krav om
måldefinition och tillämpningsområde för de
numeriska finanspolitiska reglerna.

Regeringens

bedömning:

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet av remissinstanserna, däribland Sveriges Riksbank, Göta
Hovrätt, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
delar eller har inte något att erinra mot
utredningens bedömning. Riksrevisionen delar
utredningens övergripande slutsats att det
svenska budgetramverket i allt väsentligt
uppfyller kraven i rådets direktiv om krav på
medlemsstaternas budgetramverk, men anser
dock att formuleringen av överskottsmålet ger
upphov till onödig otydlighet. Otydligheten
består enligt myndigheten i skillnaden mellan en
faktisk konjunkturcykel och de olika mått som
används för att utvärdera överskottsmålet.
Riksrevisionen framhåller att målets formulering
skulle kunna uttryckas på ett sätt som är mer i
överensstämmelse med den praxis som
utvecklats kring målets roll och uppföljning.
Utöver detta anser myndigheten att en möjlig
förbättring av regleringen av det svenska
budgetramverket skulle kunna vara att justera
omfattningen av utgiftstaket för staten så att
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endast anslaget för statsskuldsräntor undantas
eller att regeringen presenterar tydliga riktlinjer
för när andra anslag bör föreslås utanför
utgiftstaket.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 6.1.a i direktivet ska, utan att det påverkar
EUF-fördragets bestämmelser om unionens ram
för budgetövervakning, måldefinition och
tillämpningsområde
specificeras
i
de
landspecifika numeriska finanspolitiska reglerna.
För Sveriges vidkommande berör det ovan
nämnda kravet främst överskottsmålet och
utgiftstaket. Motiven för överskottsmålet, att
det bl.a. ska bidra till långsiktigt hållbara
offentliga finanser och till att upprätthålla
tillräckliga marginaler så att stora underskott kan
undvikas i lågkonjunkturer, finns tydligt angivna
i bl.a. 2010 års ekonomiska vårproposition, som
även innehåller en redovisning av de indikatorer
som används för att bedöma måluppfyllelsen
(prop. 2009/10:100 s. 95). Utgiftstaket omfattar
samtliga utgifter på statens budgets utgiftssida
inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget, med undantag för utgiftsområde
26 Statsskuldsräntor m.m. Taket utgör en övre
restriktion för de takbegränsade utgifterna och
används, i enlighet med vad som föreskrivs i
budgetlagen, såväl vid beredningen av förslaget
till statens budget som vid genomförandet av
den budgeterade verksamheten.
Utredningen har inte haft i uppdrag att se
över de budgetpolitiska målen i sig utan enbart
om de nuvarande målen uppfyller direktivets
krav. Regeringen bedömer i likhet med
utredningen att Sverige genom uttrycklig
reglering, förarbeten och fastlagd praxis
uppfyller direktivets krav avseende måldefinition
och tillämpningsområde för de numeriska
finanspolitiska reglerna.

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna har inget att erinra mot
utredningens bedömning.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 10 i direktivet ska årlig budgetlagstiftning
överensstämma med bestämmelserna i budgetramverket på medellång sikt.
Av 2 kap. 2 § budgetlagen framgår att
utgiftstaket ska användas vid beredningen av
förslaget till statens budget och av 2 kap. 4 §
budgetlagen framgår att regeringen måste vidta
åtgärder om det finns risk för att ett beslutat
utgiftstak riskerar att överskridas. Detta innebär
att regeringen måste beakta konsekvenserna för
utgiftstaket för såväl innevarande år som för de
närmast kommande åren i de årliga budgetförslagen. I 9 kap. 2 § budgetlagen föreskrivs
vidare att regeringen minst två gånger per år ska
ange hur överskottsmålet uppnås.
I de ekonomiska propositionerna gör
regeringen bedömningar av hur den förda
politiken förhåller sig till utgiftstaket och
överskottsmålet.
Mot denna bakgrund gör regeringen
bedömningen att Sverige genom lagstiftning och
en fast praxis uppfyller EU-direktivets krav på
att de budgetpolitiska målen ska beaktas i den
årliga budgetbehandlingen.

De budgetpolitiska målens koppling till de årliga
budgetbesluten

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna:
Flertalet
av
remissinstanserna, däribland Sveriges Riksbank,
Kammarrätten i Jönköping, Riksgäldskontoret och
Kammarkollegiet, delar eller har inte något att
erinra
mot
utredningens
bedömning.
Ekonomistyrningsverket anser dock inte att det
svenska ramverket uppfyller direktivets krav på
konsekvenser om de numeriska finanspolitiska
reglerna inte iakttas. Myndigheten påpekar att
den
praxis
som
utvecklats
betonar

Regeringens bedömning: Genom lagstiftning och
en fast praxis uppfyller det svenska
budgetramverket EU-direktivets krav på att de
budgetpolitiska målen ska beaktas i den årliga
budgetbehandlingen.
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Konsekvenser om de budgetpolitiska målen inte
bedöms klaras

Det
svenska
budgetramverket uppfyller direktivets krav på att
det ska finnas konsekvenser vid avvikelser från
de budgetpolitiska målen.

Regeringens

bedömning:
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överskottsmålets framåtblickande funktion,
vilket innebär att mindre fokus läggs på
avvikelser för gångna år. Konjunkturinstitutet och
Finanspolitiska rådet framhåller att det för
närvarande inte finns något lagstadgat krav på
åtgärder ifall överskottsmålet inte uppfylls.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 6.1.c i direktivet ska, utan att det påverkar
EUF-fördragets bestämmelser om unionens ram
för budgetövervakning, konsekvenser om inte de
landspecifika numeriska finanspolitiska reglerna
iakttas specificeras.
För utgiftstaket finns det i 2 kap. 4 §
budgetlagen ett uttryckligt krav på att regeringen
vid risk för ett överskridande antingen ska vidta
åtgärder som den själv har befogenhet till eller
föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder. För
överskottsmålet föreskrivs i 9 kap. 2 §
budgetlagen att regeringen två gånger per år ska
redovisa hur målet uppnås. Vid sidan av detta
krav har regeringen i flera olika sammanhang
förklarat hur avvikelser från överskottsmålet bör
hanteras, bl.a. i 2010 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2009/10:110) och i
regeringens
skrivelse
Ramverk
för
finanspolitiken (skr. 2010/11:79). Regeringen
redovisar vidare sedan lång tid tillbaka i
budgetpropositionen de medelfristiga effekterna
på de offentliga finanserna av beslutade,
föreslagna och aviserade åtgärder.
Regeringen bedömer i likhet med kommittén
att det svenska ramverket genom såväl
lagstiftning som praktisk tillämpning uppfyller
direktivets krav i fråga om konsekvenser vid
avvikelser från målen och kravet på redovisning
av medelfristiga effekter av politiken på de
offentliga finanserna. Regeringen noterar i detta
sammanhang att kommittén bedömer att det,
oavsett de krav som ställs i direktivet, kan
övervägas om det i budgetlagen bör förtydligas
att regeringen ska förklara väsentliga avvikelser
från överskottsmålet och redogöra för hur en
återgång till målet bör ske, samt att kommittén
avser att behandla denna fråga i sitt
slutbetänkande.

Prognoser

Regeringens bedömning: Det svenska budgetramverket uppfyller till övervägande del
direktivets krav i fråga om prognoser. Det finns
dock vissa områden där det antingen saknas en
etablerad ordning för att säkerställa att
direktivets krav uppfylls eller där det krävs vissa
förtydliganden. Möjligheterna för hur den
externa utvärderingen ytterligare kan stärkas
avses ses över.
Regeringens förslag: Regeringen åläggs att
regelbundet redovisa en utvärdering av de
ekonomiska prognoser som lämnas i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen. Regeringen ska vidare i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen redovisa prognoser över den
makroekonomiska utvecklingen och den
offentliga sektorns inkomster, utgifter och
skulder,
samt
i
den
ekonomiska
vårpropositionen redovisa en bedömning av de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
De föreslagna ändringarna ska träda i kraft
den 31 december 2013.
Utredningens bedömning och förslag
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna:
Flertalet
av
remissinstanserna delar eller har inte några
invändningar mot utredningens bedömning. De
flesta remissinstanserna, bl.a. Sveriges Riksbank
och
Riksgäldskontoret,
tillstyrker
vidare
utredningens förslag.
Ekonomistyrningsverket anför att det vore bra
om den utvärderade prognoshorisonten var så
lång som möjligt, då det ofta är prognosticerade
överskott långt fram i tiden som tas till intäkt för
att
genomföra
reformer
i
närtid.
Konjunkturinstitutet ser en potentiell konflikt i
kravet om realistiska budgetprognoser och de
förutsättningar på vilka regeringen baserar sina
prognoser. En medelfristig budgetprognos som
endast utgår från att redan beslutade eller i
budgetpropositionen föreslagna eller aviserade
finanspolitiska åtgärder genomförs är enligt
myndigheten som regel inte den mest realistiska
prognosen, eftersom en sådan politik över tiden
skulle urholka det offentliga åtagandet med
nuvarande regelverk. Finanspolitiska rådet ställer
sig positivt till en regelbunden utvärdering av
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prognoser, men anser att denna skyldighet inte
bör begränsas till sådana prognoser som avses i
9 kap. 3 § budgetlagen, utan också bör omfatta
fler analytiskt centrala variabler, exempelvis de
variabler som utgör underlag för bedömningarna
av finanspolitikens inriktning. Svenska institutet
för europapolitiska studier anser inte att
regeringen själv bör utvärdera sina prognoser.
Institutet menar att objektivitet och oberoende
torde vara lättare att uppnå om externa
bedömare ges ansvar för utvärderingarna.
Skälen för regeringens bedömning och
förslag: Enligt artikel 4 i direktivet om krav på
medlemsstaternas budgetramverk ska medlemsstaterna se till att finanspolitisk planering
grundar sig på realistiska makroekonomiska
prognoser och budgetprognoser. Budgetplaneringen ska vidare enligt samma artikel
baseras på det mest sannolika makroekonomiska
scenariot eller på ett försiktigare scenario. En
utvärdering ska utföras av hur de planerade
åtgärderna, i ljuset av deras långsiktiga effekter
för den offentliga sektorns finanser, förväntas
påverka de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet. De makroekonomiska prognoserna
och budgetprognoserna ska jämföras med
Europeiska kommissionens senast uppdaterade
prognoser och, när så är lämpligt, med andra
oberoende organs prognoser. De makroekonomiska
prognoserna
och
budgetprognoserna för finanspolitisk planering ska
genomgå en regelbunden, objektiv och
fullständig utvärdering på grundval av objektiva
kriterier, inklusive en utvärdering i efterhand.
Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras
och på lämpligt sätt beaktas i framtida
makroekonomiska prognoser och budgetprognoser.
Beträffande kravet på realistiska prognoser vill
regeringen understryka att en extern utvärdering
av regeringens prognoser och prognosmetoder
är central för att tillse att finanspolitiken baseras
på bästa tillgängliga underlag. Ett flertal
myndigheter gör i dag egna prognoser över såväl
makroekonomin som de offentliga finanserna,
vilket möjliggör jämförelser av regeringens
prognoser samt stimulerar till diskussion och
kunskapsutbyte. Både Finanspolitiska rådet och
Konjunkturinstitutet har i uppdrag att granska
och
utvärdera
regeringens
prognoser.
Finanspolitiska rådet får enligt 8 § förordningen
(2011:446) med instruktion för Finanspolitiska
rådet granska och bedöma kvaliteten i
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regeringens prognoser och i de modeller som
ligger till grund för dessa. Konjunkturinstitutet
utför, i enlighet med ett uppdrag i myndighetens
regleringsbrev, regelbundna jämförelser av olika
aktörers prognoser, däribland regeringens.
Jämförelserna publiceras offentligt. Konjunkturinstitutets analys avser avvikelser mellan
makroekonomiska prognoser och utfall för såväl
föregående år som en längre historisk period.
Därtill har Ekonomistyrningsverket i uppdrag
att göra prognoser och analyser av den
statsfinansiella utvecklingen. Regeringen avser
att se över möjligheterna för hur den externa
utvärderingen ytterligare kan stärkas.
Från och med denna proposition kommer
regeringen att i budgetpropositionen och den
ekonomiska vårpropositionen göra prognosjämförelser med relevanta bedömare för de
viktigaste
prognosvariablerna.
Väsentliga
skillnader mellan regeringens prognoser och de
prognoser som kommissionen, Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket utför
kommer att kommenteras. Regeringen har också
i denna proposition utökat redovisningen av sina
prognosrevideringar och publicerade en egen
prognosutvärdering för ett antal centrala
makroekonomiska variabler i 2013 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2012/13:100
s. 83). Det bör i detta sammanhang även
framhållas att Regeringskansliet har påbörjat ett
internt arbete för att på ett tydligare sätt
dokumentera de prognosmetoder som används,
framför allt de metoder som används för
makroprognoserna. Vidare finns det sedan flera
år tillbaka en praxis att redovisa känslighetsanalyser och riskscenarier, vilket bedöms
svara mot direktivets krav på användande av det
mest sannolika makroekonomiska scenariot.
För att säkerställa att Finanspolitiska rådet,
Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket
och andra externa bedömare kan genomföra en
kvalificerad granskning bör krav ställas på
regeringen att regelbundet redovisa och
utvärdera de metoder som används i
prognoserna i budgetpropositionen och den
ekonomiska vårpropositionen. I dagsläget saknas
såväl lagreglering som någon fastare praxis
avseende
regeringens
redovisning
och
utvärdering av de prognosmetoder och modeller
som används. Dessa är ofta av en sådan komplex
natur att det för att möjliggöra en god extern
utvärdering ställs höga krav på prognosmakaren
att vara transparent.
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I den ovan nämnda utvärderingen bör det ingå
att göra en analys av prognosskillnader i
förhållande till kommissionens och andra
oberoende prognosmakares prognoser, samt
lämna förklaringar till signifikanta skillnader
mellan
regeringens och kommissionens
prognoser, vilket görs fr.o.m. denna proposition.
Prognoserna och utvärderingen av dessa ska
enligt förslaget omfatta det innevarande
budgetåret och de tre därpå följande åren. I en
ingående utvärdering av prognoserna ligger det i
sakens natur att de centrala underliggande
faktorer som förorsakar eventuella avvikelser
redovisas. Regeringen kan vid denna typ av
utvärderingar ta hjälp av oberoende externa
experter. Regeringen strävar efter att
prognoserna ska vara baserade på det mest
sannolika scenariot för den ekonomiska
utvecklingen, dock grundat på förutsättningen
att redan beslutade eller i budgetpropositionen
föreslagna eller aviserade finanspolitiska åtgärder
genomförs. Regeringen kan dock till skillnad
från andra prognosmakare inte basera sina
prognoser på andra åtgärder än de som har
föreslagits eller aviserats, även om bedömningen
av de budgetpolitiska målen t.ex. skulle indikera
att det finns ett utrymme för ytterligare
ofinansierade reformer i ett medelfristigt
perspektiv.
Regeringen föreslår även att det i budgetlagen
införs dels en skyldighet för regeringen att i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen redovisa prognoser över den
makroekonomiska utvecklingen och den
offentliga sektorns inkomster, utgifter och
skulder, dels en skyldighet att i den ekonomiska
vårpropositionen redovisa en bedömning av de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
Genom de ovan nämnda förslagen kommer
budgetlagen att i högre grad ge en rättvisande
bild av de prognoser som är av särskild vikt vid
utformningen av statens budget och regeringens
förslag till riktlinjer för budgetpolitiken och den
ekonomiska politiken.
Förslagen föreslås träda i kraft den
31 december 2013, då EU-direktivet senast ska
vara genomfört.
Oberoende analys och övervakning
bedömning:
Det
svenska
budgetramverket uppfyller de krav som EU-

Regeringens

direktivet ställer på oberoende övervakning av de
finanspolitiska reglerna.
Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna:
Flertalet
av
remissinstanserna, däribland Sveriges Riksbank,
Göta Hovrätt, Kammarrätten i Jönköping,
Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet, delar
eller har inte något att erinra mot utredningens
bedömning. Riksrevisionen anser dock att
förutsättningarna
för
revisionen
av
årsredovisningen för staten kan utvecklas så att
granskningen bättre motsvarar direktivets krav.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 6.1.b i direktivet ska, utan att det påverkar
EUF-fördragets bestämmelser om unionens ram
för budgetövervakning, de landspecifika
numeriska finanspolitiska reglerna specificera en
effektiv och punktlig övervakning av hur
reglerna iakttas baserad på en oberoende analys
utförd av oberoende organ.
Finanspolitiska rådet ska enligt sin instruktion
följa
måluppfyllelsen
i
finanspolitiken.
Regeringen har även i Konjunkturinstitutets
regleringsbrev gett myndigheten i uppdrag att
analysera vilka effekter den förda finanspolitiken
har, varvid särskild tonvikt ska läggas vid hur de
offentliga finanserna förhåller sig till budget- och
finanspolitiska mål. Vidare har Ekonomistyrningsverket enligt sitt regleringsbrev i
uppdrag att löpande följa upp de budgetpolitiska
målen. Därtill har Riksrevisionen i uppdrag att
granska årsredovisningen för staten som enligt
budgetlagen bl.a. ska innehålla en uppföljning av
de av riksdagen beslutade budgetpolitiska målen.
Riksrevisionen har vidare sedan 2006 årligen
lämnat minst en granskningsrapport inom ramen
för effektivitetsrevisionen som avsett tillämpningen av stora delar av det finanspolitiska
ramverket, bl.a. behovet av marginaler under
utgiftstaket och regeringens uppföljning av
överskottsmålet. Regeringskansliet för en dialog
med Riksrevisionen angående förutsättningarna
för den årliga revisionen av efterlevnaden av
överskottsmålet.
Såväl Riksrevisionen som tre myndigheter
under regeringen har således i uppdrag att,
utifrån olika perspektiv, genomföra analyser av
hur de budgetpolitiska målen iakttas.
Regeringskansliet bedömer mot denna bakgrund
att det svenska ramverket uppfyller kravet på
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oberoende övervakning av de finanspolitiska
reglerna som EU-direktivet ställer.
Redovisning och finanspolitisk planering för den
offentliga sektorns undersektorer
bedömning:
Det
svenska
budgetramverket uppfyller direktivets krav på
redovisning och finanspolitisk planering för den
offentliga sektorns undersektorer.

Regeringens

Skälen för regeringens bedömning: Enligt
artikel 12 i direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk ska medlemsstaterna se
till att de åtgärder, som med anledning av
direktivet iakttagits beträffande räkenskaper och
statistik,
prognoser
samt
numeriska
finanspolitiska regler, täcker alla offentliga
undersektorer. Medlemsstaterna ska vidare
enligt artikel 13 i direktivet införa lämpliga
samordningsmekanismer för den offentliga
sektorns undersektorer för att se till att samtliga
undersektorer på ett heltäckande och
konsekvent sätt omfattas av finanspolitisk
planering, landspecifika numeriska finanspolitiska regler, framtagning av budgetprognoser
och införande av flerårsplanering i enlighet med
det fleråriga budgetramverket.
Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av
staten, ålderspensionssystemet och kommunsektorn. Det finanspolitiska ramverket består av
överskottsmålet, som omfattar hela den
offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten och
ålderspensionssystemet samt krav på kommuner
och landsting att ha en god ekonomisk
hushållning och budgetar i balans.
Ålderspensionssystemet är ett autonomt
system som är tekniskt konstruerat för att på
lång sikt vara i balans och redovisas parallellt
med statens budget i den ekonomiska vårpropositionen
och
budgetpropositionen.
Systemets utgifter ingår under utgiftstaket.
Kommunallagens (1991:900) krav på god
ekonomisk hushållning och en budget i balans
har stor betydelse för säkerställandet av en
ansvarsfull ekonomisk förvaltning i kommuner
och landsting samt minskar risken för
underskott och bidrar till att nå överskottsmålet
för hela den offentliga sektorn. Regeringen följer
därför noga den kommunalekonomiska
utvecklingen och redovisar regelbundet denna i
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den
ekonomiska
vårpropositionen
och
budgetpropositionen.
Bokföring och redovisning ska enligt 1 kap.
3 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning
fullgöras enligt god redovisningssed. Till god
redovisningssed hör att följa rekommendationer
som ges av normgivande organ. Om kommunen
eller
landstinget
avviker
från
dessa
rekommendationer ska upplysning om och
skälen för avvikelsen anges i årsredovisningen.
Rådet för kommunal redovisning är det
normgivande organet för redovisningen på det
kommunala området, dvs. för kommuner,
landsting och kommunalförbund. Rådets
huvuduppgift är att främja och utveckla god
redovisningssed i enlighet med lagen om
kommunal redovisning. Inom ramen för denna
uppgift ska rådet göra uttolkningar av vad som
utgör god redovisningssed och utarbeta
rekommendationer i redovisningsfrågor som är
av större vikt.
Regeringen bedömer att det svenska
budgetramverket, genom den ovan nämnda
lagstiftningen
och
praktisk
tillämpning,
uppfyller direktivets krav på redovisning och
finanspolitisk planering för den offentliga
sektorns undersektorer.
12.1.3 Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser av förslagen
Regeringens bedömning: Det finns inget behov av
ökade anslag till följd av de föreslagna
förändringarna.

Utredningens bedömning överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna har inget att erinra mot
utredningens bedömning.
Skälen för regeringens bedömning: De
kostnader som föranleds av förslaget om
regelbunden
utvärdering
av
regeringens
prognoser kan finansieras inom ramen för
Regeringskansliets anslag. Övriga förslag
bedöms inte ge upphov till några ekonomiska
konsekvenser för staten eftersom de endast
utgör reglering av befintlig praxis.
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12.1.4 Författningskommentarer
Förslaget till lag om ändring i budgetlagen
(2011:203)

9 kap.
3§
I paragrafen finns bestämmelser om de
prognoser som regeringen ska lämna till
riksdagen.
I första stycket anges vad regeringens
prognoser ska innehålla. Med prognoser över
den makroekonomiska utvecklingen avses
prognoser över samtliga de makroekonomiska
variabler och indikatorer som är av betydelse för
regeringens bedömning av den ekonomiska
utvecklingen, och inte endast prognoser över de
variabler som är av direkt betydelse för
prognoserna för statens inkomster, utgifter och
lånebehov. Det gäller exempelvis olika mått på
resursutnyttjandet på arbetsmarknaden eller i
ekonomin
som
helhet,
arbetslöshetens
fördelning inom olika befolkningsgrupper och
produktionens utveckling inom olika sektorer.
Med prognoser över den offentliga sektorns
inkomster, skulder och lånebehov avses
prognoser avseende såväl de enskilda
delsektorerna (staten, kommunsektorn och
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget) som den konsoliderade offentliga
sektorn, dvs. sektorn som helhet justerad för
transaktioner mellan delsektorerna.
Paragrafens andra stycke är oförändrat.
4§
I paragrafen, som är ny, införs en skyldighet för
regeringen att i den ekonomiska vårpropositionen redovisa en bedömning av de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, dvs.
statens, den kommunala sektorns och ålderspensionssystemets finanser.
5§
Genom paragrafen, som är ny, införs en
skyldighet för regeringen att regelbundet och
fullständigt utvärdera de prognoser som
presenteras i budgetpropositionen och den
ekonomiska vårpropositionen. Att det i
bestämmelsen anges att det är regeringen som
ska redovisa en utvärdering av sina prognoser
hindrar inte att regeringen uppdrar åt någon
utomstående expert att bistå med kompetens i

samband med utvärderingen. Med regelbundet
avses i detta sammanhang att mer fullständiga
utvärderingar, dvs. djupare utvärderingar av
sådan karaktär att de kan ligga till grund för
förändringar av befintliga prognosmetoder och
prognosmodeller, ska redovisas ungefär vart
tredje år. Ett viktigt underlag för sådana
utvärderingar utgörs av de iakttagelser som
framkommer i samband med andra instituts
prognosjämförelser. I utvärderingen ingår även
att analysera och kommentera sådana
iakttagelser, bl.a. signifikanta skillnader mot
kommissionens prognoser.
För att säkerställa en så hög grad av
objektivitet som möjligt i utvärderingarna, bör
utvärderingarna och slutsatserna i dessa
publiceras och presenteras på ett sådant sätt att
de kan ligga till grund för en extern granskning.

12.2

Den europeiska terminen och
EU:s rekommendationer till
Sverige

Den europeiska terminen syftar till att öka
samstämmigheten
i
rapporteringen
och
granskningen av medlemsländernas åtgärder
inom ramen för EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (EU 2020), Stabilitets- och
tillväxtpakten samt förfarandet för övervakning
av makroekonomiska obalanser. Den tredje
europeiska terminen inleddes i november 2012
med att Europeiska kommissionen i den årliga
tillväxtöversynen presenterade förslag till
övergripande prioriteringar för den ekonomiska
politiken i EU för det kommande året. De
prioriteringar som antagits för den föregående
terminen upprepades och budskapet var att
medlemsländerna
skulle
konsolidera
de
offentliga finanserna, återställa en normal
utlåning till näringslivet, främja konkurrenskraft
och tillväxt, bekämpa arbetslösheten och de
sociala konsekvenserna av krisen samt
modernisera den offentliga förvaltningen.
Efter att samtliga medlemsstater under våren
2013 utarbetat nationella reformprogram och
stabilitets- eller konvergensprogram bedömde
kommissionen programmen med hänsyn till
medlemsstaternas relativa utgångslägen och
nationella
förutsättningar.
Bedömningarna
baserades också på det under 2011 antagna
förfarandet för övervakning av makro663
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ekonomiska obalanser. I ett meddelande den
29 maj 2013 sammanfattade kommissionen
resultatet av analyserna. Samtidigt presenterades
förslag till rekommendationer avseende varje
enskild medlemsstat och euroområdet som
helhet. I slutet av juni 2013 fastställde
Europeiska rådet de landspecifika rekommendationerna, vilka därefter formellt antogs av
Ekofinrådet den 9 juli. Rekommendationerna är
inte bindande för medlemsländerna, men utgör
en viktig del i genomförandet av EU 2020 och
den europeiska terminen.
Samtliga
medlemsländer
har
fått
rekommendationer som fastställts av rådet
utifrån kommissionens förslag. Antalet och
innehållet i rekommendationerna varierar
avsevärt mellan medlemsstaterna, vilket avspeglar skillnader i såväl utmaningar för den
ekonomiska politiken som ambitionsnivå i
reformarbetet. De länder som redan har särskilda
externa stödprogram har enbart fått en
rekommendation som uppmanar dem att vidta
överenskomna åtgärder inom ramen för dessa
program. Sverige fick denna gång, liksom
föregående år, fyra rekommendationer.
Rekommendationerna till Sverige

I kommissionens meddelande den 29 maj 2013,
där rekommendationerna till Sverige redovisades, framhålls sammanfattningsvis att Sveriges
medelfristiga budgetmål ligger väl i linje med
stabilitets- och tillväxtpaktens krav och att detta
budgetmål sannolikt kommer att uppfyllas under
programperioden.
I meddelandet pekar kommissionen på ett
antal utmaningar som fortfarande behöver
hanteras.
En
sådan
utmaning
utgör
skuldsättningen i den privata sektorn, som
bedöms utgöra ett fortsatt orosmoment. En
härtill relaterad utmaning utgör den svenska
bostadsmarknaden som, enligt kommissionen,
har varit stabil på senare tid, men förblir en
potentiell källa till makroekonomisk instabilitet.
En
effektivisering
av
den
svenska
bostadsmarknaden bidrar troligen, enligt
kommissionen, till att hushållens belåning
sjunker. En ytterligare utmaning som lyfts fram
utgör arbetslösheten bland ungdomar, personer
med invandrarbakgrund och lågutbildade. Det
framhålls att Sverige har vidtagit många nya
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relevanta åtgärder för att ta itu med problemen,
men att fortsatta satsningar krävs.
I det formella rådsbeslutet den 9 juli 2013
rekommenderades Sverige att:
1.

2.

3.

4.

Genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att
fortsätta att driva en tillväxtvänlig finanspolitik
och bevara sunda offentliga finanser som
garanterar att det medelfristiga budgetmålet kan
iakttas under programperioden.
Fortsätta att ta itu med riskerna med den privata
skuldsättningen genom att minska den skevhet i
bostadsbeskattningen som gynnar skuldsättning
genom att fasa ut avdragsrätten för ränteutgifter
avseende bostadslån och/eller höja fastighetsskatterna. Vidta ytterligare åtgärder för att främja
ansvarsfull utlåning genom åtgärder som
stimulerar amortering av bostadslån. Ytterligare
minska den skevhet i företagsbeskattningen som
gynnar lånefinansiering.
Öka effektiviteten på bostadsmarknaden genom
fortsatta reformer av hyressättningssystemet och
stärka avtalsfriheten för enskilda hyresgäster och
hyresvärdar. Främja ökad konkurrens i
byggsektorn och se över processerna för fysisk
planering, stadsplanering och tillstånd för att öka
öppenheten, förkorta ledtiderna och minska
hindren för marknadstillträde för byggföretag.
Förstärka ansträngningarna för att förbättra
integrationen
på
arbetsmarknaden
för
lågutbildade ungdomar och personer med
invandrarbakgrund genom kraftfullare och mer
målinriktade åtgärder för att stärka deras
anställbarhet och efterfrågan på dessa gruppers
arbetskraft. Stärka satsningarna på att underlätta
övergången från skola till arbete, bland annat
genom bredare användning av lärande på
arbetsplatsen,
lärlingsplatser
och
andra
avtalsformer som kombinerar arbete och
utbildning. Komplettera ungdomsgarantin så att
den bättre omfattar ungdomar som varken går
någon utbildning eller fortbildning. Genomföra
och dra slutsatser av utvärderingen av
effektiviteten av den sänkta mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster
till stöd för nya arbetstillfällen.

Regeringens syn på rekommendationerna

Regeringen välkomnar de landspecifika rekommendationerna. De utgör viktiga instrument för
att uppmana EU:s medlemsstater att föra en
ansvarsfull ekonomisk politik och för att
uppfylla de mål som satts upp inom ramen för
den ekonomisk-politiska samordningen i EU.

PROP. 2013/14:1

Det är viktigt att medlemsstaterna nu genomför
nödvändiga reformer, inte minst reformer för att
bryta EU-ländernas minskande konkurrenskraft
och svaga tillväxt.
Rekommendationerna till Sverige ligger
huvudsakligen i linje med regeringens politik.
Nedan redogörs kortfattat för åtgärder och
initiativ med koppling till rekommendationerna.
För ytterligare, mer fördjupade, beskrivningar
ges hänvisningar till andra relevanta avsnitt i
denna proposition.
Fortsätta att driva en tillväxtvänlig
finanspolitik och bevara sunda offentliga
finanser
Sverige har kunnat möta de senaste årens
avmattning med en aktiv finanspolitik.
Finanspolitiken har varit inriktad på expansiva
insatser, med ett tydligt fokus på strukturåtgärder för högre varaktig sysselsättning,
förbättrade tillväxtvillkor för företagen och
åtgärder som håller samman samhället samtidigt
som sunda offentliga finanser bibehållits. Denna
inriktning av finanspolitiken ligger fast. De
senaste årens låga efterfrågetillväxt har fördjupat
lågkonjunkturen och de lediga resurserna i den
svenska ekonomin har ökat. Resursutnyttjandet
beräknas stiga fr.o.m. 2014, men med ett lågt
resursutnyttjande i utgångsläget kommer det att
ta lång tid att nå ett balanserat konjunkturläge.
Detta medför risk för att arbetslösheten biter sig
fast på en hög nivå. Mot denna bakgrund anser
regeringen att finanspolitiken bör ha en expansiv
inriktning i närtid för att stödja en
konjunkturåterhämtning. En sådan inriktning är
möjlig tack vare det stora förtroendet för
Sveriges offentliga finanser. Detta har sin grund i
den låga offentliga skuldsättningen, historiskt
låga riskpremier på svenska statsobligationer och
en god långsiktig offentligfinansiell hållbarhet.
Vidare är utrymmet för penningpolitiken att
ytterligare stimulera ekonomin begränsat, vilket
lägger ett större ansvar på finanspolitiken.
Samtidigt som det finns behov av att stödja
ekonomin genom en expansiv finanspolitik,
finns det alltjämt behov av utrymme för att vidta
åtgärder vid en kraftigt fördjupad konjunkturnedgång eller förnyad finansiell oro. Målet om
överskott i de offentliga finanserna ligger fast
och takten i återgången till överskott bör
anpassas efter utvecklingen av resursutnyttjandet. Finanspolitiken bör stödja
ekonomin till dess att det finns tydliga tecken på

att arbetslösheten vänt nedåt. Mot den
bakgrunden är det lämpligt att nå upp till en
överskottsnivå på 1 procent av BNP för den
offentliga sektorns finansiella sparande först när
resursutnyttjandet kommit i balans.
Vid utformningen av stödet till en återhämtning är det enligt regeringen av yttersta vikt
att prioritera åtgärder som är konjunkturellt och
strukturellt riktiga och som möter de långsiktiga
tillväxtutmaningarna. I denna proposition
föreslås därför att hushållens ekonomi förstärks
genom ett ytterligare steg i jobbskatteavdraget i
kombination med sänkt statlig skatt och sänkt
skatt för pensionärer. Härutöver prioriteras en
slopning av arbetslöshetsavgiften inom arbetslöshetsförsäkringen och en höjning av det
särskilda bidraget i bostadsbidraget. Andra
viktiga åtgärder är stöd till yrkesintroduktionsavtal och satsningar inom grund- och gymnasieskolan för att snabba på övergången mellan skola
och arbete och stärka kunskapsnivån. En
närmare redogörelse för finanspolitikens
inriktning ges i Finansplanen och i avsnitt 5.
Det offentliga finansiella sparandet väntas
uppvisa ett underskott på 1,5 procent av BNP
2013. Med den framlagda politiken beräknas
sparandet förbättras successivt till ett överskott
på 1,2 procent av BNP 2017. Mot slutet av
samma år beräknas också resursutnyttjandet i
den svenska ekonomin åter ha kommit i balans.
Den konsoliderade bruttoskulden beräknas
komma att uppgå till 42,7 procent av BNP 2014
och väntas därefter minska till 34,8 procent av
BNP 2017. En närmare redogörelse för den
offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo
och statsskuld ges i avsnitt 9.
Fortsätta att ta itu med riskerna med den
privata skuldsättningen
En hög skuldsättning hos hushåll och företag
liksom en omfattande internationell verksamhet
hos banker kan utgöra risker för den finansiella
stabiliteten. Ett instabilt finansiellt system kan
leda till en svag ekonomisk utveckling och hög
arbetslöshet. Det finns också en risk att en hög
privat skuldsättning kan utgöra ett hot mot den
makroekonomiska balansen. Flera faktorer talar
dock för att dessa risker inte är förhållandevis
höga i nuvarande läge. Regeringen följer
utvecklingen av den privata skuldsättningen och
är beredd att vidta åtgärder för att motverka en
ohållbar skulduppbyggnad som kan hota en
ekonomisk återhämtning.
665
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De svenska hushållens skuldkvot, dvs.
skulderna som andel av de disponibla
inkomsterna, har sedan 2010 stabiliserats vid ca
170 procent. Trots en uppgång från den genomsnittliga nivån på strax över 100 procent under
1980- och 1990-talet finns det faktorer som talar
för att risken är låg för att hushållen skulle få
stora besvär att hantera den högre skuldkvoten.
Räntekvoten, det vill säga räntekostnaderna efter
skatteavdrag som andel av de disponibla
inkomsterna, ligger under genomsnittet för de
senaste 30 åren. Ett lägre ränteläge kan alltså ha
bidragit till att hushållen kunnat bära en större
skuld, utan att det ökat riskerna för den
makroekonomiska och finansiella stabiliteten.
I sammanhanget är det relevant att beakta
hushållens skuldsättningsbeteende i ljuset av
deras sparbeteende. Samtidigt som hushållens
skulder har ökat snabbt, har deras nettosparande
varit positivt. Samma mönster går inte att
observera i exempelvis Irland och Spanien, där
sparandet har varit negativt under stora delar av
perioden. Skuldökningen hos svenska hushåll
har alltså gått hand i hand med en
tillgångsökning och några tendenser till överinvesteringar går inte att utläsa.
Finansiella kriser har visat sig vara mycket
kostsamma och utgör därför ett allvarligt hot
mot en stabil ekonomisk utveckling och de
offentliga finanserna. Arbetet med att säkerställa
ett stabilt finansiellt system i spåren av den
finansiella krisen är därför högt prioriterat av
regeringen. Stabiliteten på de finansiella
marknaderna har successivt stärkts sedan
finanskrisens mest intensiva period hösten 2008.
Detta har till stor del skett genom en
kombination av åtgärder som stärkt det
finansiella systemets motståndskraft.
För att minska riskerna med den privata
skuldsättningen och stärka den finansiella
stabiliteten beslutade Finansinspektionen hösten
2010 om ett allmänt råd för lån med bostaden
som pant. Det s.k. bolånetaket innebär att nya
lån inte bör överstiga 85 procent av bostadens
marknadsvärde. Finansinspektionens uppföljningar 2012 och 2013 har visat att belåningsgraderna
har minskat, och att andelen hushåll med nya lån
över 85 procent har halverats sedan 2009 och nu
uppgår till ca 10 procent.
Finansinspektionens uppföljning 2013 visar
vidare att närmare 90 procent av hushållen med
belåningsgrader över 75 procent amorterar. Det
innebär att bankerna följer Svenska Bank666

föreningens rekommendation om amortering på
lån med en belåningsgrad över 75 procent.
Uppföljningen visar också att samtliga hushåll
som har tagit blancolån amorterar på dessa.
För att säkerställa att bankerna håller en
kapitalbas som täcker riskerna i den svenska
bolåneportföljen införde Finansinspektionen i
maj 2013 ett riskviktsgolv på 15 procent för
svenska bolån. Högre riskvikter gör att
bankerna, givet den befintliga utlåningen, kan
behöva finansiera sig med mer s.k.
kärnprimärkapital, vilket är det kapital som först
absorberar förluster. Åtgärden bedöms i viss
mån öka kostnaden för bankernas finansiering. I
förlängningen kan det leda till att bankerna ser
över sin låneportfölj och att bolån i allmänhet
blir något dyrare. Samtidigt förväntas riskerna i
bankernas verksamhet minska, vilket är till gagn
för såväl bankerna, deras kunder och ekonomin i
stort.
Storleken på bankernas kapitalbas påverkas
även av de s.k. Basel-reglerna. Regeringen är
positiv till Basel 3-överenskommelsen och att
den ska implementeras i EU. Regeringens
tydliga ambition är att de fyra storbankerna i
Sverige bör ha 10 procents kärnprimärkapital
som andel av riskviktade tillgångar 2013 och
12 procent 2015.
För att stärka konsumentperspektivet och
samtidigt
förbättra
transparensen
och
stabiliteten i den finansiella sektorn har
regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att
utreda möjliga åtgärder för hur bankerna ska
kunna öka kundernas insyn i räntans
bestämningsfaktorer vid tecknandet av bolån.
Finansinspektionen ska även utreda om det går
att ställa krav på bankerna om att ge nya
bolånekunder individuellt anpassade råd om
värdet av att amortera.
Regeringen har vidare initierat ett lagstiftningsarbete som syftar till att skapa en
rättvis modell för beräkning av s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsinlösen av bundna
bostadslån. Genom att minska ränterisken för
bundna lån är det möjligt att öka efterfrågan på
lån med längre räntebindningstider.
Sedan den 1 januari 2013 begränsas företagens
möjligheter till ränteavdrag avseende interna lån.
Begränsningen infördes för att skydda den
svenska bolagsskattebasen mot skatteplanering.
Som en följd förväntas den interna skuldsättning
som görs i skatteplaneringssyfte att minska.
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På företagsområdet har sänkningen av
bolagsskattesatsen 2013 från 26,3 procent till 22
procent bidragit till att minska företagens
incitament till lånefinansiering.
Företagsskattekommittén har i uppdrag att ta
fram ett förslag avseende hur den skattemässiga
behandlingen av lånat och eget kapital kan
likställas. Förslaget, som ska redovisas senast den
31 mars 2014, förväntas ytterligare minska
incitamenten till lånefinansiering.
En ekonomisk återhämtning ska vila på robust
grund där obalanser i ekonomin undviks.
Arbetet med att stärka stabiliteten i det
finansiella systemet prioriteras därför fortsatt
högt av regeringen. Som ett led i detta arbete
föreslår regeringen i denna proposition att
Finansinspektionen ska få det huvudsakliga
ansvaret för verktygen för finansiell stabilitet,
t.ex. över den s.k. kontracykliska kapitalbufferten. För att stärka förutsättningarna för
Finansinspektionen att bidra till ett väl
fungerande finansiellt system föreslår regeringen
i denna proposition att ytterligare 100 miljoner
kronor samlat tillförs myndigheten 2014-2016.
Vidare avser regeringen att inrätta ett formellt
finansiellt stabilitetsråd, bestående av företrädare
för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken
och Riksgäldskontoret. Rådet ska ge möjlighet
till samråd och informationsutbyte. Rådets
arbete ska omfatta såväl krisförebyggande
verksamhet som eventuell krishantering.
Regeringen följer utvecklingen av hushållens
skuldsättning och prövar behovet av att vidta
ytterligare åtgärder om indikatorer visar att
skuldsättningen ökar på ett sätt som förstärker
riskerna för obalanser i ekonomin.
En närmare redogörelse för regeringens syn
på riskerna med den privata skuldsättningen och
regeringens politik på detta område återfinns i
avsnitt 1.8 och fördjupningsrutan Hushållens
skuldsättning.

nybyggda hyresbostäder kan undantas från
bruksvärdesprövning ändrats så att denna period
förlängts från 10 år till 15 år. Analyser görs
fortlöpande av hur hyressättningssystemet kan
förbättras. Hänsyn måste härvid tas dels till
behovet av att vinna erfarenheter av redan gjorda
reformer, dels till den viktiga roll parterna på
hyresbostadsmarknaden har när det gäller
hyressättningen. En särskild utredare, med
uppdrag att se över hyresrättens förutsättningar,
har lämnat förslag till hur vissa hinder för
nyproduktion av hyresrätter kan tas bort (SOU
2012:88). Förslaget bereds inom Regeringskansliet.
Regeringen har en omfattande reformagenda
avseende de olika regelverk som påverkar planoch byggprocessen. Det handlar om regelverket
för planprocessen i vid mening, handläggningstiderna hos myndigheterna, möjligheterna att
överklaga, reglerna och tillämpningen av reglerna
gällande buller, riksintressen, strandskydd m.m.
För att korta handläggningstiderna för
överklagande av bygglov- och detaljplaner
tilldelades länsstyrelserna samt mark- och
miljödomstolarna i budgeten för 2013 ökade
resurser. Regeringen har vidare preciserat
inriktningsmål för länsstyrelsernas handläggningstider och också låtit analysera hur
processerna kan effektiviseras. I maj 2013
tillsattes en utredning med uppgift att överväga
förändringar i instansordningen för överklagande av kommunala beslut, överväga en
koncentration av handläggningen till färre
länsstyrelser, bedöma om det finns skäl att se
över sakägarkretsen vid överklagande av bygglov
samt utreda lämpligheten av att införa en avgift
för överklagande.
I syfte att skapa ökad förutsägbarhet,
tydlighet och transparens i planprocessen har
regeringen tillsatt eller avser tillsätta utredningar
på området:

Öka effektiviteten på bostadsmarknaden
Den reguljära hyresmarknaden fyller en viktig
funktion för rörligheten på bostadsmarknaden.
För att förbättra investeringsförutsättningarna
och öka drivkrafterna för nybyggnation av
hyresrätter har regeringen vidtagit en rad
åtgärder. Regeringen fortsätter arbetet med att
förbättra det regelverk som påverkar nyproduktion av hyresrätter.
Från och med den 1 januari 2013 har de
särskilda regler som möjliggör att hyran för

-

Plangenomförandeutredningen har i ett
delbetänkande föreslagit att en taxebaserad
avgift för att finansiera utbyggnaden av
vissa kommunala gator och parker ska
införas
samt
en
lagreglering
av
exploateringsavtalen (SOU 2012:91).
Utredningen
har
vidare
i
sitt
slutbetänkande (SOU 2013:34) föreslagit
åtgärder som syftar till att förenkla och
förkorta plan- och bygglovsprocessen.
Mot bakgrund av utredningens förslag
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-

-

-

kommer regeringen att föreslå regelförändringar som leder till en effektivare
och snabbare planering av bostadsbyggandet.
Byggkravutredningen har bl.a. kartlagt
kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i
plan- och bygglagen (2010:900), plan- och
byggförordningen
(2011:338)
samt
Boverkets byggregler (SOU 2013:10).
Regeringen avser att fortsätta arbetet med
att
förenkla
förutsättningarna
för
byggande och begränsa möjligheterna för
kommuner att ställa särkrav om tekniska
egenskaper enligt den inriktning som
föreslås i ett delbetänkande från
Byggkravsutredningen (SOU 2012:86).
Som en följd av detta ska nivån på vissa
nationella egenskapskrav avseende energiprestanda skärpas.
Bullersamordningsutredningen har lämnat
förslag till en ökad samordning av
bestämmelserna i plan- och bygglagen och
miljöbalken för att möjliggöra bostadsbyggande i bullerutsatta lägen (SOU
2013:5).
Bestämmelserna i miljöbalken om skydd av
områden av riksintresse, dvs. områden som
är av betydelse för hela landet
(riksintressesystemet), har visat sig vara
svåra att tillämpa. Då det är angeläget att
riksintressesystemet är ändamålsenligt
utformat och enkelt att tillämpa i den
kommunala
planeringen
och
vid
tillståndsprövning avser regeringen att
tillkalla en särskild utredare med uppgift
att göra en översyn av de relevanta
bestämmelserna i miljöbalken.

Förslagen från dessa utredningar kommer att
beredas inom Regeringskansliet och regeringen
har för avsikt att återkomma till riksdagen med
förslag till åtgärder.
I avsnitt 1.4.3 och utgiftsområde 18 i denna
proposition redogörs närmare för regeringens
politik för att öka effektiviteten på
bostadsmarknaden.
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Förbättra deltagandet på arbetsmarknaden för
lågutbildade ungdomar och personer med
invandrarbakgrund m.m.
Rekommendationen på arbetsmarknadsområdet
ligger helt i linje med regeringens politik för att
föra Sverige mot full sysselsättning genom
minskat utanförskap. Full sysselsättning är
regeringens främsta mål och den ekonomiska
politik som redovisas i denna proposition
fokuserar i hög grad på att öka sysselsättningen,
stärka drivkrafterna till arbete och minska
trösklarna in på arbetsmarknaden. För många
människor med låga inkomster lönar det sig
fortfarande inte tillräckligt att gå från
utanförskap till arbete. Därför är jobbskatteavdraget en central del i regeringens politik för
att varaktigt höja sysselsättningen och minska
utanförskapet. För att stärka hushållens
ekonomi, minska utanförskapet, öka den
varaktiga sysselsättningen och antalet arbetade
timmar samt göra det mer attraktivt att utbilda
sig föreslår regeringen en ytterligare förstärkning
av jobbskatteavdraget och en höjning av den
nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
Vad gäller åtgärder som är mer direkt
relaterade till EU:s rekommendation på
arbetsmarknadsområdet lämnar regeringen i
denna proposition förslag till förstärkningar av
insatserna inriktade på att öka sysselsättningen
och minska utanförskapet bland långtidsarbetslösa och de som av andra skäl har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för regeringens reformarbete är att
arbetsmarknaden måste bli mer inkluderande
och flexibel. I detta arbete har arbetsmarknadens
parter en viktig roll och ett omfattande arbete
har därför bedrivits inom ramen för de s.k.
trepartssamtalen. Detta har resulterat i konkreta
förslag till åtgärder som redovisas i denna
proposition.
Enligt
regeringen
krävs
betydande
förändringar i övergången mellan skola och
arbetsliv och nya vägar in på arbetsmarknaden
för att varaktigt minska arbetslösheten bland
unga. I denna proposition föreslås därför en rad
reformer för att snabba upp flödet mellan studier
och arbete och för att minska långtidsarbetslösheten bland unga.
Avgörande steg för nya och bredare vägar till
arbete har tagits inom ramen för trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter genom en ökad användning
av
s.k.
yrkesintroduktionsanställningar.
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Regeringen föreslår i denna proposition att stöd
lämnas till arbetsgivare för att uppmuntra
anställning av unga inom de yrkesintroduktionsavtal som parterna tecknat. Det
statliga stödet till yrkesintroduktionen föreslås
bli utformat som en lönesubvention och ett
ekonomiskt stöd till arbetsgivarna för
handledning.
En viktig åtgärd för att öka ungas
anställningsbarhet och göra unga mer jobbklara
efter avslutad yrkesutbildning är att öka
omfattningen
och
kvaliteten
på
det
arbetsplatsförlagda lärandet. Regeringen föreslår
därför i denna proposition ett antal åtgärder för
att
förbättra
såväl
den
skolförlagda
yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen samt
för att få fler elever att välja yrkesprogram på
gymnasiet.
Regeringen föreslår också en mer riktad
nedsättning av socialavgifterna i syfte att
ytterligare öka efterfrågan på de unga som
främst bedöms vara i behov av en subvention för
att komma in på arbetsmarknaden.
Vidare föreslås i denna proposition åtgärder
riktade till unga som står längre ifrån
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken
spelar här en viktig roll för att rusta och matcha
arbetslösa unga till jobb eller utbildning. För att
ge ungdomar ett individanpassat stöd avsätter
regeringen medel för att öka antalet
arbetsförmedlare.
Unga utan fullföljd gymnasieutbildning har en
särskilt utsatt position på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår därför även satsningar för att
inom arbetsmarknadspolitiken tydliggöra vägen
till utbildning.
Regeringen föreslår i denna proposition ett
antal förändringar för att stärka måluppfyllelsen i
det statliga etableringsuppdraget som omfattar
flyktingar och vissa av deras anhöriga. Ett sådant
förslag innebär att inkomstavräkningen för
etableringstillägg avskaffas för att ytterligare
minska marginaleffekterna för arbetsinkomster
för individer i etableringsuppdraget.
Antalet nyanlända personer förväntas förbli
högt de närmaste åren. Regeringen föreslår
därför bl.a. en kompletterande ersättning till
kommuner som har ett högt mottagande i
förhållande till sin befolkning. Vidare föreslås att
Arbetsförmedlingens bosättningsansvar för
personer som bor i ett eget boende enbart ska
gälla dem som har behov av att flytta av
arbetsmarknadsskäl. Dessa åtgärder förväntas

minska ledtiderna och öka effektiviteten i
etableringsprocessen.
En väl fungerande utbildning i svenska är av
stor vikt för att förbättra arbetsmarknadssituationen för utrikes födda. Regeringen
föreslår därför åtgärder för att förbättra
kunskaperna i svenska språket för nyanlända.
Regeringen föreslår även ytterligare platser för
kompletterande utbildning av lärare och en
förstärkning av den tidigare satsningen på
kompletterande utbildningar för att upprätthålla
de anvisade helårsstudieplatserna. Utrikes födda
har svårare att hitta ett arbete som motsvarar
deras kompetensnivå. Kompletterande utbildningar för utrikes födda akademiker har visat sig
underlätta deras inträde på arbetsmarknaden på
rätt kompetensnivå.
Regeringen aviserar vidare i denna proposition
att ett system med s.k. nystartszoner ska införas.
Nystartzoner är ett ytterligare verktyg för att
minska utanförskapet i de områden där flest
personer saknar sysselsättning, har låg utbildning
och får långvarigt försörjningsstöd.
För
att
förbättra
långtidsarbetslösas
möjligheter att komma i arbete föreslås i denna
proposition ett antal åtgärder. De individer som
drabbas av långtidsarbetslöshet ska erbjudas
aktiva insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin. För att öka arbetsgivarnas vilja att
anställa långtidsarbetslösa personer föreslås att
det särskilda anställningsstöd som erbjuds
långtidsarbetslösa ska kunna ges i två år. Vidare
föreslås att den tillfälliga höjningen av
handledarstödet i sysselsättningsfasen permanentas.
Regeringen föreslår även en fyraårig satsning
på tillfälliga anställningar vid Samhall.
Anledningen är att en relativt stor andel av
deltagarna i sysselsättningsfasen har nedsatt
arbetsförmåga och behovet av stöd för att
komma i arbete är ofta stort.
För att fler arbetsgivare ska våga anställa en
långtidsarbetslös person är det viktigt att
Arbetsförmedlingen erbjuder ett aktivt stöd inte
bara innan utan även under anställningen. För att
ge arbetsförmedlare mer tid till aktiva
förmedlingsinsatser, bl.a. i form av arbetsgivarkontakter, avser regeringen att genomföra en
översyn av de arbetsmarknadspolitiska regelverken.
En väl fungerande arbetsmarknad måste
präglas av en god förmåga att ställa om i takt
med strukturomvandlingar och ekonomiska
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kriser. Samtidigt som företag behöver flexibilitet
för att kunna anpassa produktionen efter nya
förutsättningar måste arbetstagares behov av
trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet
tillgodoses. Regeringen avser att stödja de
initiativ
till
omställningsmöjligheter
på
arbetsmarknaden som tas av arbetsmarknadens
parter.
För en mer utförlig redogörelse för
regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, se
avsnitt 1.3 samt utgiftsområdena 14 och 16 i
denna proposition.
Vad gäller utvärderingen av effektiviteten av
den sänkta mervärdesskattesatsen på restaurangoch cateringtjänster kommer Konjunkturinstitutet, Skatteverket och myndigheten
Tillväxtanalys att presentera vissa utvärderingsresultat i januari 2014. De långsiktiga effekterna
av reformen kommer att presenteras i början av
2016.

12.3

Finanspolitiska rådets
bedömningar

Finanspolitiska rådet har till uppgift att
utvärdera måluppfyllelsen och inriktningen på
finanspolitiken, bedöma om finanspolitiken
bidrar till en uthållig hög tillväxt och sysselsättning samt analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och
lång sikt. Rådet ska också granska om grunderna
för den ekonomiska politiken är tydligt
presenterade
i
regeringens
ekonomiska
propositioner. Vidare ska rådet bedöma
kvaliteten i regeringens underlag och
beräkningsmodeller samt verka för en ökad
samhällsdebatt om den ekonomiska politiken.
Den 15 maj 2013 lämnade Finanspolitiska
rådet sin årliga rapport till regeringen (Svensk
finanspolitik 2013). I detta avsnitt redovisas
rådets
huvudsakliga
bedömningar
och
rekommendationer tillsammans med en kort
redogörelse för regeringens syn på dessa.
Finanspolitiken är i huvudsak väl avvägd, men en
plan för återgång till överskott bör presenteras

Rådets samlade bedömning är att finanspolitiken
i huvudsak är väl avvägd. Rådet anser dock att
målkonflikten mellan det kortsiktiga stabilise670

ringspolitiska perspektivet och överskottsmålet
formulerat över konjunkturcykeln bör belysas
bättre i regeringens propositioner.
Rådet konstaterar att de indikatorer som
regeringen redovisar pekar på att överskottsmålet inte uppnås. Rådet bedömer att det
kommer att ställas stora krav på finanspolitiken
för att målavvikelsen ska kunna korrigeras. För
att upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket anser rådet att regeringen
bör presentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska kunna nås.
Regeringen anser att det av stabiliseringspolitiska skäl är motiverat att överskottsmålet är
formulerat som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Det är nödvändigt att ta hänsyn till
konjunkturläget vid utformningen av finanspolitiken och det finansiella sparandet i offentlig
sektor bör därför ligga under målnivån på
1 procent av BNP när resursutnyttjandet är lågt.
Överskottsmålet stödjer därigenom en finanspolitik som motverkar stora konjunktursvängningar (se avsnitt 1.2 och fördjupningsrutan Finanspolitiken och överskottsmålet).
Regeringen har i skrivelsen Ramverk för
finanspolitiken lagt fast ett antal principer för
hur en aktiv stabiliseringspolitik bör bedrivas för
att vara förenlig med överskottsmålet (skr.
2010/11:79). Enligt dessa principer kan
regeringen temporärt avvika från den målsatta
nivån av stabiliseringspolitiska skäl, förutsatt att
förtroendet för finanspolitiken upprätthålls. För
att överskottsmålet ska fungera som ett ankare
för finanspolitiken är det också viktigt att
etablera en trovärdig bana tillbaka till den
målsatta nivån vid avvikelser. Om det finansiella
sparandet bedöms ligga varaktigt under den
målsatta nivån i ett läge med lågt resursutnyttjande bör sparandet stärkas i en takt som
inte äventyrar tillväxten. Denna princip gäller
under förutsättning att det finns förtroende för
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Regeringen delar rådets bedömning att
finanspolitiken är väl avvägd. Regeringen
instämmer vidare i rådets bedömning att det kan
finnas potentiella målkonflikter mellan det
kortsiktiga stabiliseringspolitiska perspektivet
och överskottsmålet. Det bör samtidigt noteras
att det finanspolitiska ramverket är konstruerat
för att hantera sådana målkonflikter och att
dessa avvägningar utförligt behandlas i de
ekonomiska propositionerna (se t.ex. avsnitt 5 i
denna proposition).
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De indikatorer som används för uppföljning
av överskottsmålet pekar på att det finansiella
sparandet för närvarande ligger under den
målsatta nivån. Detta är i linje med det
finanspolitiska ramverket eftersom resursutnyttjandet är lågt.
Arbetslösheten steg kraftigt i samband med
finanskrisen och väntas ligga kvar på höga nivåer
också de närmaste åren. Den fortsatta internationella lågkonjunkturen gör att det tar lång
tid innan arbetslösheten minskar påtagligt. Även
om BNP-tillväxten väntas ta fart 2014 kommer
det att finnas gott om lediga resurser i svensk
ekonomi
under
flera
år
framöver.
Finanspolitiken bör därför, inom ramen för
överskottsmålet och utgiftstaket, stödja
ekonomin och förhindra att arbetslösheten biter
sig fast. Det finns ett stort förtroende för
Sveriges offentliga finanser, vilket ger utrymme
för att 2014 bedriva en finanspolitik som stödjer
arbetsmarknaden.
För att bevara det starka förtroendet för
finanspolitiken är det samtidigt viktigt att det
finansiella sparandet visar ett överskott om
1 procent av BNP vid ett balanserat
resursutnyttjande. Takten i återgången till
1 procent bör, i enlighet med det finanspolitiska
ramverket och ovan nämnda stabiliseringspolitiska principer, anpassas efter läget på
arbetsmarknaden
och
utvecklingen
av
resursutnyttjandet. En allt för snabb återgång till
överskott riskerar att leda till en försämrad
utveckling på arbetsmarknaden. Det är rimligt
att återvända till ett sparande om 1 procent av
BNP först när resursutnyttjandet närmat sig
balans för att därigenom säkra en stabil tillväxt
och lägre arbetslöshet. Enligt nuvarande prognos
förväntas det finansiella sparandet vara
1,2 procent 2017.
För att ett överskott om 1 procent av BNP
ska uppnås när resursutnyttjandet är balanserat
krävs en stor återhållsamhet i finanspolitiken
framöver. Budgetutrymmet bedöms vara mycket
begränsat de närmaste åren. Det innebär att nya
reformer i högre utsträckning än tidigare
kommer att kräva finansiering.
Finanspolitikens inriktning

Rådet drar slutsatsen att finanspolitiken i
budgetpropositionen för 2013 och 2013 års
ekonomiska vårproposition inte ger några

ytterligare stimulanser till den totala efterfrågan.
Ur ett rent stabiliseringspolitiskt perspektiv
menar rådet att det hade varit motiverat med en
mer expansiv politik under 2013. Rådet stödjer
att regeringen har beredskap för temporära
åtgärder om akut behov av konjunkturstimulans
uppstår under 2013 och 2014. Utrymmet för
mer expansiv finanspolitik är dock begränsat
enligt rådet. Rådet anser att ytterligare expansiva
åtgärder i nuvarande konjunkturläge måste
kompletteras med budgetförstärkningar när
konjunkturen vänt uppåt för att inte
överskottsmålet ska komma i fara.
Ett vanligt mått på finanspolitikens inriktning
är förändringen av det strukturella sparandet.
Som rådet påpekar kan den sammantagna
finanspolitiken i budgetpropositionen för 2013
och 2013 års ekonomiska vårproposition sägas
vara neutral utifrån detta mått. Den bedömda
förändringen av det strukturella sparandet har
dock reviderats något i förhållande till
bedömningen i vårpropositionen, vilket innebär
en svagt expansiv finanspolitik 2013 och en
något starkare expansiv finanspolitik 2014. 186
Vidare ger en försvagning av det strukturella
sparandet inte endast positiva effekter för ett
enskilt år, utan påverkar efterfrågan i ekonomin
positivt under de närmast följande åren. Den
förda finanspolitiken för 2013 bör därför ses i
ljuset av den sammantaget mycket stora
försvagningen av det strukturella sparandet som
skett sedan 2009.
Därtill bör noteras att förändringen av det
strukturella sparandet är ett osäkert mått på
finanspolitikens inriktning. För att bedöma
inriktningen krävs en bredare analys som beaktar
flera aspekter av den ekonomiska politiken.
Även det faktiska sparandet och dess
sammansättning
är
av
betydelse
för
bedömningen av hur expansiv finanspolitiken är.
Budgetpropositionen för 2013 innehöll en rad
expansiva förslag som bidrar till att hålla uppe
efterfrågan i ekonomin och i 2013 års
ekonomiska
vårproposition
presenterades

186 Bedömningen i denna proposition är att det strukturella sparandet

försvagas med 0,1 procentenheter 2013, jämfört med en bedömd
förstärkning

om

0,1

procentenheter

i

2013

års

ekonomiska

vårproposition. För 2014 bedöms det strukturella sparandet försvagas
med 0,3 procentenheter, jämfört med bedömningen om en förstärkning
om 0,5 procentenheter i 2013 års ekonomiska vårproposition.
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ytterligare förslag för att stödja en konjunkturåterhämtning.
Regeringen
följer
kontinuerligt
den
ekonomiska utvecklingen och har, som rådet
framhåller, beredskap att vidta ytterligare
åtgärder om så skulle krävas. Fokus för
finanspolitiken i denna proposition är att stödja
ekonomin och det är därför viktigt att prioritera
åtgärder som är effektiva både vad gäller att
stabilisera konjunkturläget och att möta de
långsiktiga tillväxtutmaningarna. Fokus bör
därför ligga på strukturellt riktiga permanenta
åtgärder.
Finanspolitiken är långsiktigt hållbar

Rådet bedömer att finanspolitiken är förenlig
med långsiktigt hållbara offentliga finanser och
att utgiftstaken inte är hotade. Rådet är positivt
till Pensionsåldersutredningens förslag om att
höja pensionsåldern och anser att detta skulle
bidra till att stärka de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.
Regeringen delar rådets uppfattning att
finanspolitiken är långsiktigt hållbar. Detta stöds
av Finansdepartementets egna beräkningar,
liksom av bedömningar från Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen.
Pensionsåldersutredningens förslag om att höja
vissa åldersgränser inom ålderspensionssystemet
bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Utvecklingen av bostadspriserna

Rådet anser att de svenska bostadspriserna
sannolikt ligger i intervallet från att vara i linje
med fundamentala faktorer till att vara något
övervärderade. Risken för en stor och abrupt
priskorrigering bedöms av rådet i nuläget som
begränsad.
Regeringen delar rådets bedömning att
bostadsprisernas utveckling i huvudsak torde
kunna förklaras av fundamentala faktorer. Även
Riksbankens utredning om riskerna på den
svenska bostadsmarknaden187 har visat att det
finns rationella förklaringar till huspriserna och

187 Se Riksbankens utredning av risker på den svenska bostadsmarknaden

(Riksbanken 2010).
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att risken för ett snabbt och kraftigt prisfall är
begränsad.
De kraftiga prisfall som skett i vår omvärld de
senaste åren har haft betydande negativa
realekonomiska effekter och regeringen följer
utvecklingen
av
bostadspriserna
noga.
Prisutvecklingen och hushållens skuldsättning
kan också utgöra en potentiell risk för den
finansiella stabiliteten. Regeringen och berörda
myndigheter har redan vidtagit flera åtgärder för
att minska riskerna med den höga
skuldsättningen (se avsnitt 1.8 och fördjupningsrutan Hushållens skuldsättning). Regeringen
följer fortsatt noga utvecklingen av hushållens
skuldsättning och har beredskap att vidta
ytterligare åtgärder om indikatorer visar att
skuldsättningen ökar på ett sätt som förstärker
riskerna för obalanser i ekonomin.
Bostadsmarknadens funktionssätt

Rådet konstaterar att en bättre fungerande
bostadsmarknad bidrar till en ökad rörlighet på
arbetsmarknaden och till en högre ekonomisk
tillväxt. En viktig målsättning bör enligt rådet
vara att förbättra utnyttjandet av det befintliga
bostadsbeståndet. Rådet anser att regeringen bör
ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i syfte
att i ett sammanhang hantera frågor om
byggande, fastighets- och reavinstbeskattning,
ränteavdrag och bruksvärdessystemet.
Regeringen delar rådets uppfattning att en väl
fungerande bostadsmarknad är av stor betydelse
för tillväxten och arbetsmarknadens funktionssätt. Som rådet påpekar är en viktig del i detta att
förbättra utnyttjandet av det befintliga
bostadsbeståndet. Regeringen har sedan tillträdet
genomfört en rad reformer för att förbättra
användandet av det befintliga bostadsbeståndet,
bl.a. de förenklingar av privatbostadsuthyrning
som trädde i kraft den 1 februari 2013.
Regeringen har även vidtagit åtgärder för att öka
utbudet av bostäder, däribland den sänkta
fastighetsavgiften för flerbostadshus och den
förlängda tiden för presumtionshyror som gäller
fr.o.m. 1 januari 2013. En rad förslag till
förändringar av bostadsmarknaden och plan- och
byggprocessen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
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Makroprognoser och jämförelser med andra
bedömare

Rådet konstaterar att budgetpropositionen för
2013 byggde på en makroprognos för 2013 som
avvek kraftigt från prognoserna från andra
institut. Rådet anser att större avvikelser från
andra prognosmakare ska redovisas och
motiveras
utförligt
i
de
ekonomiska
propositionerna. Rådet välkomnar vidare den
mer utvecklade redovisningen i 2013 års
ekonomiska vårproposition av revideringen av
potentiell BNP jämfört med budgetpropositionen och anser att regeringen även bör
redovisa och kommentera större avvikelser från
andra bedömare.
Prognoser är alltid behäftade med stor
osäkerhet. Regeringen instämmer i att den
makroprognos som gjordes i samband med
budgetpropositionen för 2013 avvek från många
andra bedömares. Samtidigt bör noteras att
regeringens prognos var den första som byggde
på ett preliminärt utfall för BNP avseende andra
kvartalet 2012. Detta utfall reviderades
sedermera ned kraftigt. Under hösten 2012
justerade flertalet bedömare ned sina prognoser
mot bakgrund av det reviderade BNP-utfallet
och den tilltagande oron i omvärlden.
Att det görs oberoende prognoser av ett
flertal externa aktörer är viktigt för det offentliga
samtalet och bidrar till en högre kvalitet i de
ekonomiska bedömningarna. Regeringen delar
rådets uppfattning att avvikelser från andra
bedömare bör redovisas och motiveras i de
ekonomiska
propositionerna.
I
denna
proposition görs jämförelser med Europeiska
kommissionen och Konjunkturinstitutet och
större skillnader i förhållande till regeringens
prognoser motiveras. Sådana jämförelser är
också i linje med det förslag till ändring av
budgetlagen som regeringen lämnar i denna
proposition med anledning av EU-direktivet om
krav på medlemsstaternas budgetramverk (se
avsnitt 12.1.2).
Vad gäller redovisningen av revideringar av
potentiell BNP instämmer regeringen i rådets
uppfattning att betydande förbättringar
genomförts
i
2013
års
ekonomiska
vårproposition. Regeringen fortsätter arbetet
med en tydligare och mer transparent
redovisning i de ekonomiska propositionerna. I
denna proposition görs jämförelser med
Europeiska kommissionen och Konjunktur-

institutet och större avvikelser motiveras även
beträffande BNP-gapen.
Det strukturella sparandet

Rådet betonar liksom tidigare att metoderna för
att beräkna strukturellt sparande i offentlig
sektor bör ses över. Rådet anser att en
disaggregerad ansats är mer relevant, särskilt vid
stora störningar i ekonomin. Den aggregerade
metod som regeringen använder har enligt rådet
uppenbara svagheter. Rådet menar att enkla
beräkningar baserade på Konjunkturinstitutets
disaggregerade metod tyder på att skillnaden
enskilda år kan vara över 1 procent av BNP,
vilket kan ha stor betydelse för bedömningen av
finanspolitiken.
Det strukturella sparandet utgör en viktig del
av uppföljningen av överskottsmålet och
bedömningen av finanspolitikens inriktning.
Regeringen delar rådets uppfattning att den
nuvarande metoden för att beräkna det
strukturella sparandet har brister. Det bör dock
noteras att beräkningen av det strukturella
sparandet är förknippad med stor osäkerhet.
Detta gäller oavsett vilken metod som används
och det finns inga entydiga belägg för att
alternativa metoder ger bättre bedömningar.
Regeringen arbetar kontinuerligt med att
förbättra den ekonomiska analysen och i
Regeringskansliet pågår ett arbete med att se
över beräkningarna av det strukturella sparandet.
Risker på budgetens utgiftssida

Rådet rekommenderar att beskrivningen av de
s.k. takbegränsade utgifterna kompletteras med
en bedömning av utgiftsrisker. Sådana
bedömningar saknas enligt rådet i stort sett helt i
de ekonomiska propositionerna. Rådet anser att
regeringen också bör redovisa prognosmetoderna för de regelstyrda transfereringsutgifterna, gärna i en särskild bilaga, och
tydligare beskriva anslagsutvecklingen i termer
av volym och genomsnittskostnad där detta är
relevant.
Regeringen instämmer i rådets bedömning att
redovisningen av risker på budgetens utgiftssida
och prognoserna för transfereringsutgifterna kan
utvecklas. Regeringen arbetar kontinuerligt med
att förbättra redovisningen och transparensen i
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de ekonomiska propositionerna och denna
proposition innehåller en tydligare redovisning
av risker på budgetens utgiftssida (se avsnitt
8.1.4). Regeringen ser dock inga skäl att redovisa
prognosmetoderna
för
de
regelstyrda
transfereringsutgifterna i en särskild bilaga.
Bolagsskattesänkningen

Rådet noterar att sänkningen av bolagsskatten är
den enskilt mest kostsamma åtgärden i kronor
räknat i budgetpropositionen för 2013. Rådet
har inga avgörande invändningar mot detta steg.
Rådet konstaterar att regeringen valde att inte
invänta Företagsskattekommitténs förslag, men
att sänkningen bör ses mot bakgrund av att
skattesatserna är på väg ned i många länder.
Rådet anför att det därför hade varit svårt för
Sverige att vänta med en skattesänkning. I
samband med bolagsskattesänkningen skärptes
reglerna för ränteavdragsbegränsningar för
företag. Rådet anser att de beräknade intäkterna
av denna skärpning måste betraktas som mycket
osäkra.
Regeringen anser att det var viktigt att sänka
bolagsskatten för att stärka den svenska
konkurrenskraften och värna den svenska
skattebasen. Regeringen instämmer vidare i
rådets bedömning att det hade varit svårt att
vänta med en sänkning av bolagsskattesatsen
mot bakgrund av att skattesatsen är på väg ned i
många länder.
I syfte att motverka skattedrivna upplägg
skärptes reglerna för ränteavdragsbegränsningar i
samband med sänkningen av skattesatsen.
Regeringen delar rådets bedömning att dessa
inkomstberäkningar är förenade med viss
osäkerhet. Samtidigt bör framhållas att denna
typ av beräkningar som avser regelförändringar
för att motverka skatteplanering alltid är osäkra.
De aktuella beräkningarna bygger på bästa
tillgängliga metoder och Finansdepartementets
beräkningskonventioner.
Klimatförändringarna och det finanspolitiska
ramverket

Rådet konstaterar att de för närvarande bästa
beräkningarna av konsekvenserna för Sverige av
klimatförändringar i nuläget inte föranleder
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några förändringar av det finanspolitiska
ramverket.
Regeringen delar rådets uppfattning.
Inkomstfördelningens utveckling

Rådet menar att tillgänglig statistik från
Statistiska centralbyrån visar att spridningen i
disponibla inkomster ökat sedan 1990-talskrisen,
men att detta huvudsakligen ägde rum under
1990-talet. Enligt rådet har spridningen i
disponibla inkomster mätt med Ginikoefficienten i stort sett varit konstant sedan
2006.
Regeringen instämmer i rådets slutsats.
Utvärdering av FASIT-modellen

Rådet har gjort en granskning av den s.k.
FASIT-modellen som regeringen använder för
fördelningspolitisk analys. Rådet noterar att
modellen är byggd på god vetenskaplig grund,
men att resultaten måste tolkas med större
försiktighet än vad regeringen har visat när
politiken utvärderats. Rådet stöder en fortsatt
utveckling av modellen.
Regeringen delar rådets bedömning att
FASIT-modellen är ett värdefullt verktyg för
fördelningspolitisk analys. Utvecklingen av
modellen
har
bidragit
till
förbättrad
analyskapacitet och större kunskap om
politikens fördelningseffekter. Det finns alltid
skäl att iaktta försiktighet i tolkningen av
resultat från modellsimuleringar. Samtidigt
bedömer regeringen att modellen är robust och
ger tillförlitliga resultat. Regeringen arbetar
kontinuerligt med att förbättra metoderna för
den fördelningspolitiska analysen och instämmer
i bedömningen att det bör ske en fortsatt
utveckling av FASIT-modellen.
Bedömning av effekter på inkomstfördelningen av
jobbskatteavdraget och indexeringstekniken i
budgetprocessen

Rådet har genomfört en rad simuleringar för att
studera fördelningseffekter av indexeringstekniken i budgetprocessen och jobbskatteavdraget. Simuleringarna visar att indexeringstekniken, dvs. det faktum att en rad bidrag inte
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fullt ut följt inkomstutvecklingen över tid, inte
har lett till en ökad inkomstspridning.
Simuleringsresultaten visar vidare att jobbskatteavdraget på marginalen har en betydande effekt
på sysselsättningen. Rådet finner dock inget stöd
för regeringens påstående att jobbskatteavdraget
minskat spridningen i disponibla inkomster
bland hushållen.
Regeringen instämmer i rådets slutsats att den
indexeringsteknik som tillämpas i budgetprocessen inte föranlett någon ökning av
inkomstspridningen.
Regeringen delar vidare rådets bedömning att
jobbskatteavdraget har betydande sysselsättningseffekter. Sammantaget bedöms jobbskatteavdraget leda till stora effekter på
arbetsutbudet och sysselsättningen, framför allt
för dem med lägst inkomster.
Vad gäller rådets analys av jobbskatteavdragets fördelningseffekter bör framhållas att
rådets resultat inte baseras på jobbskatteavdragets fyra genomförda steg. Simuleringen
bygger i stället på det förslag till utökning av
jobbskatteavdraget som remitterades i april 2011
(Fi2011/1936), och som i allt väsentligt
överensstämmer med den förstärkning av
jobbskatteavdraget som föreslås i denna
proposition. Den analyserade utökningen har en
annan fördelningsprofil än de fyra genomförda
stegen och avviker inte från regeringens egen
bedömning i det avseendet. Att rådet
generaliserar
fördelningseffekterna
från
simuleringen av det remitterade förslaget till
jobbskatteavdraget som helhet riskerar dock att
skapa otydlighet i tolkningen av resultaten.
Regeringens analys visar att jobbskatteavdraget som helhet på sikt kommer att stärka
inkomsterna mer för dem med lägre inkomster.
Genom stärkta drivkrafter till arbete, och genom
att de relativt sett största skattelättnaderna
tillfaller dem med låga och medelstora
inkomster, har jobbskatteavdraget en god
fördelningspolitisk profil.
Förmögenhetsstatistik

Rådet efterlyser en löpande och tillförlitlig
statistik över förmögenheter i den privata
sektorn. En sådan statistik vore en värdefull källa
för både makroekonomiska riskbedömningar
och fördelningsanalys. Rådet rekommenderar

regeringen att undersöka möjligheterna att ta
fram sådan statistik på ett kostnadseffektivt sätt.
Regeringen delar rådets bedömning att en god
tillgång till tillförlitlig statistik är viktigt för den
ekonomiska analysen. Det finns dock skäl att
också beakta de integritetsproblem som är
förknippade med insamlande av uppgifter för
förmögenhetsstatistik.
Sammantaget
avser
regeringen inte att för närvarande utreda frågan
vidare.

12.4

Riksrevisionens granskning av
årsredovisningen för staten 2012

Riksrevisionen har för årsredovisningen för
staten 2012 (skr. 2012/13:101) lämnat en
revisionsberättelse utan reservation eller
avvikande mening (dnr Fi2013/1997). Enligt
Riksrevisionens uppfattning är årsredovisningen
i allt väsentligt upprättad i enlighet med 10 kap.
5–10 §§ budgetlagen (2011:203). Riksrevisionens
uttalande omfattar dock inte avsnittet om den
offentliga sektorns finansiella sparande, då
informationen i avsnittet, enligt myndigheten, är
behäftad med olika grader av osäkerhet och inte
är möjlig att verifiera med tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis. Regeringskansliet
för en dialog med Riksrevisionen angående
förutsättningarna för den årliga revisionen av
den offentliga sektorns finansiella sparande.
Riksrevisionen har därutöver i en revisionsrapport till regeringen (dnr Fi2013/1998)
redogjort för iakttagelser som framför allt avser
behov av vissa förtydliganden och möjliga
förbättringar
som
regeringen
enligt
myndigheten bör beakta i de kommande
årsredovisningarna.
I revisionsrapporten lyfter Riksrevisionen
även i år fram behovet av att förtydliga normen
för årsredovisningen för staten. Regeringen
redovisade i årsredovisningen för staten 2012 en
bedömning av en övergång till att tillämpa
internationella
redovisningsstandarder
för
offentlig sektor (IPSAS) fullt ut eller lämpliga
anpassningar av det statliga regelverket till
IPSAS. Regeringen har som ambition att
åstadkomma lämpliga
anpassningar
och
förändringar i det statliga regelverket.
Riksrevisionen anser vidare att det inte är
tillfredställande att redovisningsnormeringen för
statsskulden ska hanteras av den myndighet som
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ansvarar för redovisningen, utan att det behöver
befästas i en mer formell process. Redovisningen
av statsskulden utgår dock från EU-normer för
den officiella statistiken och regeringen ser
därför inget behov av att skapa en ytterligare
norm för hur statsskulden ska redovisas i
årsredovisningen. Regeringen har dock för avsikt
att i årsredovisningen för staten förtydliga de
principer som tillämpas för redovisningen av
statsskulden.
Riksrevisionen
rekommenderar
vidare
regeringen att i årsredovisningen för staten
redogöra för risker förknippade med
förvaltningen av statsskulden och det statliga
ägandet av bolagen. Regeringen lämnar årligen
en särskild skrivelse till riksdagen som utförligt
beskriver utvecklingen och förvaltningen av de
statliga bolagen. Regeringen lämnar på
motsvarande sätt vartannat år en särskild
skrivelse till riksdagen med en utvärdering av
statsskuldens utveckling. Regeringen ser mot
denna bakgrund inga skäl att i årsredovisningen
för staten redogöra för förvaltningen av
statsskulden och det statliga ägandet av bolagen
samt de risker som finns förknippade med dessa
verksamheter.
Riksrevisionen
rekommenderar
även
regeringen att vidareutveckla riskbedömningen
av garanti- och kreditverksamheten och i det
arbetet beakta de förbättringsförslag som anges.
Regeringen rekommenderas att utveckla frågan
om samvariation av förluster och risker samt att
analysera och bedöma garanti- och kreditportföljens storlek. De iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort ligger i linje med hur
regeringen anser att redovisningen av riskerna
bör vidareutvecklas de närmaste åren.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att
tydligare redovisa att myndighetens granskning
sker utifrån risk för väsentliga fel i
årsredovisningen i dess helhet och inte specifikt
beaktar redovisning och förvaltning av EUmedel. Det bör vidare framgå att Riksrevisionen
inte gör ett särskilt uttalande avseende
redovisning och förvaltning av EU-medel.
Regeringen anger i årsredovisningen för staten
att Riksrevisionens granskning sker utifrån risk
för väsentliga fel. Vidare konstaterar regeringen
att det nationella intygandet avseende EU-medel
i årsredovisningen för staten inte baseras på en
specifik granskning av Riksrevisionen, men att
det uttalande som Riksrevisionen gör i
revisionsberättelserna för aktuella myndigheter
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omfattar redovisning och förvaltning av EUmedel.

12.5

Utvecklingen av den ekonomiska
styrningen

Resultatstyrning

Regeringen
fortsätter
att
utveckla
resultatstyrningen
av
myndigheter
och
verksamheter i enlighet med vad regeringen
angett i budgetpropositionen för 2009 och den
förvaltningspolitiska
propositionen
(prop.
2008/09:1 Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 10.4.1 och prop. 2009/10:175).
Enligt regeringen bör styrningen vara inriktad
mot verksamheternas resultat, verksamhetsanpassad och ha ett medborgarperspektiv.
Styrningen ska också inriktas mot att bli mer
strategisk.
Resultatstyrningen ska utmärkas av att den
ger myndigheterna långsiktiga förutsättningar
att förverkliga regeringens politik. Det innebär
bl.a. att uppdraget till myndigheterna ska vara
tydligt. Verksamhetens karaktär ska vara
avgörande för den konkreta utformningen av
styrningen. Myndigheternas instruktioner, som
är de grundläggande styrinstrumenten i
styrningen av myndigheterna, ska innehålla väl
utformade uppgifter. Regleringsbreven kompletterar instruktionerna med finansiell styrning
och vid behov med årlig verksamhetsstyrning.
Resultatredovisningarna från myndigheterna ska
utvecklas vid behov. Även dialogen mellan
regeringen och dess myndigheter om resultat ska
stärkas. Olika styrinstrument såsom ledningsform, utnämningar, instruktion, regleringsbrev,
särskilda regeringsbeslut, dialog och möten bör
kombineras och användas samordnat i syfte att
skapa bästa möjliga förutsättningar för
statsförvaltningen att förverkliga regeringens
politik.
Resultatanalys och resultatindikatorer
Regeringskansliets arbete med resultatanalyser
ska prioriteras framöver. Analyserna har stor
betydelse för att utveckla regeringens styrning
och uppföljning av olika verksamheter samt för
resultatredovisningen till riksdagen. Ett samlat
arbete pågår inom Regeringskansliet i syfte att
stärka arbetet med analyser av redovisade
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resultat. Ekonomistyrningsverket (ESV) ger på
regeringens uppdrag stöd i detta arbete (dnr
Fi2013/1839). ESV har även på uppdrag av
regeringen tagit fram ett förslag till en struktur
och modell för hur resultatindikatorer kan
användas som stöd i regeringens löpande
budgetarbete och i resultatredovisningen till
riksdagen (dnr Fi2013/1840).
Enligt 10 kap. 3 § budgetlagen ska regeringen i
budgetpropositionen redovisa de resultat som
har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de
av riksdagen beslutade målen. Regeringen har,
sedan budgetpropositionen för 2013 beslutades,
fortsatt att utveckla resultatredovisningen i
förhållande till de av riksdagen beslutade målen
och att stärka kopplingen mellan resultat, analys
och budgetförslag. Resultatet av diskussionerna i
den arbetsgrupp som bildades våren 2012 med
tjänstemän
från
Regeringskansliet
och
Riksdagsförvaltningen har utgjort en del av
underlaget i Regeringskansliets utvecklingsarbete för att förbättra resultatredovisningen. I
denna proposition har regeringen bl.a.
eftersträvat en tydligare disposition och struktur
samt ökad tydlighet i vilka indikatorer och
bedömningsgrunder som ligger till grund för
bedömningen av resultat gentemot de av
riksdagen beslutade målen. Arbetet har lett till
förändringar inom ett antal utgiftsområden.
Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas så att
det t.ex. mer genomgående framgår vilka
resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder som regeringen använt i analysen av den
genomförda politiken. I det arbetet har utgiftsområden med stora transfereringsanslag hög
prioritet. Regeringens mål är att det tydligt ska
kunna utläsas av resultatredovisningen vilka
resultat som uppnåtts i verksamheten och att
redovisningen ska utgöra ett bra underlag för
riksdagens ställningstagande till regeringens
budgetförslag.
Regeringen prioriterar styrningen och
uppföljningen av välfärdssystemen i syfte att
minska andelen felaktiga utbetalningar. De
felaktiga utbetalningarna utgör, trots riktade
insatser, fortfarande en alltför stor del av de
totala utbetalningarna från välfärdssystemen.
Regeringen ser positivt på det målinriktade
arbete som bedrivs på myndigheterna i syfte att
effektivisera handläggningen, hålla en hög
kvalitet på beslutsunderlagen och ha en väl
fungerande kontroll i systemen. Detta

utvecklingsarbete ska även
bedrivas med hög prioritet.

fortsättningsvis

Finansiell styrning

Regeringen
utvecklar
kontinuerligt
den
finansiella
styrningen
av
den
statliga
verksamheten. Nedan redovisas resultatet av det
utvecklingsarbete som genomförts inom några
områden.
Anpassning av hanteringen av kreditförluster
för studielån till budgetlagens bestämmelser
Bestämmelserna i 6 kap. 4 och 5 §§ budgetlagen
ska i fråga om studielån enligt studiestödslagen
(1999:1395) tillämpas först fr.o.m. den 1 januari
2014 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 15 avsnitt 3.8.3,
bet. 2012/13:UbU2, rskr. 2012/13:125).
I denna proposition (utg.omr. 15 avsnitt
3.8.1) beskriver regeringen anpassningen av
hanteringen av kreditförluster för studielån till
budgetlagens bestämmelser. Anpassningen
medför bl.a. följande positiva förändringar ur ett
styrningsperspektiv.
- Budgetlagens
bestämmelser
görs
tillämpliga även för kreditförluster
avseende studielån.
- Kreditriskerna för studielån tydliggörs
redan när lånen utfärdas och inte först när
förlusterna konstaterats.
- Genom att ta upp lån även för de
kapitaliserade räntorna tydliggörs dels de
totala fordringarna som staten har, dels de
totala kreditförlusterna.
- Statens nettoutgift för studiemedelsräntor
tydliggörs genom att bruttoredovisningen
av räntor slopas och att anslaget endast
belastas med skillnaden mellan statens
upplåningskostnad och den ränta studenterna betalar till staten.
Anslagens ändamål i budgetpropositionen
Utformningen av anslagens ändamål har setts
över i denna proposition. Syftet är att få en
tydligare och mer enhetlig utformning av
ändamålen. Utgångspunkten för översynen har
varit att ändamålet ska vara tydligt och
framåtriktat. Ambitionen har varit att ta bort
t.ex. beskrivningar av den tidigare användningen
av anslaget och begrepp som innebär att den
föreslagna användningen av anslaget blir otydlig.
Många ändamål har därför skrivits om och
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förtydligats. En ny rubrik, ändamål, har också
införts i anslutning till tabellen för
anslagsutvecklingen för respektive anslag. Vid
behov har kompletterande information lagts till
som kan vara nödvändig för förståelsen av
anslagets ändamål, men som inte är en del av
ändamålet.
Finansiering av avvecklingskostnader
Myndigheter under avveckling har för
årsredovisningen för 2012 fått revisionsberättelser med upplysningar av särskild
betydelse. Upplysningar av detta slag används
för att framhålla viktig information i
årsredovisningen utan att upplysningen påverkar
revisorns uttalande i revisionsberättelsen.
Riksrevisionen har i dessa upplysningar anfört
att berörda myndigheter erhållit undantag från
12 § anslagsförordningen (2011:223).
Med anledning av Riksrevisionens upplysningar vill regeringen klarlägga den ordning
som tillämpas i fråga om finansiering av de
kostnader som uppkommer i samband med att
myndigheter avvecklas. En myndighet som ska
avvecklas och som har fått ett regeringsbeslut
om att förbereda avvecklingen ska allt eftersom
avvecklingen genomförs redovisa kostnaderna i
form av avsättningar i räkenskaperna. Det är
dock enbart avvecklingskostnader som avser den
period
myndigheten
fortsatt
bedriver
verksamhet, dvs. fram till dess att myndigheten
upphör, som ska belasta myndighetens
förvaltningsanslag. Det innebär att den
övervägande delen av avvecklingskostnaderna
belastar ett avvecklingsanslag eller annat anslag,
där ändamålet för anslaget omfattar kostnader
för avvecklingen. Syftet med denna ordning är
dels att en myndighets förvaltningsanslag endast
ska belastas med löpande kostnader som hör till
myndighetens verksamhet, dels att avvecklings-
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kostnader ska belasta och synliggöras på det
anslag som riksdagen har anvisat för ändamålet.
Intern styrning och kontroll samt internrevision

En väl fungerande intern styrning och kontroll
hos myndigheterna är en förutsättning för
genomförandet av regeringens politik och för att
hela styr- och ansvarskedjan ska fungera väl.
Vidare är den betydelsefull för trovärdighet
rörande offentligt finansierad verksamhet.
Myndighetsledningarnas ansvar för den interna
styrningen och kontrollen framgår av
myndighetsförordningen
(2007:515)
och
förordningen (2007:603) om intern styrning och
kontroll.
Internrevisionen hos de 66 myndigheter som
för närvarande ska följa internrevisionsförordningen (2006:1228) fungerar väl. Det
framgår av ESV:s årliga rapport om den statliga
internrevisionen
(ESV
2013:22).
Enligt
rapporten har regelefterlevnaden förbättrats och
stabiliserats på en hög nivå även om vissa
förbättringsområden uppmärksammas. Iakttagelser om internrevisionen och tillämpningen av
förordningen har också redovisats i rapporten
Om internrevision (ESV 2012:48), där ESV bl.a.
iakttagit vissa oklarheter vad gäller internrevisionens uppgift och roll. Regeringen anser
att kommunikationen och utbildningen om
internrevisionens uppgift och roll behöver
utvecklas för att bidra till att minska
oklarheterna.
Regeringen har noterat de positiva effekter av
samverkan mellan internrevisionsfunktioner hos
myndigheterna, särskilt när internrevisionen
består av en ensamrevisor, som ESV ger uttryck
för i sin årliga rapport. Regeringen kommer att
fortsätta följa utvecklingen av samverkan mellan
internrevisionsfunktionerna.
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1 Specifikation av budgetens utgifter för
2014

I det följande sammanställs budgetens anslag för 2014. Anslagen är fördelade på utgiftsområden.
1000-tal kronor

1

Rikets styrelse

12 896 040

1

Statschefen

1

Kungliga hov- och slottsstaten

2

Riksdagen samt JO m.m.

1
2
3
4

Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens fastighetsanslag
Riksdagens ombudsmän (JO)

842 655
717 344
80 000
85 160

3

Sametinget

38 319

1

Sametinget

38 319

4

Regeringskansliet m.m.

1

Regeringskansliet m.m.

5

Länsstyrelserna

1

Länsstyrelserna m.m.

2 522 517

6

Demokratipolitik

906 225

1
2
3
4
5
6

Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier

7

Nationella minoriteter

1

Åtgärder för nationella minoriteter

126 908
126 908

1 725 159

6 843 531
6 843 531

2 522 517

631 340
39 663
43 790
1 300
18 932
171 200

113 417
96 917
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1000-tal kronor

6

2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

16 500

8

Mediefrågor

1
2
3

Presstödsnämnden
Presstöd
Myndigheten för radio och tv

6 750
567 119
25 689

9

Sieps samt EU-information

20 406

1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

20 406

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

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

Statskontoret
Kammarkollegiet
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Arbetsgivarpolitiska frågor
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finanspolitiska rådet
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Bidragsfastigheter
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Vissa garanti- och medlemsavgifter
Riksrevisionen
Finansmarknadsforskning
Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

3

Skatt, tull och exekution

1
2
3

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

4

Rättsväsendet

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

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Gentekniknämnden
Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

599 558

14 121 162
88 942
70 313
46 110
2 443
11 764 000
9 469
60 536
113 832
550 383
334 500
417 259
303 512
9 627
2 370
310 732
29 984
7 150

10 515 523
7 042 240
1 796 653
1 676 630

40 291 647
21 080 109
1 104 428
1 305 963
589 439
5 345 989
7 834 989
89 700
378 733
5 217
37 144
122 349
2 305 657
40 117
18 674
7 157
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1000-tal kronor
16
17

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Domarnämnden

5

Internationell samverkan

1
2
3
4

7
8
9
10
11

Avgifter till internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för
rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik,
nedrustning och icke-spridning
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Svenska institutet
Information om Sverige i utlandet
Samarbete inom Östersjöregionen

6

Försvar och samhällets krisberedskap

5
6

18 272
7 710

2 018 087
1 428 722
157 842
13 595
3 826
30 130
44 999
24 431
15 693
95 659
14 475
188 715

47 196 317

1

Försvar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Förbandsverksamhet och beredskap
Försvarsmaktens insatser internationellt
Anskaffning av materiel och anläggningar
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Forskning och teknikutveckling
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Officersutbildning m.m.
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nämnder m.m.
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
Försvarsexportmyndigheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

43 211 355
23 711 315
1 874 628
8 856 194
6 704 249
622 736
26 553
219 592
860 262
172 740
5 801
69 639
67 526
7 634
12 486

2

Samhällets krisberedskap

3 571 800

1
2
3
4
5
6
7
8

Kustbevakningen
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens haverikommission

3

Strålsäkerhet

1

Strålsäkerhetsmyndigheten

360 655

4

Elsäkerhet

52 507

1

Elsäkerhetsverket

52 507

1 046 633
24 850
21 080
1 112 851
48 000
214 471
1 060 477
43 438

360 655
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1000-tal kronor

8

7

Internationellt bistånd

1

Internationellt utvecklingssamarbete

1
2
3
4
5
6

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Utvärdering av internationellt bistånd

8

Migration

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder
Domstolsprövning i utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utresor för avvisade och utvisade
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
Ramöverenskommelse om migrationspolitik

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1

Hälso- och sjukvårdspolitik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Myndigheten för vårdanalys
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårdsförmåner
Bidrag för läkemedelsförmånerna
Bidrag till folkhälsa och sjukvård
Sjukvård i internationella förhållanden
Bidrag till psykiatri
Prestationsbunden vårdgaranti
Bidrag för mänskliga vävnader och celler
Läkemedelsverket
E-hälsomyndigheten

2

Folkhälsopolitik

1
2
3
4
5

Folkhälsomyndigheten
Insatser för vaccinberedskap
Bidrag till Nordic school of public health NHV
Bidrag till WHO
Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

3

Funktionshinderspolitik

1
2

Myndigheten för handikappolitisk samordning
Bidrag till handikapporganisationer

4

Politik för sociala tjänster

1
2
3

Personligt ombud
Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

31 830 988
31 830 988
30 678 462
985 189
14 319
98 018
40 000
15 000

9 919 331
3 159 154
4 906 099
418 817
562 548
159 800
290 255
306 202
111 372
5 084

62 160 768
31 682 563
29 715
58 091
133 363
5 684 540
21 230 000
1 732 251
658 025
849 948
1 000 000
74 000
123 190
109 440

642 488
356 819
85 000
20 502
34 665
145 502

221 929
39 187
182 742

27 592 502
104 460
338 929
346 995
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1000-tal kronor
4
5
6
7
8
9
10

Kostnader för statlig assistansersättning
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Statens institutionsstyrelse
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården
Ersättningsnämnden
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

23 235 000
1 744 780
878 119
519 715
365 000
44 350
15 154

5

Barnrättspolitik

57 057

1
2

Barnombudsmannen
Insatser för att förverkliga konventionen om barnets
rättigheter i Sverige

23 796
33 261

6

Alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel

1
2

Alkoholsortimentsnämnden
Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel

7

Forskningspolitik

1
2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

8

Socialstyrelsen

1
2

Socialstyrelsen
Inspektionen för vård och omsorg

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning

298 861
232
298 629

541 006
28 564
512 442

1 124 362
470 688
653 674

96 519 847

1

Ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning

1
2
3
4
5
6

Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
Handikappersättningar
Arbetsskadeersättningar m.m.
Ersättning för kroppsskador
Bidrag för sjukskrivningsprocessen

31 078 000
49 553 336
1 314 000
3 479 000
40 828
3 118 500

2

Myndigheter

7 936 183

1
2

Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1

Ersättning vid ålderdom

1
2
3
4

Garantipension till ålderspension
Efterlevandepensioner till vuxna
Bostadstillägg till pensionärer
Äldreförsörjningsstöd

2

Myndigheter

1

Pensionsmyndigheten

88 583 664

7 869 334
66 849

39 012 596
38 480 200
16 359 400
13 059 200
8 383 700
677 900

532 396
532 396
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1000-tal kronor

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1
2
3
4
5
6
7
8

Allmänna barnbidrag
Föräldraförsäkring
Underhållsstöd
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Barnpension och efterlevandestöd
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Pensionsrätt för barnår
Bostadsbidrag

13

Integration och jämställdhet

1

Integration

1
2
3
4

Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare
Hemutrustningslån
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare

5
6

2

Diskriminering

1
2

Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

3

Jämställdhet

1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

1

Arbetsmarknad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Lönebidrag och Samhall m.m.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bidrag till administration av grundbeloppet
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Bidrag till lönegarantiersättning
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

2

Arbetsliv

1
2
3
4

Arbetsmiljöverket
Arbetsdomstolen
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Medlingsinstitutet

10

81 610 132
25 132 000
38 686 238
2 056 000
35 784
841 200
3 200 600
6 732 310
4 926 000

12 431 994
12 039 655
197 130
7 362 064
2 342 424
1 961 146
145 391
31 500

139 700
97 281
42 419

252 639
252 639

70 374 895
69 634 881
7 110 650
32 134 598
9 224 345
17 831 288
112 969
50 000
38 623
60 603
54 302
8 303
2 000 000
1 009 200

740 014
622 352
29 194
32 622
55 846
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1000-tal kronor

15

Studiestöd

1
2
3
4
5
6
7
8

Studiehjälp
Studiemedel
Avsättning för kreditförluster
Statens utgifter för studiemedelsräntor
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk
Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

1

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

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

Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
Särskilda insatser inom skolområdet
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Bidrag till vissa studier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Statligt stöd till vuxenutbildning
Särskilt utbildningsstöd

2

Universitet och högskolor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning

21 005 141
3 382 155
14 034 163
1 542 096
1 602 121
61 150
27 000
343 827
12 629

60 110 013
12 309 848
459 878
371 110
689 449
33 076
2 708 302
466 618
3 691 000
189 816
105 878
400 400
17 525
101 621
9 162
2 908 449
157 564

40 145 654
135 617
105 136
1 522 625
1 969 455
1 839 950
2 026 160
1 871 951
1 463 380
1 562 848
1 520 323
1 235 819
1 035 060
1 353 523
800 342
618 428
1 460 085
1 032 758
1 370 646
624 897
352 795
580 991
201 005
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1000-tal kronor
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

59
60
61
62
63
64
65
66

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning
Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning
Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning
Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning
Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning
Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
Särskilda medel till universitet och högskolor
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

3

Forskning

1
2
3
4

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
Vetenskapsrådet: Förvaltning
Rymdforskning och rymdverksamhet

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

12

976 138
283 945
682 498
223 017
522 156
207 207
266 603
85 569
814 559
110 103
568 829
83 977
191 133
47 759
88 561
25 874
440 294
57 228
395 688
55 586
417 968
84 649
361 923
56 210
350 782
47 084
314 837
41 253
359 009
40 796
151 908
8 202
60 431
4 909
121 537
8 294
370 473
52 546
23 548
9 231
2 892 777
653 890
588 064
2 314 815

7 520 573
5 506 437
260 061
133 697
350 681
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1000-tal kronor
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rymdstyrelsen: Förvaltning
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
Institutet för rymdfysik
Kungl. biblioteket
Polarforskningssekretariatet
Sunet
Centrala etikprövningsnämnden
Regionala etikprövningsnämnder
Särskilda utgifter för forskningsändamål

26 643
551 309
50 091
346 569
38 553
43 834
9 249
40 538
162 911

4

Vissa gemensamma ändamål

1
2
3
4

Internationella program
Avgift till Unesco och ICCROM
Kostnader för Svenska Unescorådet
Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1

Kulturområdesövergripande verksamhet

1
2
3
4
5
6
7

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
Skapande skola
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag till regional kulturverksamhet
Myndigheten för kulturanalys

2

Teater, dans och musik

1
2
3

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus,
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Statens musikverk

3

Litteraturen, läsandet och språket

1
2
3
4

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Myndigheten för tillgängliga medier
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Institutet för språk och folkminnen

137 182
88 173
17 076
57 623

4

Bildkonst, arkitektur, form och design

80 747

1
2
3
4

Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Bidrag till bild- och formområdet

8 086
33 054
11 447
28 160

5

Kulturskaparnas villkor

1
2

Konstnärsnämnden
Ersättningar och bidrag till konstnärer

6

Arkiv

1

Riksarkivet

133 938
81 589
30 886
9 143
12 320

12 880 425
1 839 442
46 676
243 668
172 755
37 636
9 884
1 313 461
15 362

1 278 379
978 904
189 233
110 242

300 054

364 331
19 771
344 560

356 359
356 359

13
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1000-tal kronor
7

Kulturmiljö

1
2
3

Riksantikvarieämbetet
Bidrag till kulturmiljövård
Kyrkoantikvarisk ersättning

219 510
251 355
460 000

8

Museer och utställningar

1 386 505

1
2
3
4
5
6

Centrala museer: Myndigheter
Centrala museer: Stiftelser
Bidrag till vissa museer
Riksutställningar
Forum för levande historia
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

9

Trossamfund

84 858

1
2

Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Stöd till trossamfund

7 196
77 662

10

Film

1

Filmstöd

317 144

11

Medier

125 279

1
2
3
4
5

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet
Statens medieråd
Stöd till taltidningar

12

Ungdomspolitik

1
2

Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

13

Politik för det civila samhället

1
2
3
4
5
6

Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn

14

Folkbildning

1
2

Bidrag till folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning

15

Tillsyn över spelmarknaden

48 422

1

Lotteriinspektionen

48 422

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik

1 229 683

1

Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet

1 019 703

1

Bostadspolitisk utveckling

14

930 865

1 006 469
244 614
48 392
43 163
43 787
80

317 144

21 793
2 624
383
17 023
83 456

293 103
32 663
260 440

1 833 321
1 705 451
32 164
28 163
27 785
15 000
24 758

3 641 616
3 624 840
16 776

20 000
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1000-tal kronor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
Innovativt byggande
Boverket
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Statens va-nämnd
Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum

2

Konsumentpolitik

1
2
3
4
5
6

Marknadsdomstolen
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Åtgärder på konsumentområdet
Bidrag till miljömärkning av produkter

19

Regional tillväxt

1
2
3
4

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020

20

Allmän miljö- och naturvård

1

Miljöpolitik

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

Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för värdefull natur
Sanering och återställning av förorenade områden
Miljöforskning
Kemikalieinspektionen
Internationellt miljösamarbete
Supermiljöbilspremie
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Klimatanpassning
Inspire
Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Insatser för internationella klimatinvesteringar
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Hållbara städer
Skydd av värdefull natur
Havs- och vattenmyndigheten

2

Miljöforskning

1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning

2

99 500
43 000
20 000
233 746
32 802
44 234
496 444
8 977
15 000
6 000

209 980
11 214
125 369
33 935
17 629
17 459
4 374

2 972 701
1 523 837
448 864
980 000
20 000

5 155 997
4 493 609
377 231
292 714
636 535
418 018
82 162
216 327
190 906
100 000
218 136
110 000
20 000
672 565
115 000
26 000
3 300
808 000
206 715

662 388
52 225
610 163

15
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1000-tal kronor

21

Energi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram
Avgifter till internationella organisationer

22

Kommunikationer

1

Transportpolitik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Utveckling av statens transportinfrastruktur
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Trängselskatt i Stockholm
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Trängselskatt i Göteborg

2

Politiken för informationssamhället

1
2
3
4
5
6

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till veterinär fältverksamhet
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtskadegörare

16

2 829 958
279 447
140 000
157 000
10 000
1 286 558
187 000
15 000
104 625
100 000
255 000
270 000
25 328

45 427 646
44 928 676
18 389 167
19 572 580
1 327 878
388 308
162 284
70 013
831 000
25 085
45 437
348 500
873 886
2 014 838
62 700
817 000

498 970
27 300
127 278
37 000
19 344
250 000
38 048

15 278 336
405 533
257 873
115 093
107 298
12 933
124 349
37 778
521 089
5 000
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1000-tal kronor
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gårdsstöd m.m.
Intervention för jordbruksprodukter m.m.
Finansiella korrigeringar m.m.
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Livsmedelsverket
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

24

Näringsliv

1

Näringspolitik

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Verket för innovationssystem
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling m.m.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Turistfrämjande
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.
Patentbesvärsrätten
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
Bidrag till terminologisk verksamhet
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Konkurrensverket
Konkurrensforskning
Upprustning och drift av Göta kanal
Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
Kapitalinsatser i statliga bolag
Avgifter till vissa internationella organisationer
Finansiering av rättegångskostnader
Bidrag till företagsutveckling och innovation

2

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
Kommerskollegium
Exportfrämjande verksamhet
Investeringsfrämjande
Avgifter till internationella handelsorganisationer

9
10

2
3
4
5

5 932 000
144 100
75 472
23 985
75 412
304 035
88 660
42 913
2 665 527
1 993 633
32 830
4 116
1 029
107 915
1 702 926
495 660
1 177

5 588 403
5 128 684
158 611
2 448 840
612 313
262 109
634 772
81 249
119 904
223 450
5 818
14 000
21 443
17 842
4 297
8 327
137 892
13 685
25 310
42 150
1 000
17 780
18 000
259 892

459 719
23 696
83 056
243 889
57 442
20 517

17
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1000-tal kronor
6

Bidrag till standardiseringen

25

Allmänna bidrag till kommuner

1
2
3

Kommunalekonomisk utjämning
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

26

Statsskuldsräntor m.m.

1
2
3

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionsutgifter

27

Avgiften till Europeiska unionen

1

Avgiften till Europeiska unionen

Summa anslag

18

31 119

93 595 983
90 128 420
3 462 213
5 350

22 084 200
21 929 000
10 000
145 200

37 700 222
37 700 222

856 758 035
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2 Specifikation av budgetens inkomster för
2014

I det följande beräknas budgetens inkomster för 2014. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och
inkomsttitlar.

1000–tal kronor
Skatt på arbete

992 243 143

1100

Direkta skatter på arbete

531 337 782

1110

Inkomstskatter
1111
Statlig inkomstskatt
1115
Kommunal inkomstskatt

648 392 293
45 459 085
602 933 208

1120

Allmän pensionsavgift
1121
Allmän pensionsavgift

104 256 727
104 256 727

1130

Artistskatt
1131
Artistskatt

1140

Skattereduktioner
1141
Allmän pensionsavgift
1144
Fastighetsavgift
1151
Sjöinkomst
1153
Jobbskatteavdrag
1154
HUS-avdrag
1155
Gåvor till ideell verksamhet

1200
1210

Indirekta skatter på arbete
Arbetsgivaravgifter
1211
Sjukförsäkringsavgift
1212
Föräldraförsäkringsavgift

6 346
6 346
-221 317 584
-104 725 776
-197 805
-62 703
-99 245 737
-16 815 563
-270 000
460 905 361
470 472 369
60 382 363
36 090 508
19
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1000–tal kronor
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

Arbetsskadeavgift
Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift
Ofördelade avgifter
Nedsatta avgifter

4 164 289
154 411 255
16 240 729
39 820 078
137 143 931
0
22 219 216

1240

Egenavgifter
1241
Sjukförsäkringsavgift
1242
Föräldraförsäkringsavgift
1243
Arbetsskadeavgift
1244
Ålderspensionsavgift, netto
1245
Efterlevandepensionsavgift
1246
Arbetsmarknadsavgift
1247
Allmän löneavgift
1248
Ofördelade avgifter
1249
Nedsatta avgifter

14 164 525
1 267 894
1 157 080
133 284
5 265 168
520 394
-1 228 151
4 397 373
0
2 651 483

1260

Avgifter till premiepensionssystemet
1261
Avgifter till premiepensionssystemet

1270

Särskild löneskatt
1271
Pensionskostnader, företag
1272
Pensionskostnader, staten
1273
Förvärvsinkomster
1274
Egenföretagare
1275
Övrigt

1280

Nedsättningar
1281
Sjöfartsstöd
1282
Arbetsgivaravgifter
1283
Egenavgifter, generell nedsättning
1284
Egenavgifter, regional nedsättning
1285
Nystartjobb

1290

Tjänstegruppliv
1291
Tjänstegruppliv

1300

Skatt på kapital

185 335 645

1310

Skatt på kapital, hushåll
1311
Skatt på kapital
1312
Skattereduktion kapital

34 398 073
51 684 955
-17 393 060

20

-32 099 593
-32 099 593
40 176 001
33 941 227
3 347 889
1 862 520
1 024 365
0
-32 666 476
-1 773 805
-22 219 216
-2 558 643
-92 840
-6 021 972
858 535
858 535
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1000–tal kronor
1313

Expansionsmedelsskatt

106 178

1320

Skatt på företagsvinster
1321
Skatt på företagsvinster
1322
Skattereduktioner

97 260 302
97 260 302
0

1330

Kupongskatt
1331
Kupongskatt

4 448 606
4 448 606

1340

Avkastningsskatt
1341
Avkastningsskatt, hushåll
1342
Avkastningsskatt, företag
1343
Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande

9 936 684
235 893
9 396 546
304 245

1350

Fastighetsskatt
1351
Fastighetsskatt, hushåll
1352
Fastighetsskatt, företag
1353
Kommunal fastighetsavgift, hushåll
1354
Kommunal fastighetsavgift, företag

1360

Stämpelskatt
1361
Stämpelskatt

1380

Arvsskatt
1381
Arvsskatt

1400

Skatt på konsumtion och insatsvaror

473 390 121

1410

Mervärdesskatt
1411
Mervärdesskatt
1412
Skattelättnad för vissa byggtjänster

352 604 736
352 604 736
0

1420

Skatt på alkohol och tobak
1421
Skatt på tobak
1422
Skatt på etylalkohol
1423
Skatt på vin
1424
Skatt på mellanklassprodukter
1425
Skatt på öl
1426
Privatinförsel av alkohol och tobak

24 682 564
11 524 550
4 280 673
5 115 185
201 383
3 558 032
2 741

1430-1450 Skatt på energi och miljö
1430 Energiskatt
1431
Skatt på elektrisk kraft

30 946 510
658 172
14 318 990
12 861 733
3 107 615
8 345 470
8 345 470
0
0

71 785 239
41 612 972
21 280 932
21
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1000–tal kronor
1432
Energiskatt bensin
1433
Energiskatt oljeprodukter
1434
Energiskatt övrigt
Koldioxidskatt
1441
Koldioxidskatt bensin
1442
Koldioxidskatt oljeprodukter
1443
Koldioxidskatt övrigt
Övriga skatter på energi och miljö
1451
Svavelskatt
1452
Skatt på råtallolja
1453
Särskild skatt mot försurning
1454
Skatt på bekämpningsmedel
1455
Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
1456
Avfallsskatt
1457
Avgifter till Kemikalieinspektionen
1458
Övriga skatter
1459
Intäkter från EU:s handel med
utsläppsrätter

10 868 091
9 152 354
311 595
24 112 627
8 455 061
14 796 797
860 769
6 059 640
29 117
0
52 688
99 283
4 227 816
169 316
46 000
120 090

1470

Skatt på vägtrafik
1471
Fordonsskatt
1472
Vägavgifter
1473
Trängselskatt
1474
Skatt på trafikförsäkringspremier

17 017 997
11 786 131
801 715
1 625 000
2 805 151

1480

Övriga skatter
1481
Systembolaget AB:s överskott
1482
Inlevererat överskott från Svenska Spel AB
1483
Skatt på spel
1484
Lotteriskatt
1485
Lotteriavgifter
1486
Skatt på annonser och reklam
1488
Lokalradioavgifter
1489
Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv
1491
Avgifter för telekommunikation
1492
Försäljningsskatt på motorfordon

7 299 585
93 636
5 239 819
16 689
1 373 790
25 532
310 356
129 979
7 784
102 000
0

1500

Skatt på import
1511
Tullmedel
1512
Sockeravgifter

5 184 865
4 932 251
252 614

1600

Restförda och övriga skatter

5 598 622

1610

Restförda skatter

1440

1450

22

1 315 330

-6 263 792
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1000–tal kronor
1611
1612

Restförda skatter, hushåll
Restförda skatter, företag

-2 256 844
-4 006 948

1620

Övriga skatter, hushåll
1621
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1622
Omprövningar äldre taxeringsår
1623
Anstånd
1624
Övriga skatter
1625
Skattetillägg
1626
Förseningsavgifter

3 319 994
27 792
1 000 000
500 000
1 520 759
174 710
96 733

1630

Övriga skatter företag
1631
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1632
Omprövningar äldre taxeringsår
1633
Anstånd
1634
Övriga skatter
1635
Skattetillägg
1636
Förseningsavgifter

851 816
-500 000
400 000
-1 000 000
529 951
1 231 804
190 061

1640

Intäkter som förs till fonder
1641
Insättningsgarantiavgifter
1642
Avgifter till Kärnavfallsfonden
1644
Batteriavgifter
1645
Kväveoxidavgifter

Totala skatteintäkter

1700
1710

Avgående poster, skatter till EU
EU-skatter
1711
EU-skatter

Offentliga sektorns skatteintäkter

1800
1810

Avgående poster, skatter till andra sektorer
Skatter till andra sektorer
1811
Kommunala inkomstskatter
1812
Avgifter till AP-fonder

Statens skatteintäkter

7 690 604
4 615 910
2 412 026
5 624
657 044
1 661 752 396

-7 818 532
-7 818 532
-7 818 532
1 653 933 864

-832 257 036
-832 257 036
-618 512 093
-213 744 943
821 676 828
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1000–tal kronor
1900
1910

Periodiseringar
Uppbördsförskjutningar
1911
Uppbördsförskjutningar

-9 864 712
10 280 538
10 280 538

1920

Betalningsförskjutningar
1921
Kommuner och landsting
1922
Ålderpensionssystemet
1923
Företag och hushåll
1924
Kyrkosamfund
1925
EU

-19 945 250
-9 148 335
-699 272
-6 877 404
-761 549
-2 458 690

1930

Anstånd
1931
Anstånd

1000 Statens skatteinkomster

-200 000
-200 000

811 812 116

2100

Rörelseöverskott

2110

Affärsverkens inlevererade överskott
2114
Luftfartsverkets inlevererade överskott
2116
Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade
utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig
skatt
2118
Sjöfartsverkets inlevererade överskott

482 000
2 000

Övriga myndigheters inlevererade överskott
2124
Inlevererat
överskott
av
Riksgäldskontorets
garantiverksamhet
2126
Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit

75 000

2120

4 157 000

480 000
0

25 000
50 000

2130

Riksbankens inlevererade överskott
2131
Riksbankens inlevererade överskott

3 600 000
3 600 000

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

467 000

2210

Överskott av fastighetsförvaltning
2215
Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning

467 000
467 000

2300

Ränteinkomster

2320

Räntor på näringslån
2314
Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

24

5 128 237
-475
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1000–tal kronor
2316
2322
2323
2324
2340

2390

Ränteinkomster på vattenkraftslån
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
Räntor på övriga näringslån
Ränteinkomster på lokaliseringslån

Räntor på studielån
2341
Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier
och garantilån för studerande
2342
Ränteinkomster på allmänna studielån
2343
Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988
Övriga ränteinkomster
2391
Ränteinkomster på markförvärv
rationalisering
2392
Räntor på intressemedel
2394
Övriga ränteinkomster
2397
Räntor på skattekonto m.m., netto

för

jordbrukets

0
-712
5
214
3 839 000
0
44 000
3 795 000
1 289 712
1
0
81 611
1 208 100

2400

Inkomster av statens aktier

18 000 000

2410

Inkomster av statens aktier
2411
Inkomster av statens aktier

18 000 000
18 000 000

2500

Offentligrättsliga avgifter
2511
Expeditions- och ansökningsavgifter
2522
Fastställande av åldersgränser för framställning i film
2525
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
2526
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
2527
Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528
Avgifter vid bergsstaten
2529
Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531
Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register
2532
Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
2534
Avgifter vid Transportstyrelsen
2535
Avgifter för statliga garantier
2537
Miljöskyddsavgifter
2539
Täktavgift
2541
Avgifter vid Tullverket
2542
Patientavgifter vid tandläkarutbildningen
2548
Avgifter för Finansinspektionens verksamhet
2551
Avgifter från kärnkraftverken
2552
Övriga offentligrättsliga avgifter
2553
Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen
2557
Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret

8 170 809
827 282
4 200
2 849 000
0
25 100
19 000
118 068
2 538
1 385 000
1 535 000
0
130 369
0
0
2 372
383 000
290 000
402 688
16 900
4 551
25
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1000–tal kronor
2558
2559
2561

Avgifter för årlig revision
Avgifter för etikprövning av forskning
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

129 704
27 617
18 420

2600

Försäljningsinkomster
2624
Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625
Utförsäljning av beredskapslager
2627
Offentlig lagring, försäljningsintäkter

55 000
55 000
0
0

2700

Böter m.m.
2711
Restavgifter och dröjsmålsavgifter
2712
Bötesmedel
2713
Vattenföroreningsavgift m.m.
2714
Sanktionsavgifter m.m.
2717
Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet
2811
Övriga inkomster av statens verksamhet

2000 Inkomster av statens verksamhet

1 216 000
95 000
1 015 000
3 000
50 000
53 000
11 920 000
11 920 000

49 114 046

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3120

Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och
maskiner
3125
Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0
0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning
3211
Övriga inkomster av markförsäljning

0
0

3300

Övriga inkomster av försåld egendom
3311
Inkomster av statens gruvegendom
3312
Övriga inkomster av försåld egendom

3000 Inkomster av försåld egendom
4100

Återbetalning av näringslån

4120

Återbetalning av jordbrukslån
4123
Återbetalning av lån till fiskerinäringen

26
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500
500
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1000–tal kronor
4130

Återbetalning av övriga näringslån
4131
Återbetalning av vattenkraftslån
4132
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
4136
4137
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk
Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4138
4139
Återbetalning av lokaliseringslån

4300

Återbetalning av studielån
4311
Återbetalning av statens lån för universitetsstudier
4312
Återbetalning av allmänna studielån
4313
Återbetalning av studiemedel

910 100
0
100
910 000

4500

Återbetalning av övriga lån:
4516
Återbetalning av utgivna startlån och bidrag
4525
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor
4526
Återbetalning av övriga lån

141 000
0
1 000
140 000

4000 Återbetalning av lån

1 500
0
0
0
1 000
0
500

1 053 100

5100

Avskrivningar och amorteringar

536 000

5120

Avskrivningar på fastigheter
5121
Amortering på statskapital

536 000
536 000

5130

Uppdragsmyndigheters komplementkostnader
5131
Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

5200

Statliga pensionsavgifter
5211
Statliga pensionsavgifter

9 718 000
9 718 000

5000 Kalkylmässiga inkomster

10 254 000

0
0

6100

Bidrag från EU:s jordbruksfonder

9 848 000

6110

Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket
6111
Gårdsstöd
6112
Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999
6113
Övriga interventioner

6 012 000
5 859 000
0
133 000
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1000–tal kronor
6114
6115
6116
6119
6120

Exportbidrag
Djurbidrag
Offentlig lagring
Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket

Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen
6121
Europeiska utvecklings- och garantifonden utvecklingssektionen 1995–1999
6122
Europeiska utvecklings- och garantifonden utvecklingssektionen 2000–2006
6123
Europeiska utvecklings och garantifonden garantisektionen 2000–2006
6124
Bidrag
från
Europeiska
jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling 2007–2013
6125
Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling 2014-2020

6200

Bidrag från EU till fiskenäringen
6211
Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 1995–1999
6212
Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2000–2006
6213
Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013
6214
Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020

6300

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
6311
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
1995–1999
6312
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
2000–2006
6313
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
2007–2013
6314
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
2014-2020

0
0
12 000
8 000
3 836 000
0
0
-1 000
2 647 000
1 190 000
88 000
0
0
70 000
18 000
1 191 000
0
0
1 021 000
170 000

6400

Bidrag från Europeiska socialfonden
6411
Bidrag från Europeiska socialfonden 1995–1999
6412
Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006
6413
Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013
6414
Bidrag från Europeiska socialfonden 2014-2020

880 000
0
0
880 000
0

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk
6511
Bidrag till transeuropeiska nätverk

300 000
300 000

6900

Övriga bidrag från EU
6911
Övriga bidrag från EU

28
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1000–tal kronor
6912

Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

6000 Bidrag m.m. från EU

0

12 405 552

7100
7110

Tillkommande skatter
EU-skatter
7111
Momsbaserad EU-avgift
7112
Tullmedel
7113
Jordbrukstullar och sockeravgifter
7114
Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

7120

Kommunala utjämningsavgifter
7121
Utjämningsavgift för LSS-kostnader

7200
7210

Avräkningar
Intäkter som förs till fonder
7211
Intäkter som förs till fonder

-88 790 190
-7 690 604
-7 690 604

7220

Kompensation för mervärdesskatt
7221
Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter
7222
Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

-81 099 586
-28 959 698
-52 139 888

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
8100

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
8111
Anställningsstöd
8123
Jämställdhetsbonus

13 370 694
10 277 222
5 106 000
4 919 272
251 950
0
3 093 472
3 093 472

-75 419 496

0
0
0

8000 Utgifter som redovisas som
krediteringar på skattekonto

0

9000 Löpande redovisade skatter m.m.

0

Summa inkomster

824 219 318
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Tabeller till avsnitt 4.1.1 Internationell konjunkturutveckling
Tabell 1 BNP-tillväxt, internationell
Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

BNP, USA
BNP, euroområdet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-0,3

-2,8

2,5

1,8

2,8

1,5

2,7

3,5

3,3

2017

3,0

0,4

-4,4

2,0

1,5

-0,6

-0,7

0,9

1,8

2,1

2,2

Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 4.1.2 BNP
Tabell 2 Försörjningsbalans
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 718

0,0

-0,3

4,0

2,1

1,5

2,1

3,1

3,9

3,6

3,1

956

1,0

2,2

2,1

1,1

0,7

1,0

1,1

0,2

0,7

0,6

Statliga

260

0,0

2,2

5,4

1,5

1,2

1,5

1,9

-0,7

-0,5

-0,4

Kommunala

697

1,4

2,1

0,9

0,9

0,6

0,7

0,8

0,6

1,2

0,9

669

1,4

-15,5

7,2

6,4

3,2

-2,4

4,3

6,9

6,7

4,3

-1

-0,5

-1,6

2,2

0,5

-1,1

0,4

-0,1

0,0

0,0

0,0

Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter

Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar2
Export

1 736

1,7

-13,8

11,4

7,1

0,8

-2,3

3,0

6,8

7,7

6,2

Import3

1 516

3,5

-14,3

12,0

6,3

0,0

-2,7

3,3

7,1

7,4

6,1

BNP

3 562

-0,6

-5,0

6,6

3,7

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

2,9

-0,9

-4,9

6,3

3,7

1,1

1,2

2,6

3,3

3,5

3,1

BNP, kalenderkorrigerad
1

Löpande priser.
Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring.
3
I summering till BNP utgör importen en avdragspost.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2

Tabell 3 Bidrag till tillväxt
Procentenheter. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,0

-0,1

2,0

1,0

0,7

1,0

1,5

1,9

1,8

1,5

Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter

0,3

0,6

0,6

0,3

0,2

0,3

0,3

0,1

0,2

0,1

Statliga

0,0

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

0,0

0,0

Kommunala

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

-3,1

1,3

1,2

0,6

-0,5

0,8

1,3

1,3

0,8

Fasta bruttoinvesteringar

-0,5

-1,6

2,2

0,5

-1,1

0,4

-0,1

0,0

0,0

0,0

Export

Lagerinvesteringar

0,9

-7,4

5,5

3,5

0,4

-1,1

1,4

3,2

3,8

3,1

Import

-1,5

6,7

-5,0

-2,7

0,0

1,1

-1,4

-2,9

-3,2

-2,7

BNP

-0,6

-5,0

6,6

3,7

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

2,9

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 4 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 191

0,7

-18,4

15,0

8,9

-0,7

-3,9

2,8

6,6

7,6

6,0
6,7

Export
Varuexport
Tjänsteexport
Total export

545

4,5

-2,8

3,9

2,8

4,2

1,3

3,4

7,3

8,1

1 736

1,7

-13,8

11,4

7,1

0,8

-2,3

3,0

6,8

7,7

6,2

4,0

0,8

-0,5

-1,1

-1,5

-3,5

-0,7

0,8

1,0

0,7

2,7

-16,6

16,5

7,5

-1,5

-3,7

3,0

7,1

7,4

5,9
6,8

Exportdeflator
Import
Varuimport
Tjänsteimport
Total import

1 099
416

5,7

-7,8

1,2

3,1

4,3

-0,1

4,2

6,9

7,5

1 516

3,5

-14,3

12,0

6,3

0,0

-2,7

3,3

7,1

7,4

6,1

4,4

0,2

0,2

-0,3

-1,0

-2,8

0,3

1,2

1,5

0,9

Importdeflator
1
Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

6

PROP. 2013/14:1 BILAGA 2

Tabell 5 Fasta bruttoinvesteringar
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

Näringslivet

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

431

5,1

-18,3

5,5

6,2

6,8

-4,5

5,3

8,6

7,5

4,9

191

3,9

-19,8

4,5

3,8

11,9

-4,7

4,2

9,3

6,8

4,5

87

0,6

-26,3

2,7

11,4

7,5

-4,7

4,1

9,6

7,8

5,3

104

7,4

-13,4

6,0

-2,5

16,0

-4,7

4,3

9,1

6,0

3,9

240

6,1

-17,1

6,2

8,1

3,0

-4,3

6,1

8,0

8,1

5,1

Bostäder

121

-13,1

-19,1

15,7

14,7

-8,2

1,7

6,5

6,3

6,4

4,2

Offentliga myndigheter

116

4,3

1,4

5,4

-1,4

3,7

0,8

-1,6

1,1

3,9

2,4

Staten

52

5,6

4,0

3,4

-6,3

0,7

3,4

-6,1

2,3

7,8

5,9

Kommuner

64

3,1

-1,1

7,3

3,4

6,4

-1,3

2,2

0,2

0,8

-0,6

669

1,4

-15,5

7,2

6,4

3,2

-2,4

4,3

6,9

6,7

4,3

Varuproducenter
Industri
Övriga varuproducenter
Tjänsteproducenter2

Totalt
1

Löpande priser.
2
Exklusive bostäder.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 6 Hushållens ekonomi
Hushållens inkomster
Mdkr Procentuell förändring. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

Real disponibel inkomst

2

Prisindex3
Nominell disponibel inkomst

1 810

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,3

2,0

1,6

3,6

3,0

2,7

2,7

2,3

3,0

2,5

3,1

2,1

1,5

1,3

1,2

0,6

1,1

1,3

1,6

1,8

5,4

4,1

3,1

4,9

4,2

3,4

3,8

3,7

4,6

4,4

varav
Lönesumma4
Övriga faktorinkomster
Räntor och utdelningar, netto5
Offentliga transfereringar

1 477

5,5

0,1

3,1

5,6

3,9

3,3

3,4

4,2

4,9

4,9

176

-5,9

-5,1

5,2

8,5

-2,3

3,2

3,1

3,5

4,0

4,0

81

0,3

0,5

0,1

-0,1

0,5

0,0

0,5

0,4

0,6

0,3

560

1,9

6,9

0,3

-1,1

4,5

3,9

1,0

2,4

3,4

3,2

varav
Pensioner

302

5,5

7,4

0,8

0,5

6,2

5,1

0,1

3,8

5,5

4,9

Sjukdom

103

-3,1

-2,3

-6,3

-2,2

2,2

1,7

1,3

1,5

1,8

2,3

Arbetsmarknad

32

-20,7

53,5

9,0

-14,5

4,8

2,5

-2,5

-6,4

-9,0

-7,5

Familjer och barn

62

2,0

2,1

3,8

2,2

4,4

3,8

3,5

2,5

2,8

3,2
-0,5

Studier

14

4,9

9,0

2,8

-0,5

0,5

0,7

0,2

-2,4

-1,8

Övrigt

47

8,0

10,8

1,1

-1,9

0,3

2,3

5,7

1,9

2,7

0,6

88

14,5

1,4

10,8

5,9

8,7

7,8

3,9

7,0

7,2

7,3

572

0,1

-4,8

1,9

0,8

3,3

3,8

0,8

5,0

5,6

5,3

Privata transfereringar
Skatter och avgifter
Hushållens sparande

Mdkr Andel av disponibel inkomst

Eget sparande

2012¹

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

92

2,4

4,5

2,3

3,7

5,1

5,7

5,3

3,9

3,3

2,7

Nettosparande i avtalspensioner
(inklusive pps6)

138

7,2

7,3

6,6

7,3

7,6

7,5

7,4

7,4

7,2

7,1

Total sparkvot7

230

9,0

11,0

8,3

10,2

11,8

12,2

11,9

10,5

9,8

9,2

Finansiellt sparande

175

6,1

9,2

5,6

7,5

9,6

10,2

9,9

8,5

7,9

7,3

Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.
1
Löpande priser.
2
Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
3
Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
4
Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.
5
Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.
6
Premiepensionssparande.
7
Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner
(inklusive premiepensionssparande)).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 7 Näringslivets produktion, baspris
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

868

-4,9

-14,9

17,1

6,0

-0,6

-0,5

2,7

4,8

5,4

3,9

Industri

531

-5,5

-21,0

27,7

6,5

-3,6

-1,3

3,4

6,4

7,3

5,3

Byggverksamhet

181

-5,8

-7,0

4,0

9,3

2,9

1,4

2,1

2,9

2,9

1,7

Tjänsteproducenter

1 603

2,1

-2,8

4,1

5,0

1,9

2,4

3,4

4,3

4,5

3,7

1 190

1,7

-3,8

6,7

6,2

2,0

1,9

2,9

5,1

5,5

4,1

2 471

-0,6

-7,2

8,5

5,4

1,0

1,4

3,2

4,5

4,8

3,7

2013

2014

2015

2016

2017

Varuproducenter
varav

Tjänsteproducenter exkl. FoF
Näringslivet totalt
1

Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 8 Offentlig produktion, baspris
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2012¹

2008

2009

2010

2011

2012

Kommunal produktion

452

0,2

0,6

-0,5

-0,4

-0,3

0,2

0,0

0,7

0,9

-0,2

Statlig produktion

169

0,2

2,1

3,9

0,7

1,8

1,5

0,8

0,5

0,5

-0,1

Total offentlig produktion

621

0,2

1,0

0,7

-0,1

0,3

0,5

0,3

0,6

0,8

-0,2

1

Löpande priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 9 Bytesbalans
Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

Handelsbalans
procent av BNP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

112

94

84

75

83

71

53

43

45

2017

44

3,5

3,0

2,5

2,1

2,3

2,0

1,4

1,1

1,1

1,0

Tjänstebalans

107

98

120

126

142

140

144

159

173

187

Faktorinkomster

113

55

70

90

79

78

93

93

73

73

Löpande transfereringar
Bytesbalans
procent av BNP

-42

-39

-45

-46

-59

-47

-50

-53

-42

-48

290

208

228

246

246

241

239

240

248

255
5,9

9,1

6,7

6,8

7,0

6,9

6,7

6,4

6,1

6,0

Kapitaltransfereringar

-5

-4

-5

-4

-4

-6

-6

-6

-6

-7

Finansiellt sparande

285

204

224

242

241

236

233

234

242

248

8,9

6,6

6,7

6,9

6,8

6,5

6,2

6,0

5,8

5,7

-0,4

0,5

-0,6

-0,8

-0,5

-0,6

-1,0

-0,4

-0,4

-0,2

procent av BNP
Bytesförhållande
procentuell utveckling

Anm.: Utfall för handels- och tjänstebalans enligt Betalningsbalansstatistiken.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 10 Bruttonationalinkomst (BNI)
Miljarder kronor, löpande priser. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

BNP
Primära inkomster netto
BNI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 204

3 106

3 338

3 500

3 562

3 626

3 750

3 935

4 148

4 349

112

59

75

91

79

82

86

91

91

91

3 316

3 165

3 413

3 591

3 641

3 707

3 837

4 026

4 239

4 440

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 4.1.3 Arbetsmarknad
Tabell 11 Arbetsmarknad
Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet
Nivå, tusental om annat ej anges

BNP¹

Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,9

3 562

-0,6

-5,0

6,6

3,7

0,7

1,2

2,5

3,6

3,9

Produktivitet²

418

-1,7

-2,7

4,0

1,8

1,1

0,9

2,4

1,9

1,5

2,1

Produktivitet i näringslivet

462

-2,9

-3,5

4,7

2,4

1,6

1,3

2,9

2,1

1,5

2,2

Arbetade timmar³

7 512

1,2

-2,9

2,6

2,4

-0,2

0,2

0,2

1,8

2,5

0,9

Medelarbetstid4

1 613

0,1

-0,8

2,0

0,1

-0,9

-0,5

-0,6

0,8

1,2

-0,4

3 567

-0,9

-4,9

6,3

3,7

1,1

1,2

2,6

3,3

3,5

3,1

417

-1,3

-2,8

4,4

1,8

0,6

0,9

2,2

2,2

2,0

1,7
1,8

Kalenderkorrigerad utveckling5
BNP¹
Produktivitet²
Produktivitet i näringslivet

461

-2,6

-3,6

5,0

2,4

1,1

1,3

2,7

2,5

2,0

Arbetade timmar3

7 542

0,7

-2,6

2,0

2,4

0,6

0,3

0,5

1,1

1,6

1,5

Medelarbetstid4

1 619

-0,5

-0,5

1,4

0,1

0,0

-0,5

-0,3

0,1

0,3

0,2

Sysselsatta, 15–74 år

4 657

Sysselsättningsgrad 15–74 år6
Sysselsättningsgrad 20–64 år6 7
Arbetskraften, 15-74 år

5 060
8

Arbetskraftsdeltagande 15–74

1,2

-2,1

0,6

2,3

0,7

0,8

0,8

1,0

1,3

1,3

66,8

64,7

64,4

65,4

65,5

65,6

65,6

65,8

66,2

66,6

80,3

78,3

78,1

79,4

79,4

79,6

79,7

80,1

80,7

81,3

1,2

0,2

0,8

1,4

0,9

1,0

0,7

0,6

0,5

0,6

71,2

70,6

70,5

70,9

71,1

71,4

71,4

71,3

71,2

71,1

Arbetslöshet, 15–74 år9

403

6,2

8,3

8,6

7,8

8,0

8,2

8,1

7,8

7,0

6,4

Programdeltagare10

230

2,1

3,0

4,4

4,4

4,5

4,8

4,8

4,6

4,5

4,4

2017

Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen
Tusental personer, årsgenomsnitt
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sysselsatta

16

9

10

9

10

14

16

13

12

13

I utbildning

69

118

175

168

177

188

191

184

173

164

Totalt11

85

127

185

178

187

202

207

196

185

177

1

BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser miljarder kronor.
2
Arbetsproduktivitet mätt som BNP till baspris per arbetad timme.
3
Enligt nationalräkenskaperna. Nivå avser miljoner timmar.
4
Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU.
5
Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.
6
Antal sysselsatta i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.
7
Sysselsättningsgrad enligt EU:s 2020-mål.
8
Antal i arbetskraften i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.
9
I procent av arbetskraften.
10
Personer i nystartsjobb eller konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen, i procent av arbetskraften.
11
Till följd av avrundning stämmer inte alltid totalen med delarna.
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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Tabell 12 Sysselsatta i näringslivet
Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
Nivå, tusental Procentuell förändring
2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 082

2,3

-6,2

0,2

2,0

-0,4

-1,7

-1,5

-1,0

1,0

1,9

Industri

612

0,3

-9,7

-1,5

1,5

-1,9

-1,1

-2,3

-1,8

1,3

2,7

Byggverksamhet

320

7,2

-1,0

2,6

4,8

1,4

-4,5

-0,2

1,1

1,5

1,8

2 134

2,4

-0,9

2,6

3,5

1,1

1,5

2,2

2,8

2,5

2,0

1 970

2,4

-0,8

2,8

3,7

1,2

1,4

2,3

2,9

2,6

1,9

3 215

2,3

-2,8

1,8

3,0

0,6

0,4

1,0

1,6

2,1

1,9

Nivå, tusental Procentuell förändring
2012
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Varuproducenter

Tjänsteproducenter
exkl. finans- och
fastighetsverksamhet
Näringslivet totalt

Anm.: Tabellen avser sysselsättning enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 13 Sysselsatta i offentliga myndigheter
Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

Kommunala myndigheter
Staten
Offentliga myndigheter totalt

1 065

-1,9

-2,5

-1,1

0,5

0,5

1,2

0,3

-0,3

-0,2

-0,2

241

-3,0

1,3

0,4

1,3

2,0

2,0

0,8

-0,7

-0,9

-0,5

1 306

-2,1

-1,8

-0,8

0,7

0,8

1,3

0,4

-0,4

-0,4

-0,2

Anm.: Enligt nationalräkenskaperna (NR). Offentliga myndigheter och kommunala myndigheter är NR-begrepp som skiljer sig från begreppen offentlig sektor respektive
kommunal sektor. Skillnaden ligger i att kommunernas så kallade affärsdrivande verksamheter inte omfattas av de förstnämnda begreppen, utan förs till näringslivet i
NR:s branschindelade (funktionsindelade) statistik.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 4.1.4 Resursutnyttjande
Tabell 14 Resursutnyttjande och potentiella variabler
Resursutnyttjande
Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av potentiell nivå.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,1

-6,5

-3,1

-1,4

-2,7

-3,5

-3,0

-2,1

-1,0

-0,2

Produktivitetsgap

-0,3

-3,2

-0,6

0,1

-0,5

-0,7

-0,1

0,4

0,4

0,2

Produktivitetsgap i näringslivet

-0,8

-4,7

-0,8

0,1

-0,9

-1,0

-0,1

0,5

0,5

0,3

Timgap

0,5

-3,4

-2,5

-1,6

-2,2

-2,8

-2,9

-2,4

-1,4

-0,4

Sysselsättningsgap

0,6

-2,7

-2,8

-1,7

-2,3

-2,6

-2,4

-2,1

-1,3

-0,5

2017

BNP-gap

Potentiella variabler
Nivå, tusental om annat ej anges Procentuell förändring i fasta priser om annat ej anges. Kalenderkorrigerade värden.

Potentiell BNP1
Potentiell produktivitet2
Pot. produktivitet i näringslivet2
Pot. antal arbetade timmar3
Pot. sysselsättning, 15–74 år
4

Jämviktsarbetslöshet, 15–74 år

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 667

1,8

1,8

2,6

2,0

2,4

2,0

2,2

2,3

2,4

2,4

419

0,4

0,1

1,7

1,1

1,3

1,0

1,6

1,8

2,0

1,9

465

0,3

0,3

0,9

1,5

2,1

1,4

1,8

1,8

2,0

2,1

771 129

1,5

1,3

1,0

1,5

1,3

0,9

0,6

0,6

0,5

0,5

4 767

1,3

1,2

0,7

1,1

1,3

1,0

0,6

0,6

0,5

0,5

304

6,6

6,4

6,5

6,3

6,0

5,7

5,7

5,6

5,7

5,7

Potentiella variabler, löpande pris
Miljarder kronor

Potentiell BNP1, 5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 196

3 322

3 435

3 544

3 667

3 762

3 878

4 020

4 177

4 355

Anm.: Gap är skillnaden mellan den faktiska och den potentiella nivån i procent av den potentiella nivån.
1
Potentiell BNP till marknadspris. Nivå avser miljarder kronor.
2
Nivå avser kronor per timme.
3
Nivå avser 10 000-tal.
4
Skillnaden mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning i procent av potentiell arbetskraft.
5
Deflaterad med BNP-deflator.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 4.1.5 Löner och inflation
Tabell 15 Löneutveckling och inflation
Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industri

4,4

3,0

2,8

2,5

3,9

2,3

2,6

2,9

3,2

3,4

Byggindustri

4,5

3,5

1,9

3,1

2,5

2,8

2,6

2,9

3,2

3,4

Näringslivets tjänstesektorer

3,8

3,2

2,4

2,4

3,0

2,8

2,9

2,9

3,2

3,4

Statliga myndigheter

3,9

3,9

3,1

1,9

2,0

2,9

2,9

2,9

3,2

3,4

Nominell löneutveckling

Kommunala myndigheter

5,0

3,9

2,7

2,3

2,7

2,9

2,9

2,9

3,2

3,4

Totalt, konjunkturlönestatistiken

4,3

3,4

2,6

2,4

3,0

2,7

2,8

2,9

3,2

3,4

Totalt, nationalräkenskaperna1

4,2

2,9

1,1

2,7

2,9

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

KPI, årsgenomsnitt

3,4

-0,5

1,2

3,0

0,9

0,1

0,9

1,7

2,7

3,2

KPIF, årsgenomsnitt2

2,7

1,7

2,0

1,4

1,0

1,0

1,3

1,5

1,7

1,9

Konsumentprisernas utveckling

NPI, årsgenomsnitt
Prisbasbelopp, tusen kronor
1

2,7

-0,8

1,8

2,0

1,2

-0,1

1,0

1,7

2,8

3,3

41,0

42,8

42,4

42,8

44,0

44,5

44,4

44,9

45,6

46,8

Kalenderkorrigerad.
Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast bostadsränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser
konstant.
Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

2

12

PROP. 2013/14:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 4.1.6 Räntor och växelkurser
Tabell 16 Räntor och valutor, slutkurs
Värde vid respektive års slut. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Reporänta

2,00

0,25

1,25

1,75

1,00

1,00

1,00

1,75

2,75

3,25

6-månadersränta¹

1,15

0,22

1,55

1,35

0,89

1,00

1,10

1,80

2,80

3,30

5-årsränta¹

2,04

2,77

2,89

1,22

0,97

1,80

2,00

3,00

3,90

4,25

10-årsränta¹

2017

2,43

3,40

3,28

1,62

1,53

2,30

2,50

3,30

4,20

4,50

-0,51

0,00

0,32

-0,21

0,23

0,50

0,50

0,50

0,50

0,25

6-månadersränta (EUR)¹

1,80

0,47

0,51

-0,07

0,00

0,25

0,50

1,50

2,50

3,25

TCW-index

142

135

122

123

119

116

116

116

116

116

10,92

10,24

8,98

8,91

8,58

8,50

8,40

8,30

8,40

8,40

Differens 10-årsränta SEK-DEM¹

EUR/SEK
USD/SEK

7,81

7,16

6,71

6,89

6,50

6,54

6,59

6,51

6,63

6,67

EUR/USD

1,40

1,43

1,34

1,29

1,32

1,30

1,28

1,28

1,27

1,26

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,05

1

Avser statsskuldväxel för löptider kortare än ett år och statsobligation för löptider längre än ett år.
Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

Tabell 17 Räntor och valutor, årsgenomsnitt
Årsgenomsnitt. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

6-månadersränta¹

3,82

0,37

0,60

1,69

1,21

0,92

1,05

1,45

2,30

5-årsränta¹

3,80

2,52

2,29

2,30

1,16

1,54

1,90

2,50

3,45

4,08

10-årsränta¹

3,91

3,25

2,88

2,59

1,59

2,04

2,40

2,90

3,75

4,35

-0,11

-0,01

0,10

-0,06

0,02

0,46

0,50

0,50

0,50

0,38

3,72

0,72

0,46

0,65

0,03

0,07

0,38

1,00

2,00

2,88

Differens 10-årsränta SEK-DEM¹
6-månadersränta (EUR)¹
TCW-index

127

140

129

122

121

116

116

116

116

116

EUR/SEK

9,63

10,61

9,54

9,03

8,70

8,57

8,45

8,35

8,35

8,40

USD/SEK

6,59

7,64

7,20

6,49

6,77

6,52

6,56

6,55

6,57

6,65

EUR/USD

1,46

1,39

1,32

1,39

1,29

1,31

1,29

1,28

1,27

1,26

1

Avser statsskuldväxel för löptider kortare än ett år och statsobligation för löptider längre än ett år.
Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 8 Utgifter
Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

Utgiftstak
Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Budgeteringsmarginal, procent av
takbegränsade utgifter

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

957
943
14

989
965
24

1 024
986
38

1 063
989
74

1 084
1 022
62

1 095
1 066
29

1 107
1 091
16

1 127
1 105
22

1 167
1 124
43

1 196
1 156
40

1,4

2,5

3,9

7,5

6,0

2,7

1,5

2,0

3,9

3,4

Anm.: Utgiftstaket för 2017 är regeringens bedömning av utgiftstak i denna proposition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2012–2017
Miljoner kronor

Utgiftsområde

1 Rikets styrelse
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
3 Skatt, tull och exekution
4 Rättsväsendet
5 Internationell samverkan
6 Försvar och samhällets krisberedskap
7 Internationellt bistånd
8 Migration
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
13 Integration och jämställdhet
14 Arbetsmarknad och arbetsliv
15 Studiestöd
16 Utbildning och universitetsforskning
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik
19 Regional tillväxt
20 Allmän miljö- och naturvård
21 Energi
22 Kommunikationer
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
24 Näringsliv
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.
27 Avgiften till Europeiska unionen
Minskning av anslagsbehållningar
Summa utgiftsområden2
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor3

2012
Utfall

2013
Anslag 1

2013
Prognos

2014
Beräknat

2015
Beräknat

2016
Beräknat

2017
Beräknat

11 529
13 511
10 272
38 213
1 550
45 462
30 197
8 248
58 690

11 970
16 274
10 353
39 392
2 034
46 197
31 003
10 003
62 564

11 808
16 081
10 355
38 434
1 836
44 628
31 390
9 622
59 735

12 896
14 121
10 516
40 292
2 018
47 196
31 831
9 919
62 161

12 434
14 184
10 649
41 240
2 021
47 847
33 644
9 549
61 731

12 586
14 513
10 850
41 965
2 025
48 508
35 772
9 416
62 672

12 802
14 950
11 083
42 831
2 031
49 635
37 645
9 476
64 044

94 853

97 622

95 736

96 520

96 273

97 041

97 270

41 342
75 579
6 753
66 633
21 068
53 837
12 318

40 000
78 387
10 476
68 388
22 444
57 589
12 698

39 967
78 811
9 097
69 393
20 634
56 336
12 600

39 013
81 610
12 432
70 375
21 005
60 110
12 880

37 880
83 322
13 531
67 306
20 077
60 179
12 848

36 199
85 890
14 391
64 932
19 766
60 861
12 973

35 204
88 874
14 377
63 484
20 108
61 352
13 141

981

1 197

1 052

1 230

1 240

1 216

1 226

3 408
4 831
2 713
42 861
16 387
5 882
85 138
27 381
31 452

3 421
4 893
2 811
44 604
16 592
5 256
88 915
22 168
38 116

3 250
4 771
2 737
43 929
16 121
5 187
88 915
16 201
37 270

811 088
783 706

845 368
823 200

825 896
809 695

2 973
5 156
2 830
45 428
15 278
5 588
93 596
22 084
37 700
-1 660
855 098
833 005

2 699
5 138
2 416
48 598
14 634
5 132
93 438
26 857
39 301
-2766
861 401
834 544

3 226
5 109
2 513
50 723
14 849
5 292
93 276
23 627
28 397
-1 219
857 369
833 742

3 326
5 080
2 297
52 567
14 909
5 337
93 544
21 913
34 364
-1 455
871 415
849 502

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget
Takbegränsade utgifter

238 478

256 777

257 728

270 467

289 768

306 870

1 022 185

1 066 472

1 090 733

1 105 011

1 123 510

1 156 372

Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten4

61 815
1 084 000

28 528
1 095 000

16 267
1 107 000

21 989
1 127 000

43 490
1 167 000

39 628
1 196 000

Anm.: Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2014.
1
Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop. 2012/2013:99, bet 2012/13:FiU21, rskr. 2012/1:321) och förslagen i
propositionen Höständringsbudget för 2013 (prop. 2013/14:2).
2
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
3
Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.
4
Regeringens bedömning av utgiftstak för 2017 (se avsnitt 4.4).
Källa: Egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 9 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

Inkomster
Procent av BNP
Skatter och avgifter

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 662

1 612

1 685

1 729

1 767

1 816

1 842

1 929

2 026

2 125

51,9

51,9

50,5

49,4

49,6

50,1

49,1

49,0

48,8

48,9

1 480

1 439

1 509

1 540

1 567

1 611

1 654

1 734

1 823

1 913

Procent av BNP

46,2

46,3

45,2

44,0

44,0

44,4

44,1

44,1

44,0

44,0

Kapitalinkomster

79

66

64

74

71

74

68

71

75

78

Övriga inkomster

102

107

112

114

129

131

120

124

128

133

Utgifter

1 592

1 642

1 685

1 728

1 789

1 858

1 900

1 946

2 008

2 078

Procent av BNP

49,7

52,9

50,5

49,4

50,2

51,3

50,7

49,5

48,4

47,8

Transfereringar och subventioner¹

608

641

649

648

677

707

712

729

748

771

503

538

540

534

558

580

586

600

620

640

Hushåll
Näringslivet

56

55

57

61

65

64

67

66

66

66

Utlandet

49

49

52

53

54

63

60

63

62

64

Konsumtion

835

860

890

924

956

990

1 025

1 053

1 089

1 129

Investeringar m.m.

96

103

109

114

123

123

124

126

132

139

Ränteutgifter

53

38

37

41

33

38

39

38

39

39

Finansiellt sparande

69

-30

0

1

-22

-43

-58

-17

18

47

2,2

-1,0

0,0

0,0

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

Staten

42

-26

-13

-5

-21

-38

-47

-4

34

63

Pensionssystemet

31

5

6

19

9

-6

2

-1

-7

-10

Kommunsektorn

-4

-9

6

-13

-9

2

-12

-12

-9

-6

1 243

1 322

1 316

1 345

1 358

1 521

1 597

1 620

1 590

1 528

38,8

42,6

39,4

38,4

38,1

41,9

42,6

41,2

38,3

35,1

400

607

692

633

743

693

623

605

622

669

12,5

19,5

20,7

18,1

20,8

19,1

16,6

15,4

15,0

15,4

Procent av BNP

Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld
Procent av BNP
Nettoställning
Procent av BNP

1
Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 21 Statens finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inkomster

885

836

887

899

894

912

Skatter och avgifter

787

736

788

792

787

800

Kapitalinkomster

35

34

33

39

36

Övriga inkomster

63

66

67

68

71

Utgifter

843

862

900

904

Transfereringar till privat sektor1

358

368

370

368

Bidrag till kommunsektorn

154

161

183

24

24

24

Ålderspensionsavgifter
Konsumtion

2015

2016

2017

923

971

1 020

1 068

821

865

911

955

39

32

34

35

35

72

70

73

75

78

916

950

971

975

987

1 005

377

389

391

393

390

394

185

182

189

198

196

199

201

21

21

20

22

22

22

22

217

225

237

247

257

266

277

281

286

293

Investeringar m.m.

46

51

53

48

53

53

52

53

58

64

Ränteutgifter

45

33

33

35

26

32

32

31

31

32

Finansiellt sparande

42

-26

-13

-5

-21

-38

-47

-4

34

63

1,3

-0,8

-0,4

-0,1

-0,6

-1,1

-1,3

-0,1

0,8

1,4

135

-176

-1

68

-25

-152

-45

-1

53

82

Procent av BNP
Budgetsaldo
Procent av BNP
Statsskuld
Procent av BNP

4,2

-5,7

0,0

1,9

-0,7

-4,2

-1,2

0,0

1,3

1,9

1 062

1 149

1 113

1 075

1 119

1 266

1 321

1 323

1 270

1 187

33,1

37,0

33,4

30,7

31,4

34,9

35,2

33,6

30,6

27,3

1

Inklusive ofördelade utgifter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 22 Ålderspensionssystemet
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

233

225

230

242

249

252

260

271

284

298

Socialförsäkringsavgifter

178

179

184

196

202

207

214

223

234

245

24

24

24

21

21

20

22

22

22

22

Statliga ålderspensionsavgifter m.m.
Räntor, utdelningar m.m.

31

22

22

25

25

24

25

26

28

31

Utgifter

202

220

224

223

240

258

259

271

291

308

Pensioner

199

217

220

220

236

254

255

267

287

304

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Övriga utgifter
Finansiellt sparande
Procent av BNP

31

5

6

19

9

-6

2

-1

-7

-10

1,0

0,2

0,2

0,5

0,2

-0,2

0,0

0,0

-0,2

-0,2

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 23 Kommunsektorns finanser
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

729

744

783

803

838

874

889

917

955

994

Skatter

503

511

523

538

562

587

603

629

662

696

Kommunal fastighetsavgift

12

14

14

14

16

16

16

17

17

17

110

115

138

136

132

139

145

143

144

144

19,5

20,6

20,2

19,7

19,9

20,5

20,4

20,1

19,8

19,7

Kapitalinkomster

14

11

10

11

11

12

13

13

14

14

Övriga inkomster

90

93

98

103

117

120

112

115

119

123

44

46

46

48

50

51

52

53

55

57

733

753

776

816

847

872

902

929

964

1 000

32

36

38

39

38

39

42

43

45

46

Statsbidrag
Skatter och statsbidrag,
procent av BNP

varav kompensation för
mervärdesskatt
Utgifter
Transfereringar till hushåll
Övriga transfereringar

25

26

28

29

34

33

34

35

36

37

Konsumtion

616

633

650

674

697

722

745

769

800

832

Investeringar

50

52

56

66

70

70

71

73

74

75

Ränteutgifter

10

5

5

8

8

8

9

9

9

9

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Resultat före extraordinära poster

-4

-9

6

-13

-9

2

-12

-12

-9

-6

-0,1

-0,3

0,2

-0,4

-0,3

0,0

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

8

13

18

7

19

10

7

7

9

12

Anm.: Skatter och statsbidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kommunala fastighetsavgiften. Investeringarna inkluderar även köp av mark och
fastigheter, netto.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 24 Strukturellt sparande
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2008–2012, prognos för 2013–2017.

Finansiellt sparande, miljarder kronor
Finansiellt sparande

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

69

-30

0

1

-22

-43

-58

-17

18

47

2,2

-1,0

0,0

0,0

-0,6

-1,2

-1,5

-0,4

0,4

1,1

Justering för konjunkturläge

-0,1

3,8

1,7

0,8

1,5

2,0

1,7

1,2

0,5

0,1

Justering för engångseffekter¹

-0,2

-0,1

0,0

0,0

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering, extraordinära kapitalvinster
Strukturellt sparande

1,8

2,8

1,6

0,8

0,6

0,5

0,2

0,8

1,0

1,2

BNP-gap, procent²

0,1

-6,5

-3,1

-1,4

-2,7

-3,5

-3,0

-2,1

-1,0

-0,2

1

Engångseffekten 2008 och 2009 beror på nya regler avseende byggmoms som tillfälligt ökar momsinbetalningarna med 8 miljarder kronor 2008 och 2 miljarder kronor
2009. För 2012 rör engångseffekten återbetalningen av försäkringspremier från AFA-försäkring.
Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Sammanfattning och slutsatser
Regeringens övergripande mål för den ekonomiska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. De ska vidare ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt
arbete.
För att uppnå dessa mål krävs en målmedveten och uthållig politik. Ett jämställdhetsperspektiv måste vara en integrerad del i det dagliga arbetet på alla nivåer och i alla stadier hos de som är
involverade i det politiska beslutsfattandet.
Alltsedan regeringen tillträdde 2006 har
arbetslinjen varit kärnan i den ekonomiska politiken. Denna politik syftar till att stimulera arbetsutbudet, minska trösklarna in på arbetsmarknaden och motverka det ekonomiska utanförskap som långvarig försörjning via sociala transfereringssystem ofta medför. Politiken bedöms
ge upphov till positiva effekter på arbetsutbud,
sysselsättning och disponibla inkomster. Mindre
känt är att de förväntade effekterna är större för
kvinnor än för män, vilket på sikt förbättrar
förutsättningarna för ekonomisk jämställdhet.
Detta har varit en medveten strategi.
Regeringens arbete med att förbättra drivkrafterna för arbete och minska utanförskapet
har bidragit till en positiv utveckling av den ekonomiska jämställdheten på flera områden de
senaste åren. Jobbskatteavdragets fokusering på
låg- och medelinkomsttagare har inneburit att
drivkrafterna till arbete har stärkts mer för
kvinnor än för män.
De åtgärder som vidtagits för att motverka
långvarig sjukfrånvaro har även de bidragit till
ökad jämställdhet, eftersom kvinnor historiskt
sett har varit överrepresenterade i sjukförsäkringen. Framför allt slogs fler kvinnor än
män ut från arbetsmarknaden via förtidspension.
Den totala sjukfrånvaron har minskat kraftigt
sedan 2006 och kan på sikt komma att få
betydande effekter på den ekonomiska
jämställdheten. Dessvärre har sjukpenningtalen
ökat de senaste två åren, i synnerhet för kvinnor.
Denna utveckling är oroande och regeringen
följer den noga.
De senaste årens övervägande positiva utveckling är dock bara en fortsättning på en lång period av framsteg för den ekonomiska jämställdheten. Kvinnors arbetsutbud har ökat kraftigt sedan

början av 1970-talet. Även deras sysselsättningsgrad har ökat markant och andelen kvinnor som
deltidsarbetar minskar kontinuerligt. Studievalen
är i dag inte lika könsstereotypa och den yrkesoch sektorsmässiga uppdelningen av arbetsmarknaden mellan kvinnor och män har minskat. Sverige ligger i ett internationellt perspektiv
långt fram när det gäller jämställdhet på
arbetsmarknaden.
Samtidigt kan det konstateras att det fortfarande finns brister i den ekonomiska jämställdheten. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas alltjämt av en könsmässig segregering där
kvinnor och män till stor del arbetar i olika
yrken och sektorer. Kvinnor har fortfarande ett
lägre arbetskraftsdeltagande än män och jobbar
deltid i större utsträckning än män, särskilt när
det finns barn i hushållet. Män ägnar mer tid åt
förvärvsarbete och kvinnor mer tid åt obetalt
hemarbete, även om skillnaderna har minskat på
senare tid. Kvinnors lön är i genomsnitt lägre än
mäns, även om man justerar lönen med hänsyn
till arbetstid och olika lönepåverkande faktorer
som ålder, utbildning, sektor och yrke. Det
justerade lönegapet har minskat sedan
millennieskiftet, men det sker mycket långsamt.
De könsbetingade skillnaderna på arbetsmarknaden utjämnas i viss mån av skatter och transfereringar, men kvinnors disponibla inkomster är
trots detta lägre än mäns.
Kvinnors högre grad av deltidsarbete och
frånvaro från arbetet har en avgörande betydelse
för den ekonomiska ojämställdheten. Effekten är
direkt via de lägre inkomster som en kortare
arbetad tid ger och kan även uppstå indirekt via
lönebildningen och en långsammare uppbyggnad
av humankapital.
Bilagan inleds med en beskrivning av hur
mäns och kvinnors ekonomiska situation skiljer
sig åt och hur dessa skillnader utvecklats över
tiden. Orsakerna till den ekonomiska ojämställdheten mellan könen analyseras också. Vidare
beskrivs och analyseras regeringens politik ur ett
ekonomiskt jämställdhetsperspektiv.
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1

Den ekonomiska jämställdhetspolitikens mål och inriktning

1.1

Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv

Regeringens ekonomiska jämställdhetspolitik
bygger på det övergripande målet att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Regeringens jämställdhetspolitik tar avstamp i fyra delmål (prop. 2008/9: utg.
omr. 13, bet. 2008/09: AU1, skr. 2008/09:115):
1.

En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för
beslutsfattande.

2.

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om utbildning och betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut.
Delmålet inbegriper samma möjligheter
och förutsättningar för kvinnor och män i
fråga om tillgång till arbete och samma
möjligheter och villkor i fråga om såväl
anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor
som utvecklingsmöjligheter i arbetet. Målet
har ett livscykelperspektiv, dvs. det
avlönade arbetet ska innebära ekonomisk
trygghet och självständighet även under
pensionsåren. Delmålet omfattar också utbildning, såväl skillnader i förutsättningar,
möjligheter och villkor som de könsbundna
studievalen.

3.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha
möjlighet att ge och få omsorg på lika
villkor. Möjligheten att förena avlönat
arbete med att ha en familj och att vårda
relationer ska vara central i jämställdhetspolitiken.

4.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

Denna bilaga rör i första hand målet om
ekonomisk jämställdhet, men även målet om en
jämn fördelning av det obetalda arbetet och
målet om en jämn fördelning av makt och inflytande. För att ekonomisk jämställdhet ska
8

kunna uppnås är det viktigt att skapa förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor
ska kunna ta ansvar för det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Det är politikens uppgift att
skapa förutsättningar för att kvinnor och män
ska kunna leva jämställt och för att kvinnor och
män, liksom pojkar och flickor, ska slippa sådana
begränsningar av sina egna val som traditionellt
styrts av könstillhörighet. På samma sätt är en
jämn fördelning av makt och inflytande en
förutsättning för ekonomisk jämställdhet.

1.2

Jämställdhet skapas i det dagliga
arbetet

Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå
målen för jämställdhetspolitiken är jämställdhetsintegrering, kompletterat med särskilda
åtgärder för att stimulera, utveckla och skynda
på förändringsarbetet. Jämställdhetsintegrering
innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras
i verksamheten och i alla steg av beslutsprocesserna. Konkret innebär det bl.a. att ett jämställdhetsperspektiv ska vara en integrerad del av det
dagliga arbetet på alla nivåer och i alla stadier hos
de aktörer som normalt är involverade i det
politiska beslutsfattandet. Vidare ska beslutsunderlag innehålla analyser av kvinnors och
mäns, flickors och pojkars, situation och villkor.
Konsekvenser av förslag ska alltid analyseras ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Målen för jämställdhetspolitiken kräver en
bred ansats, där insatser på flera områden och
nivåer samverkar. Men jämställdhet är inte bara
ett ansvar för den politiska sfären, utan för alla i
samhället, inte minst arbetsmarknadens parter
och arbetslivet i stort. För att uppnå bestående
resultat är det nödvändigt med ett systematiskt
och kontinuerligt jämställdhetsarbete. För att
detta ska realiseras krävs politiskt engagemang
och ett aktivt ledarskap, både med att skapa
förutsättningarna och genom jämställdhetsanalyser, statistik och uppföljning. Denna bilaga
är en del av detta arbete.
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1.3

Fortsatt höga ambitioner i
jämställdhetspolitiken

Regeringen har höga jämställdhetspolitiska
ambitioner. Den särskilda jämställdhetssatsningen som genomfördes 2007–2010
innebar att 1,6 miljarder kronor tillfördes
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet,
vilket innebar ett tiofaldigande av resurserna
jämfört med åren före regeringsskiftet. 1 Under
den innevarande mandatperioden har regeringen fortsatt den jämställdhetssatsning som
inleddes under förra mandatperioden. Vid
sidan av nya reformer och satsningar är en central utgångspunkt att följa upp och säkra hållbarheten i redan genomförda åtgärder.
Eftersom jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande redovisas i det följande även
resultat
och
insatser
inom
berörda
utgiftsområden.
Regeringens reformer för ökad jämställdhet
Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och
män främjas av regeringens insatser som syftar
till att minska utanförskapet och öka
sysselsättningen. Regeringens mål om ökad
jämställdhet och hög tillväxt går hand i hand.
Jämställdhet är i grunden en rättvisefråga, men
bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att
både kvinnors och mäns kompetens och
kreativitet tillvaratas och främjas. Det är därför
viktigt att den ekonomiska politiken har ett
jämställdhetsperspektiv.
Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att
arbeta för såväl anställda som egenföretagare.
Kvinnor har lägre inkomster och arbetar ofta
deltid. Jobbskatteavdraget kan därför få större
relativ betydelse för kvinnor än för män och
bidra till ökade ekonomiska drivkrafter att gå
från deltid- till heltidsarbete.
Regeringen har även vidtagit åtgärder för att
stärka ställningen för personer med svag
förankring på arbetsmarknaden samt reformerat
arbetslöshets- och sjukförsäkringarna för att
minska trösklarna in på arbetsmarknaden och
stimulera arbetskraftsutbudet.

1 Se vidare regeringens skrivelse Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen (skr. 2011/12:174). Särskilda jämställdhetsåtgärder redovisas under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

Tanken att människor inte ska behöva välja
mellan att ha ett arbete och att ha en familj är
central i svensk välfärds- och jämställdhetspolitik. Skattereduktionen för utgifter för hushållsarbete, det s.k. RUT-avdraget, underlättar
för kvinnor och män att förena arbetsliv och
familjeliv. Detta väntas främst öka kvinnors
arbetskraftsdeltagande eftersom kvinnor utför
mer hemarbete än män. Regeringen har även
infört en jämställdhetsbonus för att stärka föräldrarnas incitament att fördela föräldraledigheten jämnt mellan sig.
Satsningar på ökad kunskap
För att förbättra uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen har Statistiska centralbyrån
(SCB) på regeringens uppdrag utvecklat
jämställdhetsstatistiken
och
indikatorer
kopplade till de olika målen. Ett förslag till uppföljningssystem
för
jämställdhetspolitiken
baserat på indikatorerna beskrivs översiktligt i
denna proposition (utg. omr. 13 avsnitt 5.5.1).
I mars 2012 redovisade Konjunkturinstitutet
ett regeringsuppdrag om att se över och ge
förslag till hur bilagan om Ekonomisk
jämställdhet mellan kvinnor och män kan
utvecklas (dnr Fi2011/2210). Den ökade
kunskap och de konstruktiva synpunkter som
Konjunkturinstitutet bidragit med har beaktats i
arbetet med årets jämställdhetsbilaga.
SCB genomförde under 2010 och 2011, på
regeringens uppdrag, en ny tidsanvändningsundersökning (dnr J2008/2170/JÄM). Undersökningen, som senast genomfördes år 2000, ger
kunskap om hur kvinnor och män fördelar sin
tid på olika aktiviteter. Statistiken utgör ett
viktigt stöd för att utforma insatser som syftar
till att nå målet om en jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet. Dessvärre
har svarsfrekvensen i tidsanvändningsundersökningen sjunkit från över 70 procent
1990/91 till 41 procent 2010. Av denna anledning behöver förutsättningarna för genomförandet av framtida tidsanvändningsstudier
förbättras. Regeringen har gett SCB i uppdrag
att initiera utveckling av nya insamlingsmetoder
som kan skapa bättre förutsättningar för genomförandet i framtiden (dnr U2012/5006/JÄM).
För att bl.a. analysera förhållanden som påverkar jämställdhet i arbetslivet och stimulera till
debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan
främjas beslutade regeringen hösten 2011 att
9
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tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet, den s.k. JA-delegationen (dir. 2011:80). I
delegationen finns representanter från bl.a.
arbetsmarknadens parter och forskarvärlden.
Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika
villkor och möjligheter i arbetslivet samt om de
förhållanden som orsakar dessa skillnader.
Delegationen ska lämna förslag på insatser som
kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska
lönegapet mellan kvinnor och män. JA-delegationen anordnade i januari 2013 en konferens
som fokuserade på tidigare jämställdhetspolitiska utredningar och den kunskap dessa resulterat i. I oktober 2014 ska delegationen redovisa
sitt uppdrag.
Kvinnor är sjukfrånvarande i större utsträckning än män och detta är ett problem för den
ekonomiska jämställdheten då det leder till att
kvinnor inte kan delta på arbetsmarknaden på
samma villkor som män. Kvinnor och män är
frånvarande på grund av sjukdom i ungefär
samma utsträckning fram t.o.m. att de får sitt
första barn. Två år efter barnets födelse är
kvinnornas sjukfrånvaro i genomsnitt ungefär
dubbelt så hög som männens. Denna skillnad
fortlöper i drygt 15 år. Det visar en studie gjord
2011 av Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Regeringen har initierat ett projekt för att öka kunskapen om kvinnors ökade sjukfrånvaro i samband med föräldraskap samt de könsskillnader i
sjukfrånvaron som uppstår i och med första
barnets
födelse
(dnr
S2012/7441/SF,
S2012/7938/SF och S2012/7972/SF). Uppdragen ska redovisas i oktober 2013.

2

2.1

En könssegregerad arbetsmarknad

Den kanske enskilt viktigaste orsaken till den
könsuppdelade arbetsmarknaden är de utbildningsval som kvinnor och män gör. Dessa
påverkar i stor utsträckning vilka yrken som
kvinnor och män kommer att arbeta med. Även
möjligheterna till högre befattningar påverkas av
utbildningens nivå och inriktning.
I diagram 2.1 visas utvecklingen av andelen
kvinnor av det totala antalet elever som slutfört
några av gymnasieskolans program sedan mitten
av 1990-talet. 2 Även om många program
fortfarande har en stark dominans av antingen
män eller kvinnor, finns en tendens mot att allt
fler kvinnor går program som traditionellt sett
varit mansdominerade. Andelen kvinnor på
bygg- och fordonsprogrammen har mångdubblats och på teknikprogrammet har andelen
kvinnor nästan fördubblats, dock från en mycket
låg nivå. På naturvetenskapsprogrammet har
kvinnor och män varit jämnt fördelade under en
längre tid, dvs. varken andelen kvinnor eller
andelen män har överstigit 60 procent. I
traditionellt kvinnliga yrkesprogram har andelen
män ökat något.

Jämställdhet på arbetsmarknaden

En väsentlig del av den ekonomiska ojämställdheten beror på skillnader mellan kvinnor
och män på arbetsmarknaden. Skillnader finns i
flera dimensioner.
Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. Dels arbetar kvinnor och män i olika yrken och olika sektorer (vertikal segregering), dels
i olika befattningar (horisontell segregering).
I dag deltar kvinnor på arbetsmarknaden i
nästan lika hög grad som män men de arbetar i
10

högre utsträckning deltid och har fler och längre
frånvaroperioder. Samtidigt utför kvinnor mer
hemarbete än män.
Skillnaderna avseende sektor, yrke, befattning
och arbetad tid får konsekvenser för kvinnors
och mäns löner. Kvinnor är överrepresenterade i
yrken och sektorer med lägre löner. Även
korrigerat för dessa lönepåverkande faktorer
finns ett oförklarat lönegap som helt eller delvis
kan bero på att kvinnor diskrimineras vid
lönesättning.

2 Den redovisade tidsperioden varierar mellan diagrammen beroende på
skillnader i tillgänglighet vad gäller jämförbar statistik.
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Diagram 2.1 Elever som slutfört gymnasieskolan 1997–
2012
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Diagram 2.2 Inriktning på generell examina 1993–2012
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Källa: Skolverket.

Av de elever som började gymnasiet höstterminen 2008 var det 79 procent av kvinnorna
och 74 procent av männen som hade fullföljt
inom fyra år.
Fler kvinnor än män går vidare till högskolan
efter gymnasiet. År 2011 var ca 50 procent fler
kvinnor än män registrerade vid svenska
universitet och högskolor. Detta förklaras delvis
av att kvinnor i genomsnitt har högre betyg än
män, men sannolikt också av att flera av de
mansdominerade gymnasieprogrammen leder till
ett yrke som inte kräver någon högskoleutbildning.
På samma sätt som studieinriktningen på
gymnasieskolan skiljer sig åt mellan kvinnor och
män, skiljer sig studieinriktningarna på högskolan åt (se diagram 2.2). Kvinnor avlägger flest
examina med inriktning mot hälso- och
sjukvård, medan män avlägger flest examina med
inriktning mot teknik och tillverkning.
Könsfördelningen på dessa utbildningar samt på
pedagogik- och lärarutbildningen är minst jämn.
Den största förändringen har skett på området
teknik och tillverkning där andelen kvinnor har
ökat markant sedan början av 1990-talet.

99/00

01/02

03/04

05/06

07/08

09/10

11/12

Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Pedagogik och lärarutbildning
Humaniora och konst
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Naturvetenskap, matematik och data
Teknik och tillverkning
Källa: Högskoleverket.

På ett antal längre högskoleutbildningar med
yrkesexamina som historiskt dominerats av män,
har andelen kvinnor ökat betydligt de senaste
årtiondena. Det gäller exempelvis på jurist-,
läkar- och civilingenjörsutbildningarna (se diagram 2.3). På jurist- och läkarutbildningarna är
kvinnorna i dag i majoritet. Någon motsvarande
utveckling för män på tidigare kvinnodominerade utbildningar har inte ägt rum. 3
Diagram 2.3 Yrkesexamina i högskolan på grundnivå och
avancerad nivå 1977–2012
Andel kvinnor, procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Sjuksköterska
Jurist
Civilingenjör

Lärare
Läkare

0
77/78 80/81 83/84 86/87 89/90 92/93 95/96 98/99 01/02 04/05 07/08 10/11
Källa: Högskoleverket.

Utbildningsnivå
Kvinnors utbildningsnivå är i genomsnitt högre
än mäns och en klart högre andel kvinnor än
män har eftergymnasial utbildning (se diagram

3 SOU 2011:1 s. 52 ff.

11

PROP. 2013/14:1 BILAGA 3

2.4). Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning har trendmässigt ökat snabbare än
andelen för män sedan början av 1990-talet.
Enligt SCB:s prognoser kan också denna trend
förväntas fortgå. År 2012 hade 35 procent av
männen och nästan 45 procent av kvinnorna i
åldern 25–64 år en eftergymnasial utbildning. År
2030 förväntas motsvarande andelar vara 39
respektive 54 procent. 4
Diagram 2.4 Andel kvinnor och män med eftergymnasial
utbildning 1990–2012

50
45

Kvinnor

40

Män

35
30
25
20
15
10
5
Förgymnasial

50

40

Procent

0

25–64 år, procent
45

Diagram 2.5 Utbildningsnivå efter kön 25–34 år 2012

Kvinnor
Män

35
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25
20
15
10
5
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Anm.: Nivåklassificerigen är gjord utifrån svensk utbildningsnomenklatur SUN2000.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Bland unga kvinnor och män, 25–34 år, återfinns
de största skillnaderna i utbildningsnivå. År 2012
hade mer än hälften av kvinnorna, 53 procent,
någon form av eftergymnasial utbildning jämfört
med 39 procent av männen (se diagram 2.5).
Drygt var tredje kvinna hade i denna ålder minst
treårig eftergymnasial utbildning medan
männens andel var en fjärdedel.

Gymnasial

Eftergymn < 3år Eftergymn, 3 år Uppgift saknas
eller mer

Källa: Statistiska centralbyrån.

Sedan 1970-talet har andelen kvinnor bland dem
som tar ut doktorsexamen ökat från ungefär en
tiondel till att i dag utgöra hälften. Könsfördelningen har jämnats ut inom samtliga
ämnesområden men den största ökningen har
skett inom teknikvetenskap, där andelen kvinnor
nästan har tiodubblats. Under den senaste tioårsperioden har andelen kvinnor av den forskande
och undervisande personalen på universitet och
högskolor ökat från 37 procent till 43 procent år
2011. Den vertikala uppdelningen består till viss
del, där andelen kvinnor är högst bland
adjunkterna och lägst bland professorerna. Även
om kvinnor bara utgör drygt en femtedel av
professorerna har andelen ökat kraftigt under
2000-talet. 5
Yrken
Skillnaderna i utbildningsval mellan kvinnor och
män har således blivit mindre, men utbildningssystemet är trots det fortfarande tämligen könsuppdelat. Följden blir en könsuppdelad arbetsmarknad där många yrken domineras av en hög
andel av antingen kvinnor eller män. Europeiska
kommissionens s.k. IP-index visar att arbetsmarknaden i Sverige är något mer könsuppdelad
än i EU som genomsnitt. 6
En förklaring till den förhållandevis könsuppdelade arbetsmarknaden är det internationellt sett höga arbetskraftsdeltagandet för

5 Högskoleverkets årsrapport 2013.
6 IP-index mäter andelen sysselsatta som behöver byta yrke/sektor för att

4 Trender och prognoser 2011 (SCB 2011).
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fördelningen av kvinnor och män mellan yrken/sektorer ska vara
jämställd. Gender segregation in the labour market. Root causes,
implications and policy responses in the EU (Europeiska kommisionen
2009).
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kvinnor. En betydande del av de tjänster som i
Sverige utförs av kvinnor som avlönat marknadsarbete utförs i högre grad som oavlönat arbete i
länder utanför Norden. Det innebär att grupper
av kvinnor som förvärvsarbetar i Sverige inte
deltar på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning i andra länder. 7
År 2012 var kvinnor överrepresenterade i den
kommunala sektorn, där närmare 80 procent av
de anställda var kvinnor och 20 procent var män.
I statlig sektor var fördelningen mellan könen
jämn och i privat sektor var ca 40 procent av de
sysselsatta kvinnor och 60 procent män. Om
man ser till gruppen kvinnor som befinner sig på
arbetsmarknaden så återfinns drygt hälften (52
procent) i privat sektor. Av männen befinner sig
82 procent i privat sektor. Denna könsfördelning
mellan sektorerna har varit i stort sett
oförändrad sedan 2006. 8
Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg
samt utbildning (se tabell 2.1). Män arbetar
främst
som
säljare,
systemerare
eller
lagerassistenter. Andelen kvinnor och män som
arbetar i kvinno- respektive mansdominerade
yrken har varit stabil under 2000-talet. 9
Tabell 2.1 Största yrkesgrupperna för kvinnor och män
2011
Totalt antal anställda och andel kvinnor och män i procent, 16–64 år
Samtliga

Kvinnor

Det tar tid innan den förändring i kvinnors
utbildningsval som redogjordes för ovan får fullt
genomslag på arbetsmarknaden. Kvinnornas
andel inom traditionellt manligt dominerade
yrkesområden som kräver eftergymnasial utbildning har successivt ökat (se tabell 2.2). I
många yrkesgrupper är män i majoritet i de äldre
åldersgrupperna, medan andelen kvinnor är
betydligt högre bland de yngre.
Tabell 2.2 Könsfördelning inom olika yrkeskategorier 2011
Procent
Kvinnor
30–34 år
55–59 år

Läkare

Män
30–34 år

55–59 år

58

43

42

57

Advokat och åklagare

59

23

41

77

Civilingenjör

29

11

71

89

Arkitekt

64

38

36

62

Källa: Statistiska centralbyrån.

Företagande
År 2012 var 15 procent av de sysselsatta männen
företagare. Motsvarande siffra för kvinnor var
knappt 6 procent. 10 Av Sveriges alla företag drivs
i dag omkring en fjärdedel av kvinnor. Sedan
mitten av 1990-talet har andelen företag med
kvinnor i ledningen ökat och i dag har över 40
procent av alla nystartade företag kvinnor i
ledningen (se diagram 2.6).

Män

Diagram 2.6 Kvinnor och män i ledningen på nystartade
företag 1994–2011

Kvinnor
Undersköterskor,
sjukvårdsbiträden m.fl.

168 985

93

7

Vårdbiträden, personliga
assistenter m.fl.

149 708

82

18

Barnskötare m.fl.

93 076

87

13

Övrig kontorspersonal

86 422

92

8

Förskollärare och fritidspedagoger

85 280

76

24

Andel i procent och totalt antal nystartade företag
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Män

30

Företagssäljare

88 728

29

71

Systemerare och programmerare

76 041

20

80

20

Lagerassistenter m.fl.

57 816

4

96

10

Lastbils- och långtradarförare

56 803

21

79

Byggnadsträarbetare,
inredningssnickare m.fl.

50 553

2

98
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20000
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0

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Källa: Tillväxtanalys.

Kvinnors och mäns företagande är könsuppdelat
på ungefär samma sätt som arbetsmarknaden i
övrigt. Både kvinnor och män driver vanligtvis

7 Nyberg, Könssegregering–Jämställt och könssegregerat, 2008.
8 Arbetskraftsundersökningen(AKU) 15–74 år, 2012.
9 SCB, yrkesregistret.

10 AKU 15–74 år, 2012.
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företag i tjänstesektorn men det finns en
uppdelning. Kvinnor är överrepresenterade i
kultur, nöje och fritid samt inom vård- och
omsorgsbranscherna, medan männen är överrepresenterade i transport- och byggbranschen. 11
Studier visar att drivkrafterna för att starta
företag är lika för kvinnor och män. Till exempel
är tillgängligheten till eget kapital viktig för både
kvinnor och män. Andra faktorer som påverkar
är föräldrars erfarenhet av företagande och
förmögenhet, men även konjunkturella förhållanden spelar roll. Dock har den förväntade
inkomsten som egenföretagare mindre betydelse
för kvinnor än för män. Att vara anställd inom
den privata sektorn eller på en marknad som
domineras av små företag ökar också sannolikheten att starta eget.12 Mäns löner och förmögenheter är högre än kvinnors och män arbetar i
större utsträckning än kvinnor i privat sektor.
Båda dessa faktorer innebär bättre villkor för
män jämfört med kvinnor när det gäller att starta
företag.
Chefskap
Förutom att kvinnor och män arbetar i olika
sektorer och yrken finns män i större utsträckning på högre befattningar eller chefsposter. År 2011 var 36 procent av alla chefer
kvinnor och 64 procent var män. Könsfördelningen bland chefer skiljer sig samtidigt mycket
åt mellan olika sektorer (se tabell 2.3). Endast
staten har en könsfördelning som ligger inom
jämställdhetsintervallet
(dvs.
en
60–40
fördelning). Andelen chefer som är kvinnor är
högst i landstinget och lägst i privat sektor. I
förhållande till andelen sysselsatta inom
respektive sektor är män överrepresenterade som
chefer i samtliga sektorer. Det finns dock en
positiv trend i utvecklingen av andelen chefer
som är kvinnor. Sedan 2006 har andelen ökat
med 7 procentenheter.

Tabell 2.3 Chefer och sysselsatta efter sektor 2011
Procent

Chefer

Sysselsatta

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Privat sektor

28

72

38

62

Offentlig sektor

64

36

74

26

Stat

44

56

51

49

Kommuner

66

34

79

21

Landsting

72

28

79

21

36

64

49

51

Totalt
Källa: Statistiska centralbyrån.

Den ojämna fördelningen bland chefer är särskilt
påtaglig på de allra högsta chefsposterna. Av de
231 börsföretagen 13 har endast 11 en kvinna som
styrelseordförande. Det motsvarar knappt 5
procent av företagen. Dominansen av män i
börsföretagens styrelser har minskat sedan början av 2000-talet, men den positiva utvecklingen
har stannat av de senaste åren (se diagram 2.7).
Diagram 2.7 Andel kvinnor och män i börsföretagens
styrelser 2000–2013
Procent
100
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Män
Kvinnor
50%
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40
30
20
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Källa: Fristedt m.fl., Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2013–2014, 2013.

En förklaring som framförts till kvinnors underrepresentation i chefspositioner är utbildningsvalet. Andelen civilekonomer och civilingenjörer
är tämligen hög bland de högre chefsbefattningarna i näringslivet. Eftersom arbetsgivarna har haft ett begränsat urval av kvinnor att
rekrytera ur bland civilingenjörer och civilekonomer har detta varit en starkt begränsande

11 Kvinnors och mäns företagande- fakta och statistik 2012 (Tillväxt-

verket 2012).

12 Eklund och Vejsiu, Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv,

13 Avser de företag som var registrerade på Stockholmsbörsen i maj 2013

Ekonomisk Debatt, 2009.

och som har sitt säte i Sverige.
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faktor.14 Det har dock hänt en del med kvinnors
utbildningsval och i de yngre åldersgrupperna utgör kvinnor nästan en tredjedel av civilingenjörerna. Förutsättningarna för fler kvinnor i
toppositioner i näringslivet bör därmed ha förbättrats.
Även i en internationell jämförelse har Sverige
en låg andel kvinnor med toppositioner. Det
finns studier som pekar på ett samband mellan
generös familjepolitik och färre kvinnor i
toppositioner. 15 Den lagstadgade rätten till
föräldraledighet i samband med ett barns födelse
och rätten till deltidsarbete under småbarnsåren
utnyttjas till större del av kvinnor. Detta kan
enligt studierna leda till att arbetsgivare förväntar
sig att kvinnor ska göra längre förvärvsavbrott
och detta påverkar kvinnors möjlighet att konkurrera. Detta kan medföra att kvinnor varken
får de mest attraktiva tjänsterna eller samma
karriärmöjligheter eller vidareutbildning i företaget. I ett land med kort eller ingen lagstadgad
föräldraledighet är det enligt studierna en mindre
förväntad skillnad på hur sysselsatta män och
kvinnor beter sig på arbetsmarknaden. Det är då
lättare för karriärorienterade kvinnor att nå de
högsta chefsposterna. Samtidigt kan konstateras
att utbyggnaden av den svenska föräldraförsäkringen skett parallellt med att andelen kvinnor på
chefspositioner ökat inom såväl privat som
offentlig sektor. Det kan också vara värt att
notera en annan aspekt i sammanhanget: i USA
är 42 procent av kvinnorna (41–55 år) i toppositioner barnlösa, i Sverige är motsvarande siffra
för kvinnor (46–55 år) 12 procent. 16

OECD. Kvinnornas arbetskraftsdeltagande17
ökade under 1970- och 1980-talen, samtidigt
som arbetskraftsdeltagandet i stort sett var
oförändrat för män (se diagram 2.8 och diagram
2.9). 18 I början av 1990- talet stabiliserades
kvinnornas arbetskraftsdeltagande, och har
sedan dess legat omkring 5 procentenheter lägre
än männens. Diagrammen nedan visar också att
deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor
än män.
Diagram 2.8 Kvinnor efter arbetsstatus och vanligen arbetad
tid 1970–2012
Procent, 20–64 år
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Källa: Statistiska centralbyrån.
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Diagram 2.9 Män efter arbetsstatus och vanligen arbetad tid
1970–2012
Procent, 20–64 år
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Kvinnors och mäns förvärvsarbete

Sett ur ett internationellt perspektiv är arbetskraftsdeltagandet för kvinnor högt i Sverige. År
2012 var det bara Island som hade högre
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor inom
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Källa: Statistiska centralbyrån.
14 Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden.

Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (SOU 1997:137).

15 Mandel och Semyonov, A welfare state paradox: State Intervention
and women’s employment opportunities in 22 countries. American
Journal of Sociology, 2006.

16 Hewlett, Executive women and the myth of having it all. Harvard

Business Review, 2002 och Renstig och Henrekson, Percieved career
impediments- a database. Womens Business research Institute, 2004.

17 Till arbetskraften räknas sysselsatta och arbetslösa.
18 Statistiken i detta avsnitt bygger på SCB:s AKU och avser 15–74 år

enligt internationell definition. Anledningen till att andra åldersgrupper
används i vissa diagram är att det saknas längre tidsserier för åldersgruppen 15–74 år.
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I dag kan kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande
delvis förklaras av att kvinnor är sjuka (utanför
arbetskraften) i större omfattning än män.19
Kvinnor tar också ut ålderspension vid lägre
åldrar än män. Ålderspension och sjukdom
förklarar omkring 27 respektive 42 procent av
skillnaden i arbetskraftsdeltagande. Om hänsyn
tas till dessa skillnader skulle det totala gapet i
arbetskraftsdeltagandet på 5 procentenheter
2012 reduceras till ca 2 procentenheter. 20
Arbetskraftsdeltagandet och skillnaden mellan
kvinnor och män varierar dock över olika åldrar
och grupper. Med undantag för gruppen 15–19
år är arbetskraftsdeltagandet lägre för kvinnor än
för män i alla åldrar. Skillnaden i arbetskraftsdeltagande är särskilt stor för kvinnor och
män med små barn (se tabell 2.4). Kvinnor med
små barn har dock ökat sitt arbetskraftsdeltagande sedan 2006. Även bland utrikes födda
är skillnaden mellan kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande påtaglig. Detta gäller i
synnerhet åldersgruppen 20–39 år.
Tabell 2.4 Arbetskraftsdeltagande för olika grupper 2012
Andel av befolkningen 15–74 år, procent
Arbetskraftsdeltagande
2012
Kvinnor
Män

Förändring
2006–2012
Kvinnor
Män

Med barn under 7 år

83,8

96,4

1,5

1,2

Inrikes födda

69,5

73,9

0,2

-0,4

Utrikes födda

62,8

73,8

2,7

4,0

Förgymnasial utb.

37,9

47,5

-1,4

-3,5

Gymnasial utb.

71,9

80,3

-1,9

-1,2

Eftergymnasial utb.

80,0

83,9

-1,0

0,1

Samtliga

68,3

73,9

0,4

0,2

Källa: Statistiska centralbyrån.

Arbetslöshet och undersysselsättning
Arbetslöshet drabbar kvinnor och män på olika
sätt. Män arbetar i större utsträckning i sektorer
som är mer konjunkturkänsliga och tenderar att
drabbas hårdare av en ekonomisk nedgång än

kvinnor.21 Detta var också vad som hände när
den ekonomiska krisen inleddes 2008.
Uppgången i arbetslöshet var då betydligt större
för män än för kvinnor. Att uppgången var lägre
för kvinnor beror bl.a. på att regeringen tillförde
kommunsektorn, där många kvinnor är
anställda, temporära pengar. De senaste åren har
arbetslösheten bland kvinnor minskat. Männens
arbetslöshet sjönk mellan 2010 och 2011 för att
återigen öka under 2012.
Diagram 2.10 Andel arbetslösa och andel undersysselsatta
2005–2012
Andel av arbetskraften, procent
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Kvinnor är undersysselsatta i högre utsträckning
än män. Det finns stora grupper av kvinnor som
arbetar deltid men önskar gå upp i arbetstid (se
undersysselsatta i diagram 2.10). År 2012 var
andelen kvinnor som var undersysselsatta nästan
lika stor som andelen arbetslösa kvinnor.
Andelen kvinnor som är undersysselsatta har
varit tämligen stabil sedan 2005, runt 7 procent.
För män har andelen stigit från 3,6 procent 2005
till nästan 5 procent 2012. Studier visar att en
stor majoritet av de undersysselsatta vill arbeta
fler timmar hos sin befintliga arbetsgivare.
Deltidsarbetslöshet tycks dock fungera som ett
steg på vägen mot heltidsarbete. Under senare år
har i genomsnitt ca 15–20 procent av de deltidsarbetslösa övergått till heltidsarbete efter ett
kvartal. 22

19 Sjuka omfattar personer utanför arbetskraften (som inte uppfyller

villkoren för att vara heltidsstuderande) och som angett att de är sjuka
(alt. betraktar sig som sjuk). Gruppen sjuk innefattar både korttidssjuka
(mindre än ett år) men även långvarigt sjuka ett år framåt eller mer,
exempelvis förtidspensionärer av hälsoskäl och personer med
sjukersättning som kommer gälla minst ett år framåt. Gruppen sjuk
omfattar inte personer som är intagna för vård utan endast de som vistas
för vård i hemmet, hos anhöriga eller liknande.
20 Egen beräkning utifrån SCB:s AKU, 15–74 år.

16

21 Wilkins och Wooden, Gender Differences in Rates of Job Dismissal:

Why Are Men More Likely to Lose Their Jobs? IZA Discussion Paper
No. 6625, 2011.

22 SOU 2011:11 bilaga 10.
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Förvärvsarbetstid
De sysselsatta kvinnorna arbetar färre timmar än
männen. Andelen kvinnor som arbetar heltid har
dock ökat trendmässigt sedan 1970-talet. Den
djupa ekonomiska nedgången 2008 har inte
medfört någon varaktig nedgång i arbetstiden
för vare sig män eller kvinnor och 2012 var
andelen kvinnor som arbetade heltid högre än
någonsin tidigare (se diagram 2.8 och diagram
2.9).
År 2012 var den genomsnittliga arbetstiden
för sysselsatta män drygt 39 timmar i veckan,
vilket ska jämföras med 35 timmar i veckan för
kvinnor. 23 En viktig förklaring till denna skillnad
är att kvinnor arbetar deltid i större omfattning
än män. År 2012 arbetade ca 34 procent av de
sysselsatta kvinnorna deltid jämfört med
14 procent av männen.24
Den främsta anledningen till deltidsarbete för
både kvinnor och män är att ett heltidsarbete
saknas, 28 respektive 30 procent (se diagram
2.11). Därefter är den vanligaste orsaken (20
procent) till att kvinnor arbetar deltid att de tar
hand om barn och andra familjemedlemmar. Av
männen var det knappt 8 procent som deltidsarbetade av denna orsak.
Diagram 2.11 Orsak till deltidsarbete 2012
Procent, 20–64 år

Anledningen till att kvinnor arbetar deltid varierar emellertid mellan sektorerna. I den kommunala och privata sektorn är den vanligaste orsaken att heltidsarbete saknas, 31 procent uppger
denna orsak i båda dessa sektorer. För kvinnor
sysselsatta i landstinget eller statlig sektor är den
vanligaste orsaken till deltidsarbete vård av barn,
27 respektive 34 procent anger detta som orsak.
Kvinnor har i genomsnitt kortare arbetstid än
män, men de är även mer frånvarande från
arbetet än män. Detta leder till att det är ännu
större skillnad mellan den faktiska 25 arbetstiden
för kvinnor och män (se diagram 2.12). År 2012
var den faktiska arbetstiden för kvinnor 28
timmar per vecka och för män 34 timmar per
vecka. Det är tydligt att kvinnor med barn har
kortare arbetstid än kvinnor utan barn. Männens
arbetstid påverkas inte av förekomsten av barn i
samma utsträckning. Tvärtom har män med barn
under 19 år längre arbetstid än män utan barn.
Diagram 2.12 Faktisk arbetstid för kvinnor och män med
eller utan barn 1987–2012
Antal timmar, 20–64 år
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm.: Avser faktiskt arbetad tid, genomsnittlig per vecka.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Sedan början av 1990-talet har kvinnors arbetstid
ökat med i genomsnitt tre timmar i veckan. För
kvinnor med barn under sju år är ökningen ännu
större, nästan fem timmar i veckan. Samtidigt
har männens arbetstid minskat med en timme i
veckan och för män med barn under sju år har
arbetstiden minskat med två timmar i veckan.
Detta innebär att skillnaden i arbetstid mellan
könen har minskat och i synnerhet mellan
kvinnor och män med barn.

23 Avser den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överens-

kommelse.

24 Med deltid avses en överenskommen arbetstid om mindre än 35

timmar per vecka.

25 Faktisk arbetstid avser arbetad tid under mätveckan.
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En uppdelning av arbetstiden efter sektor visar
samma mönster som för arbetsmarknaden i stort
(se tabell 2.5). Kvinnor med barn arbetar färre
timmar än kvinnor utan barn medan männens
arbetstid knappt påverkas alls av hemmavarande
barn, detta gäller i samtliga sektorer. Bland
kvinnor har de sysselsatta i statlig sektor de
längsta arbetstiderna, det är också här den minsta
skillnaden mellan könen återfinns. Män i den
privata sektorn har de längsta arbetstiderna, och
det skiljer nästan tio timmar mellan män och
kvinnor med barn under 7 år som arbetar i privat
sektor.
Tabell 2.5 Arbetstid för sysselsatta efter sektor 2012
Antal timmar per vecka, 20–64 år
Med barn
under 19 år

Privat

Med barn
under 7 år

Utan barn

Kv

M

Kv

M

Kv

M

27,3

34,6

23,4

33,0

29,4

33,7

Stat

28,5

32,9

25,1

31,7

31,1

33,2

Landsting

26,4

32,4

22,1

30,9

30,0

32,7

Kommun

26,2

31,7

22,7

30,0

28,1

30,8

Totalt

26,9

34,3

23,2

32,7

29,3

33,4

Källa: Statistiska centralbyrån.

Kvinnor har ökat sin förvärvsarbetstid med
ungefär en halvtimme per dygn sedan 1990/91,
medan män har minskat sin förvärvsarbetstid
med över en halvtimme per dygn. Sedan 1990/91
har kvinnor minskat sitt obetalda hemarbete
med mer än en timme per dygn, medan män
åtminstone ägnar lika mycket tid åt det som
tidigare. Sammantaget innebär det att tidsanvändningen utvecklas i jämställd riktning. Det
är dock främst kvinnornas förändrade tidsanvändning som bidrar till detta.
En uppdelning av befolkningen i olika grupper
visar på stora skillnader beroende på livssituation. Den största förändringen sedan 1990talet återfinns bland småbarnsmammorna som
har minskat sitt hemarbete med 90 minuter per
dygn (se tabell 2.6). Av denna tid har 55 minuter
ersatts med förvärvsarbete. Mammornas minskade tid i hemarbete har till viss del kompenserats av att småbarnspapporna har ökat sin tid i
hemarbete med 40 minuter. Resultaten från tidsanvändningsstudien indikerar att fördelningen av
hemarbete i barnfamiljer har blivit mer jämställd.
Tabell 2.6 Genomsnittlig tid för hemarbete 2010/11
Timmar och minuter, förändring i minuter sedan 1990/91

Tidsanvändning
Kvinnor utför mer hemarbete än män. Den
ojämställda fördelningen av hushållsarbetet är ett
av skälen till kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande och lägre medelarbetstid. De som endast
arbetar oavlönat räknas inte till arbetskraften och
har därför ingen arbetsinkomst eller därtill följande förmåner, men bidrar till såväl hushållens
som samhällets välfärd i stort.
Utslaget på alla i åldersgruppen 20–64 år och
över veckans alla dagar lägger kvinnor ca 4
timmar per dygn på förvärvsarbete, att jämföra
med ca 5 timmar för män enligt tidsanvändningsundersökningen 2010/11.26 Kvinnor
lägger nära 4 timmar per dygn på oavlönat
hemarbete att jämföra med 3 timmar per dygn
för män. Sammantaget innebär detta att kvinnor
och män arbetar ungefär lika mycket, något över
8 timmar per dygn, när avlönat och oavlönat
arbete räknas samman.

26 Tidsanvändningsundersökningar har genomförts 1990/91, 2000/01 och

2010/11. Undersökningen bygger på tidsdagböcker där ca 3 300 personer
i åldern 15–84 år beskrivit sina aktiviteter under vardag och helg.
Uppgifterna här avser personer 20–64 år räknat i genomsnitt över veckans
alla dagar.
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Tid

Kvinnor
Förändring

Män
Tid Förändring

Ensamstående 20–44 år
utan barn

2:24

-12

1:37

-30

Sammanboende 20–44
år utan barn

2:38

-39

2:17

-21

Sammanboende
småbarnsföräldrar

5:37

-90

4:20

40

Sammanboende
föräldrar (barn över 6år)

3:59

-48

3:09

15

Ensamstående föräldrar
(barn över 6 år)

3:57

-28

…

…

Sammanboende 45–64
år utan barn

3:48

-48

2:58

-2

Ensamstående 45–64 år
utan barn

3:03

-48

3:19

23

Anm.: Fet text anger att förändringen är statistiskt signifikant.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Utbyte av arbete
Att kvinnor förvärvsarbetar mindre och är frånvarande från arbetet i större utsträckning än män
kan delvis förklaras av ekonomiska argument.
När hushållen överväger om de ska arbeta mer
eller mindre ser de sannolikt till hur mycket mer
eller mindre pengar de kommer att få i plånboken. I ett hushåll med sammanboende är det
sannolikt att många tar hänsyn till vem som
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tjänar mest, eller förlorar minst, på att förändra
sin arbetstid.
I tabell 2.7 visas hur mycket arbetsinkomsten
räknat i kronor förändras vid en ökning av
arbetstiden med en timme. 27 Eftersom män i
genomsnitt har högre löner förändras hushållens
inkomster mer då mannen ändrar sin arbetstid.
Det kostar alltså hushållen mer att mannen går
ner i arbetstid än om kvinnan gör det. Man kan
därför konstatera att löneskillnader bidrar till att
upprätthålla en arbetsfördelning med traditionella könsmönster, där kvinnan arbetar mer i
hemmet och mannen mer på den betalda
arbetsmarknaden.
Tabell 2.7 Utbyte av ökat arbetsutbud för olika
hushållstyper 2013
Förändring av disponibelinkomsten i kronor vid en ökning av
arbetsutbudet med en timme, 20–64 år
Kvinnor

Män

Ensamstående med barn 0–19 år

112

120

Ensamstående 20–44 år utan barn

111

115

forskningslitteraturen indikerar tydligt att
frånvaro från arbetsmarknaden har en negativ
effekt på lönen, oavsett om den beror på
deltidsarbete, arbetslöshet, sjukfrånvaro eller
föräldraledighet. 29 I detta avsnitt redogörs för
utvecklingen av kvinnors och mäns uttag av
föräldrapenning och skillnader i sjukfrånvaro.
Jämnare uttag av föräldrapenningdagar
År 1974 tog männen ut 0,5 procent av föräldrapenningdagarna. Denna andel har stigit till 24
procent 2012 (se diagram 2.13). 30 Under 2000talet har andelen män som tar ut föräldrapenning
ökat kraftigt och såväl andelen nettodagar, dvs.
uttaget omräknat till heldagar, som tas ut av män
som mäns andel av det utbetalda beloppet har
ökat successivt. Männens andel ökade mellan
1998 och 2006, då uttaget fördubblades från
10,4 procent till 20,6 procent. 31 Ökningen av
pappornas uttag av föräldrapenningdagar har
fortsatt även efter 2006, men i långsammare takt.

Ensamstående 45–64 år utan barn

117

126

Sammanboende med barn 0–19 år

122

139

Sammanboende 20–44 år utan barn

117

119

Sammanboende 45–64 år utan barn

129

139

100

Totalt

121

133

90

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Att kvinnor förvärvsarbetar mindre kan också
förklaras av normer, traditioner och könsroller.
Det finns studier som visar att kvinnor i par där
båda arbetar heltid utför lika mycket hemarbete
som kvinnor i par där kvinnorna arbetar deltid
och männen heltid.28

Diagram 2.13 Fördelning av föräldrapenningdagar 1988–
2012
Procent
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Män
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2.3

Frånvaro från arbetsmarknaden

De främsta anledningarna till att kvinnor i större
utsträckning än män är frånvarande från arbetsmarknaden är föräldraledighet och ohälsa.
Frånvaro från arbete har inte bara en direkt
effekt på inkomsten genom färre arbetade
timmar, utan även en indirekt effekt på själva
lönen via lönebildningen. Resultat från

Källa: Försäkringskassan.

29 Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män (Konjunkturinstitutet,

Specialstudie Nr 27).
30 Föräldrar kan få föräldrapenning med anledning av ett barns födelse

eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har
gemensam vårdnad har var och en rätt till hälften av dagarna. En förälder
kan dock avstå från dagar med föräldrapenning till förmån för den andra
föräldern med undantag för 60 dagar som är reserverade för vardera
föräldern.

31 Innefattar inte tillfällig föräldrapenning. Statistik som baseras på

27 Arbetsinkomsten per år har räknats om till heltid och därefter divi-

derats med en antagen årsarbetstid på 2 080 timmar.

28 Boye, Happy Hour. Studies on well-being and time spent on paid and

unpaid work, Institutet för social forskning, 2008.

föräldrapenningdagar underskattar skillnaden i kvinnors och mäns
frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet. För männen motsvarar
föräldrapenninguttaget i hög grad frånvaron från arbetet. För kvinnorna,
som kombinerar föräldrapenningdagar med att nyttja rätten till
föräldraledighet utan föräldrapenning, är föräldraledigheten mer
omfattande än uttaget av föräldrapenningdagar. Flexibel föräldrapenning
– hur mammor och pappor använder föräldrapenningen och hur länge de
är föräldralediga (RFV Analyserar 2004:1).
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Sedan 1990-talet har en rad reformer genomförts
för att främja ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen mellan män och kvinnor.32 De reformer som har haft störst effekt på ett jämnare
uttag är de reserverade månaderna, de s.k. pappamånaderna.
Andelen föräldrar som delar jämnt på
föräldrapenningdagarna under barnets två första
år har nästan fyrfaldigats sedan 1994. När barnen
som föddes 2010 fyllde två år hade 12,7 procent
av deras föräldrar fördelat föräldrapenningdagarna jämställt mellan sig. 33
I en rapport från Försäkringskassan studeras
vad som ökar sannolikheten för ett jämställt
uttag av föräldrapenning. Resultaten pekar på att
ju högre utbildning föräldrarna har desto mer
sannolikt är det att de delar lika, särskilt
betydelsefullt är det om kvinnan har hög
utbildning. Om föräldrarna är inrikes födda,
sysselsatta i offentlig sektor eller bor i
storstadsområde ökar också sannolikheten för
ett jämnt uttag.
Sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag är störst om föräldrarna i hushållet
har ungefär lika stora inkomster. Även om det
finns faktorer som ökar sannolikheten för ett
jämställt uttag är det fortfarande en minoritet av
föräldrarna i dessa grupper som delar jämställt.
Trots att sannolikheten fördubblas när mamman
är höginkomsttagare jämfört med om hon har en
medelhög inkomst, är det 72 procent av dessa
par som inte delar jämställt. 34
Ohälsa
Kvinnor är sjukfrånvarande (både med sjukpenning och med sjuk- och aktivitetsersättning)
i större utsträckning än män. Den totala
sjukfrånvaron har minskat sedan 2006 för både
kvinnor och män. Antalet kvinnor som får sin
försörjning från sjukdomsrelaterade ersättningar
är mindre i dag än 2006. Räknat i helårsekvivalenter har antalet sjukskrivna kvinnor minskat
med drygt 122 000 sedan 2006. 35

32 För en redogörelse för genomförda reformer, se budgetpropositionen

för 2013 (prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m.
bilaga 4)
33 De jämställda föräldrarna (Socialförsäkringsrapport 2013:8).
34 De jämställda föräldrarna (Socialförsäkringsrapport 2013:8).
35 Med helårsekvivalenter avses det antal individer 20–64 år som skulle

kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två
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Att sjukfrånvaron minskat är troligtvis ett resultat av ett flertal samverkande faktorer, såsom
genomförda reformer och förändrade normer i
samhället kring att vara sjukskriven.36
Mellan 2002 och 2010 minskade sjukpenningtalen kontinuerligt. Talet har dock de senaste
åren vänt upp för både kvinnor och män (se
diagram 2.14). 37 Uppgången har varit starkare
för kvinnor och den relativa skillnaden i
kvinnors och mäns sjukpenningtal har aldrig
varit större. Denna utveckling har fortsatt under
första halvåret 2013.
Uppgången i sjukpenningtalet berodde inledningsvis på att varaktigheten i sjukfrånvaron
ökade, men sedan mitten av 2011 drivs ökningen
av både ökat inflöde och längre varaktighet. Det
är särskilt bland de psykiska diagnoserna som
inflödet ökat. De psykiska diagnoserna har
vanligen längre varaktighet än andra diagnoser
och är särskilt vanliga bland kvinnor. En annan
förklaring till det ökade sjukpenningtalet för
kvinnor är de skärpta kriterierna för att beviljas
sjukersättning och avskaffandet av den
tidsbegränsade sjukersättningen. Detta har
inneburit att fler står kvar i sjukpenning i stället
för att gå över i sjukersättning och detta är
särskilt vanligt bland kvinnor. 38
Diagram 2.14 Sjukpenningtalet och antal nybeviljade sjukoch aktivitetsersättning
Antal sjukpenningdagar per försäkrad samt antal nybeviljade sjuk- och
aktivitetsersättning (SA) per 1000 försäkrad, 1664 år
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Källa: Försäkringskassan.

personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en
helårsekvivalent.
36 Hur ska arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? (Finansdeparte-

mentets ekonomiska avdelning 2011:1).
37 Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och

rehabiliteringsersättning relaterat till antal registrerade försäkrade
(befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. två
dagar med halv ersättning blir en dag.

38 Svar på regeringsuppdrag (Försäkringskassan 2013, Dnr 3023-2013).
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Vad gäller sjuk- och aktivitetsersättning har antalet helårsekvivalenter minskat kraftigt sedan
2006 för både kvinnor och män. För kvinnor har
antalet helårsekvivalenter minskat med över
87 000 och för män med drygt 53 000, det är
dock fortfarande en överrepresentation av
kvinnor som mottagare av ersättningen.
Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har länge legat högre för kvinnor än
män, men 2004–2010 minskade nybeviljandet
kontinuerligt för båda könen (se diagram 2.14).
De senaste två åren har dock nybeviljandet av
sjuk- och aktivitetsersättning börjat öka och
ökningen är något större för kvinnor än för män.
Eftersom
nybeviljandet
av
sjukoch
aktivitetsersättning under många år varit högre
för kvinnor än män är det fler kvinnor än män
som har rätt till ersättning. Det kommer
sannolikt att dröja några år innan det nya
mönstret för nybeviljande för kvinnor och män
återspeglas i utvecklingen av det totala antalet
personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
Kvinnors historiskt sett ökade sjukfrånvaro
kan inte förklaras av ökade könsskillnader i
självskattad hälsa eller av försämrad arbetsmiljö. 39 Att kvinnor är sjukfrånvarande i större
utsträckning än män är inte unikt för Sverige
utan gäller även för andra länder, i synnerhet i
länder som i likhet med Sverige har en hög
kvinnlig sysselsättningsgrad t.ex. Norge och
Danmark. Eventuellt kan den ökade sjukfrånvaron för kvinnor ha ett samband med den
ökande andelen kvinnor som arbetar heltid.
Forskning visar att förekomsten av barn i
hushållet är förknippad med högre sjukfrånvaro
för förvärvsarbetande kvinnor, men inte för
förvärvsarbetande män. Två år efter första
barnets födelse är kvinnors sjukfrånvaro dubbelt
så hög som mäns. Denna skillnad finns kvar 15
år efter födseln (se diagram 2.15).
Resultaten visar vidare att effekten av familjebildning på sjukfrånvaron beror på kvinnans
inkomstutveckling efter första barnet. Sämre
inkomstutveckling leder till ökad sjukfrånvaro.
Detta kan möjligtvis förklaras av att mammornas
sämre förankring i arbetslivet sänker tröskeln för
sjukfrånvaro. 40

39 Angelov m.fl., Kvinnors och mäns sjukfrånvaro (IFAU 2011:2).
40 Angelov m.fl., Kvinnors större föräldraansvar och högre sjukfrånvaro

(IFAU 2013:7).

Diagram 2.15 Sjukdagar per månad för kvinnor och män
som fick sitt första barn 1995
Sjukdagar per månad år efter barnets födelse
5
4,5

Kvinnor
Män

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

0

2

4

6

8

10

12

Källa: Institutet för arbetmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

En annan förklaring till kvinnors högre
sjukfrånvaro kan vara skillnader i preferenser
mellan könen. En studie på svenska data finner
att kvinnor och män har olika beteende vid
sjukdom och att kvinnor agerar mer förebyggande t.ex. genom att oftare uppsöka
sjukvården och utnyttja sjukförsäkringen. Ett
resultat av detta kan vara tidigare upptäckt av
hälsoproblem och eventuellt en förklaring till
kvinnors längre förväntade livslängd jämfört
med män. 41
Frånvaron påverkar både inkomst och lön
Att kvinnor är föräldralediga mer än män och
erhåller ohälsorelaterade ersättningar i högre
utsträckning kan delvis förklaras med
ekonomiska argument. Eftersom en man ofta
har högre lön än en kvinna i samma hushåll
förlorar hushållet mindre ekonomiskt på att låta
kvinnan ta huvuddelen av till exempel
föräldraledigheten. Samtidigt visar en studie från
Försäkringskassan att kvinnor som har högre
inkomst än sina män ändå tar ut merparten av
föräldrapenningdagarna, vilket skulle kunna tyda
på att kön har större betydelse för fördelningen
av föräldrapenningdagar än hushållets ekonomi. 42 Att män i genomsnitt har högre lön än
kvinnor innebär också att fler män har löner över
inkomsttaket i exempelvis sjukförsäkringen. Det

41 Avdic och Johansson, Könsskillnader i preferenser för sjukfrånvaro
(IFAU 2013:13).

42 De jämställda föräldrarna (Socialförsäkringsrapport 2013:8).
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betyder att män i genomsnitt förlorar mer vid
sjukdom än kvinnor.
Socialförsäkringarna och frånvaro från arbete
påverkar inte bara inkomsterna direkt utan även
indirekt via lönebildningen. Resultat från forskningslitteraturen indikerar tydligt att det finns en
negativ effekt på lönen förknippad med
föräldraledighet. Även sjukfrånvaro förefaller ha
en negativ effekt på lönen. Effekten är mindre
för kvinnor än för män, både vad gäller
föräldraledighet och sjukfrånvaro. Att den
negativa effekten är större för män än för
kvinnor brukar förklaras med att männen i
betydligt mindre utsträckning förväntas vara
borta vilket ger en större signaleffekt. En
tolkning av detta är att kvinnornas löner är lägre
redan innan de är frånvarande eftersom de
förväntas vara det, medan männens löneutveckling påverkas först när de är borta. 43

2.4

Löner

I detta avsnitt redogörs för kvinnors
genomsnittliga lön i relation till mäns. Lönerna
som beskrivs i avsnittet är uppräknade till motsvarande heltid. 44 Eftersom kvinnor arbetar deltid och är frånvarande från arbetet i högre utsträckning än män blir skillnaderna i faktisk
arbetsinkomst större än de skillnader i månadslön som redovisas i detta avsnitt. Detta framkommer i tabell 3.1 som visar att kvinnors arbetsinkomst uppgår till 73 procent av männens.
Löneskillnaden mellan kvinnor och män
År 2012 uppgick kvinnors månadslön i
genomsnitt till 86 procent av männens vilket
innebär att det totala lönegapet mellan könen var
14 procent (se tabell 2.8). Lönegapet har varierat
något över tid, men jämfört med 1992 har
lönegapet i hela ekonomin minskat med
2 procentenheter (se diagram 2.16).

Diagram 2.16 Totalt lönegap mellan kvinnor och män efter
sektor 1992–2012
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Det totala lönegapet kan förklaras av en mängd
faktorer. Könsuppdelningen mellan olika yrken
är den enskilt viktigaste förklaringen till att det
totala lönegapet mellan kvinnor och män är
stort. Gapet uppstår eftersom den genomsnittliga lönen varierar mellan olika yrken och
kvinnor är överrepresenterade i yrken där den
genomsnittliga lönen är låg.
För att ta hänsyn till att män och kvinnor
fördelar sig olika avseende vissa lönepåverkande
egenskaper som t.ex. utbildning, arbetslivserfarenhet, yrke och sektor är det vanligt att
göra en s.k. standardvägning (se sista kolumnen i
tabell 2.8).
Tabell 2.8 Genomsnittliga månadslöner 2012
Månadslön
2012

Offentlig sektor

Kvinnor

Män

26 900

31 300

Kvinnors lön i procent av
mäns lön
Ej standardStandardvägd
vägd

85,9

96,9

Stat

31 000

34 000

91,1

94,7

Kommun

25 200

26 900

93,8

99,3

Landsting

29 900

39 800

75,0

95,4

Privat sektor

28 300

32 200

87,8

92,6

Privatanställda
arbetare

23 500

25 900

90,9

96,3

Privatanställda
tjänstemän

31 500

39 300

80,1

90,4

Samtliga sektorer

27 600

32 100

86,1

93,9

Anm.: Tabellen visar en månadslöner uppräknade till heltid.
Standardvägningen tar hänsyn till att kvinnor och män arbetar i olika yrken och
sektorer samt har olika utbildningsnivå, arbetstid och ålder.
Källa: Statistiska centralbyrån.

43 Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män (Konjunkturinstitutet,

Specialstudie Nr 27 2011).

44 Uppgifterna baseras på lönestrukturstatistiken där alla löner är upp-

räknade till motsvarande heltidslön.
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Genom detta erhålls ett oförklarat lönegap. Om
samtliga
lönepåverkande
faktorer
var
observerbara för analys skulle det oförklarade
lönegapet representera ett mått på hur stor
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inverkan individens kön har på lönen. Det är
dock inte möjligt att mäta och kvantifiera alla
egenskaper, t.ex. engagemang, idérikedom och
social förmåga, som troligtvis påverkar
individens lön. Dessutom finns inte samtliga
chefsnivåer och arbetets svårighetsgrad i den
officiella statistiken. Det är därför inte möjligt
att avgöra om det oförklarade lönegapet enbart
beror på individens kön eller om det beror på
skillnader i egenskaper eller arbetsuppgifter
mellan könen.
Det oförklarade lönegapet har långsamt
sjunkit och låg 2012 på ungefär 6 procent sett till
samtliga sektorer (se diagram 2.17). Sedan 2005
har det oförklarade lönegapet minskat mest för
arbetare i privat sektor, där det har skett en
minskning med 1,9 procentenheter. 45 Trots
denna nedgång är det oförklarade lönegapet
betydligt större i den privata sektorn än i den
offentliga sektorn, framför allt till följd av ett
stort lönegap bland tjänstemännen i den privata
sektorn.

återhållsamma med att tillmötesgå kvinnors
löneanspråk och den negativa effekten för
kvinnor som förhandlar mer aggressivt är
större. 46 Detta innebär sammantaget att även det
oförklarade lönegapet blir större. I den statliga
sektorn uppgick det oförklarade lönegapet till
5,3 procent 2012, vilket var en minskning med
1,8 procentenheter sedan 2005.
En närmare analys visar att då hänsyn tas till
mer detaljerad information om bl.a. arbetets
svårighetsgrad kvarstår 1,2 procent i oförklarat
lönegap. 47 Lönegapet i den statliga sektorn kan
därmed i stor utsträckning förklaras av att män
och kvinnor har arbetsuppgifter med olika
omfång och komplexitet. Att det oförklarade
lönegapet är så litet innebär att den direkta
lönediskrimineringen sannolikt är liten i denna
sektor. Att män och kvinnor innehar olika
befattningar och arbetsuppgifter kan däremot
bero på s.k. fördelningsdiskriminering – att
kvinnor och män har olika möjligheter att stiga i
befattning eller att få vissa tjänster.

Diagram 2.17 Lönegap efter sektor 2005–2012

Lönegapet är större högre upp i lönefördelningen
Att möjligheterna att ta sig upp i hierarkierna är
mindre för en särskild grupp kallas i bland för
glastak, vilket innebär att det finns en slags
osynlig barriär som hindrar denna grupp från
avancemang över en viss nivå. Ett tecken på
förekomsten av ett sådant glastak är att storleken
på lönegapet accelererar vid högre nivåer i
lönefördelningen.
Enligt vissa forskare uppstod ett sådant
glastak för kvinnor i Sverige på 1990-talet. De
visade att förekomsten av glastak främst var
kopplad till kön, för utrikes födda syntes
exempelvis inga accelererande löneskillnader
gentemot inrikes födda. En förklaring till glastaket som framförs i studien är att kvinnors och
mäns egenskaper värderas olika på arbetsmarknaden. Detta kan bero på att kvinnor deltar
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Källa: Statistiska centralbyrån.

En förklaring till det större lönegapet bland
tjänstemännen är att det är större lönespridning i
denna grupp. Tjänstemännen förhandlar också i
högre utsträckning om sin lön individuellt, vilket
ökar lönespridningen. Forskning visar dessutom
att kvinnor är mer återhållsamma i sina
löneanspråk jämfört med män. Därutöver
antyder forskningen att kvinnor och män
bedöms olika i en förhandlingssituation. Både
kvinnor och män i chefsposition är mer

46 Säve-Söderbergh, Are women asking for low wages? Gender

differences in competitive bargaining strategies and ensuing bargaining
success, reviderad version av Working paper 2007:7, Stockholms
universitet, 2011.
45 Yrkesklassificeringen gjordes om 2005 och är betydligt mer detaljerad

än tidigare, vilket försvårar jämförelser bakåt i tiden.

47 Utvecklingen av löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män
åren 2000–2012 (Arbetsgivarverket 2013:7). Denna rapport bygger på
annan statistik än de uppgifter som publiceras av SCB och Medlingsinstitutet och är därmed inte helt jämförbar.
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i arbetskraften i mindre utsträckning än män
genom mer deltidsarbete och högre frånvaro. 48
Under 2000-talet verkar glastakseffekten för
kvinnor i Sverige ha minskat något i betydelse.
Konjunkturinstitutet
har
beräknat
det
oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män
för olika delar av lönefördelningen inom olika
sektorer 2000 och 2011. 49 Lönegapet ökar tydligt
över fördelningen både i den privata och i den
offentliga sektorn. Mest dramatisk ökning är det
för tjänstemännen i den privata sektorn (se
diagram 2.18). Mellan 2000 och 2011 har dock
både lönegapet och glastakseffekten minskat
något.
Diagram 2.18 Oförklarat lönegap för olika percentiler i
lönefördelningen 2000 respektive 2011
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Källa: Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapporten 2012.

Lönegapet ökar med åldern
De genomsnittliga lönerna för unga kvinnor och
män ligger nära varandra i början av
yrkeskarriären, men löneutvecklingen går
långsammare för kvinnor, vilket leder till att
lönegapet blir större med åldern.50
En studie på svenska data har analyserat hur
lönegapet inom par som skaffar barn
tillsammans utvecklas före och efter det första
barnets födelse. Innan första barnets födelse
finns små skillnader i inkomst- och löneutveckling mellan kvinnan och mannen. 15 år senare

har lönegapet ökat med 10 procentenheter. 51 Att
lönegapet ökar med åldern skulle därmed till stor
del förklaras av skillnader i föräldraansvar.

2.5

Sverige jämställt i ett internationellt
perspektiv

Under de senaste decennierna förklaras en stor
del av tillväxten inom OECD-området av en
ökad sysselsättning bland kvinnor. OECD har
uppskattat att hälften av tillväxten av
arbetsutbudet, och en fjärdedel av den
ekonomiska tillväxten, sedan 1995 förklaras av
den minskade skillnaden mellan kvinnors och
mäns förvärvsdeltagande. Inom OECD är
kvinnors ökade utbildningsnivå den faktor som
bidragit mest till att minska gapet mellan könen
när det gäller arbetskraftsdeltagande och
lönenivå. 52
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
har, på uppdrag av Europeiska kommissionen,
utarbetat Gender Equality Index. I indexet
bedöms kvinnors och mäns villkor i medlemsländerna utifrån kategorier som arbete, pengar,
kunskap, tid, makt och hälsa. I indexet innebär
siffran 100 att ett land är jämställt. Sverige har
det bästa resultatet med 74,3, följt av Danmark
och Finland. Genomsnittet i EU ligger på 54.
I detta avsnitt jämförs sysselsättningsgrad,
arbetstid och lönegap för EU:s medlemsländer.
Ur välfärdssynpunkt är det angeläget med högt
arbetskraftsdeltagande, få deltidsarbetande och
höga löner för såväl kvinnor som män. Ju mindre
skillnad det är mellan dessa variabler, desto
mindre blir skillnaden i arbetsinkomster mellan
könen.
Skillnaderna mellan olika länder är betydande.
Länder med hög sysselsättningsgrad bland
kvinnor har ofta en större andel deltidsarbetande
kvinnor och ett större lönegap. Sverige har den
högsta sysselsättningsgraden för kvinnor inom
EU, samtidigt är andelen deltidssysselsatta hög
och lönegapet ligger nära genomsnittet jämfört
med övriga EU-länder.

48 Albrecht, m.fl., Is there a glass ceiling in Sweden?, Journal of Labor

Economics, 2003.
49 Se Lönebildningsrapporten 2012 (Konjunkturinstitutet) för lönegapen

51 Angelov, m.fl., Det envisa könsgapet i inkomster och löner – Hur

50 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

52 Gender and sustainable development. Maximising the Economic,

kvinnor och män 2010 (Medlingsinstitutet 2011).

Social and Environmental Role of Women (OECD 2008).

inom de andra sektorerna.
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Hög sysselsättningsgrad för kvinnor i Sverige
Sysselsättningsgraden inom EU är genomgående högre för män än för kvinnor. Sverige har
en internationellt sett hög sysselsättningsgrad, i
synnerhet för kvinnor. I Sverige är
sysselsättningsgraden för kvinnor högre än för
män i många av EU:s medlemsstater. Under de
senaste åren har sysselsättningen inom EU ökat
snabbare för kvinnor än för män. Mellan 2003
och 2012 ökade sysselsättningsgraden för
kvinnor med 4 procentenheter till nästan 59
procent. Samtidigt var männens sysselsättningsgrad 2012 betydligt högre (70,1
procent). Det finns stora skillnader mellan olika
medlemsstater. Mindre än hälften av kvinnorna i
förvärvsaktiv ålder i Malta, Grekland och Italien
är sysselsatta, medan över 70 procent är det i
Danmark och Sverige.
Den ekonomiska krisen de senaste åren har
generellt påverkat arbetsmarknaden negativt i
EU-länderna. Mellan 2008 och 2012 minskade
sysselsättningsgraden med nästan 2 procentenheter för EU som helhet. Nedgången i
sysselsättningsgraden har främst drabbat män,
för vilka den har minskat med 3,1 procentenheter, jämfört med en nedgång om 0,3
procentenheter för kvinnor.
Variationen inom EU är dock stor. Värst
drabbade är Grekland och Spanien. I dessa länder
har sysselsättningsgraden minskat med 14,4
respektive 13,3 procentenheter för män och 6,8
respektive 4,3 procentenheter för kvinnor.
Andra länder, exempelvis Tyskland och Malta,
har klarat sig bättre. I dessa länder har i stället
sysselsättningsgraden ökat för både kvinnor och
män. I Sverige har sysselsättningsgraden minskat
med 1,1 procentenheter för män. För kvinnor
var sysselsättningsgraden 2012 på samma nivå
som när krisen inleddes 2008.
Den ovan nämnda utvecklingen avspeglas
också i arbetslösheten, som har ökat mer för
män än för kvinnor inom EU. Detta är ett
förväntat mönster eftersom män i högre grad än
kvinnor arbetar i konjunkturkänsliga branscher.
År 2008 var arbetslösheten 7,6 procent för
kvinnor och 6,6 procent för män. År 2012 var
den ungefär lika hög för båda könen, 10,4
procent för kvinnor och 10,5 procent för män.
Även i Sverige ökade arbetslösheten mer för män
än för kvinnor mellan 2008 och 2012.

Tabell 2.9 Sysselsättningsgrad och löneskillnader inom EU
2012
Personer 15–64 år, procent
Sysselsättningsgrad
M
Kv

Andel deltidsarbetande
M
Kv

Löneskillnad
mellan könen
%

Belgien

66,9

56,8

9,0

43,5

10,2

Bulgarien

61,3

56,3

2,0

2,5

13,0

Cypern

70,4

59,4

6,4

13,1

16,4

Danmark

75,2

70,0

14,8

35,8

16,4

Estland

69,7

64,7

5,1

13,2

27,3

Finland

70,5

68,2

9,1

19,4

18,2

Frankrike

68,0

60,0

6,4

30,0

14,7

Grekland

60,6

41,9

4,7

11,8

:

Irland

62,7

55,1

13,3

34,9

:

Italien

66,5

47,1

6,7

31,0

5,8

Kroatien

55,1

46,2

5,2

7,5

17,6

Lettland

64,6

61,7

6,7

11,1

13,6

Litauen

62,5

61,9

6,9

10,6

11,9

Luxemburg

72,5

59,0

4,7

36,1

8,7

Malta

73,3

44,2

5,7

26,0

12,9

Nederländerna

79,7

70,4

24,9

76,9

17,9

Polen

66,3

53,1

4,5

10,6

4,5

Portugal

64,9

58,7

8,2

14,1

12,5

Rumänien

66,5

52,6

8,6

9,7

12,1

Slovakien

66,7

52,7

2,8

5,5

20,5

Slovenien

67,4

60,5

6,3

12,2

2,3

Spanien

60,2

50,6

6,5

24,4

16,2

Storbritannien

75,2

65,1

11,5

42,3

20,1

Sverige

75,6

71,8

12,5

38,6

15,8

Tjeckien

74,6

58,2

2,2

8,6

21,0

Tyskland

77,6

68,0

9,1

45,0

22,2

Ungern

62,5

52,1

4,3

9,3

18,0

Österrike

77,8

67,3

7,8

44,4

23,7

EU-genomsnitt

69,6

58,5

8,4

31,9

16,2

Anm.: Resultaten baseras på enkätuppgifter. Uppdelningen i heltids- och
deltidsarbete bygger inte på någon formell definition utan på respondenternas
spontana svar. Löneskillnaden avser ej standardvägda timlöner (brutto) i företag
med minst tio anställda och avser senaste utfallsåret 2011.
Källa: Eurostat.

Hög andel deltidsarbetande kvinnor i Sverige
Andelen kvinnor som arbetar deltid är högre än
andelen män i samtliga EU-länder. Kvinnors
ökade arbetskraftsdeltagande består till stor del
av deltidsarbete. 53 År 2012 arbetade 31,9 procent

53 Deltid kan betyda olika saker i olika länder eftersom uppgifterna
bygger på enkäter där de som svarar sjäva får definiera sina arbeten som
hel- eller deltidsarbeten. I några länder anges dock en tröskel för vad som
ska betraktas som deltid.
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av de yrkesverksamma kvinnorna deltid, att
jämföra med 8,4 procent av männen. Jämfört
med genomsnittet i EU arbetar en förhållandevis
hög andel kvinnor deltid i Sverige (38,6 procent).
Lägst andel deltidsarbetande kvinnor (och män)
finns i Bulgarien och Slovakien. Högst andel
deltidsarbetande kvinnor (och män) finns i
Nederländerna, där tre fjärdedelar av alla
sysselsatta kvinnor är deltidsarbetande.
Lönegapet större i länder med en hög andel
förvärvsarbetande kvinnor
Lönegapet mellan könen var 16,2 procent inom
EU under 2011. Lönegapet är generellt sett
större i länder med en hög andel förvärvsarbetande kvinnor. I dessa länder finns kvinnor
på alla lönenivåer och därmed blir lönespridningen för kvinnor större. I länder med låg
sysselsättningsgrad bland kvinnor är det framför
allt de relativt högutbildade kvinnorna som
förvärvsarbetar. Den totala löneskillnaden
mellan kvinnor och män i Sverige (15,8 procent)
hamnar nära EU-snittet (16,2 procent).54 Det
förklaras sannolikt av den höga kvinnliga
förvärvsfrekvensen och av att många kvinnor
arbetar deltid.

rätt till ersättning. Genom att arbetsinkomsterna
även ligger till grund för ålderspensionens nivå
kvarstår inkomstskillnaderna även efter den förvärvsaktiva perioden, vilket bl.a. medför att
kvinnliga pensionärer har lägre inkomster än
manliga.
Samtidigt påverkar ersättningsnivåerna i välfärdssystemen arbetsutbudet och i förlängningen
kvinnors och mäns arbetsinkomster. Detta
medför att höga ersättningar från välfärdssystemen i vissa fall kan få negativa effekter på
arbetsinkomsterna och vice versa (se avsnitt 4).
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt
att studera hur stor disponibel inkomst kvinnor
respektive män förfogar över. En egen inkomst
medför ekonomisk självständighet. 56 I detta
avsnitt fokuseras därför på begreppet individuell
disponibel inkomst, som definieras som summan
av individens egna marknadsinkomster, transfereringar och skatter. Hushållsrelaterade transfereringar
(exempelvis
barnbidrag
och
bostadsbidrag) fördelas vid beräkningen av den
individuella disponibla inkomsten lika mellan
sammanboende. 57

3.1

3

Disponibel inkomst för kvinnor
och män

Skillnader i yrken, arbetstid och karriärutveckling bidrar till att män har högre förvärvsinkomster än kvinnor. Om man tar hänsyn till
skatter och transfereringsinkomster utjämnas
emellertid skillnaderna mellan könen till viss
del. 55
Arbetsinkomsterna är ofta styrande för ersättningsnivåerna från välfärdssystemen, systemen
är dock utformade på ett sätt som minskar skillnaderna i ersättningsnivån, bl.a. genom att
endast arbetsinkomster upp till en viss nivå ger

Disponibel inkomst i förvärvsaktiv
ålder

Den individuella disponibla inkomsten är lägre
för kvinnor än för män i samtliga
åldersgrupper (se diagram 3.1). Mätt i kronor
är skillnaden mellan individer störst i
förvärvsaktiv ålder.

56 Detta kan härledas till målet om ekonomisk jämställdhet, som säger att
54 Jämförbara siffror för standardvägda löneskillnaderna mellan könen

saknas.
55 SCB följer regelbundet inkomstfördelningen i Sverige genom under-

sökningen av hushållens ekonomi (HEK). Analysen i följande avsnitt
grundar sig huvudsakligen på denna undersökning. Den senaste versionen
av HEK avser 2011 och i populationen ingår ca 39 000 individer fördelade
på ca 17 000 hushåll. Se underbilagan för en beskrivning av datamaterialet.
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kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
57 För att beskriva levnadsstandardens fördelning är justerad disponibel

hushållsinkomst ett lämpligare begrepp, eftersom detta inkluderar
utjämning inom hushållen och tar hänsyn till stordriftsfördelar i hushåll
med flera personer. Se underbilagan för en mer ingående förklaring av
detta begrepp. Ur ett jämställdhetsperspektiv är detta mindre intressant
då det definitionsmässigt förutsätter att alla i ett och samma hushåll har
samma ekonomiska standard.
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Diagram 3.1 Individuell disponibel inkomst i olika åldrar
2011

Tabell 3.1 Individuell disponibel inkomst för personer med
olika inkomstslag 2011

Medianinkomst i 2013 års priser, 1 000-tal kronor

Kronor per år och fördelning i procent, 20–64 år

350

Andel med
inkomst

Män

300

Kvinnor
250

Lön

200

+Företagarinkomst

150
100
50
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Anm.: Serien är utjämnad på grund av få observationer i vissa åldrar.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2011 var den genomsnittliga individuella
disponibla inkomsten ca 213 000 kronor för
kvinnor och 271 000 kronor för män i åldern 20–
64 år (se tabell 3.1). Jämfört med 2010 var detta
en ökning med 4,4 procent för kvinnor och 2,8
procent för män, vilket innebar en viss relativ
förbättring av kvinnornas position.
Skatter och transfereringar jämnar ut
inkomstskillnaden mellan kvinnor och män
Jämfört med män är kvinnors arbetsinkomster
lägre och inkomstspridningen mindre. Å andra
sidan betalar kvinnor i genomsnitt lägre skatt
och har högre transfereringsinkomster. Skatter
och transfereringar bidrar därför till att minska
såväl inkomstskillnaderna mellan könen som
inkomstspridningen.
Kvinnor och män får i viss utsträckning sina
inkomster från olika källor (se tabell 3.1).
Andelen kvinnor i åldern 20–64 år med
löneinkomst var 2011 något lägre än för män, 84
jämfört med 86 procent. Även andelen individer
med inkomst från företagande var högre för män
(13 procent jämfört med 8 procent för kvinnor).
Kvinnor hade 2011 i genomsnitt 73 procent av
mäns lön och företagarinkomster, men 79
procent av den individuella disponibla
inkomsten (se tabell 3.1). Detta beror delvis på
att männens, i genomsnitt, högre förvärvsinkomst innebar att de betalade en högre andel
skatt. Skattesystemets progressivitet bidrog
därmed till att minska inkomstskillnaderna
mellan könen.

Medelinkomst för
dem med
inkomstslag

Kv./
Män

Kv.

Män

Kv.

Män

%

84

86

246 000

335 700

73

8

13

50 700

84 200

60

= Lön, företagarink.

86

90

244 400

333 000

73

+Sjukpenning, SAersättn., mm

19

12

67 700

74 000

92

+Föräldrapenning

23

17

34 400

19 900

172

+Arbetsmark. stöd

9

8

51 800

55 700

93

+Pension

7

7

75 600

105 400

72

+Övr.skatteplikt.

9

6

9 800

4 500

215

=Skattepliktig
ersättning

48

39

67 800

65 400

104

=Ink. före skatt

96

96

253 200

337 000

75

- Statlig o kommunal
ink. skatt

92

92

64 600

98 900

65

=Ink. efter skatt

96

96

191 600

242 400

79

+Ränta, utdelning

68

68

9 900

26 000

38

+Kapitalvinst

16

18

75 000

92 600

81

- Kapitalförlust

9

10

11 400

15 700

72

- Skatt kapital

88

89

200

3 400

7

- Annan skatt

94

94

2 500

2 400

104

=Ink. före stöd

97

98

205 100

267 500

77

+Barnbidrag

37

31

13 600

12 600

108

+Bostadsstöd

9

5

20 700

19 700

105

+Ek. bistånd

4

4

40 800

44 000

93

+Underhållsstöd,
mottaget

9

3

20 200

19 400

104

- Underhåll givet

2

7

11 400

15 200

75

=Summa
familjestöd

44

42

22 900

15 100

152

+Studiestöd. Lån +
bidrag

11

8

46 600

43 500

107

- Studielån. Åter

26

17

10 600

11 800

90

100

100

213 000

270 700

79

=Summa disponibel
inkomst

Anm.: Medelinkomsten avser dem som har det aktuella inkomstslaget. Detta
medför att värdena på summaraderna inte är lika med summan av de redovisade
medelvärdena.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det finns också stora skillnader mellan kvinnors
och mäns inkomster från socialförsäkringssystemen. En större andel av kvinnorna hade
sådana skattepliktiga ersättningar, 48 procent, att
jämföra med 39 procent för männen. Genom att
ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen
baseras på löneinkomsten får kvinnor ofta lägre
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ersättning än män räknat i kronor. Å andra sidan
har män oftare än kvinnor inkomster som
överstiger de tak för intjänande av förmåner som
finns i försäkringssystemen, vilket medför att
män får lägre ersättning räknat i procent.
Kvinnor har något oftare familjestöd. Kvinnor
är oftare ensamstående föräldrar och har därför
mer ersättningar som är förknippade med
föräldraskap, såsom bostadsbidrag, barnbidrag
och erhållet underhållsstöd. Bostadsstöd i form
av bostadsbidrag går ofta till ensamstående
mödrar och bostadstillägg till pensionärer i hög
grad till ensamstående kvinnliga pensionärer.
Fler kvinnor än män studerar och studiestöd i
form av lån och bidrag vid högskolestudier går
därför i större utsträckning till kvinnor än till
män.
Utveckling sedan 1991
Sedan 1991 har den individuella disponibla
inkomsten utvecklats något snabbare för
kvinnor i förvärvsaktiv ålder jämfört med för
män (se diagram 3.2). År 1991 uppgick medianvärdet för kvinnors individuella disponibla
inkomst till ca 76 procent av männens. År 2011
var motsvarande andel 81 procent.
Diagram 3.2 Individuell disponibel inkomst för kvinnor och
män i förvärvsaktiv ålder 1991–2011
Medianinkomst i 2013 års priser, 1 000-tal kronor och kvinnors andel
av mäns lön i procent, 20–64 år
300
250

100
Kv/M (höger axel)
Män
Kvinnor

95

200

90

150

85

100

80

50

75

0

70
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den snabbare utvecklingen av kvinnors
individuella disponibla inkomst beror på en
snabbare ökning av arbetsinkomsten bland
kvinnor jämfört med män (se diagram 3.3). År
1991 uppgick medianvärdet för kvinnornas
arbetsinkomst till 64 procent av männens, vilket
2011 stigit till 74 procent. Kvinnornas ökade
arbetsinkomst i förhållande till männens kan till
28

stor del förklaras av deras ökade arbetstider i
förhållande till männens.
Diagram 3.3 Arbetsinkomst för kvinnor och män i
förvärvsaktiv ålder 1991–2011
Medianinkomst i 2013 års priser, 1 000-tal kronor respektive kvinnors
andel av mäns inkomst i procent, 20–64 år
350
300

90
Kv/M (höger axel)
Män
Kvinnor

250

85
80

200
75
150
70

100

65

50
-

60
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Individuell disponibel inkomst i förvärvsaktiv
ålder, olika hushållstyper
De individuella disponibla inkomsterna skiljer
sig åt också inom respektive kön, med avseende på ålder och familjesituation. I tabell 3.2
redovisas uppgifter för några olika hushållstyper.
En första observation är att män har högre
individuell disponibel inkomst än kvinnor
oavsett hushållstyp. Männen i de sammanboende
hushållen har högre inkomst än männen i de
ensamstående hushållen, med undantag för
ensamstående män med lite äldre barn. Vidare är
skillnaderna mellan könen genomgående större i
hushåll som består av sammanboende jämfört
med hushåll som består av ensamstående.
Skillnaden beror på att män som är
sammanboende ofta har högre inkomst än
ensamstående män i motsvarande åldersgrupp
och på att ensamstående kvinnor i flertalet
grupper har högre inkomst än sammanboende
kvinnor.
De högre inkomsterna i hushåll med barn än i
dem utan beror bl.a. på familjestöden.
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Tabell 3.2 Individuell disponibel inkomst i olika
hushållstyper 2011.

Tabell 3.3 Individuell disponibel inkomst för pensionärer
efter åldersgrupp och civilstånd 2011

Medelvärde i kronor per år och kvinnors andel i procent, 20–64 år

Medelvärde i kronor per år och kvinnors andel i procent, befolkningen
över 64 år

Individuell disponibel
inkomst
Kvinnor

Kv/M %
65–69

Män

200 500

208 400

96

Ensamstående

m. barn 0–6 år

231 200

283 300

82

Sammanboende

m. barn 7–17 år

264 900

327 000

81

Ensamstående

70–79

20–44 år

159 200

182 900

87

Ensamstående

45–64 år

234 300

243 600

96

Sammanboende

219 600

317 900

69

Sammanboende

80+

m. barn 0–6 år

207 400

316 700

65

Ensamstående

m. barn 7–17 år

245 000

345 700

71

Sammanboende

20–44 år

185 100

240 900

77

45–64 år
Totalt

Män

Kv/M %

189 800

300 700

63

206 200

270 000

76

181 400

312 700

58

152 400

215 200

71

167 400

182 300

92

137 400

227 000

61

148 200

196 000

76

158 500

197 300

80

112 000

195 100

57

162 500

241 400

67

222 900

322 700

69

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

212 100

269 400

79

Det är större inkomstskillnader mellan könen
för sammanboende pensionärer än för ensamstående pensionärer. En orsak till detta är att
många ensamstående kvinnor har änkepension.
Många ensamstående kvinnor har också bostadstillägg.
Män arbetar i högre utsträckning än kvinnor
efter 65 års ålder och har därmed mer arbetsinkomst. Knappt 20 procent av männen i 65–74 års
ålder var sysselsatta 2012, i samma åldersgrupp
var drygt 10 procent av kvinnorna sysselsatta. 58
Den disponibla inkomsten har ökat
trendmässigt för såväl äldre kvinnor som män
sedan 1991. De äldre kvinnornas inkomst i
förhållande till männens uppvisar, till skillnad
från i förvärvsaktiv ålder, inte någon tydligt
stigande trend (se diagram 3.4). Kvinnornas
ökade förvärvsarbete har lett till ökad
inkomstbaserad pension, samtidigt har männens
pension ökat i motsvarande grad.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

3.2

Samtliga

Kvinnor

Individuell disponibel inkomst för
äldre

Pensionens nivå beror till stor del på arbetsinkomsterna tidigare i livet. Äldre kvinnors
låga disponibla inkomst i förhållande till männens förklaras därför av att de tidigare i livet
förvärvsarbetat i mindre omfattning och till
lägre lön än män. Även om skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan könen är förhållandevis
små i dag, var många av dagens kvinnliga pensionärer i förvärvsaktiv ålder under en tid då
kvinnor arbetade i betydligt mindre utsträckning än i dag. Förvärvsdeltagandet bland
kvinnor har ökat dramatiskt under efterkrigstiden vilket inneburit ökade arbetsinkomster.
Detta kommer leda till att kvinnors pensioner
ökar i förhållande till männens för varje generation.
Det finns även demografiska skäl till att
kvinnor har lägre pensioner än män. Kvinnor
lever i genomsnitt längre än män och pensionerna är generellt sett lägre för äldre pensionärer
(se tabell 3.3). Det finns flera skäl till detta. Dels
utbetalas vissa pensionsförmåner tidsbegränsat
under de första åren efter pensioneringen. Dels
är indexeringen av pensioner långsammare än
löneökningstakten, varför skillnaden i pension
blir större och större ju fler år det gått sedan man
arbetade.

58 SCB, AKU.
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Diagram 3.4 Individuell disponibel inkomst för äldre 1991–
2011
Medianinkomst i 2013 års priser, 1 000-tal kronor och kvinnors andel
i procent, över 64 år
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

4

Jämställdhet och regeringens
ekonomiska reformer

Regeringen har sedan den tillträdde 2006 fört en
politik för att stärka arbetslinjen och göra det
mer lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdraget och
förändringarna
i
arbetslöshetsoch
sjukförsäkringarna minskar trösklarna in på
arbetsmarknaden och stimulerar arbetskraftsutbudet. Regeringen har även vidtagit åtgärder
för att stärka ställningen för personer med svag
förankring på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska resurserna har i större
utsträckning riktats till dem som har störst
behov. Nystartsjobben, de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga och äldre, husavdraget59 samt
den sänkta mervärdesskatten för restaurang- och
cateringtjänster avser speciellt att öka efterfrågan
på personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringen har också vidtagit
åtgärder som riktat sig till grupper med svag
ekonomi eller större försörjningsbörda.
I detta avsnitt redovisas hur reformerna bedöms påverka drivkrafter att arbeta, arbetsutbud,
sysselsättning och inkomster för kvinnor och
män.

59 Husavdraget inbegriper skattereduktion för hushållsarbete (RUT)
samt för reparation, om- och tillbyggnad (ROT). Husavdrag medger en
skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden med högst 50 000
kronor per person och år.
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4.1

Ekonomiska drivkrafter till arbete

För att finansiera och upprätthålla välfärden
krävs en hög sysselsättningsgrad och ett högt
antal arbetade timmar. Viljan att arbeta har en
tydlig koppling till det ekonomiska utbytet av
arbete. Små skillnader mellan arbetsinkomsten
och inkomsten vid sjukdom eller arbetslöshet
minskar de ekonomiska drivkrafterna att arbeta.
Arbetsutbudet hämmas också om det inte lönar
sig att öka sin arbetsinsats för den som redan har
ett arbete. I förlängningen kan svaga drivkrafter
till arbete även medföra att färre väljer att byta
jobb eller yrke, utbilda sig eller att flytta till orter
där arbete finns.
Redovisningen i detta avsnitt avser effekterna
av den samlade politiken under perioden 2006–
2014 och inkluderar redan fattade beslut och
förslagen i denna proposition. Effekterna har
beräknats med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT och utfallsdata (HEK) t.o.m.
2011. 60 Beräkningarna för 2012 och framåt
bygger på en prognostiserad befolknings- och
inkomststruktur, men på faktiska och föreslagna
förändringar i regelsystemen.
Marginaleffekter
För dem som har ett arbete mäts oftast de
ekonomiska drivkrafterna att öka arbetsutbudet
av marginaleffekten. Denna effekt definieras
som den andel av en marginell inkomstökning
som faller bort till följd av ökad skatt, ökade
avgifter och minskade bidrag. Sammantaget är
marginaleffekterna lägre för kvinnor än för män
(se tabell 4.1). Detta beror på att kvinnor i
genomsnitt har lägre inkomster än män och
därmed genom det progressiva skattesystemet, i
genomsnitt lägre marginalskatt. 61

60 Se underbilagan för en detaljerad redogörelse för hur beräkningarna
gjorts och av de begrepp och definitioner som används. Hänsyn har
enbart tagits till de regeländringar som berör individers och hushålls
disponibla inkomst och som är möjliga att beräkna med den använda
metodiken. Av tabell U2 framgår vilka regeländringar som beaktats.
61 De med allra lägst inkomst har dock en högre marginaleffekt till följd

av att inkomstprövade bidrag ofta faller bort då inkomsten ökar.
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Tabell 4.1 Marginaleffekt för olika hushållstyper 2014
Marginaleffekt i procent och förändring i procentenheter, 20–64 år
Marginaleffekt
2014

Förändring
2006–2014

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Ensamstående med barn
0–19 år

38,7

40,5

-10,0

-6,6

Ensamstående 20–44 år
utan barn

26,3

27,4

-6,7

-7,5

Ensamstående 45–64 år
utan barn

32,3

34,2

-7,6

-6,9

Sammanboende med barn
0–19 år

31,1

38,8

-6,3

-5,4

Sammanboende 20–44 år
utan barn

26,9

32,0

-7,3

-6,6

Sammanboende 45–64 år
utan barn

31,1

37,2

-6,7

-6,7

Totalt

30,4

34,2

-7,1

-6,7

Anm.: Beräkningarna inkluderar åtgärder som föreslås i denna proposition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

avkastningen av arbete i förhållande till bidragsförsörjning (t.ex. jobbskatteavdraget) gör att
ersättningsgraden sjunker, vilket innebär att
arbete blir mer lönsamt.
I samtliga ersättningar i det svenska offentliga
välfärdssystemet är den genomsnittliga ersättningsgraden högst för dem med låga inkomster.
Ersättningsgraden avtar sedan med stigande
inkomst. Detta beror bl.a. på att det i de olika
systemen finns ett inkomsttak över vilket
inkomstbortfall inte ersätts. 63 Genom att
kvinnor i genomsnitt har lägre lön än män är
ersättningsgraden generellt sett högre för
kvinnor (se tabell 4.2). 64 De ekonomiska drivkrafterna att återgå i arbete är därför i genomsnitt svagare för kvinnor än för män.
Tabell 4.2 Ersättningsgrader 2014
Procent och förändring sedan 2006 i procentenheter.

Sedan 2006 har marginaleffekterna minskat för
såväl kvinnor som män. Minskningen har dock
varit större för kvinnor. Orsaken till detta är i
första hand jobbskatteavdraget, som ger en
relativt sett större skattereduktion för låginkomsttagare. Därigenom har incitamenten till
arbete stärkts mer för kvinnor än för män.
Ersättningsgrad
Socialförsäkringarna utgör ett skydd mot
inkomstbortfall under perioder då individen inte
arbetar på grund av t.ex. arbetslöshet, sjukdom
eller funktionsnedsättning. Hur höga ersättningsnivåerna bör vara i olika välfärdssystem är
en svår avvägning. För låg ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet kan ge upphov till
försörjningsproblem och minskad tilltro till
generella offentliga försäkringar. Å andra sidan
visar forskningen att socialförsäkringarnas
utformning påverkar både hur ofta och hur länge
en person inte är i arbete, t.ex. kan allt för höga
ersättningsnivåer leda till svaga ekonomiska
drivkrafter att återgå i arbete.62
Ersättningsgraden definieras som kvoten
mellan den disponibla inkomsten som bidragsförsörjd och den disponibla inkomsten vid
arbete. Ju lägre ersättningsgrad desto mer lönsamt är det att arbeta. En reform som ökar

Ersättningsgrad
2014
Kvinnor
Män

Förändring
2006–2014
Kvinnor
Män

Arbetslöshetsersättning

72

62

-11

-11

Sjukpenning

82

76

-7

-9

Sjuk-och
aktivitetsersättning

74

65

-7

-8

Anm.: Ev. kompletterande försäkringar ingår inte i beräkningarna.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sedan hösten 2006 har ersättningsgraderna
minskat i de olika välfärdssystemen. En bidragande orsak till denna utveckling är regeringens
förändringar av skattesystemet och sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen som har syftat till att
stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att
arbeta. Beräkningar med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT antyder att de
sammantagna regeländringarna 2006–2014 har
sänkt ersättningsgraderna för både kvinnor och
män.65 Utöver regelförändringar kan de min-

63 Kollektivavtalade och privata försäkringar kan i många fall ersätta

inkomstbortfall utöver de offentliga ersättningarna. Beräkningarna i detta
avsnitt avser endast ersättningar från de offentliga ersättningssystemen.
Det innebär att ersättningsgraden i praktiken oftast är högre än vad som
anges i denna framställning. Bristande dataunderlag gör dock att det inte
finns någon möjlighet att beakta detta i beräkningarna.
64 Beräkningarna av ersättningsgraden utgår från hela hushållets dispo-

62 Se t.ex. Holmlund, Unemployment Insurance in Theory and Practice,
Scandinavian Journal of Economics, 1998, eller Angelov, m.fl., Kvinnors
och mäns sjukfrånvaro (IFAU 2011:2).

nibla inkomst, vilket innebär att ersättningsgraden för en enskild individ
påverkas av samtliga hushållsmedlemmars inkomster. Ökade kostnader i
form av t.ex. resor och måltider som följer av att arbeta har inte beaktats.

65 För arbetslöshetsersättningen och sjuk- och aktivitetsersättningen

beräknas regelförändringarna förklara knappt 50 procent av förändringen
i den genomsnittliga ersättningsgraden mellan 2006 och 2013. För
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skade ersättningsgraderna förklaras av en rad
andra faktorer, t.ex. den allmänna ekonomiska
utvecklingen.

4.2

Effekter på arbetsutbud och
sysselsättning

Vissa av de genomförda reformerna kan
förväntas ge upphov till olikartade effekter på
mäns och kvinnors arbetsutbud. Andra reformer
gör att efterfrågan på kvinnors och mäns
arbetskraft påverkas på olika sätt. I detta avsnitt
redovisas kortfattat några av de reformer som
förväntas påverka kvinnor och män olika med
avseende på arbetsutbud och sysselsättning. De
reformer som behandlas är jobbskatteavdraget,
HUS-avdraget, vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen. Effekten av sänkningen av
mervärdesskattesatsen på restaurang- och
cateringtjänster för kvinnor och män behandlas i
föregående års bilagor om ekonomisk
jämställdhet. 66
I Förslag till statens budget, finansplan och
skattefrågor avsnitt 1.9 görs en bedömning av
vilken effekt de genomförda reformerna haft på
arbetsutbud och sysselsättning. 67 Regeringens
bedömning baseras på den forskning som finns
kring effekterna av olika åtgärder, t.ex. hur
förändringar i skattesystemet, socialförsäkringen
eller inom arbetsmarknadspolitiken påverkar
arbetsutbudet och sysselsättningen. 68 Med
befintliga modeller finns inte alltid möjlighet att
särredovisa effekterna för kvinnor och män.
Jobbskatteavdraget
Existerande bedömningar av jobbskatteavdragets
långsiktiga arbetsutbudseffekter baseras i huvudsak på s.k. ex ante-utvärderingar.69 Dessa
sjukpenningen beräknas regelförändringarna förklara drygt 80 procent av
förändringen.
66 Prop. 2012/13:1 bilaga 4.
67 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 1.9.

68 I rapporten Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt

utvärderingar prognostiserar de sannolika
konsekvenserna av jobbskatteavdraget med hjälp
av ekonomiskstatistiska simuleringsmodeller
som beskriver hur arbetsutbudet reagerar på
förändrade ekonomiska drivkrafter. Trots
olikheter i såväl metodansatser som data finns
det en hög grad av samstämmighet i de
effektbedömningar som olika experter har
presenterat mellan 2006 och 2012. 70 Kunskapen
om effekternas storlek, särskilt i vilken takt de
slår igenom, är dock långt ifrån fullständig.
Bedömningarna är därmed osäkra.
Enligt Finansdepartementets beräkningar förväntas de samlade långsiktiga arbetsutbudseffekterna av jobbskatteavdragets första fyra steg
vara något större för kvinnor än för män. Det
önskade antalet arbetade timmar beräknas öka
med 2,6 procent för kvinnor och 2,2 procent för
män, motsvarande 49 000 respektive 51 000
helårsarbetskrafter. Resultaten är i linje med de
effekter som presenterats i liknande studier i
litteraturen, t.ex. att arbetsutbudet för kvinnor
och låginkomsttagare är känsligare för
ekonomiska incitament än arbetsutbudet för
män respektive höginkomsttagare.71
I denna proposition föreslår regeringen ett
förstärkt jobbskatteavdrag och en höjd
skiktgräns för statlig inkomstskatt. Dessa
reformer beräknas öka arbetsutbudet med 0,4
procent för kvinnor och 0,5 procent för män.
Jobbskatteavdraget stärker drivkrafterna till
jämställt föräldrapenninguttag
Inkomstförlust är ofta en faktor som föräldrarna
själva uppger har stor betydelse för hur de delar
föräldrapenningen mellan sig. Många föräldrar
anser att de handlar ekonomiskt rationellt om
den som har lägst inkomst tar ut föräldrapenning. Men hur hushållets ekonomi påverkas
beror inte bara på respektive förälders lön och
hur föräldrapenningen beräknas, utan också på
eventuella avtalsförsäkringar och inkomstskatten, särskilt jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget kan ha en effekt på uttaget av föräldra-

bedömas? (Finansdepartementets ekonomiska avdelning 2011:1),
redogörs för de metoder och beräkningar som används i regeringens
bedömning av reformeffekterna.
69 Det finns hittills endast ett fåtal studier som försöker utvärdera

effekten av jobbskatteavdraget med hjälp av utfallsdata. I en analys från
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
indikerar resultaten generellt sett positiva effekter på sannolikheten att
arbeta av jobbskatteavdraget. Resultaten är dock känsliga i ett antal
avseenden och bör tolkas med stor försiktighet, se Edmark, L., m.fl.
Evaluation of the Swedish earned income tax credit, (IFAU 2012:1).
Finansdepartementets egna analyser visar att jobbskatteavdraget har ökat
sannolikheten för äldre att arbeta och att effekten är störst för kvinnor, se
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Utvärdering av jobbskatteavdraget. Särtryck ur 2012 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2012/13:100).
70 Se prop. 2011/12:100 bilaga 5, s. 52.
71 För en utförligare redogörelse, se prop. 2012/13:1 Förslag till statens

budget, finansplan m.m. bilaga 4.
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penning, eftersom det innebär att endast den
som jobbar har rätt till ett skatteavdrag.72
Beräkningar visar att hushållsinkomsten även
vid relativt stora inkomstskillnader kommer att
bli större om den som tjänar mer väljer att vara
hemma några månader. För många innebär jobbskatteavdraget ökade ekonomiska incitament för
att dela på föräldrapenningen.

Tabell 4.3 RUT-avdrag 2007–2011

Husavdraget
Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, s.k. RUT-avdrag, och för arbete med
reparation, om- och tillbyggnad, s.k. ROTavdrag har den gemensamma benämningen
husavdrag. Det är framför allt RUT-avdraget
som väntas påverka kvinnors arbetsutbud.
Avdraget för hushållsnära tjänster gör det
billigare att omfördela tid från hushållsarbete till
marknadsarbete och skapar dessutom fler
arbetstillfällen i en kvinnodominerad bransch.
Sysselsättningen i lokalvårdsbranschen har
ökat mer än andra branscher inom tjänstesektorn och på sikt beräknas RUT-avdraget
medföra att sysselsättningen ökar med ca 17 000
personer. Huvuddelen, ca 80 procent av sysselsättningsökningen, väntas bero på att efterfrågan
på RUT-tjänster ökar. Resterande del beror på
omfördelning av tid från hushållsarbete till
marknadsarbete och på minskat svartjobb.73
Skatteverket betalade under 2012 ut 2,2
miljarder kronor i skattereduktion för RUTarbete, vilket är en ökning med nästan 25
procent sedan året innan. Majoriteten av dem
som gör RUT-avdrag är kvinnor (se tabell 4.3).
RUT-köpare finns främst i åldersgrupperna 35–
44 år och bland pensionärer. Hela 35 procent av
RUT-köparna är över 65 år. Bortsett från
gruppen pensionärer arbetar en stor grupp RUTköpare heltid. Många av köparna har hemmavarande barn.74 Det är möjligt att RUT-tjänst
erna har möjliggjort familjernas heltidsarbete
men det finns tyvärr inte uppgifter om deras
arbetstid innan de började köpa RUT-tjänster.

Av de som drev RUT-företag 75 2010 var 48
procent kvinnor. I hela ekonomin utgjorde
kvinnor ca 34 procent av de egna företagarna
2010. 76 Kvinnor är också överrepresenterade
bland de anställda i RUT-företag, med 64
procent av de anställda år 2010. Utrikes födda
kvinnor är överrepresenterade både bland
företagare och anställda i branschen. Detta kan
vara ett tecken på att trösklarna in på
arbetsmarknaden har sänkts för just denna
grupp.

.

72

Den extra ersättningen från arbetsgivaren i samband med
föräldraledighet (föräldralön eller föräldraledighetstillägg) ger dock rätt
till jobbskatteavdrag.

73 Hur ska arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? (Finansdeparte-

mentets ekonomiska avdelning 2011:1).
74 Om RUT och ROT och VITT och SVART (Skatteverket 2011).

Totalt antal

Andel kvinnor %

Andel män %

2007

46 389

57

43

2008

92 470

57

43

2009

185 602

59

41

2010

320 660

62

38

2011

411 768

62

38

Källa: Statistiska centralbyrån.

Vårdnadsbidraget
För att ge föräldrar ökade möjligheter att vara
hemma med sina barn beslutade regeringen 2008
att ge kommunerna rätt att införa ett skattefritt
vårdnadsbidrag på maximalt 3 000 kronor per
månad och barn mellan ett och tre års ålder.
Fram t.o.m. 2011 hade 113 av landets 290
kommuner valt att införa vårdnadsbidraget. Av
dessa hade fem kommuner också hunnit avskaffa
det. 77
Enligt SCB var det endast en mindre del av
dem som var berättigade som valde att ansöka
om vårdnadsbidrag. Under 2011 fick 4,7 procent
av barnen i berörda kommuner vårdnadsbidrag
någon gång under året. Av dem som sökte och
beviljades vårdnadsbidrag under 2011 var 92
procent kvinnor och 8 procent män.
Jämställdhetsbonusen
Jämställdhetsbonusen infördes 2008 i syfte att
stimulera till ett jämnare uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män. Reformen
innebär att föräldrarna får en bonus på maximalt
100 kronor per dag om båda föräldrarna tar ut
dagar utöver de reserverade dagarna, givet att

75 RUT-företag avser enskilda näringsidkare.
76 Denna siffra anger kvinnor som har yrkesställning 4 i RAMS (den

registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken), vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kommanditbolagsägare.
77 År 2011 är senaste året för vilket det samlats in uppgifter från

kommunerna.
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vissa villkor är uppfyllda. Bland annat krävs att
föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ju
jämnare föräldrarna delar på föräldrapenningdagarna, desto större blir bonusen.
År 2011 var drygt 65 000 par berättigade till
jämställdhetsbonus och av dessa var det 54
procent som sökte och fick bonusen. En
enkätundersökning som Försäkringskassan
genomförde 2010 visar att föräldrarna upplevde
systemet som komplicerat samt att informationen kring bonusen haft brister.78 Från och
med den 1 januari 2012 betalas jämställdhetsbonusen automatiskt ut till den som är
berättigad. I och med denna systemförändring
ökade utbetalningen av jämställdhetsbonusen.
Föräldrarna till 80 000 barn fick bonusen 2012. 79
En effektutvärdering av jämställdhetsbonusen
från 2011 visar dock att bonusen inte har ökat
pappors uttag av föräldrapenning. Resultaten
visar vidare att fördelningen av föräldrapenningdagarna mellan föräldrarna till dess att
barnet var 18 månader inte förändrats. Det finns
inte heller några mätbara effekter i olika grupper
med avseende på exempelvis utbildning, inkomst
eller sektor.80 En tolkning av detta är att
bonusen inte har förändrat beteendet hos
familjerna, utan att de som fick bonusen hade
delat på föräldrapenninguttaget på samma sätt
även utan ökade ekonomiska incitament.

4.3

Effekter på kvinnors och mäns
disponibla inkomster

I detta avsnitt redovisas hur regeringens politik
2006–2014 bedöms påverka kvinnors och mäns
disponibla inkomster. Effekterna har beräknats
med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT.
Hänsyn har enbart tagits till de regeländringar
som direkt påverkar individers och hushålls
disponibla inkomster och som är möjliga att
beräkna med den använda metodiken. De
regeländringar som beaktats framgår av tabell
U.2 i underbilagan. Regeländringar som inte
beaktats
omfattar
bl.a.
satsningar
på

78 Orsaker till att föräldrar inte ansökte om jämställdhetsbonus år 2010
(Socialförsäkringsrapport 2010:15).
79 Socialförsäkringen i siffror 2013.
80 Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering (Socialförsäkringsrapport

2010:5) och Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen
(Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2012:4).
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infrastruktur, arbetsmarknadspolitiska program
samt åtgärder som huvudsakligen påverkar
hushållens inkomster på ett indirekt sätt genom
ekonomins
efterfrågesida
(t.ex.
sänkta
socialavgifter och sänkt mervärdesskatt).
Reformer för att stärka kvaliteten i
utbildningsväsendet beaktas inte heller, även om
denna typ av satsningar är viktiga för att utjämna
människors livsvillkor och välfärd över tid.
Jämställdhetspolitiken har tillförts stora
resurser sedan regeringen tillträdde. Resurserna
har fördelats till insatser som syftar till att uppnå
målen i jämställdhetspolitiken. Den största delen
har satsats på att minska mäns våld mot kvinnor.
Även om dessa insatser på sikt kan ha effekt på
den ekonomiska jämställdheten bedöms de inte
ha någon direkt effekt på mäns och kvinnors
disponibla inkomster.
Fördelningseffekterna redovisas både i ett
kortsiktigt statiskt och i ett långsiktigt
dynamiskt perspektiv. De kortsiktiga effekterna
är de direkta effekter som uppkommer när
skatte- och bidragsregler ändras. De långsiktiga
effekterna är de inkomstförändringar som
beräknas följa av att individerna förändrar sitt
beteende, i detta fall arbetsutbud, när reglerna
ändras.
De samlade regeländringarna under regeringens första mandatperiod 2006–2010 syftade i
stor utsträckning till att göra det mer lönsamt att
arbeta. Den direkta effekten av reformerna
under denna mandatperiod bedöms vara något
större för män än för kvinnor. Detta beror på att
män i genomsnitt har högre lön och arbetar
heltid i större utsträckning och därför tjänar mer
än kvinnor på sänkta skatter. Effekterna jämnas
dock ut i ett längre perspektiv, då regeringens
politik på sikt kan förväntas öka arbetsutbudet,
och därmed arbetsinkomsterna, mer för kvinnor
än för män. Sammantaget innebär det att
regeländringarna 2006–2010 bedöms påverka
kvinnors och mäns inkomster ungefär lika
mycket på lång sikt.
Under sin andra mandatperiod 2011–2013 har
regeringen genomfört en rad regeländringar som
påverkar hushållens disponibla inkomster –
åtgärder som i huvudsak riktat sig till grupper
med svag ekonomi eller större försörjningsbörda. Bland annat har bostadsbidraget för såväl
unga utan barn som för barnfamiljer, flerbarnstillägget inom barnbidraget, grundnivån i
föräldrapenningen, studiemedel (lån) och
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bostadstillägget till pensionärer höjts. Dessutom
har grundavdraget för pensionärer höjts.
I denna proposition föreslås bl.a. ett förstärkt
jobbskatteavdrag och en höjd gräns för statlig
inkomstskatt. Dessutom föreslås en ytterligare
höjning av grundavdraget för pensionärer, höjt
bostadsbidrag för barnfamiljer samt några andra
åtgärder inriktade på att stärka inkomsterna hos
hushåll med svag ekonomi eller större
försörjningsbörda.
Den direkta effekten av politiken under
regeringens andra mandatperiod bedöms öka de
disponibla inkomsterna för både kvinnor och
män (se diagram 4.1). Inkomstökningen
uppskattas bli något större för kvinnor vilket
innebär att inkomstskillnaderna mellan kvinnor
och män minskar något.
Diagram 4.1 Effekter av regeringens politik på individuell
disponibel inkomst för kvinnor och män 2011–2014
Procentuell förändring
2,5
Direkt effekt

Inkomstbegrepp
Disponibel inkomst: Hushållens sammanlagda
inkomst från arbete, kapital, näringsverksamhet
och positiva transfereringar minus negativa
transfereringar
såsom
skatt,
betalt
underhållsbidrag och återbetalda studielån.
Erhållna studielån ingår som en positiv
transferering.
Justering för försörjningsbörda: För att kunna
jämföra disponibla inkomster mellan olika typer
av hushåll måste hänsyn tas till hur många
personer som ska försörjas på inkomsten.
Förekomsten av kollektiva nyttigheter och
stordriftsfördelar hos hushåll med flera
medlemmar medför att inkomst per person blir
missvisande. För att justera för detta används
därför en s.k. ekvivalensskala, Svensk
konsumtionsenhetsskala 2004 (se skalans
definition i tabell U.1).
Tabell U.1 Svensk konsumtionsenhetsskala

Långsiktig effekt

2

Underbilaga: Begrepp och data

1,5

1

Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

Andra vuxen (sammanboende)

0,51

Ytterligare vuxen

0,60

Barn 1, 0–19 år

0,52

Barn 2, 3 …., 0–19 år

0,42

Källa: Statistiska centralbyråns inkomstfördelningsundersökning för 2004.
0,5

0
Kvinnor

Män

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det förstärkta jobbskatteavdraget och den höjda
skiktgränsen för statlig inkomstskatt ger tillsammans en något större ökning av den disponibla inkomsten för män jämfört med för
kvinnor. Skattesänkningarna för pensionärer
ökar däremot kvinnors genomsnittliga inkomster mer än männens eftersom fler kvinnor är män
är ålderspensionärer. Höjda flerbarnstillägg och
bostadsbidrag ökar också kvinnors inkomster i
högre utsträckning än män eftersom det är
vanligare att kvinnor är ensamstående med barn.
På längre sikt förväntas det förstärkta
jobbskatteavdraget och den höjda skiktgränsen
för statlig inkomstskatt leda till ett ökat
arbetsutbud och därigenom ytterligare ökning av
den disponibla inkomsten. Denna effekt väntas
vara något större för män än för kvinnor.

Justerad disponibel inkomst: Hushållets
disponibla inkomst divideras med konsumtionsvikten enligt den svenska konsumtionsenhetsskalan från 2004. Genom att justera den
disponibla inkomsten för försörjningsbörda
skapas ett mått som är jämförbart mellan hushåll
av olika storlek. Den justerade disponibla
inkomsten är det begrepp som oftast används vid
inkomstfördelningsanalyser och vid bedömning
av fördelningseffekter av förändrad politik.
Begreppet är framtaget för att på ett så
rättvisande sätt som möjligt spegla den
ekonomiska standard som hushållen lever under.
Justerad disponibel inkomst och ekonomisk
standard används därför synonymt.
Individuell disponibel inkomst: För att kunna
jämföra individers ekonomiska situation, utan
den utjämnande effekt som erhålls vid studier av
hushållsinkomster, beräknas den individuella
disponibla inkomsten. Det sker genom en
summering av alla individuella inkomster och
genom att fördela hushållsgemensamma
inkomster, som t.ex. bostadsbidrag eller
35
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barnbidrag, lika mellan hushållets vuxna. Den
individuella disponibla inkomsten är särskilt
viktig för att jämföra inkomstsituationen mellan
kvinnor och män.
Lön: Överenskommen månadslön omräknad
till heltid. Strukturlönestatistikens månadslön
innehåller flera olika lönekomponenter.
Förutom fast lön ingår även fasta lönetillägg och
ett stort antal rörliga lönetillägg. Årsvisa
belöningssystem som t.ex. bonus, vinstdelning
eller tilldelning av aktier/optioner ingår inte i
lönestrukturstatistiken.
Standardvägd månadslön: För att få en mer
nyanserad bild av löneskillnaderna mellan
kvinnor och män kan strukturella skillnader i
form av yrke, ålder och utbildning rensas bort
genom s.k. standardvägning. Detta sker genom
att genomsnittlig månadslön för respektive kön
beräknas
för
kombinationer
av
ca
350 yrkesgrupper
(SSYK
fyrsiffernivå),
2 sektorsgrupper,
2
utbildningsnivåer,
2 arbetstidsgrupper och 4 åldersgrupper. Dessa
genomsnittslöner vägs för respektive kön
samman med antalet anställda inom varje grupp.
Före 2004 finns endast yrkesgrupper på
tresiffernivå att tillgå. Faktorer som inte beaktas
vid standardvägning är t.ex. arbetsledaransvar
och yrkeserfarenhet. 81
Redovisningsgrupper och bakgrundsvariabler

Deciler: Populationen delas in i tio lika stora
grupper sorterade efter stigande inkomst. Det
mittersta värdet, gränsen mellan den femte och
sjätte decilen, utgör medianen i populationen.
Percentiler: Som deciler, men populationen
delas in i 100 lika stora delar.
Medianen: värdet för den 50:e percentilen. De
som tjänar mer är lika många som de som tjänar
mindre än detta värde.
Hushållstyper: Populationen delas in efter
hushållets sammansättning med avseende på
antal vuxna i hushållet, förekomst av barn samt
ålder.
Barn: Enligt SCB:s definition är barn individer i åldern 0–19 år utan egen bostad.
Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK):
Bygger på en internationell yrkesstandard. Den

81 Eurén och Nordin, Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

(Medlingsinstitutet 2006).
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är uppdelad i nio yrkesområden och omfattar
114 yrkesgrupper och 355 olika yrken.
Helårsekvivalenter: Antalet personer i åldern
20–64 år som försörjs med olika typer av sociala
ersättningar räknas i s.k. helårsekvivalenter. Med
helårsekvivalenter avses det antal individer som
skulle kunna försörjas under ett helt år med full
ersättning från sjukpenning, sjuk- och
aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet
och ekonomiskt bistånd. Exempelvis utgör två
personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår
var, tillsammans en helårsekvivalent.
Mått på ekonomiska drivkrafter

Marginaleffekt: Den andel av en marginell
inkomstökning som faller bort till följd av ökad
skatt, ökade avgifter och minskade bidrag.
Beräkningarna av marginaleffekterna i bilagan
har utförts med hjälp av FASIT-modellen, efter
en tänkt årlig inkomstökning om 1 000 kronor.
För personer med ekonomiskt bistånd antas att
bidraget minskas när löneinkomsten ökar.
Individer med sjuk- och aktivitetsersättning
antas kunna öka sin arbetstid i den utsträckning
som är aktuell utan att pensionen reduceras. En
förändring
av
den
genomsnittliga
marginaleffekten kan bero på ändringar i de
offentliga systemen, men också på att
inkomststrukturen förändrats. Genom att
antalet individer som t.ex. har olika
transfereringar eller som ligger i olika
inkomstlägen,
och
därmed
har
olika
marginalskatter, varierar mellan åren skapas
också variationer i de genomsnittliga
marginaleffekterna. Detta gäller även om de
offentliga systemen skulle vara oförändrade.
Samma resonemang gäller också för den
genomsnittliga ersättningsgraden (se nedan).
Beräkningarna tar endast hänsyn till individer
som är 20–64 år, inte är ålderspensionärer, inte
har avlidit, inte har invandrat eller utvandrat
under året, inte är renodlade företagare och inte
har negativ disponibel inkomst. De inkomstslag
som antas kunna ge upphov till marginaleffekter
är inkomstskatter, barnomsorgsavgifter, bostadsstöd 82, betalt underhållsstöd, ekonomiskt
bistånd och återbetalning av studielån.
Ersättningsgrad: Den andel av den disponibla
inkomsten som hushållet får behålla när

82 Som bostadsstöd räknas bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer

(inklusive särskilt bostadstillägg) samt äldreförsörjningsstöd.
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individen går från arbete till arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning.
Ersättningsgraden
visar
hur
hushållets ekonomiska standard förändras och
beror på inkomster från alla i hushållet.
Ersättningsgraden har beräknats med hjälp av
FASIT-modellen. 83
Datamaterial och beräkningsmetoder
HEK – Hushållens ekonomi

HEK är en urvalsundersökning som genomförs varje år i huvudsakligt syfte att ge en tydlig
bild av den disponibla inkomstens fördelning
bland olika hushåll samt för att belysa
inkomststrukturen. HEK bygger på årliga
tvärsnitt av befolkningen, vilket innebär att det
inte är samma individer som studeras över tid.
Urvalet består av individer som är 18 år eller
äldre bland samtliga hushåll och individer som
var folkbokförda i landet någon gång under
undersökningsåret. Både urvalspersonen och
tillhörande
hushållsmedlemmar
ingår
i
undersökningen. Uppgifterna i HEK samlas in
från deklarationsuppgifter, telefonintervjuer och
olika administrativa register. Den senaste
versionen av HEK avser 2011 och i populationen
ingår ca 39 000 individer fördelade på ca 17 000
hushåll. I bilagans redovisningar avgränsas
populationen
till
s.k.
helårsindivider/helårshushåll
(fördelnings-populationen). Med helårsindivider/helårs-hushåll avses
individer/hushåll där samtliga vuxna var
folkbokförda i Sverige både den 1 januari och
den 31 december undersökningsåret.
HEK bygger på s.k. kosthushåll. Ett kosthushåll utgörs av alla personer som bor i samma
bostad och har gemensam hushållning. I
kosthushållet ingår t.ex. kvarboende ungdomar.
Ett kosthushåll kan också bestå av flera
generationer, syskon eller kompisar som bor
tillsammans och har gemensam hushållning.
Barn som bor lika mycket hos båda föräldrarna
räknas till det hushåll där de är folkbokförda och
ingår således endast i den ene förälderns hushåll.

FASIT

För att analysera fördelningseffekter av ändrade
regler i välfärdssystemen använder regeringen
mikrosimuleringsmodellen FASIT. Till grund
för dessa beräkningar ligger HEK-databasen.
Modellen tillåter undersökningar av hur
disponibel inkomst m.m. påverkas av en ändring
av reglerna för beräkning av olika skatter,
transfereringar och bidrag. För en analys av år
där utfallsdata ännu inte finns tillgängliga görs en
framskrivning av de ekonomiska och demografiska förhållanden som väntas gälla för det
aktuella året (se nedan). Det är även möjligt att
undersöka hur en regeländring påverkar
marginaleffekter och ersättningsgrader för
hushållen. Effekterna kan undersökas för olika
grupper (inkomstgrupper, hushållstyper etc.)
eller aggregerat till samhällsnivå.
På grund av eftersläpningen i inkomststatistiken krävs en framskrivning av HEK-data
för att möjliggöra analyser av senare år.
Framskrivningen görs i två steg. Först kalibreras
datamaterialets urvalsvikter så att kända
ändringar i befolkningsstrukturen och andra
antalsuppgifter 84 återspeglas. Genom kalibreringen justeras det antal individer som
representeras av en viss individ i datamaterialet
utan att individens övriga variabelvärden
påverkas. För att justera vissa inkomstvariabler
med avseende på den kända utvecklingen
tillämpas sedan proportionell skalning. Detta
görs bl.a. för löner, kapitalvinster och övriga
kapitalinkomster.
Simulering av beteendeeffekter
FASIT har huvudsakligen använts för statiska
simuleringar vilket innebär att ingen hänsyn
tagits till de eventuella beteendeändringar som
uppstår till följd av att reglerna för skatte- och
bidragssystemen ändras. För att kunna göra
simuleringar
som
beaktar
långsiktiga
arbetsutbudseffekter av regeländringar har en
särskild
arbetsutbudsmodell
utvecklats.85
Modellen innehåller detaljerade regler för skatter

84 Detta gäller antal utbetalade a-kassedagar, antal föräldrapenningdagar,

antal individer i arbetsmarknadspolitiska program, antal sysselsatta i olika
arbetsmarknadssektorer, antal sjukpenningdagar, antal individer med
sjuk- och aktivitetsersättning, antal individer med inkomstgrundad
ålderspension samt antal individer med garantipension.
83 För vidare läsning och närmre beskrivning av metoden, se SOU 2004:2

bilaga 14 och Ds 1997:73.

85 För en utförlig beskrivning av modellen, se rapport 2009:1 från
Finansdepartementets ekonomiska avdelning.
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och bidrag, samt faktiska uppgifter om
inkomster m.m. för ett representativt urval av
befolkningen. Vidare innehåller modellen ett
antal skattade beteendeekvationer som beskriver
dels individers preferenser för marknadsarbete,
dels sannolikheter för övergångar från ickearbete (arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller
sjuk- och aktivitetsersättning) till arbete när
ersättningsgraden förändras. Modellen beaktar
också att olika typer av hushåll – ensamstående
kvinnor, ensamstående kvinnor med barn,
ensamstående män och sammanboende – kan
antas ha olika preferenser för marknadsarbete.
Vid simulering av olika regeländringar
kommer t.ex. en skattesänkning att påverka
nyttan av de möjliga kombinationer av fritid och
konsumtion som hushållet kan välja mellan.
Detta ger impulser till beteendeförändringar i
form av ett förändrat arbetsutbud. Förändringen
i arbetstid påverkar individens arbetsinkomst
och transfereringar, vilket i sin tur påverkar den
offentliga sektorns ekonomi, hushållets inkomst
och inkomstfördelningen.
Lönestrukturstatistik

Lönestrukturstatistiken har till syfte att årligen
ge en översiktlig och jämförbar statistik om
lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Den
belyser
lönenivå,
lönestruktur
och
löneutveckling. Statistiken innehåller uppgifter
om kön, ålder, yrke, utbildning, näringsgren och
region. Den är därför lämplig att använda som
underlag för olika analyser och jämförelser
mellan mäns och kvinnors löner. Statistiken är
uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare
respektive tjänstemän, kommunal sektor,
landstingssektor och statlig sektor. Statistiken
baseras på totalundersökningar av kommuner,
landsting och stat och en urvalsundersökning av
ungefär 50 procent av löntagarna i den privata
sektorn. Samtliga företag med minst 500
anställda är med varje år.
Tidsanvändningsundersökningen

Tidsanvändningsundersökningen
visar
hur
befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter
och speglar därför vardagslivet. Undersökningens grundsyfte är att beskriva skillnader i
kvinnors och mäns tidsanvändning (könsperspektivet). Utöver detta belyses även hur
tidsanvändningen varierar i livets olika faser
(familjecykelperspektivet). Fullskaliga tids38

användningsundersökningar har genomförts
under 1990/91, 2000/01 och 2010/11.
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.

Tabell U.2 Regeländringar som beaktats vid beräkning av
politikens effekter 2007–2014

Föreslagna reformer 2014





















Höjt bostadstillägg (BTP) för ensamstående
ålderspensionärer
Höjt barntillägg för studerande med barn
Minskad avtrappning av försörjningsstödet
Höjd grundnivå i föräldrapenningen
Höjt grundavdrag för pensionärer
















Förstärkt bostadsbidrag för unga utan barn (höjd
andel av bostadskostnaden)
Förstärkt bostadsbidrag för barnfamiljer (höjt
barntillägg och sänkt nedre gräns för bostadskostnad vid vilken bidrag betalas ut)
Höjt BTP för pensionärer
Höjd gräns för skälig levnadsnivå för pensionärer
med särskilt bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd
Höjt avdrag vid uthyrning av privatbostad
Höjd beloppsgräns för reseavdrag

Reformer 2011





Jobbskatteavdrag steg 4
Höjda studiemedel (lån och bidrag)
Höjt grundavdrag för pensionärer
Höjt BTP för personer med
aktivitetsersättning













Höjt grundavdrag för pensionärer
Höjt flerbarnstillägg inom barnbidraget
Höjt studiemedel fr.o.m. höstterminen 2011 (lån)
Höjt avdrag vid uthyrning av privatbostad

Reformer 2010





sjuk-

Jobbskatteavdrag steg 2
Arbetslöshetsavgift ersätter förhöjd finansieringsavgift
Nedsatt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i
sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldraförsäkringen
Sänkt ersättningsnivå till 75 procent efter 1 års
sjukfrånvaro
Ytterligare två karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
Ersättning för deltidsarbetslöshet max 75 dagar för
personer utan försörjningsansvar
Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
Ny kommunal fastighetsavgift

Reformer 2007

Reformer 2012


Reducerad arbetslöshetsavgift
Höjd beloppsgräns för reseavdrag

Reformer 2008

Jobbskatteavdrag steg 5
Höjt grundavdrag för pensionärer
Höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt
Borttagande av arbetslöshetsavgiften till
arbetslöshetsförsäkringen
Förstärkt bostadsbidrag för barnfamiljer (höjt
särskilt bidrag för hemmavarande barn)
Förstärkt nedsättning av egenavgifter för
företagare
Minskad reducering av bostadstillägget för
ålderspensionärer med arbetsinkomst

Reformer 2013











Jobbskatteavdrag steg 1
Reducerad A-kassa
Slopad rätt till skattereduktion för fackföreningsoch A-kasseavgift
Nedsatt SGI i sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldrapenningen
Nedsatt SGI i arbetslöshetsförsäkringen
Sänkt tak i tillfällig föräldrapenning m.m.
Sänkt tak i sjukförsäkringen
Höjd beloppsgräns för avdrag för övriga utgifter
Höjd beloppsgräns för reseavdrag
Höjt tak för hyra vid BTP
Slopad förmögenhetsskatt
Slopat studerandevillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Slopad rätt till regionalt grundavdrag av
socialavgifter
Införd egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen
(förhöjd finansieringsavgift)
Reducerad rätt till skatteavdrag för hem-PC
Ökad tobaksskatt
Skatt på trafikförsäkringspremier införs
Reducerad fastighetsskatt (begränsning av
markvärde)

och

Reformer 2009






Jobbskatteavdrag steg 3
Höjd nedre skiktgräns
Höjt grundavdrag för pensionärer
Höjd norm inom särskilt bostadstillägg för
pensionärer/äldreförsörjningsstödet
Sänkt äldreomsorgsavgift
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1.

Sammanfattning av
promemorian Vissa skattefrågor
inför budgetpropositionen för
2012

I budgetpropositionen för 2011 redovisade
regeringen ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under mandatperioden (prop. 2010/11:1, Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor
m.m., avsnitt 1.7.4). Tidpunkten för när de olika
reformambitionerna skulle genomföras gjordes
beroende av kommande bedömningar av det
ekonomiska läget, av reformutrymmet och av
finansieringsbehoven.
Sedan budgetpropositionen presenterades för
riksdagen har arbetet med de olika reformambitionerna fortsatt. Därutöver har ett antal
andra skattefrågor aktualiserats i regeringens
arbete på olika politiska områden.
Inför budgetpropositionen för 2012 är det
angeläget att skatteförslagen kan förberedas
genom remittering av olika förslag och genom
granskning av Lagrådet.
För att möjliggöra en samlad behandling av
skatteförslag med budgeteffekter i budgetpropositionen för 2012 remitteras därför denna
promemoria från Finansdepartementet där
huvuddelen av olika aktuella förslag behandlas.
Vissa andra aktuella förslag bereds i annan
ordning.
De förslag som presenteras i denna
promemoria är bland annat:
– reformambitionen om förstärkt jobbskatteavdrag, höjning av den nedre skiktgränsen för
uttag av statlig inkomstskatt, sänkt skatt för
pensionärer och sänkt särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta
- reformambitionen om höjd punktskatt på
alkohol.
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2.

Lagförslagen i promemorian i nu relevanta delar

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 7 §
inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
63 kap.
3 a §2
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Taxerad förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,98 prisbasbelopp

0,557 prisbasbelopp

överstiger 0,98 men inte 0,99 pris- 0,459 prisbasbelopp ökat med 10 procent
av den taxerade förvärvsinkomsten
basbelopp
överstiger 0,99 men inte 2,72 pris- 0,657 prisbasbelopp minskat med
basbelopp
10 procent av den taxerade förvärvsinkomsten
överstiger 2,72 men inte 3,11 pris- 0,112 prisbasbelopp ökat med 10 procent
av den taxerade förvärvsinkomsten
basbelopp
överstiger 3,11 men inte 3,85 pris- 20 procent av den taxerade förvärvsbasbelopp
inkomsten minskat med 0,199 prisbasbelopp
överstiger 3,85 men inte 4,8 pris- 0,186 prisbasbelopp ökat med 10 procent
av den taxerade förvärvsinkomsten
basbelopp
överstiger 4,8 men inte 7,88 pris- 0,619 prisbasbelopp ökat med 1 procent
av den taxerade förvärvsinkomsten
basbelopp
överstiger 7,88 men inte 12,21 pris- 1,407 prisbasbelopp minskat med
basbelopp
9 procent av den taxerade förvärvsinkomsten
överstiger 12,21 prisbasbelopp

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2010:1826.
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Föreslagen lydelse
3a§
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Taxerad förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,627 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,05 prisbasbelopp

0,825 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den taxerade förvärvsinkomsten

överstiger 1,05 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,704 prisbasbelopp minskat med
8,5 procent av den taxerade förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,159 prisbasbelopp ökat med
11,5 procent av den taxerade
förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,75 prisbasbelopp

21,5 procent av den taxerade
förvärvsinkomsten minskat med
0,152 prisbasbelopp

överstiger 3,75 men inte 4,8 prisbasbelopp

0,28 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den taxerade förvärvsinkomsten

överstiger 4,8 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,712 prisbasbelopp ökat med
1 procent av den taxerade förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,14 prisbasbelopp

1,5 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den taxerade förvärvsinkomsten

överstiger 12,14 prisbasbelopp
Nuvarande lydelse

0,407 prisbasbelopp
Föreslagen lydelse

65 kap.
5 §3
För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara
förvärvsinkomster
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en nedre skiktgräns, och

3 Senaste lydelse 2008:1327.
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– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en övre skiktgräns.
Skiktgränserna bestäms med
Skiktgränserna bestäms med
utgångspunkt i en nedre skiktgräns
utgångspunkt i en nedre skiktgräns
på 415 000 kronor vid 2013 års
på 367 600 kronor vid 2010 års
taxering och en övre skiktgräns på
taxering och en övre skiktgräns på
571 000 kronor vid 2013 års taxering.
526 200 kronor vid 2010 års taxering.
Vid de därpå följande taxeringarna
Vid de därpå följande taxeringarna
uppgår skiktgränserna till skiktuppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående
gränserna för det föregående
taxeringsåret multiplicerade med det
taxeringsåret multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent,
jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det
som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i juni andra året
allmänna prisläget i juni andra året
före taxeringsåret och prisläget i juni
före taxeringsåret och prisläget i juni
tredje året före taxeringsåret plus två
tredje året före taxeringsåret plus två
procentenheter. Skiktgränserna fastprocentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av
ställs av regeringen före utgången av
andra året före taxeringsåret och
andra året före taxeringsåret och
avrundas nedåt till helt hundratal
avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.
kronor.
Nuvarande lydelse
67 kap.
7 §4
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 0,91
prisbasbelopp

2,72

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
30,4 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,461 prisbasbelopp och
9,50 procent av arbetsinkomsterna
mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp

4 Senaste lydelse 2009:1452.
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och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt
överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,868 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt
Föreslagen lydelse

7§
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 0,91
prisbasbelopp

2,95

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
33,3 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 2,95 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 2,95 men inte 8,30 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,589 prisbasbelopp och
11,2 procent av arbetsinkomsterna
mellan 2,95 och 8,30 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 8,30 prisbasbelopp

skillnaden mellan 2,188 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

men

inte

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången
vid 2013 års taxering.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 63 kap. 3 a § och 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) 1 i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:000) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss 2
63 kap.
3a§
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,98 prisbasbelopp

0,557 prisbasbelopp

överstiger 0,98 men inte 0,99 prisbasbelopp

0,459 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 0,99 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,657 prisbasbelopp minskat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,112 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,85 prisbasbelopp

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

överstiger 3,85 men inte 4,8 prisbasbelopp

0,186 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 4,8 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,619 prisbasbelopp ökat med
1 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,21
prisbasbelopp

1,407 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 12,21 prisbasbelopp

0,307 prisbasbelopp

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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Föreslagen lydelse
3a§
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,627 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,05 prisbasbelopp

0,825 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 1,05 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,704 prisbasbelopp minskat med
8,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,159 prisbasbelopp ökat med
11,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,75 prisbasbelopp

21,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,152 prisbasbelopp

överstiger 3,75 men inte 4,8 prisbasbelopp

0,28 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 4,8 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,712 prisbasbelopp ökat med
1 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,14
prisbasbelopp

1,5 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 12,14 prisbasbelopp

0,407 prisbasbelopp

Lydelse enligt lagrådsremiss 3

Föreslagen lydelse

65 kap.
5§
För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara
förvärvsinkomster
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en nedre skiktgräns, och

3 Lagrådsremiss den 13 januari 2011, Skatteförfarandet.
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– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en övre skiktgräns.
Skiktgränserna bestäms med
Skiktgränserna bestäms med
utgångspunkt i en nedre skiktgräns
utgångspunkt i en nedre skiktgräns
på 415 000 kronor för beskattpå 367 600 kronor för beskattningsåret 2012 och en övre skiktningsåret 2009 och en övre skiktgräns på 571 000 kronor för
gräns på 526 200 kronor för
beskattningsåret 2012.
beskattningsåret 2009.
För de därpå följande beskattFör de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till
ningsåren uppgår skiktgränserna till
skiktgränserna för det föregående
skiktgränserna för det föregående
beskattningsåret multiplicerade med
beskattningsåret multiplicerade med
det jämförelsetal, uttryckt i procent,
det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det
som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i juni året före
allmänna prisläget i juni året före
beskattningsåret och prisläget i juni
beskattningsåret och prisläget i juni
andra året före beskattnings-året
andra året före beskattnings-året
plus två procentenheter. Skiktplus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen
gränserna fastställs av regeringen
före utgången av året före
före utgången av året före
beskattningsåret och avrundas nedåt
beskattningsåret och avrundas uppåt
till helt hundratal kronor.
till helt hundratal kronor.
Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett
beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
Särskild inkomstskatt tas ut med
Särskild inkomstskatt tas ut med
25 procent av skattepliktig inkomst.
20 procent av skattepliktig inkomst.
Särskild inkomstskatt tas dock ut
Särskild inkomstskatt tas dock ut
med 15 procent av skattepliktig
med 15 procent av skattepliktig
inkomst beträffande inkomster som
inkomst beträffande inkomster som
avses i 5 § första stycket 12.
avses i 5 § första stycket 12.
Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som
uppbärs efter utgången av år 2011.

1 Senaste lydelse 2001:358.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Härigenom föreskrivs att 2–6 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten
överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och
icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt tas ut per liter med
Skatt tas ut per liter med
1,66 kronor för varje volym-procent
1,87 kronor för varje volym-procent
alkohol.
alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
3 §2
Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och
1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst
15 volymprocent, eller
2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst
18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
2,25 men inte över 4,5 volym2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 8,54 kronor,
procent med 7,58 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
4,5 men inte över 7 volymprocent
4,5 men inte över 7 volymprocent
med 12,62 kronor,
med 11,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
7 men inte över 8,5 volymprocent
7 men inte över 8,5 volymprocent
med 17,37 kronor,
med 15,41 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
8,5 men inte över 15 volymprocent
8,5 men inte över 15 volymprocent
med 24,32 kronor, och för
med 21,58 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
15 men inte över 18 volymprocent
15 men inte över 18 volymprocent
med 50,91 kronor.
med 45,17 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0
kronor.

1 Senaste lydelse 2007:1386.
2 Senaste lydelse 2007:1386.
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4 §3
Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KNnr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som
inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men
inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15
volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har
uppkommit genom jäsning.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
2,25 men inte över 4,5 volym2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,
procent med 8,54 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
4,5 men inte över 7 volymprocent
4,5 men inte över 7 volymprocent
med 11,20 kronor,
med 12,62 kronor,
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
7 men inte över 8,5 volymprocent
7 men inte över 8,5 volymprocent
med 15,41 kronor, och för
med 17,37 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
8,5 men inte över 15 volymprocent
8,5 men inte över 15 volymprocent
med 21,58 kronor.
med 24,32 kronor.
För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent
tas skatt ut med 0 kronor.
5 §4
Skatt skall betalas för mellanSkatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt
klassprodukter med en alkoholhalt
över 1,2 men inte över 22 volymöver 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr
procent som hänförs till KN-nr
2204, 2205 och 2206 men som inte
2204, 2205 och 2206 men som inte
beskattas enligt 2–4 §§.
beskattas enligt 2–4 §§.
Skatt tas ut per liter för
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om
drycker med en alkoholhalt om
högst 15 volymprocent med 27,20
högst 15 volymprocent med 30,65
kronor, och för
kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över
drycker med en alkoholhalt över
15 volymprocent med 45,17 kronor.
15 volymprocent med 50,91 kronor.
6 §5
Skatt ska betalas för varor hänSkatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208
förliga till KN-nr 2207 och 2208
med en alkoholhalt överstigande 1,2
med en alkoholhalt överstigande 1,2
volymprocent även om dessa ingår i
volymprocent även om dessa ingår i
en vara som hänförs till ett annat
en vara som hänförs till ett annat
KN-kapitel. Skatt ska även betalas
KN-kapitel. Skatt skall även betalas
för drycker som hänförs till KN-nr
för drycker som hänförs till KN-nr
2204, 2205 och 2206 om alkohol2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.
halten överstiger 22 volymprocent.

3 Senaste lydelse 2007:1386.
4 Senaste lydelse 1998:595.
5 Senaste lydelse 1998:595.
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Skatt tas ut med 501,41 kronor
per liter ren alkohol.

Skatt tas ut med 526,48 kronor
per liter ren alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 kap.
3 §1
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull
skatt
spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

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

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

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

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

266 kr/liter
76 kr/liter
34 kr/liter
18 kr/liter
182 öre/styck
201 öre/styck
2 247 kr/kg
651 kr/kg

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

1 Senaste lydelse 2007:1384.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Linköping, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget AB, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Konjunkturinstitutet, Arbetsgivarverket,
Bokföringsnämnden, Statskontoret, Vetenskapsrådet, Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet, Lunds universitet, Naturvårdsverket,
Boverket, Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Bolagsverket, Tillväxtverket, Konsumentverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sveriges
universitets- och högskoleförbund, Sveriges
Pensionärsförbund, Sveriges Kommuner och
Landsting, Läkaresällskapet, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Far, Tjänstemännens
Centralorganisation, Sveriges Akademikers
Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Näringslivets regelnämnd (NNR), BIL
Sweden, British American Tobacco Sweden AB,
En Rökfri Generation, Energigas Sverige,
Fastighetsmäklarförbundet,
Fastighetsägarna
Sverige, Forskarskattenämnden, Föreningen
Svenskar i Världen, FöretagarFörbundet, Gröna
Bilister, Handelshögskolan i Stockholm, HSB
Riksförbund, Invest Sweden, IOGT-NTO, JTI
Sweden AB, Konkurrensverket, Kronofogdemyndigheten, Lantbrukarnas Riksförbund,
Motorbranschens riksförbund, Mäklarsam-
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fundet, Näringslivets skattedelegation, Pensionsmyndigheten, Pensionärernas Riksorganisation,
Philip Morris AB, Regelrådet, Riksbyggen,
Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Skattebetalarnas förening, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk Servicehandel & Fast Food,
Svenska Kommunalpensionärers Förbund,
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Sveriges
Bostadsrättscentrum,
Sveriges
Bryggerier,
Sveriges Byggindustrier, Sveriges Pensionärers
Riksförbund, Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund (SRF), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys),
Ungdomens Nykterhetsförbund och Yrkesföreningar mot Tobak.
Därutöver har yttrande inkommit från Honda
Nordic AB, E.ON Gas Sverige AB, Volkswagen
Group Sverige AB, Fria Moderata Studentförbudet, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svenska bioenergiföreningen och
Svenska Petroleum Institutet.
Följande remissinstanser har inte inkommit
med yttrande eller har avstått från att yttra sig:
Riksrevisionen, Stockholms Handelskammare,
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning (SoRAD), Kungliga Vetenskapsakademien,
Sveriges
Försäkringsförbund,
Cancerfonden, Svenska Bankföreningen, Finansbolagens förening, Fondbolagens Förening,
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO),
Kungliga Ingenjörs VetenskapsAkademien,
Motormännens riksförbund, Swedish Match
Distribution AB, Svensk Industriförening,
Svenska Riskkapitalföreningen, Sveriges Läkarförbund samt Verdandi.

Bilaga 5

Vissa skattefrågor inför
budgetpropositionen för
2014
Bilaga till avsnitt 6.5, 6.6, 6.13, 6.21, 6.24 och 6.32
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1

Sammanfattning av
promemorian Vissa skattefrågor
inför budgetpropositionen för
2014

De senaste åren har i anslutning till den
ekonomiska vårpropositionen en särskild
promemoria remitterats med ett antal skatteförslag. Remitteringen har gjorts för att det ska
vara möjligt att i kommande budgetproposition
göra en samlad bedömning av olika skatteförslag
med budgeteffekter. Det handlar bl.a. om att
skapa tidsmässigt utrymme för en lagrådsgranskning av förslagen, i de fall en sådan
granskning anses nödvändig.
Inför budgetpropositionen för 2014 avser
regeringen att bereda aktuella skatteförslag på ett
liknande sätt. En promemoria har därför tagits
fram inom Regeringskansliet. Promemorian
presenteras samtidigt som 2013 års ekonomiska
vårproposition överlämnas till riksdagen. Vissa
andra aktuella förslag på skatteområdet bereds i
annan ordning.

Följande frågor behandlas i denna
promemoria.
 Inkomstskatteändringar för att underlätta
omställning på arbetsmarknaden
 Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i
3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning
 Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar
 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler
 Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin
Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret
2014, och i vilken omfattning och med vilken
dimensionering så kommer att ske, blir beroende
av de bedömningar av det ekonomiska läget,
budgetutrymmet och finansieringsbehoven samt
de prioriteringar som regeringen gör i det
slutliga arbetet med budgetpropositionen för
2014. Förslaget om inkomstskatteändringar för
att underlätta omställning på arbetsmarknaden är
också beroende av utfallet av trepartssamtalen.
I promemorian behandlas även ett förslag till
justering i fordonsbeskattningen genom införandet av en definition av begreppet skattepliktig för första gången.
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2

Lagförslagen i promemorian

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1
dels 13 kap. 28 b § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 §, 9 kap. 1, 3–8 och 12 §§ ska ha följande lydelse.
3 kap.
3 §2
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband
med överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av
spåranläggning för järnvägstrafik,
11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer.
13. upplåtelse till mobiloperatör av
plats för utrustning på mast eller
liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som utgör ett led i upplåtelsen.
Undantaget enligt 2 § gäller inte
Undantaget enligt 2 § gäller inte
heller när en fastighetsägare, ett
heller när en fastighetsägare, ett
konkursbo eller en sådan mervärkonkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.
desskattegrupp som avses i 6 a kap.
för stadigvarande användning i en
för stadigvarande användning i en
verksamhet som medför skattskylverksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till
dighet eller som medför rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr
ut en sådan byggnad eller annan
ut en sådan byggnad eller annan
anläggning, som utgör fastighet.
anläggning, som utgör fastighet.
Skatteplikt föreligger dock inte om
Uthyrning till staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett
uthyrningen avser stadigvarande

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2012:386.
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samordningsförbund som avses i 4 §
lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser
är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte
medför sådan skyldighet eller rätt.
Skatteplikt föreligger dock inte för
uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund
eller
ett
samordningsförbund, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon
annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför
skattskyldighet eller
rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § eller om
uthyrningen avser stadigvarande
bostad. Vad som har sagts om
uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.

bostad. Uthyrning till staten, en
kommun, ett kommunalförbund
eller ett samordningsförbund som
avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om
uthyrningen sker för en verksamhet
som inte medför skattskyldighet eller
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1,
6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt
föreligger dock inte för uthyrning till
en kommun, ett kommunalförbund
eller ett samordningsförbund, om
fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller
samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av
någon annan än staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund och som inte
medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 §. Vad som har sagts
om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som
innehas med bostadsrätt, och
3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller
genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.
I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i
andra och tredje styckena.

9 kap.
1 §3
Skyldigheten att betala skatt enligt
Skyldigheten att betala skatt enligt
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig
fastighetsuthyrning
skattepliktig
fastighetsuthyrning
eller bostadsrättsupplåtelse som
eller bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra stycket och
anges i 3 kap. 3 § andra stycket och
tredje stycket 1 och 2 gäller endast
tredje stycket 1 och 2 gäller endast
den som är frivilligt skattskyldig för
om Skatteverket har beslutat om detta
uthyrningen eller upplåtelsen. Frivillig
efter
ansökan
(frivillig
skattskattskyldighet gäller endast för en
skyldighet). En sådan ansökan får
fastighetsägare, en hyresgäst, en
göras av en fastighetsägare, en
bostadsrättshavare, ett konkursbo
hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett

3 Lydelse enligt prop. 2012/13:124.
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eller en mervärdesskattegrupp som har
angivit utgående skatt i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen.
Om den fastighet, hyresrätt eller
bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person
som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i
6 a kap. 1 § blir mervärdesskattegruppen frivilligt skattskyldig om
fakturan har utfärdats av den
beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om hyresrätt eller
bostadsrätt, av den beskattningsbara
person som innehar hyresrätten eller
bostadsrätten. Vad som sägs i första
stycket andra meningen gäller även
om fakturan har utfärdats i den beskattningsbara personens namn och för
dennes räkning av köparen eller av en
tredje person.
Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till
någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren innehar
ett intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan
återbetalning. Intyget ska vara
utfärdat av Utrikesdepartementet.
En sådan faktura som avses i första
stycket ska ha utfärdats senast sex
månader från den första dagen i den
uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod
som fakturan avser. En fastighetsägare,
en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit
frivilligt skattskyldig enligt första
stycket om hela skattebeloppet sätts ned
i en sådan kreditnota som avses i
11 kap. 10 §. Det gäller endast om
kreditnotan utfärdas inom tre
månader från den tidpunkt då
fakturan utfärdades.

konkursbo eller av en sådan
grupphuvudman som avses i 6 a kap.
4 §.
Om den fastighet, hyresrätt eller
bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person
som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a
kap. 1 § ska ansökan göras av
grupphuvudmannen med samtycke av
den beskattningsbara person i
mervärdesskattegruppen som äger
fastigheten eller, i fråga om hyresrätt eller bostadsrätt, av den beskattningsbara person som innehar
hyresrätten eller bostadsrätten.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till
någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren visar ett
intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan
återbetalning. Intyget ska vara
utfärdat av Utrikesdepartementet.

Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighetsägare gäller även
annan som är skattskyldig till följd
av beslut enligt 1 eller 2 §.
8

3§

Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighetsägare gäller även
annan som är skattskyldig för
uthyrning eller upplåtelse enligt 1 §,
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eller är skattskyldig till följd av beslut
enligt 2 §.
Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighet gäller fastighet
eller del av fastighet som är eller som
kan vara föremål för sådan uthyrning
eller annan upplåtelse som omfattas
av skattskyldighet enligt 1 eller 2 §.

Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighet gäller fastighet
eller del av fastighet som är eller som
kan vara föremål för sådan uthyrning
eller annan upplåtelse som är
skattepliktig till följd av beslut enligt 1
eller 2 §.

4 §4
Skattskyldighet till följd av beslut
Skattskyldighet enligt 1 § inträder
enligt 1 § inträder den dag då
den första dagen i den hyresperiod eller
ansökan inkommer till Skatteverket
upplåtelseperiod som fakturan avser,
eller den senare dag som sökanden
dock tidigast den dag då hyresgästen
angett, dock tidigast den dag då
eller bostadsrättshavaren enligt avtal
hyresgästen eller bostadsrättshavaren
tillträder den del av fastigheten som
enligt avtal tillträder den del av
uthyrningen eller upplåtelsen avser.
fastigheten som ansökan avser.
Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan
inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.
En fastighetsägare som överlåter
en fastighet skall, om han fortsätter
uthyrningen eller upplåtelsen av
fastigheten efter försäljningen, vara
skattskyldig för denna verksamhet
till dess den nye ägaren tillträder
fastigheten.
Från och med tillträdesdagen
övergår den frivilliga skattskyldigheten
på den nye ägaren som då inträder i
den tidigare ägarens ställe när det
gäller rättigheter och skyldigheter enligt
denna lag.

5§

En fastighetsägare som överlåter
en fastighet ska, om han fortsätter
uthyrningen eller upplåtelsen av
fastigheten efter försäljningen, vara
skattskyldig för denna verksamhet
till dess den nye ägaren tillträder
fastigheten.
Om frivillig skattskyldighet har
beslutats enligt 2 § och överlåtelsen
sker innan skattepliktig uthyrning eller
upplåtelse har påbörjats övergår den
frivilliga skattskyldigheten på den nye
ägaren från och med tillträdesdagen.
Den nya ägaren inträder då i den
tidigare ägarens ställe när det gäller
rättigheter och skyldigheter enligt
denna lag.

6 §5
Den frivilliga skattskyldigheten upphör
1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål
än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller
2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på
grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller
på grund av rivning.

4 Senaste lydelse 2003:659.
5 Senaste lydelse 2003:659.
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Skatteverket får, innan uthyrning
eller annan upplåtelse påbörjats,
besluta att frivillig skattskyldighet till
följd av beslut enligt 2 § skall
upphöra, om förutsättningar för
sådan skattskyldighet inte längre
föreligger.
Skatteverket skall, om en fastighet
överlåts, besluta att frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan
upplåtelse skall upphöra vid tillträdet
om den tidigare och den nye ägaren
gemensamt ansöker om detta före
tillträdesdagen.

Skatteverket får, innan uthyrning
eller annan upplåtelse påbörjats,
besluta att frivillig skattskyldighet till
följd av beslut enligt 2 § ska upphöra,
om förutsättningar för sådan
skattskyldighet inte längre föreligger.
Skatteverket ska, om en fastighet
överlåts, besluta att frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan
upplåtelse ska upphöra vid tillträdet
om den tidigare och den nye ägaren
gemensamt ansöker om detta före
tillträdesdagen. Vad som nu sagts
gäller endast om frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 § och
överlåtelsen sker innan skattepliktig
uthyrning eller upplåtelse har
påbörjats.
Om en fastighet överlåts i andra fall
än som avses i tredje stycket upphör
den frivilliga skattskyldigheten vid
tillträdet.

7 §6
En överlåtelse av fastighet ska
En överlåtelse av fastighet skall
anmälas till Skatteverket av både den
anmälas till Skatteverket av både den
tidigare och den nye ägaren.
tidigare och den nye ägaren.
En fastighetsägare är skyldig att till Skatteverket anmäla sådant förhållande
som enligt 6 § första stycket medför att skattskyldigheten upphör.
Vad som sägs i första och andra
stycket gäller endast om
1. frivillig
skattskyldighet
har
beslutats enligt 2 §, och
2. överlåtelsen sker, eller det
förhållande som avses i andra stycket
inträffar, innan skattepliktig uthyrning
eller upplåtelse påbörjats.
8 §7
En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.
I stället för att korrigera den inI stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får
gående skatten genom jämkning får
fastighetsägaren göra avdrag om
fastighetsägaren göra avdrag om
skattskyldighet
till
följd
av
skattskyldighet som gäller enligt 1 §
Skatteverkets beslut enligt 1 § har
har inträtt, eller efter beslut enligt 2 §
börjat gälla för honom inom tre år
om en skattepliktig uthyrning eller

6 Senaste lydelse 2003:659
7 Senaste lydelse 2007:1376

10

PROP. 2013/14:1 BILAGA 5

från utgången av det kalenderår
under vilket
2. en tidigare ägare har utfört eller
låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad
av fastighet.
Avdragsrätt enligt andra stycket 2
gäller endast under förutsättning
– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte
medgetts frivillig skattskyldighet, och
– att varken den tidigare eller den
nye ägaren tagit den del av
fastigheten som omfattas av ny-, tilleller ombyggnaden i bruk efter
åtgärderna.
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
2 får göras för den ingående skatt
som hänför sig till byggarbetena och
som motsvarar den skattepliktiga
uthyrning som anges i beslutet om
frivillig skattskyldighet.

upplåtelse har påbörjats, inom tre år
från utgången av det kalenderår
under vilket
2. en tidigare ägare har utfört eller
låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad
av fastighet.
Avdragsrätt enligt andra stycket 2
gäller endast under förutsättning
– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte varit
frivillig skattskyldig, och
– att varken den tidigare eller den
nye ägaren tagit den del av
fastigheten som omfattas av ny-, tilleller ombyggnaden i bruk efter
åtgärderna.
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
2 får göras för den ingående skatt
som hänför sig till byggarbetena och
som motsvarar den skattepliktiga
uthyrning som omfattas av frivillig
skattskyldighet. Avdrag får inte göras
för ingående skatt för vilken avdrag
gjorts efter beslut enligt 2 §.

12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
gäller även vid överlåtelse av
gäller även vid överlåtelse av
fastighet som omfattas av frivillig
fastighet som omfattas av frivillig
skattskyldighet, även om den nye
skattskyldighet, även om den nye
ägaren blir skattskyldig först vid
ägaren blir skattskyldig först vid
tillträdet enligt 5 § andra stycket.
tillträdet.
Om skattskyldighet upphör enligt
Om skattskyldighet upphör till
6 § tredje eller fjärde stycket är den
följd av beslut enligt 6 § tredje
tidigare ägaren skyldig att jämka, om
stycket är den tidigare ägaren skyldig
inte den nye ägaren övertar rättighet
att jämka, om inte den nye ägaren
och skyldighet att jämka enligt 8 a
övertar rättighet och skyldighet att
jämka enligt 8 a kap. 12 §.
kap. 12 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i dess äldre
lydelse anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna i 9 kap.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 kap.
1 §1
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre per
liter
3 kr 90 öre per
liter
5 kr 66 öre per
liter

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

817 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 2

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3
5 124 kr per
m3
5 265 kr per
m3

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

2 603 kr per
1 000 kg

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

4.

2711 12 11–
2711 19 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

1 Senaste lydelse SFS 2012:680.
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5.

6.

KN-nr

Slag av bränsle

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

2701, 2702 eller
2704

Kol och koks

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Föreslagen
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre per
liter
3 kr 90 öre per
liter
5 kr 66 öre per
liter

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

817 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 2

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3
5 124 kr per
m3
5 265 kr per
m3

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1 eller 7

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som
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4.

KN-nr

Slag av bränsle

2711 12 11–
2711 19 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

2 603 kr per
1 000 kg

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3
3 312 kr per
1 000 kg

6.

2701, 2702 eller
2704

Kol och koks

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en
blyhalt om högst
0,005 gram per liter
som används för drift
av luftfartyg

3 kronor 16 öre
per liter

2 kronor 50 öre per 5 kronor 66
liter
öre per liter

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1
dels att 7 kap. 16 §, 11 kap. 17 §, 33 kap. 3 § samt 57 kap. 16 och 19 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 57 kap. 17 a § av följande
lydelse,
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
16 §2
Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund av
innehav av fastigheter:
– akademier,
– allmänna undervisningsverk,
– studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som
sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med
stöd av högskolelagen ansvarar för,
– regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,
– arbetslöshetskassor,
– personalstiftelser som avses i
– personalstiftelser som avses i
lagen (1967:531) om tryggande av
lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. och vars
pensionsutfästelse m.m. och vars
ändamål uteslutande är att lämna
ändamål uteslutande är att lämna
understöd vid arbetslöshet, sjukdom,
understöd vid arbetslöshet, sjukdom
olycksfall eller utbildning,
eller olycksfall,
– stiftelser som bildats enligt avtal
– stiftelser som bildats enligt avtal
mellan
organisationer av arbetsgivare
mellan organisationer av arbetsgivare
och
arbetstagare
med ändamål att
och arbetstagare med ändamål att
lämna avgångsersättning till arbetslämna avgångsersättning till friställda
tagare som blivit arbetslösa eller att
arbetstagare eller främja åtgärder till
främja åtgärder till förmån för
förmån för arbetstagare som blivit
arbetstagare som blivit eller löper
uppsagda eller löper risk att bli
risk att bli arbetslösa eller att lämna
uppsagda till följd av driftsinunderstöd vid utbildning eller att
skränkning, företagsnedläggning eller
lämna permitteringslöneersättning,
rationalisering av företags verksamhet
och
eller med ändamål att lämna
permitteringslöneersättning, och

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2009:768.
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– bolag eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att lämna
permitteringslöneersättning.
11 kap.
17 § 3
Förmån i form av utbildning eller
Förmån i form av utbildning eller
annan åtgärd som är av väsentlig
annan åtgärd som är av betydelse för
betydelse för att den skattskyldige
att den skattskyldige ska kunna
ska kunna fortsätta att förvärvsfortsätta att förvärvsarbeta ska inte
arbeta ska inte tas upp hos den som
tas upp hos den som blivit eller löper
riskerar att bli arbetslös på grund av
risk att inom fem år bli arbetslös på
omstrukturering, personalavveckling grund av omstrukturering, personaleller liknande i arbetsgivarens
avveckling eller liknande i arbetsverksamhet.
givarens verksamhet.
Vad som sägs i första stycket gäller
också om avsikten är att den skattskyldige ska erhålla annat arbete hos
arbetsgivaren.
Första stycket gäller inte förmån
från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, om den anställde är
företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till en sådan
person. Om arbetsgivaren är en
enskild näringsidkare, gäller första
stycket inte förmån till sådana anställda som är närstående till
arbetsgivaren.

Första och andra styckena gäller
inte förmån från fåmansföretag eller
fåmanshandelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare
i företaget eller närstående till en
sådan person. Om arbetsgivaren är
en enskild näringsidkare, gäller första
och andra styckena inte förmån till
sådana anställda som är närstående
till arbetsgivaren.

33 kap.
3 §4
Ett positivt fördelningsbelopp beEtt positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt
räknas genom att ett positivt
kapitalunderlag för räntefördelning kapitalunderlag för räntefördelning
multipliceras med statslåneräntan vid
multipliceras med statslåneräntan vid
utgången av november året närmast
utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket
före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut ökad med
beskattningsåret går ut ökad med 5,9
fem och en halv procentenhet.
procentenheter.
Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.
Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska
fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.
Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8–20 §§.

3 Senaste lydelse 2009:768.
4 Senaste lydelse 2011:1272.
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57 kap.
16 §5

Det lönebaserade utrymmet är
Det lönebaserade utrymmet är
50 procent av löneunderlaget enligt
– 25 procent av löneunderlaget
17 och 18 §§ och fördelas med lika
enligt 17 och 18 §§, och
belopp på andelarna i företaget.
– 25 procent av det löneunderlag
som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas
med lika belopp på andelarna i
företaget.
Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara
ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid
beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.
Det lönebaserade utrymmet för
delägarens samtliga andelar får inte
överstiga ett belopp som motsvarar
50 gånger sådan kontant ersättning
som avses i 17 § första stycket och som
delägaren har fått från företaget och
dess dotterföretag under året före
beskattningsåret.
17 a §
Vid beräkningen av löneunderlaget
ska med dotterföretag avses ett företag i
vilket moderföretagets andel, direkt
eller indirekt, överstiger 50 procent av
kapitalet i företaget. Om företaget är
ett svenskt handelsbolag eller en i
utlandet delägarbeskattad juridisk
person ska dock med dotterföretag
avses ett företag i vilket samtliga
andelar, direkt eller indirekt, ägs av
moderföretaget.
19 § 6
Lönebaserat utrymme ska beLönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller
räknas bara om
någon närstående under året före
1. andelsägaren äger andelar i
beskattningsåret fått sådan kontant
företaget som motsvarar minst fem
ersättning som avses i 17 § första
procent av kapitalet i företaget, och
stycket från företaget och dess
2. andelsägaren eller någon närdotterföretag med ett belopp som
stående under året före beskattningssammanlagt inte understiger det
året fått sådan kontant ersättning
lägsta av
som avses i 17 § första stycket från
företaget och dess dotterföretag med
ett belopp som sammanlagt inte

5 Senaste lydelse 2011:1271.
6 Senaste lydelse 2008:1343.
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– sex inkomstbasbelopp med
tillägg för fem procent av den
sammanlagda kontanta ersättningen i
företaget och i dess dotterföretag, och

– tio inkomstbasbelopp.

3. 7 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2013.

understiger det lägsta av
– nio inkomstbasbelopp med
tillägg för tio procent av andelsägarens del av löneunderlaget enligt
17 och 18 §§ fördelat med lika belopp
på andelarna i företaget, till den del
andelsägarens del av löneunderlaget
överstiger 100 inkomstbasbelopp, och
– 90 inkomstbasbelopp.
Om andelsägaren ingår i en sådan
närståendekrets som avses i 56 kap.
5 §, ska tillägget enligt första stycket 2
beräknas på den del av löneunderlaget
som har fördelats på de andelar som
tillhör den i närståendekretsen som
äger flest andelar i företaget.
3. Bestämmelserna i 61 kap. 8 a §
andra och tredje styckena tillämpas
till och med det beskattningsår som
slutar den 31 december 2016.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår
som börjar efter den 31 december 2013.
2. Den nya lydelsen av 33 kap. 3 § ska tillämpas på beskattningsår som
börjar efter den 31 december 2014.
3. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 57 kap. 19 § första stycket 2 första
strecksatsen ska för beskattningsår 2014 och 2015 i stället för nio inkomstbasbelopp gälla nio och ett halvt inkomstbasbelopp.

7 Senaste lydelse 2011:1271.

18

PROP. 2013/14:1 BILAGA 5

Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Härigenom föreskrivs att det i vägtrafikskattelagen (2006:227) ska införas
en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
6a§
Med skattepliktig för första gången
avses den tidpunkt då ett fordon för
första gången blir skattepliktigt enligt
2 kap. 1 §.
Om ett fordon har registrerats i ett
annat land än Sverige före den tidpunkt som avses i första stycket, ska
i stället med skattepliktig för första
gången avses den tidpunkt då fordonet
för första gången har registrerats i ett
annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret.
Om det vid tillämpningen av andra
stycket inte går att fastställa den
tidpunkt då fordonet för första gången
har registrerats i ett annat land, ska
i stället med skattepliktig för första
gången avses den 1 januari det år som
utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. I fråga om 2 kap. 11 a § gäller fortfarande äldre bestämmelser för fordon
som före ikraftträdandet befriades från fordonsskatt.
3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som
avser tid före den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt att 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Vid tillämpningen av denna lag
Vid tillämpningen av denna lag
gäller 1 kap. 2–5, 7 och 8 §§ samt
gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
(2006:227). För personbilar klass I
(2006:227). För personbilar klass I
gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikgäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.
skattelagen.
Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten
för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vägtrafikskatt som avser tid
före den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen
(2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i
stället för dess lydelse enligt lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823)
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt SFS 2012:681
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

4 kr 7 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med 850 kr per m3
märk- och färgämnen eller ger
mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat
vid 350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 833 kr per m3

3 218 kr per m3

4 068 kr per
m3

3 218 kr per m3

miljöklass 2

2 113 kr per m3

3 218 kr per m3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr per m3

3 218 kr per m3

5 051 kr per
m3
5 331 kr per
m3
5 477 kr per
m3
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KN-nr

4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

6. 2701, 2702
eller 2704

Slag av bränsle

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Kol och koks

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

4 477 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

3 348 kr per
1 000 m3

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Föreslagen lydelse
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

4 kr 7 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1
eller 7

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som
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KN-nr

4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt
4 068 kr per
m3

a) har försetts med 850 kr per m3
märk- och färgämnen eller ger
mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat
vid 350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 833 kr per m3

3 218 kr per m3

miljöklass 2

2 113 kr per m3

3 218 kr per m3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr per m3

3 218 kr per m3

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

4 477 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

3 348 kr per
1 000 m3

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

3 218 kr per m3

5 051 kr per
m3
5 331 kr per
m3
5 477 kr per
m3

6. 2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin med en
blyhalt om högst
0,005 gram per
liter som används
för drift av luftfartyg

3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
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3

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över promemorian
avgetts av Kammarrätten i Jönköping,
Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Falun, Domstolsverket, Konsumentverket,
Kommerskollegium,
Pensionsmyndigheten, Arbetsgivarverket, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Statskontoret, Tullverket,
Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet, Naturvårdsverket, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Bolagsverket, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen,
Institutet
för
arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering
(IFAU),
Inspektionen
för
arbetslöshetsförsäkringen,
Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), Bil Sweden,
Energigas Sverige, FAR, Fastighetsägarna
Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv,
Företagarna, Gröna Bilister, Hjelmco Oil,
Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK),
Landsorganisationen
i
Sverige
(LO),
Lantbrukarnas Riksförbund, Motorbranschens
Riksförbund, Motormännens Riksförbund,
Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets Skattedelegation, Regelrådet, Riksidrottsförbundet,
SABO, Stockholms Handelskammare, Svensk
Energi, Svensk Industriförening, Svenska
Bankföreningen, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Kyrkan, Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet, Svenska Riskkapitalföreningen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges
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Akademikers
Centralorganisation
(Saco),
Sveriges Byggindustrier, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) och Visita.
Därutöver har yttrande inkommit från Adrian
& Partners AB, Advokatfirman Vinge
Stockholm AB, Almega AB, Awa Holding AB,
Bahnhof, clear blue water AB, Eddy Strykowski,
EON Sverige AB, Forsman &Bodenfors AB,
Grant Thornton Sweden AB, ICA-handlarnas
Förbund AB, Luci Holding, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Netlight Consulting
AB, Praktikertjänst AB, Sven-Olof Lodin och
Volkswagen Group Sverige AB.
Följande remissinstanser har inte inkommit
med yttrande eller har avstått från att yttra sig:
Riksrevisionen, Justitiekanslern, Konjunkturinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm,
Högskolan i Jönköping, Institutionen för
Industriell ekonomi och organisation vid
Kungliga
tekniska
högskolan,
Arbetsgivarföreningen
KFO,
Tillväxtanalys
–
myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser, Civilsamhällets Organisationer i
Samverkan (Civos), Folkets Hus och Parker,
Frivilliga Flygkåren, FöretagarFörbundet, Gröna
Bilister, Näringsmedicinska Terapeutförbundet,
Privattjänstemannakartellen
(PTK),
Riksförbundet Mobil Fritid RMF, Self Storage
Association Sweden, Skattebetalarnas förening,
Stiftelsen Entreprenörskapsforum, Stiftelsen
Institutet för näringslivsforskning, Svensk
Försäkring, Svenska FlygBranschen, Svenska
Flygsportförbundet (FSF), Svenska Naturskyddsföreningen,
Våra
Gårdar
och
Världsnaturfonden (WWF).
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4

Lagförslag i lagrådsremissen Vissa skattefrågor inför
budgetpropositionen för 2014

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200) 1
dels att 13 kap. 28 b § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 §, 9 kap. 1, 3–4, 6–8 och 12 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §2
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband
med överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av
spåranläggning för järnvägstrafik,
11. korttidsupplåtelse av lokaler
11. korttidsupplåtelse av lokaler
och anläggningar för idrottsoch anläggningar för idrottsutövning,
utövning, och
12. upplåtelse av terminalanlägg12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till
ning för buss- och tågtrafik till
trafikoperatörer, och
trafikoperatörer
13. upplåtelse till en mobiloperatör
av plats för utrustning på en mast eller
liknande konstruktion och tillhörande
utrymme för teknisk utrustning som
utgör ett led i upplåtelsen.
Undantaget enligt 2 § gäller inte
Undantaget enligt 2 § gäller inte
heller när en fastighetsägare, ett
heller när en fastighetsägare, ett
konkursbo eller en sådan mervärkonkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.
desskattegrupp som avses i 6 a kap.
för stadigvarande användning i en
för stadigvarande användning i en
verksamhet som medför skattverksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till
skyldighet eller som medför rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2012:386.
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ut en sådan byggnad eller annan
anläggning, som utgör fastighet.
Uthyrning till staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund som avses i 4 §
lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser
är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte
medför sådan skyldighet eller rätt.
Skatteplikt föreligger dock inte för
uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet
eller
samordningsförbundet för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon
annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 § eller om uthyrningen
avser stadigvarande bostad. Vad som
har sagts om uthyrning gäller även
för upplåtelse av bostadsrätt.

ut en sådan byggnad eller annan
anläggning som utgör fastighet.
Skatteplikt gäller dock inte om
uthyrningen avser stadigvarande
bostad. Uthyrning till staten, en
kommun, ett kommunalförbund
eller ett samordningsförbund som
avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även
om uthyrningen sker för en
verksamhet som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock
inte för uthyrning till en kommun,
ett kommunalförbund eller ett
samordningsförbund, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en
verksamhet som bedrivs av någon
annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 §. Det som har sagts om
uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som
innehas med bostadsrätt, och
3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller
genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.
I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i
andra och tredje styckena.
9 kap.
1 §3
Skyldigheten att betala skatt enligt
Skyldigheten att betala skatt enligt
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig
fastighetsuthyrning
skattepliktig
fastighetsuthyrning
eller bostadsrättsupplåtelse som
eller bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra stycket och
anges i 3 kap. 3 § andra stycket och
tredje stycket 1 och 2 gäller endast
tredje stycket 1 och 2 gäller endast

3 Lydelse enligt prop. 2012/13:124.
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för en fastighetsägare, en hyresgäst,
en bostadsrättshavare, ett konkursbo
eller en mervärdesskattegrupp som har
angivit utgående skatt i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen.

om Skatteverket har beslutat om detta
efter
ansökan
(frivillig
skattskyldighet). En sådan ansökan får
göras av en fastighetsägare, en
hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.
Om den fastighet, hyresrätt eller
bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person
som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §
ska ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke av den
beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om hyres-rätt eller
bostadsrätt, av den beskattningsbara
person som innehar hyresrätten eller
bostadsrätten.

Om den fastighet, hyresrätt eller
bostadsrätt som ska omfattas av den
frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person
som ingår i en mervärdesskattegrupp
som avses i 6 a kap. 1 §, blir
frivilligt
mervärdesskattegruppen
skattskyldig om fakturan har utfärdats
av den beskattningsbara person i
mervärdesskattegruppen som äger
fastigheten eller, i fråga om en
hyresrätt eller bostadsrätt, av den
beskattningsbara person som innehar hyresrätten eller bostadsrätten.
Första stycket gäller även om fakturan
har utfärdats i den beskattningsbara
personens namn och för dennes
räkning av köparen eller av en tredje
person.
Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till
någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren har ett
intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan
återbetalning. Intyget ska vara
utfärdat av Utrikesdepartementet.
En faktura som avses i första stycket
ska ha utfärdats senast sex månader
från den första dagen i den
uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod
som fakturan avser. En fastighetsägare,
en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt
skattskyldig enligt första stycket om
hela skattebeloppet sätts ned i en
kreditnota som avses i 11 kap. 10 §.
Det gäller dock endast om kreditnotan
utfärdas senast fyra månader från den
dag då fakturan utfärdades.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till
någon som har rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §
gäller endast om upplåtaren visar ett
intyg om att upplåtelsen sker till
någon som har rätt till sådan
återbetalning. Intyget ska vara
utfärdat av Utrikesdepartementet.

Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighetsägare gäller även

3§

Det som i fortsättningen i detta
kapitel sägs om fastighetsägare gäller
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annan som är skattskyldig till följd av
beslut enligt 1 eller 2 §.
Vad som härefter i detta kapitel
sägs om fastighet gäller fastighet eller
del av fastighet som är eller som kan
vara föremål för sådan uthyrning
eller annan upplåtelse som är skattepliktig till följd av beslut enligt 1 eller
2 §.

även andra som är skattskyldiga för en
uthyrning eller annan upplåtelse enligt
1 §, eller är skattskyldiga till följd av
beslut enligt 2 §.
Det som i fortsättningen i detta
kapitel sägs om fastighet gäller
fastigheter eller delar av fastigheter
som är eller som kan vara föremål för
sådan uthyrning eller annan upplåtelse som omfattas av skattskyldighet
enligt 1 eller 2 §.

4 §4
Skattskyldighet till följd av beslut
Skattskyldighet enligt 1 § inträder
enligt 1 § inträder den dag då
den första dagen i den uthyrningsansökan inkommer till Skatteverket
period eller upplåtelseperiod som
eller den senare dag som sökanden
fakturan avser, dock tidigast den dag
angett, dock tidigast den dag då då hyresgästen eller bostadshyresgästen eller bostadsrättshavaren
rättshavaren enligt avtal tillträder den
enligt avtal tillträder den del av del av fastigheten som uthyrningen
eller upplåtelsen avser.
fastigheten som ansökan avser.
Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan
inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.
6 §5
Den frivilliga skattskyldigheten upphör
1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål
än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller
2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på
grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller
på grund av rivning.
Skatteverket får, innan uthyrning
Skatteverket får, innan uthyrning
eller annan upplåtelse påbörjats,
eller annan upplåtelse påbörjats,
besluta att frivillig skattskyldighet till
besluta att frivillig skattskyldighet till
följd av beslut enligt 2 § skall
följd av beslut enligt 2 § ska upphöra,
upphöra, om förutsättningar för
om det inte längre finns förutsådan skattskyldighet inte längre
sättningar för en sådan skattföreligger.
skyldighet.
Skatteverket skall, om en fastighet
Skatteverket ska, om en fastighet
överlåts,
besluta
att
frivillig överlåts, besluta att frivillig skattskattskyldighet för uthyrning eller
skyldighet för uthyrning eller annan
annan upplåtelse skall upphöra vid
upplåtelse ska upphöra vid tillträdet
tillträdet om den tidigare och den
om den tidigare och den nya ägaren
nye ägaren gemensamt ansöker om
gemensamt ansöker om detta före
detta före tillträdesdagen.
tillträdesdagen. Det som nu sagts
gäller endast om frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 § och
överlåtelsen sker innan skattepliktig

4 Senaste lydelse 2003:659.
5 Senaste lydelse 2003:659.
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uthyrning eller upplåtelse har påbörjats.
Om en fastighet överlåts i andra fall
än som avses i tredje stycket upphör
den frivilliga skattskyldigheten vid
tillträdet, om den tidigare och den nya
ägaren före tillträdesdagen ingått ett
skriftligt avtal om att den frivilliga
skattskyldigheten inte ska övergå.
7 §6
En överlåtelse av en fastighet ska
En överlåtelse av fastighet skall
anmälas till Skatteverket av både den
anmälas till Skatteverket av både den
tidigare och den nya ägaren.
tidigare och den nye ägaren
En fastighetsägare är skyldig att
En fastighetsägare är skyldig att
till Skatteverket anmäla sådant förtill Skatteverket anmäla ett sådant
hållande som enligt 6 § första stycket
förhållande som enligt 6 § första
medför att skattskyldigheten uppstycket medför att skattskyldigheten
hör.
upphör.
Första och andra styckena gäller
endast om
1. frivillig
skattskyldighet
har
beslutats enligt 2 §, och
2. överlåtelsen sker, eller det
förhållande som avses i andra stycket
inträffar, innan skattepliktig uthyrning
eller upplåtelse påbörjats.
8 §7
En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.
I stället för att korrigera den inI stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får
gående skatten genom jämkning får
fastighetsägaren göra avdrag om
fastighetsägaren göra avdrag om
skattskyldighet
till
följd
av
skattskyldighet som gäller enligt 1 §
Skatteverkets beslut enligt 1 § har
har inträtt, eller vid skattskyldighet till
börjat gälla för honom inom tre år
följd av beslut enligt 2 § om en
från utgången av det kalenderår
skattepliktig uthyrning eller annan
under vilket
upplåtelse har påbörjats, inom tre år
från utgången av det kalenderår
under vilket
1. fastighetsägaren har utfört eller
1. han har utfört eller låtit utföra
låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad
ny-, till- eller ombyggnad av fastighet,
av fastigheten, under förutsättning att
under förutsättning att den del av
den del av fastigheten som omfattas
fastigheten som omfattas av ny-, tillav ny-, till- eller ombyggnaden inte
eller ombyggnaden inte tagits i bruk
tagits i bruk efter åtgärderna, eller
efter åtgärderna, eller
2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av

6 Senaste lydelse 2003:659.
7 Senaste lydelse 2007:1376.
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fastighet.
– att den nya ägaren inte har av– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
dragsrätt enligt 8 kap. 4 § första
stycket 4,
stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte varit
– att den tidigare ägaren inte
frivilligt skattskyldig, och
medgetts frivillig skattskyldighet, och
– att varken den tidigare eller den nye ägaren tagit den del av fastigheten
som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
Avdrag enligt andra stycket 1 eller
2 får göras för den ingående skatt
2 får göras för den ingående skatt
som hänför sig till byggarbetena och
som hänför sig till byggarbetena och
som motsvarar den skattepliktiga
som motsvarar den skattepliktiga
uthyrning som anges i beslutet om
upplåtelse som omfattas av frivillig
frivillig skattskyldighet.
skattskyldighet. Avdrag får inte göras
för ingående skatt som det gjorts
avdrag för efter beslut enligt 2 §.
12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
Bestämmelserna i 8 a kap. 12 §
gäller även vid överlåtelse av
gäller även vid överlåtelse av
fastighet som omfattas av frivillig
fastighet som omfattas av frivillig
skattskyldighet, även om den nye skattskyldighet, även om den nya
ägaren blir skattskyldig först vid
ägaren blir skattskyldig först vid
tillträdet enligt 5 § andra stycket
tillträdet enligt 5 § andra stycket
Om skattskyldighet upphör till
Om skattskyldighet upphör enligt
följd av beslut enligt 6 § tredje
6 § tredje eller fjärde stycket är den
stycket är den tidigare ägaren skyldig
tidigare ägaren skyldig att jämka, om
att jämka, om inte den nye ägaren
inte den nya ägaren övertar rättighet
övertar rättighet och skyldighet att
och skyldighet att jämka enligt 8 a
jämka enligt 8 a kap. 12 §.
kap. 12 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uthyrning eller upplåtelser som
avser tid före ikraftträdandet.
3. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i den äldre
lydelsen anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna i 9 kap.
4. 9 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas efter beslut enligt 9 kap. 2 § om
skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjas efter ikraftträdandet.
5. Om en faktura som anger utgående skatt har ställts ut före
ikraftträdandet och avser en uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod efter
ikraftträdandet tillämpas 9 kap. 1 § i sin äldre lydelse under förutsättning att
frivillig skattskyldighet inte har inträtt för uthyrningen eller upplåtelsen före
ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 kap.
1 §1
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter
5 kr 66 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som 3 kr 91 öre
avses under 1
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

4.

2711 12 11–
2711 19 00

a) har försetts med
817 kr per m3
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3

miljöklass 2

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

5 124 kr per
m3
5 265 kr per
m3

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg

2 603 kr per
1 000 kg

1 Senaste lydelse 2012:680.
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KN-nr

Slag av bränsle
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

5.

6.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

2701, 2702 eller Kol och koks
2704

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Föreslagen lydelse
2 kap.
1§

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas
för följande bränslen med angivna belopp:
1.

KN-nr

Slag av bränsle

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter
3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter
5 kr 66 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som 3 kr 91 öre
avses under 1 eller 7
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49 eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
817 kr per m3
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350oC,
b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volymprocent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 762 kr per m3

3 093 kr per m3

3 910 kr per
m3

3 093 kr per m3

2 031 kr per m3

3 093 kr per m3

4 855 kr per
m3
5 124 kr per

miljöklass 2
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KN-nr

Slag av bränsle

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass
4.

5.

2711 12 11–
2711 19 00

2711 11 00,
2711 21 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a
Naturgas som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg
eller luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

6.

2701, 2702 eller Kol och koks
2704

7.

2710 11 31

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

2 172 kr per m3

3 093 kr per m3

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per 1 000
kg

2 603 kr per
1 000 kg

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

1 853 kr per
1 000 m3

903 kr per
1 000 m3

2 316 kr per
1 000 m3

3 219 kr per
1 000 m3

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

2 kronor 50 öre per
liter

5 kronor 66
öre per liter

Flygbensin med en
3 kronor 16 öre
blyhalt om högst 0,005 per liter
gram per liter

Summa skatt
m3
5 265 kr per
m3

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1
dels att 7 kap. 16 §, 11 kap. 17 § samt 57 kap. 16 och 19 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 57 kap. 19 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
16 §2
Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund av
innehav av fastigheter:
– akademier,
– allmänna undervisningsverk,
– studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som
sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med
stöd av högskolelagen ansvarar för,
– regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,
– arbetslöshetskassor,
– personalstiftelser som avses i
– personalstiftelser som avses i
lagen (1967:531) om tryggande av
lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. och vars
pensionsutfästelse m.m. och vars
ändamål uteslutande är att lämna
ändamål uteslutande är att lämna
understöd vid arbetslöshet, sjukdom
understöd vid arbetslöshet, sjukdom,
eller olycksfall,
olycksfall eller utbildning,
– stiftelser som bildats enligt avtal
– stiftelser som bildats enligt avtal
mellan organisationer av arbetsgivare
mellan organisationer av arbetsgivare
och arbetstagare med ändamål att
och arbetstagare med ändamål att
lämna avgångsersättning till friställda
lämna avgångsersättning till arbetsarbetstagare eller främja åtgärder till tagare som blivit arbetslösa eller att
förmån för arbetstagare som blivit främja åtgärder till förmån för
arbetstagare som blivit eller löper
uppsagda eller löper risk att bli
uppsagda till följd av driftsinrisk att bli arbetslösa eller att lämna
skränkning, företagsnedläggning eller
understöd vid utbildning eller att
rationalisering av företags verksamhet
lämna permitteringslöneersättning,
eller med ändamål att lämna
och
permitteringslöneersättning, och
– bolag eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att
lämna permitteringslöneersättning.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2009:768.
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11 kap.
17 §3
Förmån i form av utbildning eller
annan åtgärd som är av väsentlig
betydelse för att den skattskyldige
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta ska inte tas upp hos den som
riskerar att bli arbetslös på grund av
omstrukturering, personalavveckling
eller liknande i arbetsgivarens
verksamhet.

Första stycket gäller inte förmån
från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, om den anställde är
företagsledare eller delägare i
företaget eller närstående till en
sådan person. Om arbetsgivaren är
en enskild näringsidkare, gäller första
stycket inte förmån till sådana anställda som är närstående till arbetsgivaren.

Förmån i form av utbildning eller
annan åtgärd som är av betydelse för
att den skattskyldige ska kunna
fortsätta att förvärvsarbeta ska inte
tas upp hos den som blivit eller löper
risk att inom fem år bli arbetslös på
grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet.
Första stycket gäller också om
avsikten är att den skattskyldige ska få
annat arbete hos arbetsgivaren.
Första och andra styckena gäller
inte förmån från fåmansföretag eller
fåmanshandelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare
i företaget eller närstående till en
sådan person. Om arbetsgivaren är
en enskild näringsidkare, gäller första
och andra styckena inte förmån till
sådana anställda som är närstående
till arbetsgivaren.

57 kap.
16 §4

Det lönebaserade utrymmet är
Det lönebaserade utrymmet är
50 procent av löneunderlaget enligt
– 25 procent av löneunderlaget
17 och 18 §§ och fördelas med lika
enligt 17 och 18 §§, och
belopp på andelarna i företaget.
– 25 procent av det löneunderlag
som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i
företaget.
Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara
ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid
beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.
Det lönebaserade utrymmet för
delägarens samtliga andelar får inte
överstiga ett belopp som motsvarar 50
gånger sådan kontant ersättning som
avses i 17 § första stycket och som
delägaren eller någon närstående har
fått från företaget och dess dotterföretag
under året före beskattningsåret.

3 Senaste lydelse 2009:768.
4 Senaste lydelse 2011:1271.
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19 § 5
Lönebaserat utrymme ska beLönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller
räknas bara om
någon närstående under året före
1. andelsägaren äger andelar i
beskattningsåret fått sådan kontant
företaget som motsvarar minst fyra
ersättning som avses i 17 § första
procent av kapitalet i företaget, och
stycket från företaget och dess
2. andelsägaren
eller
någon
dotterföretag med ett belopp som
närstående under året före besammanlagt inte understiger det
skattningsåret fått sådan kontant
lägsta av
ersättning som avses i 17 § första
stycket från företaget och dess
dotterföretag med ett belopp som
sammanlagt inte understiger det
lägsta av
– sex inkomstbasbelopp med
– nio inkomstbasbelopp med
tillägg för fem procent av den tillägg för tio procent av andelssammanlagda kontanta ersättningen i
ägarens del av löneunderlaget enligt 17
företaget och i dess dotterföretag, och
och 18 §§ fördelat med lika belopp på
andelarna i företaget, till den del
andelsägarens del av löneunderlaget
överstiger 100 inkomstbasbelopp, och
– tio inkomstbasbelopp.
– 40 inkomstbasbelopp.
Om andelsägaren ingår i en sådan
närståendekrets som avses i 56 kap.
5 §, ska tillägget enligt första stycket 2
beräknas på den del av löneunderlaget
som har fördelats på samtliga andelar i
närståendekretsen som tillhör andelsägare som uppfyller kravet i första
stycket 1.
19 a §
Vid tillämpning av 16–19 §§ ska
det med dotterföretag avses ett företag
där moderföretagets andel, direkt eller
indirekt genom ett annat dotterföretag,
överstiger 50 procent av kapitalet i
företaget. Om företaget är ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person ska det
dock med dotterföretag avses ett
företag där samtliga andelar, direkt
eller indirekt, ägs av moderföretaget.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.

5 Senaste lydelse 2008:1343.
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2. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 57 kap. 19 § första stycket 2 första
strecksatsen ska för beskattningsår 2014 och 2015 i stället för
nio inkomstbasbelopp gälla nio och ett halvt inkomstbasbelopp.
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Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Härigenom föreskrivs att det i vägtrafikskattelagen (2006:227) ska införas
en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
6a§
Med skattepliktig för första gången
avses den tidpunkt då ett fordon för
första gången blir skattepliktigt enligt
2 kap. 1 §, eller om lagen (2006:228)
med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt är tillämplig, enligt 3 §
denna lag.
Om ett fordon har registrerats i ett
annat land än Sverige före den
tidpunkt som avses i första stycket, ska
i stället med skattepliktig för första
gången avses den tidpunkt då fordonet
för första gången har registrerats i ett
annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret.
Om det vid tillämpningen av andra
stycket inte går att fastställa den
tidpunkt då fordonet för första gången
har registrerats i ett annat land, ska
i stället med skattepliktig för första
gången avses den 1 januari det år som
utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § ska inte tillämpas vid befrielse från
fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § om fordonet före ikraftträdandet befriades
från fordonsskatt.
3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som
avser tid före den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt att 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Vid tillämpningen av denna lag
Vid tillämpningen av denna lag
gäller 1 kap. 2–5, 7 och 8 §§ samt
gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
2 kap.
3§
vägtrafikskattelagen
(2006:227). För personbilar klass I
(2006:227). För personbilar klass I
gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikgäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.
skattelagen.
Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten
för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före
den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen
(2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i
stället för dess lydelse enligt lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823)
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt SFS 2012:681
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

3 218 kr per m3

4 068
per m3

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än 4 kr 7 öre
som avses under 1 per liter

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen,
m.m.
som

a) har
försetts 850 kr per m3
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat
vid
350oC,
b) inte
har
försetts
med
märkoch
färgämnen
och
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ger minst 85
volymprocent
destillat
vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 833 kr per m3 3 218 kr per m3
miljöklass 2

2 113 kr per m3 3 218 kr per m3

miljöklass 3 eller 2 259 kr per m3 3 218 kr per m3
inte tillhör någon
miljöklass
4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas
som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

6. 2701,
2702 Kol och koks
eller 2704

0 kr per
1 000 kg
1 092 kr per
1 000 kg

5 051
per m3
5 331
per m3
5 477
per m3

kr
kr
kr

3 385 kr
1 000 kg

per 3 385
kr
per 1 000
kg
3 385 kr per
4 477
kr
1 000 kg
per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

2 409 kr
per
1 000 m3
3 348 kr
per
1 000 m3
3 446 kr
per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
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Föreslagen lydelse
2 kap.
1§
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket,
betalas för följande bränslen med angivna belopp:
KN-nr

1. 2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Slag av bränsle

Koldioxidskatt

Summa
skatt

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter
5 kr 88 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin
– alkylatbensin
b) miljöklass 2

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59
3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Skattebelopp
Energiskatt

Annan bensin än 4 kr 7 öre
som avses under 1 per liter
eller 7
Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen,
m.m.
som

a) har
försetts 850 kr per m3
3 218 kr per m3
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat
vid
350oC,
b) inte
har
försetts
med
märkoch
färgämnen
och
ger minst 85
volymprocent
destillat
vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1
1 833 kr per m3 3 218 kr per m3
miljöklass 2

2 113 kr per m3 3 218 kr per m3

miljöklass 3 eller 2 259 kr per m3 3 218 kr per m3
inte tillhör någon
miljöklass
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4. 2711 12 11–
2711 19 00

5. 2711 11 00,
2711 21 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a
Naturgas
som
används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

6. 2701,
2702 Kol och koks
eller 2704

7. 2710 11 31

0 kr per
1 000 kg
1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr
1 000 kg

per 3 385
kr
per 1 000
kg
3 385 kr per
4 477
kr
1 000 kg
per
1 000 kg

0 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

939 kr per
1 000 m3

2 409 kr per
1 000 m3

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr
per
1 000 kg

2 kr 60 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

Flygbensin med en 3 kr 28 öre
blyhalt om högst per liter
0,005 gram per
liter

2 409 kr
per
1 000 m3
3 348 kr
per
1 000 m3

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.
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5

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2013-06-19

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson
och Peter Kindlund samt justitierådet Annika
Brickman.
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen
för 2014
Enligt en lagrådsremiss den 30 maj 2013
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
4. lag om ändring i vägtrafikskattelagen
(2006:227),
5. lag om ändring i lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
6. lag om ändring i lagen (2012:681) om
ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
departementssekreterarna Fredrik Opander,
Marianne Kilnes, Erica Pettersson och Anna
Wallentin samt rättssakkunniga Sofi Nyström
och ämnessakkunnige Lars Mattisson.
Till Lagrådet har kommit skrivelser från
professor em. Sven-Olof Lodin, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB och Svenska
Bankföreningen.
Förslagen föranleder följande yttrande av
Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Förslaget innebär att kravet på ansökan och
anmälan om frivillig skattskyldighet tas bort i de
flesta fall. I stället ska skattskyldighet inträda när
någon har angett utgående skatt i en faktura för
uthyrningen eller upplåtelsen.
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Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2014 och
ska då gälla för uthyrning eller upplåtelser som
avser tid efter ikraftträdandet. Enligt punkt 5 i
övergångsbestämmelserna ska dock äldre bestämmelser gälla om en faktura som anger utgående skatt har ställts ut före ikraftträdandet
och avser en uthyrnings- eller upplåtelseperiod
efter ikraftträdandet. Det innebär att den hyresvärd som vill bli frivilligt skattskyldig från och
med den 1 januari 2014 och som i normal
ordning aviserar sina hyresgäster före månadsskiftet måste ansöka om skattskyldighet enligt
de äldre bestämmelserna. Detta kan lämpligen
tydliggöras i författningskommentaren.
Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen
57 kap.
I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12reglerna genom bl.a. ett krav på minsta kapitalandel i företaget för rätten att utnyttja lönebaserat utrymme och ett höjt löneuttagskrav. Å
andra sidan föreslås också ett väsentligt ökat
lönebaserat utrymme.
De nuvarande reglerna infördes år 2006 med
syfte att företagets utbetalda löner skulle ges
ökad tyngd vid beräkningen av den inkomst som
kapitalbeskattas hos ägaren (prop. 2005/06:40 s.
1). Som anförs i remissen ansågs det motiverat
av neutralitets- och legitimitetsskäl att ge olika
former av lättnader och därutöver att ge skattelättnad genom att öka utrymmet för kapitalbeskattad inkomst i relation till antalet anställda.
Lagrådet påpekade att ägare av fåmansföretag
med många anställda, där ägaren eller en närstående tar ut lön av en viss storlek, kommer att
medges så stora lättnader att de i praktiken
undantas från tillämpningen av reglerna för
beskattning av ägare till fåmansföretag (a. prop.
s. 160).
I en rapport till Expertgruppen för studier av
offentlig ekonomi i maj 2012 (2012:4, Income
shifting in Sweden – an empirical evaluation of
the 3:12 rules) redovisades vissa erfarenheter av
3:12-reglerna, bl.a. om förekomsten av inkomstomvandling i både större och mindre fåmansföretag. Med anledning av en skriftlig fråga
(2012/13:226, jfr interpellation 2012/13:7)
svarade finansministern den 15 januari 2013 att
3:12-reglerna skärpts den 1 januari 2012 och att
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beskattningen vid generationsskiften skulle ses
över men att han för närvarande inte hade någon
avsikt att vidta några andra åtgärder beträffande
3:12-reglerna.
Den 15 april 2013 remitterades en inom
Finansdepartementet upprättad promemoria
som ligger till grund för förevarande lagrådsremiss men som inte innehåller något förslag
avseende beskattningen vid generationsskiften.
Remissen skulle besvaras senast den 7 maj 2013,
d.v.s. inom tre veckor.
För regeringsärenden finns ett beredningskrav
i 7 kap. 2 § regeringsformen. I Konstitutionsutskottets höstbetänkande år 2008 uttalade sig
utskottet om kravet på beredning (bet.
2008/09:KU10 s. 46 ff.). Utskottet framhöll bl.a.
att det som föreskrivs i den bestämmelsen ska
tillmätas stor vikt och att kvaliteten därmed ökar
till gagn för demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet (a. bet. s. 62). Enligt Lagrådets
mening kan bestämmelsens krav på inhämtande
av upplysningar och yttranden inte tolkas rent
formellt, utan remissomgången bör ge en reell
möjlighet för myndigheter, kommuner,
sammanslutningar och enskilda att granska och
yttra sig om det remitterade förslaget.
Lagrådsremissen behandlar endast en mindre
del av 3:12-systemet, nämligen reglerna om
löneunderlag inom ramen för huvudregeln. Av
de nu föreslagna ändringarna påverkar införandet
av ett kapitalkrav och ett krav på höjt löneuttag
villkoren för att kunna utnyttja löneunderlagsreglerna, medan ändringarna avseende utvidgning av och införandet av ett tak för det
lönebaserade utrymmet reglerar omfattningen av
utrymmet. Till detta fogas en särskild definition
av begreppet dotterföretag.
Ett huvudsyfte med förslagen är att motverka
den överkompensation som löneunderlagsregeln
sägs medföra för delägare i stora fåmansföretag
med många delägare och många anställda och
som förutsågs redan i den proposition genom
vilken den nuvarande regeln infördes (jfr ovan).
Ett annat syfte anges vara att i högre grad än idag
stimulera de mindre företagen och förstärka
deras incitament att anställa.
Trots att de föreliggande förslagen endast rör
en mindre del av regelsystemet är de av betydelse
för en stor mängd företag och deras ägare.
När 3:12-systemet infördes genom 1990 års
skattereform var reglerna kopplade till det till
företagen hörande kapitalet och det saknades
helt kopplingar till lönebetalningar. Bestämmel-

ser om hänsynstagande till utbetalda löner infördes ursprungligen år 1994 med den huvudsakliga motiveringen att hänsyn skulle tas till den
ökade risk som delägarna i bolaget tog genom
anställning av personal. Detta argument har
senare förstärkts och ligger som nämnts också
till grund både för nu gällande regler och för
förslagen i remissen.
Sedda för sig är de olika delförslagen av
relativt enkel beskaffenhet och till synes lätta att
förstå. När man emellertid ser till helheten är det
mycket svårt – för att inte säga närmast omöjligt
– att överblicka konsekvenserna av förslagen.
Anledningen till detta är bl.a. att förändringar av
olika parametrar i regelsystemet synes få
verkningar som slår i olika riktningar. Liknande
svårigheter föreligger när det gäller att överblicka
verkningarna av de justeringar av vissa parametrar som gjorts i det föreliggande förslaget
jämfört med det som var föremål för remissbehandling.
Det är sannolikt att förslagen om kapitalkrav
och ökat löneuttag för att få tillämpa löneunderlagsregeln kan motverka vad som betecknats
som överkompensation till delägare i vissa
fåmansföretag. Förslagen rör emellertid ett område där många berörda inte bara har ett stort
intresse av reglernas funktion utan även förmåga
att analysera ändringarna för att finna vägar att
helt eller delvis undgå effekterna av dem. Enklast
är naturligtvis en omorganisation av ett personalägt företag i samverkande mindre enheter som
var och en uppfyller det nya kravet. För Lagrådet
framstår det som oklart om förslagen i denna del
kan förväntas få avsedd effekt. Det ekonomiska
utfallet av förslagen skulle därmed kunna bli ett
annat än det som antas i remissen. Om de får avsedd effekt, medför de å andra sidan oförklarade
och inte närmare analyserade tröskeleffekter,
som bl.a. synes kunna komma att påverka
företagens konkurrenssituation.
Vad gäller kapitalkravet kan följande tilläggas.
Det framstår i och för sig inte som onaturligt att
ett kapitalkrav finns i ett system som reglerar
beskattning av kapitalinkomster. Ett sådant krav
kan emellertid motverka ägarens incitament att
knyta medarbetare närmare företagen genom att
erbjuda dem att förvärva mindre aktieposter. Det
angivna syftet att stimulera anställningar kan
därför i många företag komma att påverkas
negativt genom kapitalkravet.
Till detta kommer att syftet att stimulera de
mindre fåmansföretagen att nyanställa starkt kan
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komma att motverkas av den föreslagna
höjningen av kravet på uttag av lön för att få
använda löneunderlagsregeln. Det nuvarande
minimikravet på löneuttag höjs från sex inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av
den kontanta ersättningen i företaget med
dotterföretag till nio inkomstbasbelopp (övergångsvis nio och ett halvt inkomstbasbelopp).
Även om de faktiska löneuttagen enligt vad som
uppges i remissen år 2010 uppgick till ca 9,8
inkomstbasbelopp var minimikravet i medeltal
7,8 inkomstbasbelopp, och förslaget innebär
enligt remissen att minimikravet på uttag av
medel från företaget för löner och avgifter för de
minsta företagen där löneunderlagsregeln
används kommer att öka. I flera remissyttranden
ges exempel på betydande ökningar av uttagskravet med tydliga tröskeleffekter. Detta måste
utan tvivel påverka företagens möjligheter att
anställa ny personal. Lönehöjningen sker dessutom på en inkomstnivå som inte ger några
ytterligare socialförsäkringsförmåner till delägaren, vilket kan verka återhållande på intresset
av att använda regeln.
Det ökade lönekravet påverkar också den för
ägarna positiva utvidgningen av det lönebaserade
utrymmet i skiktet upp till 60 inkomstbasbelopp
på ett negativt sätt eftersom färre företag
kommer att kunna utnyttja löneunderlagsregeln.
Även i de nu nämnda delarna framstår
förslagen som oklara till sina sammantagna
effekter.
Sammanfattningsvis framstår det för Lagrådet
som tveksamt om de framlagda förslagen är
utformade så att de kan antas tillgodose de i
remissen angivna syftena, liksom om de är så
utformade att problem inte uppstår vid
tillämpningen (8 kap. 22 § 4 och 5 regeringsformen).
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Det framgår inte av remissen i vad mån
lagstiftningsärendet har bedömts vara särskilt
brådskande eller varför inte en fördjupad
översyn av fåmansbolagsreglerna bedömts vara
behövlig. Den bild som ges i remissen av hur
företag
organiseras
och
de
aktuella
skattereglerna utnyttjas ger inte intryck av att
vara väl grundad, något som också påvisas i ett
betydande antal remissyttranden. Att döma av
det material som står till Lagrådets förfogande
synes det ha varit fullt möjligt att bereda ärendet
på ett mer normalt sätt och därmed säkrare
förankra
förslagets
grunder
och
öka
träffsäkerheten i regleringen. Tillsammans med
de tveksamheter som redovisats i det föregående
föranleder detta att Lagrådet inte kan tillstyrka
att de föreliggande förslagen läggs till grund för
lagstiftning.
Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Enligt den föreslagna punkten 2 ska den nya
definitionen av ”skattepliktig första gången” inte
tillämpas på fordon som före ikraftträdandet
befriades från fordonsskatt. Bestämmelsen är
oklar. Lagrådet förordar att ordet ”befriades” ersätts med ”var befriat”.
I författningskommentaren bör framhållas att
bestämmelsen inte undantar fordon för vilka
femårsbefrielsen enligt 2 kap. 11 a § löpt ut före
ikraftträdandet.
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Bilaga 6

Nedsättning av
arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar
med forskning eller
utveckling
Bilaga till avsnitt 6.9
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1.

Sammanfattning av
delbetänkandet
Skatteincitament för forskning
och utveckling (SOU 2012:66)

I betänkandet anges att det ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv i huvudsak finns
två skäl för en subvention av FoU genom
skatteincitament. För det första är FoU
produktion av kunskap som vanligen inte kan
isoleras till det företag som utför forskningen
och utvecklingen utan kunskapen överförs också
till andra delar av ekonomin. FoU är således ofta
förknippad med positiva externa effekter.
Problemet ligger i att det företag som står för
kostnaden inte kan tillgodogöra sig hela avkastningen av investeringen, vilket kan leda till att de
resurser som satsas på FoU blir för låga i relation
till vad som är samhällsekonomiskt optimalt.
För det andra är finansieringskostnaden för
riskfyllda investeringar i nya företag alltför hög.
Detta är en följd av skattereglernas utformning
där nytt eget kapital beskattas högre jämfört
med kvarhållna vinstmedel och lånat kapital.
Externa effekter är relevanta för all FoU medan
en samhällsekonomiskt alltför hög finansieringskostnad främst gäller små och nya företag.
Kommittén anser att ett stöd till FoU bör
lämnas genom en direkt sänkning av någon
kostnad. Alla företag, såväl de som går med vinst
som de som går med förlust, kan då dra nytta av
stödet. Kommittén föreslår därför att det ska
vara möjligt för arbetsgivare att i vissa fall få
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning och utveckling
(FoU-personer). Nedsättning ges med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med
230 000 kronor per koncern och månad.
Nedsättningen får dock inte medföra att
arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Nedsättning beviljas inte heller för
personer som inte fyllt 26 år vid ingången av
beskattningsåret.
Enligt förslaget räknas som FoU-arbete
systematiskt arbete med att ta fram ny kunskap
(forskning) eller med att använda resultatet av
forskning för att utveckla nya eller väsentligt
förbättrade varor, tjänster och produktionsprocesser (utveckling). För att omfattas av
reglerna måste arbetet vara kvalificerat och
direkt utgöra FoU eller ingå som en central del i
sådant arbete. Tanken med dessa avgränsningar
är att rikta stödet mot sådant arbete som har ett

reellt FoU-innehåll. För att omfattas av reglerna
ställs vidare krav på att arbetet ska ha ett
kommersiellt syfte. Kommersialiseringskravet
ställs för att utesluta främst offentlig verksamhet, vilken redan är finansierad via offentliga
medel.
Rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifter har
den som ger ut den avgiftspliktiga ersättningen.
Arbetsgivaravgifterna ska sättas ned den
kalendermånad då en person hos en och samma
arbetsgivare under minst tre fjärdedelar och
minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid har
utfört FoU-arbete. Arbetsgivaravgifterna får
också i vissa fall sättas ned om arbetsgivaren
tidigare har fått nedsättning för personen i fråga.
Kommittén föreslår att de nya reglerna förs in
i ett nytt kapitel, 2 a kap., i socialavgiftslagen
(2000:980). Till följd av förslaget föreslår
kommittén även en ändring i lagen (2001:1170)
om särskilda avgifter i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän
löneavgift
och
socialavgiftslagen
(2000:980).
Enligt kommitténs beräkningar kommer
förslaget att kunna utnyttjas av ca 2 500 företag.
Förslaget bedöms minska statens intäkter från
arbetsgivaravgifterna med 1,08 miljarder kronor
per år och bedöms försvaga de offentliga
finanserna med 0,79 miljarder kronor per år.
Kommittén föreslår att förslaget finansieras
genom ändrade regler för räntebeläggning av
periodiseringsfonder. Sedan 2004 är avsättningar
till periodiseringsfonder räntebelagda för
juridiska personer. Räntan påförs genom att en
schablonintäkt läggs till den vanliga inkomsten
som bolagsskatten beräknas på. Schablonintäkten beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året
närmast före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut multiplicerad med
summan av gjorda avdrag för avsättningar till
sådana periodiseringsfonder som den juridiska
personen har vid beskattningsårets ingång. Om
beräkningen av schablonintäkten ändras på så
sätt att 100 procent av statslåneräntan
multipliceras med summan av periodiseringsfonderna bedöms ändringen ge en
förstärkning av de offentliga finanserna med
0,79 miljarder kronor. Kommittén föreslår att
det görs en sådan ändring av procentsatsen.
Förslaget kommer då enligt kommittén att vara
finansierat i sin helhet.
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Förslaget får också konsekvenser såtillvida att
det kommer att öka företagens administrativa
kostnader. Enligt kommittén kommer kostnaderna att öka med totalt 2,66 miljoner kronor
per år. Den föreslagna finansieringen kommer
däremot inte att påverka dessa kostnader.
Vad gäller den reala ekonomin bedömer
kommittén att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna i kombination med finansieringsförslaget kommer att leda till fler FoUinvesteringar och färre andra investeringar.
Huruvida de totala investeringarna kommer att
öka eller inte är svårt att bedöma. Det är heller
inte möjligt att bedöma om förslagen
sammantaget kommer att leda till ökad eller
minskad produktivitet och BNP. Sysselsättningen i FoU-sektorn bedöms öka som en
följd av de nedsatta arbetsgivaravgifterna.
Sysselsättningen i ekonomin som helhet
påverkas dock inte av detta, utan det sker en
omfördelning av sysselsättningen mellan FoUsektorn och övriga sektorer. Kommittén
bedömer dock att finansieringsförslaget kan få
negativa effekter på sysselsättningen.
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Enligt kommittén kommer förslaget också att
ge upphov till ökade kostnader för Skatteverket.
Kommittén uppskattar den initiala kostnaden till
4 115 000 kronor och den årliga merkostnaden
till 2 348 000 kronor. För de allmänna
förvaltningsdomstolarna bör förslaget enligt
kommitténs mening inte leda till mer än en
marginellt ökad arbetsbelastning.
Kommittén anser det angeläget såväl att följa
upp de nya reglernas tillämpning som att
utvärdera deras effekter på FoU-investeringar.
Eftersom reglerna i vissa fall kan ge
skattemässiga incitament att anlita konsulter i
stället för egen personal är det särskilt viktigt att
tidigt följa upp hur stor del av stödet som har
gått till konsultföretag. När reglerna har
tillämpats i några år bör dessutom en utvärdering
göras som tar sikte på nedsättningens effekt på
FoU-investeringar.
Kommittén föreslår att bestämmelserna ska
träda i kraft den 1 januari 2014.
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2.

Delbetänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs att det i socialavgiftslagen (2000:980) införs ett nytt
kapitel, 2 a kap., av följande lydelse.
2 a kap. Avgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling
Innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU-personer).
Definitioner

2 § Som arbete med forskning och utveckling avses i denna lag systematiskt
arbete med
1. att ta fram ny kunskap (forskning) eller
2. att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och
produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana
(utveckling).
Till arbete enligt första stycket räknas bara arbete som
1. är kvalificerat och direkt utgör forskning och utveckling eller ingår som
en central del i sådant arbete, och
2. har ett kommersiellt syfte.
3 § Med koncern avses i denna lag en koncern av det slag som avses i 1 kap.
11 § aktiebolagslagen (2005:551). Som moderbolag räknas även andra
juridiska personer än svenska aktiebolag.
Vilka som kan få nedsättning

4 § Rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifter har den som ger ut avgiftspliktig
ersättning för en FoU-person.
Villkor för nedsättning

5 § Arbetsgivaravgifter ska sättas ned den kalendermånad då
1. FoU-personen hos en och samma arbetsgivare under minst tre
fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid arbetat med
forskning eller utveckling, eller
2. arbetsgivaren enligt 1 erhållit nedsättning för FoU-personen under var
och en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna.
Nedsättning enligt första stycket 2 medges inte om orsaken till att villkoren
enligt första stycket 1 inte är uppfyllda är att personen fått ändrade
arbetsuppgifter.
6 § För rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifter gäller att FoU-personen vid
ingången av beskattningsåret har fyllt 26 år.
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Nedsättningens storlek

7 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning för
FoU-personer ska summan av dessa avgifter sättas ned med 10 procent av
avgiftsunderlaget.
Sammanlagt får nedsättningen uppgå till högst 230 000 kronor per koncern
och månad.
Nedsättningen får inte medföra att arbetsgivaravgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 §.
Om flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern har rätt till
nedsättning ska, vid bedömningen enligt andra stycket, nedsättningen i första
hand göras av moderbolaget. Till den del moderbolaget inte kan utnyttja
nedsättningen, får nedsättningen utnyttjas av dotterföretag i den ordning
moderbolaget bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på avgiftspliktig
ersättning som betalas ut efter den 31 december 2013.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170 om särskilda avdrag i vissa
fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa
fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Vid beräkning av den allmänna
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och arbetsgivaravgiflöneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa
terna ska från summan av dessa
avgifter avdrag göras med 10 procent
avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. För den del av
av avgiftsunderlaget. För den del av
underlaget som arbetsgivaravgifterna
underlaget som arbetsgivaravgifterna
beräknas på enligt 2 kap. 28 § eller
beräknas på enligt 2 kap. 28 §
2 a kap.
7§
socialavgiftslagen
socialavgiftslagen (2000:980) får
(2000:980) får avdraget inte medföra
avdraget inte medföra att dessa
att dessa avgifter understiger åldersavgifter understiger ålderspensionspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 §
avgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
samma lag. Sammanlagt får avdrag
Sammanlagt får avdrag göras med
göras med högst 7 100 kronor.
högst 7 100 kronor. Avdraget ska i
Avdraget ska i första hand göras från
första hand göras från den allmänna
den allmänna löneavgiften.
löneavgiften.
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast
ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.
Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, ska de vid
bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en
avgiftsskyldig. Avdraget ska i sådant fall i första hand göras av
moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får
det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2013.

1 Senaste lydelse 2008:1268.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet
Skatteincitament för forskning och utveckling
(SOU 2012:66) kommit in från Riksrevisionen,
Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i
Malmö, Förvaltningsrätten i Uppsala, Domstolsverket, Invest Sweden, Försäkringskassan,
Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten (KFM), Bokföringsnämnden,
Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola,
Vetenskapsrådet, Konkurrensverket, Verket för
innovationssystem (Vinnova), Statens energimyndighet, Tillväxtverket, Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys), ALMI Företagspartner AB,
Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU), Regelrådet, FAR, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF), Näringslivets regelnämnd (NNR),
Svenska
Riskkapitalföreningen
(SVCA),
Sveriges Akademikers
Centralorganisation
(Saco) och Tjänstemännens Centralorganisation
(TCO).
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Därutöver har Naturvetarna, Sveriges
Ingenjörer,
Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Näringslivets Skattedelegation (NSD), Akademikerförbundet SSR
och Sveriges Farmacevtförbund yttrat sig över
betänkandet.
Följande remissinstanser har inte svarat eller
angett att de avstår från att lämna några
synpunkter: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska
rådet,
Karolinska
institutet,
FöretagarFörbundet, Research Institutes of
Sweden (RISE), Sveriges advokatsamfund och
Sveriges Kommuner och Landsting.
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4.

Lagförslag i lagrådsremissen

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs att det i socialavgiftslagen (2000:980) ska införas fem
nya paragrafer, 1 kap. 11 och 12 §§ och 2 kap. 29–31 §§, samt närmast före
1 kap. 11 och 12 §§ och 2 kap. 29 § nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
Forskning och utveckling

11 §
Med forskning och utveckling avses
i denna lag systematiskt och
kvalificerat arbete med att i
kommersiellt syfte
1. ta fram ny kunskap (forskning),
eller
2. använda resultatet av forskning
för att utveckla nya varor, tjänster och
produktionsprocesser eller väsentligt
förbättra redan existerande sådana
(utveckling).
Koncern

12 §
Med koncern avses vid tillämpning
av 2 kap. 31 § en koncern av sådant
slag som anges i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554).
2 kap.
Avdrag vid avgiftsberäkningen för person som
arbetar med forskning och utveckling

29 § 1
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §,
om den avgiftsskyldige har gett ut
avgiftspliktig ersättning till en person
som arbetar med forskning och
utveckling.
Med avgiftspliktig ersättning till en
person som arbetar med forskning och
utveckling ska vid tillämpning av
första stycket inte avses sådan

1 Tidigare 2 kap. 29 § upphävd genom 2006:1345.
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ersättning på vilken avgifter ska
betalas enligt 27 eller 28 § eller sådan
ersättning på vilken avdrag får
beräknas enligt lagen (2013:000) om
avdrag vid verksamhet i nystartszon.
30 § 2
Avdrag enligt 31 § får göras bara
om personen under kalendermånaden
har arbetat med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare
under minst tre fjärdedelar och minst
15 timmar av sin faktiska arbetstid.
Om villkoren i första stycket inte är
uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå
göras om avdrag har erhållits under
var och en av de närmast föregående
fyra kalendermånaderna.
Avdrag enligt andra stycket får inte
göras om orsaken till att villkoren
enligt första stycket inte är uppfyllda är
att personen har fått ändrade arbetsuppgifter.
31 §
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till
en person som arbetar med forskning
och utveckling ska avdrag göras med
10 procent av avgiftsunderlaget för
denna person. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det
sammanlagda avdraget för samtliga
personer som arbetar med forskning
och utveckling får inte överstiga
37 500 kronor.
Om flera avgiftsskyldiga ingår i en
koncern, ska de vid bedömningen av
avdragsrätten enligt första stycket anses
som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i
sådant fall i första hand göras av
moderföretaget. Till den del avdraget
inte kan utnyttjas av moderföretaget,
får det utnyttjas av dotterföretagen i
den
ordning
moderföretaget
bestämmer.

2 Tidigare 2 kap. 30 § upphävd genom 2006:1345.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2013.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter
Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss den
18 april 2013

Föreslagen lydelse

11 §
Influtna arbetsgivaravgifter ska
Influtna arbetsgivaravgifter ska
fördelas mellan avgiftsändamålen
fördelas mellan avgiftsändamålen
enligt beslut om arbetsgivaravgifter
enligt beslut om arbetsgivaravgifter
som följer av 53 kap. skatteförsom följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag
farandelagen (2011:1244). Avdrag
som görs enligt 5 § lagen
som görs enligt 2 kap. 31 §
(2001:1170) om särskilda avdrag i
socialavgiftslagen (2000:980), avdrag
vissa fall vid avgiftsberäkningen
som görs enligt 5 § lagen (2001:1170)
enligt lagen (1994:1920) om allmän
om särskilda avdrag i vissa fall vid
löneavgift och socialavgiftslagen
avgiftsberäkningen enligt lagen
(2000:980) och avdrag som görs
(1994:1920) om allmän löneavgift
enligt 12 § lagen (2013:000) om
och socialavgiftslagen (2000:980)
avdrag vid verksamhet i nystartszon
och avdrag som görs enligt 12 §
ska
i
första
hand
avse
lagen (2013:000) om avdrag vid
arbetsmarknadsavgiften och därefter
verksamhet i nystartszon ska i första
sjukförsäkringsavgiften,
föräldrahand avse arbetsmarknadsavgiften
försäkringsavgiften,
arbetsskadeoch därefter i angiven ordning
avgiften och efterlevandepensionssjukförsäkringsavgiften,
föräldraavgiften.
försäkringsavgiften,
arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.
Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och
räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om fördelningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa
fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen (2000:980)
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast före 7 § en
ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Vid beräkning av den allmänna
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften
och
arbetsgivarlöneavgiften
och
arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa
avgifterna ska från summan av dessa
avgifter avdrag göras med 10 procent
avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. För den del av
av avgiftsunderlaget. För den del av
underlaget som arbetsgivaravgifterna
underlaget som arbetsgivaravgifterna
beräknas på enligt 2 kap. 28 §
beräknas på enligt 2 kap. 28 §
socialavgiftslagen (2000:980) får
socialavgiftslagen (2000:980) eller
avdraget inte medföra att dessa
som avdrag ska beräknas på enligt 2
avgifter understiger ålderspensionskap. 31 § socialavgiftslagen, får
avgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
avdraget inte medföra att dessa
Sammanlagt får avdrag göras med
avgifter
understiger
åldershögst 7 100 kronor. Avdraget ska i
pensionsavgiften enligt 2 kap. 26 §
första hand göras från den allmänna
samma lag. Sammanlagt får avdrag
löneavgiften.
göras med högst 7 100 kronor.
Avdraget ska i första hand göras från
den allmänna löneavgiften.
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska
endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.
Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, ska de vid
bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en
avgiftsskyldig. Avdraget ska i sådant fall i första hand göras av
moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får
det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.
Kombination av avdrag
7§
Om avdrag ska göras både enligt
denna lag och enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen (2000:980), ska
avdrag i första hand göras enligt 2 kap.
31 § socialavgiftslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1Senaste lydelse 2008:1268.
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5.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2013-05-30

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson
samt justitieråden Per Virdesten och Margit
Knutsson.
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med forskning och
utveckling
Enligt en lagrådsremiss den 23 maj 2013
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980),
2. lag om ändring i lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter,
3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om
särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
och socialavgiftslagen (2000:980).

behov av en sådan gemensam term och anser att
den närmast skapar oklarhet beträffande
avdragsrätten. Regleringen skulle vinna i klarhet
om bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§ utformas
så att de avser personer som arbetar med
forskning eller utveckling.
2 kap. 30 §
Av första stycket framgår att avdragsrätten
förutsätter att personen har arbetat med
forskning eller utveckling i viss minsta
omfattning hos en och samma arbetsgivare.
Ordet arbetsgivare används bara på ett par
ställen i socialavgiftslagen (1 kap. 8 § och 2 kap.
15 §). I stället används genomgående uttrycket
avgiftsskyldig som beteckning på den som är
skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Av
författningskommentaren framgår också att det
är den avgiftsskyldige som avses. Mot denna
bakgrund förordar Lagrådet att ”en och samma
arbetsgivare” byts ut mot ”den avgiftsskyldige”.
2 kap. 31 §

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
departementssekreteraren Elisabeth Sheikh och
rättssakkunniga Johanna Mihaic.

Av lagtexten bör framgå att bestämmelsen
endast avser sådana koncernföretag som
uppfyller villkoren för att få göra avdrag.

Förslagen
Lagrådet:

Övriga lagförslag

föranleder

följande

yttrande

av

Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen
1 kap. 11 § och 2 kap. 29–31 §§
I lagrådsremissen föreslås att det införs en rätt
till avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning och
utveckling. Av motiven framgår att det inte är
någon förutsättning för avdrag att personen i
fråga arbetat med både forskning och utveckling
utan det är tillräckligt att arbetet avsett endera.
Trots detta talas det i de bestämmelser som
reglerar avdragsrätten (2 kap. 29–31 §§) om
personer som arbetat med forskning och
utveckling när det alltså i själva verket handlar
om forskning eller utveckling. Förklaringen till
det valda uttryckssättet står att finna i 1 kap.
11 §, som innehåller en definition av den för
forsknings- och utvecklingsarbeten gemensamma termen ”forskning och utveckling”.
Lagrådet kan svårligen se att det finns något
16

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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1.

Sammanfattning av betänkandet
Moderniserade skatteregler för
ideell sektor

Stiftelseoch
föreningsskatteutredningen
föreslår att lika regler ska gälla för stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund.
Förslaget utgår från de bestämmelser som i dag
gäller för föreningar och trossamfund men har
fått en anpassad och moderniserad utformning.
Utredningens förslag bygger på begreppet
allmännyttigt ändamål. Någon legaldefinition av
begreppet allmännytta föreslås inte av utredningen. I stället görs en exemplifierande
uppräkning, liknande den som i dag gäller för de
ideella föreningarna, av vad som är att anse som
allmännyttiga ändamål. Med hänsyn till att
enhetliga bestämmelser om ändamål som kan
föranleda skattebefrielse föreslås för stiftelser,
föreningar och trossamfund har utredningen
gjort en översyn och komplettering av den i dag
gällande lagtexten. Syftet har varit att söka
åstadkomma en exemplifiering som är anpassad
till dagens samhälle och som kan tillämpas även
framgent.
Ändamålen hjälpverksamhet bland behövande
och stärka Sveriges försvar under samverkan
med militär eller annan myndighet föreslås få
annan benämning och också något vidare
innebörd och benämns nu social hjälpverksamhet respektive fredsbefrämjande verksamhet. Även ändamålet vård och uppfostran av
barn har moderniserats och fått en något vidare
innebörd. Detta ändamål benämns nu omsorg
om barn och ungdom.
Även stiftelser kommer fortsättningsvis att
kunna ha ett ändamål som gynnar kultur, idrott,
politisk verksamhet och religiös verksamhet.
Ändamålen att främja utbildning och vetenskaplig forskning är oförändrade. Två nya
ändamål har intagits i den exemplifierande
uppräkningen, nämligen miljövård och sjukvård.
När det gäller ändamålet miljövård – som i sig
innefattar naturvård – har detta blivit ett så
centralt område i dagens samhälle att det är
utredningens uppfattning att det inte kan lämnas
utanför en exemplifierande uppräkning av vad
som är allmännyttiga ändamål. Ändamålet
sjukvård har i nu gällande rätt sin motsvarighet i
bestämmelserna om skattebefrielse för verksamhet som bedrivs av sjukvårdsinrättningar.
Utredningens förslag innebär att en ideell
organisation själv ska kunna bedriva allmän-

nyttig verksamhet men också stödja annan
allmännyttig organisation som bedriver sådan
verksamhet. Detta uttrycks genom att termen
främja konsekvent har valts för att ange hur
organisationens allmännyttiga verksamhet kan
fullgöras. Detta innebär bl.a. att en stiftelse
fortsättningsvis
ska
kunna
gynna
en
allmännyttig verksamhet som bedrivs av en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund.
Däremot föreslår utredningen inte någon
lagreglering av den så kallade förvaltarsmitta som
i fast praxis godtagits för stiftelser förvaltade av
stat och kommun. Det öppenhetskrav som gäller
för ideella föreningar och registrerade
trossamfund behåller sin innebörd, men
lagtexten har förtydligats.
Utredningens förslag för såväl fullföljdskravet
som verksamhetskravet bygger på den reglering
som gäller i dag, men har förtydligats i vissa
avseenden. Bestämmelserna har också kompletterats för att öka rättssäkerheten vid tillämpningen. För verksamhetskravet innebär detta att
det direkt av lagtexten framgår att den
bedömning som ska göras inte måste ske isolerat
för det enskilda beskattningsåret. Det finns
enligt förslaget utrymme för en mindre avvikelse
från kravet förutsatt att avvikelsen kan antas vara
tillfällig.
Fullföljdskravet har fått en utformning som
till stora delar är hämtad från Regeringsrättens
avgörande i rättsfallet om Stiftelsen Stockholms
Sjömanshem (RÅ 2001 ref. 17). I lagtexten anges
nu direkt vad som ska räknas med vid
fullföljdsberäkningen. Bestämmelsen har även
gjorts mer flexibel avseende den tidsperiod som
ska ligga till grund för bedömningen. För att
möjliggöra för framförallt stiftelser, som inte
uppfyllt kraven för inskränkt skattskyldighet
och på grund av detta under ett eller flera år varit
oinskränkt skattskyldiga, att återinträda som
inskränkt skattskyldiga får den skatt som betalas
till följd härav medräknas vid fullföljdsberäkningen.
Utredningen föreslår också att den dispensmöjlighet som finns från fullföljdskravet vid
olika slag av investeringar ska tas bort. Grunden
till detta förslag är att denna dispensmöjlighet i
praktiken utnyttjas i mycket liten omfattning
men också en strävan mot förenklade regler.
Utredningen föreslår att särbestämmelserna i
7 kap. 15–18 §§ inkomstskattelagen ska upphävas. Förslaget bygger i stället på generella
undantagsregler kopplade inte till ett visst
5
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subjekt utan till den verksamhet som bedrivs.
Detta innebär att många av de uppräknade
subjekten kan hänföras till de föreslagna
gemensamma bestämmelserna om undantag från
beskattning för allmännyttig verksamhet. För
subjekt som har myndighetsuppdrag eller som
beskattas på annat sätt samt för tryggandeorganisationer föreslås särregleringar.
Utredningen föreslår att det fortsättningsvis
inte ska finnas några särregler för beskattning av
löpande fastighetsinkomster. För inkomster från
så kallade specialbyggnader, där ägaren av
byggnaden i övrigt inte är föremål för
skattegynnande, föreslås att vanliga regler ska
gälla vid beskattningen. Detta innebär att vissa
fastighetsägare kommer att bli beskattade för ett
eventuellt överskott av användningen av
fastigheten. Detta förslag är systematiskt helt
korrekt eftersom undantagande från beskattning
av vanliga inkomster av näringsverksamhet hos
t.ex. aktiebolag inte kan försvaras på saklig
grund.
Utredningen föreslår också en ändring i
fastighetstaxeringslagen som innebär att
uppräkningen (en form av katalog) i 3 kap. 4 §
tas bort och att hänvisning i stället sker till de
allmänna reglerna om undantag från beskattning
i inkomstskattelagen.
Utredningen föreslår att inkomst från sådan
näringsverksamhet som en ideell organisation
kan bedriva som ett direkt led i sin allmännyttiga
verksamhet eller med naturlig anknytning till
denna även fortsättningsvis ska var skattefri. I
lagtexten sammanfattas detta förhållande genom
att endast begreppet naturlig anknytning
används. Även stiftelser ska uttryckligen
omfattas av denna undantagsbestämmelse.
Någon förändring av omfattningen är inte
avsedd. Begreppet hävd, vilket är ålderdomligt
och låser fast tillämpningen i gamla former,
föreslås slopat till förmån för en mer modern
finansieringsform. Inom den ramen ryms också
det som i nu gällande rätt räknas som hävdvunna
inkomster. Dessa inkomster kan numera också i
hög grad sägas ha naturlig anknytning till
föreningens eller samfundets verksamhet.
Utredningens förslag till ny finansieringsform
innebär följande. Ideella föreningar och
registrerade trossamfund tillåts ha skattefria
inkomster från näringsverksamhet som utgör
rena finansieringskällor för den allmännyttiga
verksamheten. Detta gäller om intäkterna i
finansieringsverksamheten inte överstiger en
6

fjärdedel av organisationens samtliga intäkter.
För stiftelser föreslås inte motsvarande möjlighet att bedriva rent finansierande verksamhet.
Som
en
följd
av
att gemensamma
undantagsbestämmelser föreslås gälla även för
t.ex. akademier och vissa studentkårer och
studentnationer föreslås att dessa kategorier
omfattas av samma skyldighet att redovisa hur
de bedriver sin allmännyttiga verksamhet. Ett
krav på att även dessa ska lämna särskild uppgift
enligt lagen om självdeklarationer och
kontrolluppgifter föreslås därför.
Utredningen föreslår att det grundavdrag som
till belopp varit oförändrat från 1984 års taxering
uppräknas till dagens penningvärde, vilket
motsvarar 30 000 kr. Dessutom föreslås att
studentkårer och studentnationer samt deras
samarbetsorgan ges rätt till grundavdrag. Skälet
till detta är att de inte ska missgynnas i
förhållande till övriga studerandeorganisationer
som behandlas som ideella föreningar.
Utredningen föreslår att de nya reglerna ska
träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas
första gången vid 2012 års taxering.
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2.

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 1
Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)
dels att 7 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 11 kap. 47 §, 29 kap. 2 § och 63 kap. 11 § ska
ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 63 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 15 kap. 11 § och 16 kap.
37 §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 15 kap. 11 § och 16 kap. 37 § ska införas nya
rubriker av följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7§
Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten.
Denna ska beräknas på följande sätt.
Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna
avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är
den taxerade och den beskattningsbara inkomsten.
För sådana ideella föreningar och
För sådana ideella föreningar och
registrerade trossamfund som uppregistrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 7 § första stycket
fyller kraven i 7 kap. 5 § samt för
minskas den taxerade inkomsten
sådana studentkårer, nationer och
med grundavdrag. Det belopp som
samarbetsorgan som avses i 7 kap. 12 §
återstår är den beskattningsbara
och som uppfyller där ställda krav
inkomsten.
minskas den taxerade inkomsten
med grundavdrag. Det belopp som
återstår är den beskattningsbara
inkomsten.
3 kap.
1§
Detta kapitel gäller för fysiska personer.
Det finns bestämmelser om
– obegränsat skattskyldiga i 3–16 §§,
– begränsat skattskyldiga i 17–21 §§, och
– skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska inkomster i
22 och 23 §§.
För dödsbon finns särskilda bestämmelser i 4 kap.
I 7 kap. 21 § finns bestämmelser om
att ägare av vissa fastigheter inte är
skattskyldiga
för
inkomst
av
fastigheten.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
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Föreslagen lydelse
7 kap.
Vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra
juridiska personer
Innehåll
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för
– staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §,
– arbetslöshetskassor, vissa personalstiftelser samt stiftelser, aktiebolag eller
andra juridiska personer som har till uppgift att lämna vissa ersättningar i 3 §,
– aktiebolag eller andra juridiska personer som är skattskyldiga enligt lagen
(1991:1482) om lotteriskatt i 4 §,
– stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund i 5–11 §§, och
– vissa andra juridiska personer i 12–14 §§.
Vad som sägs om ett registrerat trossamfund gäller i tillämpliga delar även
för självständiga organisatoriska delar av sådant samfund.
I fråga om begränsat skattskyldiga gäller bestämmelserna de inkomster som
de är skattskyldiga för enligt 6 kap.
Undantagna juridiska personer
2§

Undantagna från skattskyldighet är
1. staten,
2. landsting, kommuner och kommunalförbund,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., och
4. samordningsförbund enligt 4 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns
bestämmelser om avkastningsskatt för pensionsstiftelser.
3§
Följande juridiska personer är undantagna från skattskyldighet bara om de
uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver avsedd verksamhet:
1. arbetslöshetskassor,
2. personalstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och vars ändamål uteslutande är att lämna understöd vid
arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,
3. stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare
och arbetstagare med ändamål att lämna avgångsersättning till friställda
arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit
uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning,
företagsnedläggning eller rationalisering av företags verksamhet eller med
ändamål att lämna permitteringslöneersättning, och
4. aktiebolag och andra juridiska personer som uteslutande har till uppgift
att lämna permitteringslöneersättning.
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4§
Aktiebolag och andra juridiska personer som är skattskyldiga enligt lagen
(1991:1482) om lotteriskatt är undantagna från skattskyldighet för verksamhet som beskattas enligt den lagen.
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund
Skattskyldighet
5§
En stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som
uppfyller kraven i 6–11 §§ är skattskyldig bara för inkomst av sådan
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.
Om kraven i första stycket är uppfyllda föreligger dock inte skattskyldighet
för
– kapitalvinster och kapitalförluster, och
– inkomster som har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.
En förening eller ett trossamfund är inte heller skattskyldig för inkomster
från verksamheter som utgör finansieringskällor för den allmännyttiga
verksamheten till den del intäkterna från finansieringskällorna inte överstiger
en fjärdedel av samtliga intäkter hos föreningen eller samfundet.
Ändamålskravet
6§
Stiftelsen, föreningen eller trossamfundet ska ha ett eller flera allmännyttiga
ändamål. Med allmännyttigt ändamål avses att främja
– fredsbefrämjande verksamhet,
– idrott,
– kultur,
– miljövård,
– omsorg om barn och ungdom,
– politisk verksamhet,
– religiös verksamhet,
– sjukvård,
– social hjälpverksamhet,
– utbildning,
– vetenskaplig forskning, eller
– andra därmed likvärdiga ändamål.
Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda
personer. Inte heller får de vara begränsade till föreningens eller
trossamfundets medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska
intressen.
Verksamhetskravet
7§
Stiftelsen, föreningen eller trossamfundet ska i den verksamhet som bedrivs
uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodose sådana ändamål som avses
i 6 §. Kravet ska anses uppfyllt även om verksamheten i mindre utsträckning
avviker härifrån, om avvikelsen kan antas vara tillfällig.
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Fullföljdskravet
8§
Stiftelsen, föreningen eller trossamfundet ska i skälig omfattning använda
sina intäkter för verksamhet som tillgodoser allmännyttiga ändamål enligt 6 §.
Skatt som betalats med stöd av 22 kap. 5 § ska beaktas vid bedömning av
fullföljdskravet.
Kravet i första stycket ska anses uppfyllt även om stiftelsen, föreningen
eller trossamfundet under något eller några år inte har bedrivit verksamhet i
tillräcklig omfattning, om detta förhållande kan anses vara tillfälligt. Vid
denna bedömning ska beaktas hur kravet uppfyllts tidigare och innevarande år
samt förutsättningarna för att det kommer att uppfyllas under det närmast
följande året.
9§
Vid tillämpning av 8 § första stycket ska följande intäkter tas med vid
beräkning av fullföljdskravet:
1. intäkter som enligt 5 § undantas från beskattning med undantag för
kapitalvinster,
2. medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga
verksamheten,
3. bidrag från stat och kommun som inte utgör näringsbidrag, och
4. förvärv på grund av testamentariska förordnanden, gåvor och andra
bidrag från enskilda.
Vid beräkning av fullföljdskravet ska intäkterna i första stycket minskas
med kostnader för att förvärva och bibehålla intäkterna, med undantag för
kapitalförluster.
Förvärv, gåvor och bidrag som avses i första stycket 3 och 4 ska räknas med
endast om det framgår av omständigheterna att avsikten är att de ska användas
direkt för verksamheten.
Öppenhetskravet
10 §
En ideell förening eller ett registrerat trossamfund får inte vägra någon
inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till
arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.
11 §
Ideella föreningars central-, distrikts- eller samarbetsorganisationer anses
som öppna om dess medlemmar utgörs av sådana lokala föreningar som
uppfyller kraven i 10 §.
Registrerade trossamfund eller självständiga organisatoriska delar av ett
samfund anses som öppna om den del av trossamfundet där
medlemsantagning sker uppfyller kraven i 10 §.
Vissa andra juridiska personer
12 §
Följande juridiska personer är skattskyldiga enligt de bestämmelser som
gäller för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund i 5–11 §§ i
tillämpliga delar:
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– sådana domkyrkor, lokalkyrkor eller dylikt som hör till Svenska kyrkan, i
deras egenskap av ägare till vissa tillgångar som är avsedda för Svenska kyrkans
verksamhet,
– hushållningssällskap med stadgar som har fastställts av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämt,
– akademier, och
– studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som
sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med
stöd av högskolelagen ansvarar för.
13 §
Understödsföreningar är skattskyldiga bara för inkomst på grund av
innehav av sådan fastighet som inte förvaltas i livförsäkringsverksamhet.
Med understödsförening avses också europakooperativ som bedriver
motsvarande verksamhet.
I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns bestämmelser om avkastningsskatt för understödsföreningar.
14 §
Producentorganisationer är undantagna från skattskyldighet för inkomst
som avser marknadsreglering enligt lagen (1994:1709) om EG:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
47 §
Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas upp
till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det
utbetalade beloppet.
Som inkomst ska inte heller tas
Som inkomst ska inte heller tas
upp sådana periodiska understöd
upp sådana periodiska understöd
som betalas ut från en stiftelse som
som betalas ut från en stiftelse, en
är undantagen från skattskyldighet
ideell förening eller ett registrerat
enligt 7 kap. 3–6 §§ eller från en ideell
trossamfund som är undantagen från
förening som har till uppgift att främja
skattskyldighet enligt 7 kap. 5 §.
de ändamål som anges i 7 kap. 4 §, om
Detta gäller dock bara om
föreningen uppfyller övriga villkor i
utbetalningen görs för att fullfölja
7 kap. 7–13 §§ för undantag helt eller
något av de ändamål som anges i 7
delvis från skattskyldighet. Detta
kap. 6 §.
gäller dock bara om utbetalningen
görs för att fullfölja något av de
ändamål som anges i 7 kap. 4 §.
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15 kap.

Myndighetsuppgifter

11 §
Som skattepliktig inkomst räknas
inte ersättning som erhålls på grund av
fullgörande av myndighetsuppgifter.
16 kap.

Myndighetsuppgifter

37 §
Utgift hänförlig till sådan ersättning
som avses i 15 kap. 11 § får inte dras
av.
29 kap.
2 §2
Med näringsbidrag avses stöd utan
Med näringsbidrag avses stöd utan
återbetalningsskyldighet som lämnas
återbetalningsskyldighet som lämnas
till en näringsidkare för näringstill en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska
verksamheten av staten, Europeiska
gemenskaperna, landsting, komgemenskaperna, landsting, kommuner, juridiska personer som avses
muner, juridiska personer som avses
i 7 kap. 16, 17 och 20 §§ och
i 7 kap. 14 § och allmänningsskogar
allmänningsskogar
enligt
lagen
enligt
lagen
(1952:167)
om
(1952:167) om allmänningsskogar i
allmänningsskogar i Norrland och
Norrland och Dalarna.
Dalarna. Även stöd som lämnas av en
juridisk person som omfattas av
bestämmelserna i 15 kap. 11 § räknas
som näringsbidrag till den del det
härrör från sådan verksamhet som
utgör fullgörande av myndighetsuppgifter.
Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap.22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första
stycket,
3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till
sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, och
4. stöd enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om stödet
inte
– redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
– avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

2 Senaste lydelse 2008:816.
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Ideella föreningar

63 kap

Ideella föreningar, registrerade
trossamfund och vissa studerandesammanslutningar

11 §
Ideella föreningar och registrerade
Ideella föreningar och registrerade
trossamfund som uppfyller kraven i
trossamfund som uppfyller kraven i
7 kap. 7 § första stycket har rätt till
7 kap. 5 § samt sådana studentkårer,
grundavdrag med 15 000 kronor.
nationer och samarbetsorgan som
avses i 7 kap. 12 § och som uppfyller
där ställda krav har rätt till
grundavdrag med 30 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången
vid 2012 års taxering.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 5 § om beskattning för uttag ur näringsverksamhet ska inte tillämpas om en stiftelse vid ikraftträdandet blir
skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. till följd av införandet av kapitlet i
dess nya lydelse.
3. För en stiftelse eller en ideell förening, som har bildats före
ikraftträdandet och som enligt en vid ikraftträdandet gällande föreskrift i
stiftelseförordnandet eller stadgarna har till syfte att främja nordiskt
samarbete, ska detta ändamål anses kvalificerat enligt 7 kap. 6 §.
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Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
ska ha följande lydelser.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4 §1
Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt
markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och
avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den
till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:
1. kyrkor samt barmhärtighets1. sådana särskilda rättssubjekt
inrättningar som avses i 7 kap. 15 §
som avses i 10 § första stycket lagen
inkomstskattelagen (1999:1229) samt
(1998:1592) om införande av lagen
sådana särskilda rättssubjekt som
(1998:1591) om Svenska kyrkan
avses i 10 § första stycket lagen
(1998:1592) om införande av lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan
2. stiftelser, ideella föreningar och
2. stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som uppregistrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 3 § första stycket
fyller kraven i 7 kap. 5 § inkomstrespektive i 7 kap. 7 § första stycket
skattelagen (1999:1229) samt sådana
inkomstskattelagen
juridiska personer som avses i 7 kap.
12 § samma lag och
3. akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, Apotekarsocietetens stiftelse för
främjande av farmacins utveckling
m.m., stiftelsen Sveriges sjömanshus
4. sådana studentkårer, nationer
och samarbetsorgan som avses i 7 kap.
16 § inkomstskattelagen och
3. utländska staters beskickningar.
5. utländska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5
utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
fastighetstaxeringen år 2012.

1 Lydelse enligt prop. 2008/09:154.
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Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
17 §1

Eftertaxering får också ske
1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,
2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter saknats eller varit
felaktig,
3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 §
andra stycket 1–5,
4. när en förening eller ett registrerat
trossamfund inte har genomfört en
investering inom den tid som har
föreskrivits i ett sådant beslut som
avses i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) eller inte har iakttagit ett
annat villkor i beslutet,
4. när en ändring i ett taxerings5. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift enligt
beslut föranleds av en uppgift enligt
3 kap. 9 a §, 19 a §, eller 5 kap. 2 §
3 kap. 9 a §, 19 a §, eller 5 kap. 2 §
lagen om självdeklarationer och
lagen om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, och
kontrolluppgifter, och
5. när en ändring i ett taxerings6. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift som
beslut föranleds av en uppgift som
har lämnats eller skulle ha lämnats
har lämnats eller skulle ha lämnats
enligt 3 kap. 21 a § lagen om
enligt 3 kap. 21 a § lagen om
självdeklarationer och kontrolluppsjälvdeklarationer och kontrolluppgifter.
gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången
vid 2012 års taxering.
2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 17 § ska tillämpas på sådana beslut som avses
i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som har meddelats före den
1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2007:1253.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 7 § samt 5 kap. 1 § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §1
I de särskilda uppgifterna lämnas uppgifter för
1. bedömning av stiftelsers och
1. bedömning av stiftelsers, ideella
föreningars skattskyldighet enligt
föreningars, registrerade trossamfunds
inkomstskattelagen (1999:1229),
samt i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229)
angivna
juridiska
personers skattskyldighet enligt den
lagen,
2. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) av delägare i svenska
handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i, samt
4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när
ersättningsbostaden är belägen utomlands.
Bestämmelser om skyldighet att lämna särskilda uppgifter finns i 5 kap.
2 kap.
7 §2
Särskild självdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra
liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande
eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska
intressen,
2. sådana ideella föreningar som
2. sådana ideella föreningar och
avses i 7 kap. 7 § inkomstskatteregistrerade trossamfund som avses i
lagen (1999:1229) och av sådana
7 kap. 5 § inkomstskattelagen
trossamfund som avses i 7 kap. 14 §
(1999:1229) samt sådana studentden lagen, om intäkterna under
kårer, nationer och samarbetsorgan
beskattningsåret
har
överstigit
som avses i 7 kap. 12 § samma lag,
grundavdraget enligt 63 kap. 11 §
om intäkterna under beskattningssamma lag,
året har överstigit grundavdraget
enligt 63 kap. 11 § samma lag,
3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av
dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om
intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har
uppgått till minst 100 kronor,

1 Senaste lydelse 2006:1521.
2 Senaste lydelse 2007:1409.
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4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,
5. fondbolag eller förvaringsinstitut för varje av bolaget eller institutet
förvaltad investeringsfond, samt
6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för
skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representationen.
5 kap.
1 §3
Stiftelser, ideella föreningar och
Stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som är
registrerade trossamfund som avses i
undantagna från skattskyldighet för
7 kap. 5 § inkomstskattelagen
inkomst ska lämna särskilda upp(1999:1229) och sådana studentkårer,
gifter om
nationer och samarbetsorgan som
avses i 7 kap. 12 § samma lag som är
undantagna från skattskyldighet för
inkomst ska lämna särskilda uppgifter om
1. intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har avslutats närmast
före taxeringsåret,
2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt
3. övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av frågan om
undantag från skattskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid
2012 års taxering.

3 Senaste lydelse 2007:1409.
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Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
19 §
En ersättning till en idrottsEn ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening
utövare från en sådan ideell förening
som avses i 7 kap. 5–11 §§
som avses i 7 kap. 7–13 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) och
inkomstskattelagen (1999:1229) och
som har till huvudsakligt syfte att
som har till huvudsakligt syfte att
främja idrottslig verksamhet är
främja idrottslig verksamhet är
avgiftsfri, om ersättningen från
avgiftsfri, om ersättningen från
föreningen under året inte har
föreningen under året inte har
uppgått till ett halvt prisbasbelopp
uppgått till ett halvt prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
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Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
8 §1
Som yrkesmässig verksamhet
Som yrkesmässig verksamhet
räknas inte en verksamhet som
räknas inte en verksamhet som
bedrivs av en ideell förening eller ett
bedrivs av en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund, när inkomsregistrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan
ten av verksamheten utgör sådan
inkomst av näringsverk-samhet för
inkomst av näringsverk-samhet för
vilken skattskyldighet inte föreligger
vilken skattskyldighet inte föreligger
för föreningen eller trossamfundet
för föreningen enligt 7 kap. 7 § första
enligt 7 kap. 5 § inkomstskattelagen
och andra stycket eller för
(1999:1229).
trossamfundet
enligt
14
§
inkomstskattelagen (1999:1229).
Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan
förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1999:1283.
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Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 kap.
3 §1

Skatteavdrag ska inte göras, om
Skatteavdrag skall inte göras, om
1. ersättningen är mindre än 100 kronor,
2. det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till
mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,
3. utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren
understiger 10 000 kronor under inkomståret och
a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven
näringsverksamhet,
c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse
som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d lagen (1962:381) om allmän
försäkring, samt
d) det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 §
föräldrabalken,
4. ersättningen betalas ut till en
4. ersättningen betalas ut till en
idrottsutövare av en sådan ideell
idrottsutövare av en sådan ideell
förening som avses i 7 kap. 7 § första
förening som avses i 7 kap. 5 §
stycket
inkomstskattelagen
inkomstskattelagen (1999:1229) och
(1999:1229) och som har till
som har till huvudsakligt syfte att
huvudsakligt syfte att främja
främja idrottslig verksamhet och
idrottslig
verksamhet
och
ersättningen under inkomståret
understiger ett halvt prisbasbelopp
ersättningen under inkomståret
enligt lagen om allmän försäkring,
understiger ett halvt prisbasbelopp
enligt lagen om allmän försäkring,
5. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i bolaget,
6. ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom
totalförsvaret, eller
7. ersättningen är sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §
inkomstskattelagen till mottagare som debiterats preliminär skatt för
inkomståret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1999:1300.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
2 §1
Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som en
försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete här i landet,
antingen såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av
anställning) eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Som
inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete räknas inte
inkomst som avses i 10 kap. 3 § 1–3 inkomstskattelagen (1999:1229) eller
sådan ersättning som anges i 1 § första stycket 1–5 och fjärde stycket lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Som inkomst av
annat förvärvsarbete räknas inte sådan ersättning enligt gruppsjukförsäkring
eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada som enligt 2 § första stycket lagen
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda
skatt. Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av Försäkringskassan.
Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för
sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Vid beräkning av sjukpenningVid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från
grundande inkomst bortses från
sådan inkomst av anställning och
sådan inkomst av anställning och
annat förvärvsarbete som överstiger
annat förvärvsarbete som överstiger
sju och en halv gånger prisbassju och en halv gånger prisbasbeloppet. Det belopp som sålunda
beloppet. Det belopp som sålunda
ska undantas ska i första hand räknas
ska undantas ska i första hand räknas
av från inkomst av annat förvärvsav från inkomst av annat förvärvsarbete. Ersättning för utfört arbete i
arbete. Ersättning för utfört arbete i
annan form än pension räknas som
annan form än pension räknas som
inkomst av anställning, såvida
inkomst av anställning, såvida
ersättningen under ett år uppgår till
ersättningen under ett år uppgår till
minst 1 000 kronor, även om
minst 1 000 kronor, även om
mottagaren inte är anställd hos den
mottagaren inte är anställd hos den
som utger ersättningen. I nu angivna
som utger ersättningen. I nu angivna
fall ska den som utför arbetet anses
fall ska den som utför arbetet anses
såsom arbetstagare och den som
såsom arbetstagare och den som
utger ersättningen såsom arbetsutger ersättningen såsom arbetsgivare. Kan ersättning för arbete för
givare. Kan ersättning för arbete för
någon annans räkning under året inte
någon annans räkning under året inte
antas uppgå till minst 1 000 kronor,
antas uppgå till minst 1 000 kronor,
ska ersättningen från denne inte tas
ska ersättningen från denne inte tas
med vid beräkningen av den
med vid beräkningen av den
sjukpenninggrundande inkomsten i
sjukpenninggrundande inkomsten i
annat fall än då den utgör inkomst av
annat fall än då den utgör inkomst av
näringsverksamhet. Vid beräkning av
näringsverksamhet. Vid beräkning av

1 Senaste lydelse 2008:861.
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sjukpenninggrundande inkomst av
sjukpenninggrundande inkomst av
anställning ska bortses från ersättanställning ska bortses från ersättning som enligt 2 a § ska anses som
ning som enligt 2 a § ska anses som
inkomst av annat förvärvsarbete
inkomst av annat förvärvsarbete
samt ersättning som idrottsutövare
samt ersättning som idrottsutövare
får från sådan ideell förening som
får från sådan ideell förening som
avses i 7 kap. 7 § första stycket
avses i 7 kap. 5 § inkomstskattelagen
inkomstskattelagen (1999:1229) och
(1999:1229) och som har till huvudsom har till huvudsakligt syfte att
sakligt syfte att främja idrottslig
främja idrottslig verksamhet, om
verksamhet, om ersättningen från
ersättningen från föreningen under föreningen under året inte kan antas
året inte kan antas uppgå till minst
uppgå till minst ett halvt
ett
halvt
prisbasbelopp.
Vid
prisbasbelopp. Vid beräkning av
beräkning av sjukpenninggrundande
sjukpenninggrundande inkomst av
inkomst av anställning bortses även
anställning bortses även från
från ersättning från en stiftelse som
ersättning från en stiftelse som har
har till väsentligt ändamål att
till väsentligt ändamål att tillgodose
tillgodose ekonomiska intressen hos
ekonomiska intressen hos dem som
dem som är eller har varit anställda
är eller har varit anställda hos en
hos en arbetsgivare som lämnat
arbetsgivare som lämnat bidrag till
bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller
stiftelse) eller från en annan juridisk
från en annan juridisk person med
person med motsvarande ändamål,
motsvarande ändamål, om ersättom ersättningen avser en sådan
ningen avser en sådan anställd och
anställd och inte utgör ersättning för
inte utgör ersättning för arbete för
den juridiska personens räkning.
arbete för den juridiska personens
Detta gäller dock endast om de
räkning. Detta gäller dock endast om
bidrag arbetsgivaren lämnat till den
de bidrag arbetsgivaren lämnat till
juridiska personen varit avsedda att
den juridiska personen varit avsedda
vara bundna under minst tre
att vara bundna under minst tre
kalenderår och att på likartade villkor
kalenderår och att på likartade villkor
tillkomma en betydande del av de
tillkomma en betydande del av de
anställda. Om arbetsgivaren är ett
anställda. Om arbetsgivaren är ett
fåmansföretag eller ett fåmansfåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag ska vid beräkningen
handelsbolag ska vid beräkningen
inte bortses från ersättning som den
inte bortses från ersättning som den
juridiska personen lämnar till sådan
juridiska personen lämnar till sådan
företagsledare eller delägare i
företagsledare eller delägare i föreföretaget eller en person som är
taget eller en person som är
närstående till någon av dem. Med
närstående till någon av dem. Med
fåmansföretag, fåmanshandelsbolag,
fåmansföretag, fåmanshandelsbolag,
företagsledare och närstående person
företagsledare och närstående person
avses detsamma som i inkomstavses detsamma som i inkomstskattelagen. Vid beräkning av sjukskattelagen. Vid beräkning av sjukinkomst
av
inkomst
av
penninggrundande
penninggrundande
anställning ska alltid bortses från
anställning ska alltid bortses från
ersättning från en vinstandelsstiftelse
ersättning från en vinstandelsstiftelse
som härrör från bidrag som arbetssom härrör från bidrag som arbetsgivaren lämnat under åren 1988–
givaren lämnat under åren 1988–
1991.
1991.
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning bortses
även från ersättning från en stiftelse som har till väsentligt ändamål att
tillgodose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos
22
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en arbetsgivare som lämnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller från
en annan juridisk person med motsvarande ändamål, om ersättningen avser en
sådan anställd och inte utgör ersättning för arbete för den juridiska personens
räkning. Detta gäller dock endast om de bidrag arbetsgivaren lämnat till den
juridiska personen varit avsedda att vara bundna under minst tre kalenderår
och att på likartade villkor tillkomma en betydande del av de anställda. Om
arbetsgivaren är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag ska vid
beräkningen inte bortses från ersättning som den juridiska personen lämnar
till sådan företagsledare eller delägare i företaget eller en person som är
närstående till någon av dem. Med fåmansföretag, fåmanshandelsbolag,
företagsledare och närstående person avses detsamma som i inkomstskattelagen. Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning
ska alltid bortses från ersättning från en vinstandelsstiftelse som härrör från
bidrag som arbetsgivaren lämnat under åren 1988–1991.
Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten ska, där
förhållandena inte är kända för Försäkringskassan, grundas på de upplysningar
som Försäkringskassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes
arbetsgivare eller som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering
gjorts av den försäkrades inkomst. Semesterlön får inte inräknas i den
sjukpenninggrundande inkomsten till högre belopp än vad som skulle ha
utgivits i lön för utfört arbete under motsvarande tid. En liknande
begränsning ska gälla semesterersättning. Inkomst av arbete för egen räkning
får ej beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för
annans räkning.
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt denna paragraf ska
det bortses från inkomst som hänför sig till sådant förvärvsarbete som avses i
16 a kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl.
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1
Från skatteplikt enligt denna lag undantas
1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av
materiella eller immateriella tillgångar,
4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i
dubbelbeskattningsavtal,
5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i
samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om
det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod
uppgår till högst 0,03 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
avrundat till närmaste hundratal kronor,
7. inkomster enligt 7 § andra
7. inkomster enligt 7 § andra
stycket, om arrangören i allt
stycket, om arrangören i allt
väsentligt motsvarar en sådan ideell
väsentligt motsvarar en sådan ideell
förening som avses i 7 kap. 7 §
förening som avses i 7 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229) och
inkomstskattelagen (1999:1229) och
skattskyldighet enligt den lagen inte
skattskyldighet enligt den lagen inte
hade förelegat för inkomsterna om
hade förelegat för inkomsterna om
arrangören hade varit en sådan
arrangören hade varit en sådan
förening.
förening.
Vid tillämpning av första stycket 3 skall ersättning från ljudradio eller
television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den
del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2004:1141.
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Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § ordningslagen (1993:1617) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
26 §1
Den som i vinstsyfte anordnar en
Den som i vinstsyfte anordnar en
offentlig tillställning ska ersätta
offentlig tillställning skall ersätta
polismyndighetens kostnader för att
polismyndighetens kostnader för att
hålla ordning vid tillställningen. Om
hålla ordning vid tillställningen. Om
det finns särskilda skäl får också den
det finns särskilda skäl får också den
som i vinstsyfte anordnar en allmän
som i vinstsyfte anordnar en allmän
sammankomst åläggas en motsammankomst åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet.
svarande ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten
gäller
Ersättningsskyldigheten
gäller
inte sådana ideella föreningar som
inte sådana ideella föreningar som
anges i 7 kap. 5 § inkomstskatteanges i 7 kap. 7 § första stycket
lagen (1999:1229).
inkomstskattelagen (1999:1229).
Ersättningsskyldigheten enligt första stycket får sättas ned eller efterges,
om det finns särskilda skäl.
Polismyndigheten beslutar om ersättningsskyldighet. Därvid får det högsta
belopp som har bestämts enligt 11 § inte överskridas.
Regeringen får meddela föreRegeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens
skrifter om hur polismyndighetens
kostnader för ordningshållning skall
kostnader för ordningshållning ska
beräknas.
beräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1999:1282.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundande
ålderspension
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
13 §1
Ersättning som en idrottsutövare
Ersättning som en idrottsutövare
har fått från en sådan ideell förening
har fått från en sådan ideell förening
som avses i 7 kap. 5 § inkomstsom avses i 7 kap. 7 § första stycket
skattelagen (1999:1229) och som har
inkomstskattelagen (1999:1229) och
till huvudsakligt syfte att främja
som har till huvudsakligt syfte att
idrottslig verksamhet, är inte
främja idrottslig verksamhet, är inte
pensionsgrundande som inkomst av
pensionsgrundande som inkomst av
anställning om ersättningen från
anställning om ersättningen från
föreningen under ett år har
föreningen under ett år har
understigit hälften av det för det året
understigit hälften av det för det året
gällande prisbasbeloppet enligt lagen
gällande prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
(1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1999:1301.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över betänkandet
avgetts av Svea Hovrätt, Kammarrätten i
Stockholm,
Kammarrätten
i
Göteborg,
Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Jönköpings
län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i
Västmanlands län, Domstolsverket, Revisorsnämnden,
Styrelsen
för
internationellt
utvecklingssamarbete (Sida), Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet, Statskontoret, Statistiska
centralbyrån, Högskoleverket, Vetenskapsrådet,
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet,
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet,
Konkurrensverket, Statens kulturråd, Nämnden
för statligt stöd till trossamfund, Bygdegårdarnas
Riksförbund, Chalmers Tekniska Högskola AB,
Civilförsvarsförbundet, Emmaus, FAR SRS,
Fastighetsägarna Sverige AB, Folkbildningsförbundet, Forum för Frivilligt Socialt arbete,
Frimurare Barnhuset i Stockholm, Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd
(FRII),
Frälsningsarmén,
Föreningen
Norden,
Föreningen Stiftelser i Samverkan, Företagarna,
Handelshögskolan i Stockholm, Hushållningssällskapens Förbund, IOGT-NTO, Jernkontoret, Judiska församlingen, Juridiska
institutionen vid Göteborgs universitet, KFUMKFUK:s riksförbund, Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin,
Kungl.
Musikaliska
Akademin, Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl.
Vitterhetsakademin, Kuratorskonventet vid
Uppsala Universitet, Lions Clubs International,
Multipel distrikt 1101 – Sverige, LRF,
Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i
Stockholm,
Länsstyrelsen
i
Uppsala,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Nobelstiftelsen,
Riksidrottsförbundet,
Riksteatern,
Rädda
Barnen,
Röda
Korset,
Sigtunastiftelsen,
Stiftelsen för Insamlingskontroll, Stiftelsen
Kungafonden, Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Professor B Risbergs Donationsfond,
Stiftelsen Svenska Filmindustrin, Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus, Stockholms Borgerskap,
Stockholms Handelskammare, Studieförbundet
Vuxenskolan, Svenska Bankföreningen, Svenska
Brukshundsklubben,
Svenska
Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska
Försvarsutbildningsförbundet,
Svenska

Ishockeyförbundet, Svenska Kyrkan, Svenska
Liftanläggningars organisation SLAO, Svenskt
Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges
Exportråd, Sveriges Frikyrkosamfund, Sveriges
Förenade Studentkårer, Sveriges Kommuner och
Landsting, Sveriges Olympiska Kommitté,
Sveriges universitets- och högskoleförbund,
Synskadades Riksförbund, Synskadades stiftelse,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
och Våra gårdar.
Yttrande har dessutom inkommit från
Jerringfonden, Svenskt Friluftsliv, Varbergs GIF
Fotboll, Folkuniversitetet, Sten A Olssons
stiftelse för forskning och kultur, Sophiahemmet, Svenska Läkaresällskapet, Föreningen
Svensk Elitfotboll, Stockholms Studentkårers
Centralorganisation, Vidarstiftelsen, Kungliga
Akademierna, Näringslivets Skattedelegation,
Erikshjälpen, Chalmers Studentkår, Föreningen
för
Välgörenhetens
Ordnande,
KLYS
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd, Svenska Hockeyligan AB,
Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Ungdomsstyrelsen, Föreningen Blomsterfonden, Radiumhemmets
Forskningsfonder,
Ungdomens
Nykterhetsförbund, Stockholms Katolska Stift,
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Stil –
Assistans på dina villkor.
Följande remissinstanser har inte svarat:
Aktiebolaget Trav och Galopp, Amatörkulturens samrådsgrupp (Ax), ALMI, Cancerfonden, Dag Hammarskjölds minnesfond, De
handikappades Riksförbund, Folkets Hus och
Parker, Forum Syd, Frisam – Friluftsorganisationer i samverkan, Friskis & Svettis
Riks,
FRISK
–
Friskvårdsföretagens
branschorganisation, Friskolornas Riksförbund,
Förbundet Vi Unga, Företagarförbundet,
Handikappförbundens samarbetsorgan, HjärtLungfonden, Konung Carl XVI Gustafs 50årsfond för vetenskap, teknik och miljö, Korpen
– Svenska Motionsidrottsförbundet, Kultur och
Näringsliv, Kulturnätet – Riksorganisationen för
ideella kulturföreningar, Kungl. Akademin för
de fria konsterna, Kungl. Patriotiska sällskapet,
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer,
Naturskyddsföreningen,
Right
Livelihood
Award Stiftelsen, Riksförbundet för Folkmusik
och Dans, Riksförbundet Svenska Lottakårer,
Riksförbundet Svensk Trädgård, Same Ätman
Den
samiska
riksorganisationen,
SIOS
Samarbetsorgan för etniska organisationer i
Sverige, SSR Sveriges Standardiseringsråd,
27
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Statens Ungdomsråd, Stiftelsen Anna Lindhs
minnesfond, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen
Olof Palmes minnesfond för internationell
förståelse och gemensam säkerhet, Stiftelsen
Produktionstekniskt centrum i Borås för
tekoindustrin – PROTEKO, Stiftelsen Sveriges
Nationaldag, Stiftelsen UV-huset, Stiftelsen
ÖV-huset, Stockholms Stadsmission, Svensk
Handel,
Svenska
Akademin,
Svenska
Handikappidrottsförbundet, Svenska Missionskyrkan, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska
Skeppshypotekskassan,
Svenska
Turistföreningen,
Sveriges
Biografägareförbund,
Sveriges Konstföreningar, Sveriges Muslimska
råd, TCO:s internationella stipendiefond till
statsminister Olof Palmes minne och
Världsnaturfonden WWF.

28

Följande remissinstanser har angett att de
avstår från att lämna några synpunkter:
Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, Bolagsverket,
Konjunkturinstitutet,
Karolinska
institutet, Regelrådet, SO Arbetslöshetskassornas
Samorganisation,
Förvaltningsstiftelsen
för
Sveriges
Radio
m.fl.,
Sjöbefälsförbundet,
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Konstnärsnämnden och Svenska
Bibelsällskapets Bibelfond.
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4.

Lagförslag i lagrådsremissen

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 7 kap. 3–14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 §§
samt rubrikerna närmast efter 7 kap. 2 och 6 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 7 §, 7 kap. 1 och 18 §§, 11 kap. 47 §, 63 kap. 11 §, 67 kap. 24 §
samt rubriken närmast före 63 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 7 kap. 3–12 §§, samt
närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 11 §§ och närmast efter 7 kap. 2 § nya
rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7 §2
Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten.
Denna ska beräknas på följande sätt.
Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna
avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är
den fastställda och den beskattningsbara inkomsten.
För sådana ideella föreningar och
För sådana ideella föreningar och
registrerade trossamfund som uppregistrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 7 § första stycket
fyller kraven i 7 kap. 4–12 §§
minskas den fastställda inkomsten
minskas den fastställda inkomsten
med grundavdrag. Det belopp som
med grundavdrag. Det belopp som
återstår är den beskattningsbara
återstår är den beskattningsbara
inkomsten.
inkomsten.
7 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för
– staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §,
– stiftelser i 3–6 §§,
– stiftelser, ideella föreningar och
– ideella föreningar i 7–13 §§,
registrerade trossamfund i 3–12 §§,
– registrerade trossamfund i 14 §,
– vissa andra juridiska personer i 15–20 §§, och
– ägare av vissa fastigheter i 21 §.
Vad som sägs om ett registrerat
trossamfund gäller i tillämpliga delar
även för självständiga organisatoriska
delar av ett sådant samfund.

1 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av
7 kap. 6 § 2011:1271.
7 kap. 10 § 2011:1271.
7 kap. 11 § 2011:1256.
2 Senaste lydelse 2011:1256.
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I fråga om begränsat skattskyldiga gäller bestämmelserna de inkomster som
de är skattskyldiga för enligt 3 eller 6 kap.
Stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund
Skattskyldighet
3§
Stiftelser, ideella föreningar eller
registrerade trossamfund som uppfyller
kraven i 4–12 §§ är skattskyldiga bara
för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §, med
undantag för kapitalvinster och
kapitalförluster.
Föreningar eller trossamfund som
uppfyller kraven i 4–12 §§ är dock
inte skattskyldiga för
1. sådan inkomst som kommer från
en självständig näringsverksamhet
eller en särskild förvaltningsenhet som
avser fastighet, om inkomsten till
huvudsaklig del kommer från
– verksamhet som är ett direkt led i
främjandet av sådana ändamål som
avses i 4 § eller som har annan
naturlig anknytning till sådana
ändamål, eller
– verksamhet som av hävd
utnyttjats som finansieringskälla för
ideellt arbete, eller
2. inkomst från innehav av en
fastighet som tillhör föreningen eller
trossamfundet och som används i
verksamheten på sådant sätt som anges
i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).
Ändamålskravet
4§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
ha ett eller flera allmännyttiga
ändamål. Med allmännyttigt ändamål
avses ett ändamål som främjar
– idrott,
– kultur,
– miljövård,
– omsorg om barn och ungdom,
– politisk verksamhet,
– religiös verksamhet,
30
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– sjukvård,
– social hjälpverksamhet,
– Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,
– utbildning,
– vetenskaplig forskning, eller
– ett annat därmed likvärdigt
ändamål.
Ändamålen kan främjas genom
egen verksamhet eller genom bidrag
till en stiftelse, en förening eller ett
trossamfund som har ett allmännyttigt
ändamål.
Stiftelsens ändamål får inte vara
begränsat till vissa familjer eller
bestämda personer. Föreningens eller
trossamfundets ändamål får inte vara
begränsat
till
vissa
familjers,
medlemmars eller andra bestämda
personers ekonomiska intressen.
Verksamhetskravet
5§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
i den verksamhet som bedrivs under
beskattningsåret uteslutande eller så
gott som uteslutande främja ett eller
flera sådana ändamål som anges i 4 §.
Om verksamhetskravet inte är
uppfyllt under beskattningsåret får
hänsyn tas till hur kravet sammantaget
har uppfyllts året före beskattningsåret,
beskattningsåret samt det närmast
följande beskattningsåret.
Fullföljdskravet
6§
Stiftelsen, den ideella föreningen
eller det registrerade trossamfundet ska
under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för ett eller
flera allmännyttiga ändamål enligt
4 §. Hänsyn får även tas till hur
intäkterna sammantaget har använts
under en period av flera beskattningsår.
Fullföljdskravet ska anses uppfyllt
även om stiftelsen, föreningen eller
trossamfundet under beskattningsåret
inte har använt sina intäkter i till31

PROP. 2013/14:1 BILAGA 7

räcklig omfattning, om detta förhållande kan anses vara tillfälligt. Vid
denna bedömning ska hänsyn tas till
om kravet har uppfyllts de föregående
beskattningsåren
samt
förutsättningarna för att det kommer att
uppfyllas under det närmast följande
beskattningsåret.
7§
Vid en beräkning av fullföljdskravet i 6 § ska sådana intäkter tas
med som enligt 3 § inte ska tas upp till
beskattning, dock med undantag för
kapitalvinster och schablonintäkter
enligt 42 kap. 43 §.
Följande intäkter ska även tas med
vid beräkningen av fullföljdskravet,
om intäkterna inte ska tas upp till
beskattning enligt denna lag:
1. Medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga verksamheten.
2. Stöd eller bidrag.
3. Förvärv genom testamente eller
gåva.
Intäkter som avses i andra stycket 2
och 3 ska dock räknas med endast om
det framgår av omständigheterna att
avsikten är att de ska användas direkt
för verksamheten.
8§
Vid beräkningen av fullföljdskravet ska intäkterna i 7 § minskas
med kostnader för att förvärva och
bibehålla dessa intäkter.
9§
Skatteverket får medge undantag
från fullföljdskravet i 6 § för en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund som avser att förvärva en
fastighet eller annan anläggning som är
avsedd för den ideella verksamheten.
Detsamma gäller om en förening eller
ett trossamfund avser att genomföra
omfattande byggnads-, reparationseller anläggningsarbeten på en fastighet
som används av föreningen eller
trossamfundet.
Beslutet får avse högst fem
beskattningsår i följd. Det får förenas
32
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med villkor att föreningen eller
trossamfundet ska ställa säkerhet eller
liknande för den inkomstskatt som
kan komma att påföras föreningen
eller trossamfundet på grund av
omprövning av besluten om slutlig
skatt för de år som beslutet avser, om
det upphör att gälla enligt 9 §.
Skatteverkets beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.
10 §
Om den ideella föreningen eller det
registrerade trossamfundet inte inom
föreskriven tid har genomfört den
avsedda investeringen eller inte har
iakttagit något annat villkor i beslutet,
ska skattskyldigheten prövas som om
undantaget inte hade medgetts.
Öppenhetskravet
11 §
En ideell förening eller ett
registrerat trossamfund får inte vägra
någon inträde som medlem, om det
inte finns särskilda skäl för det med
hänsyn till arten eller omfattningen av
dess verksamhet, syfte eller annat.
12 §
Ideella
föreningars
central-,
distrikts- eller samarbetsorganisationer
anses som öppna om deras
medlemmar utgörs av föreningar som
uppfyller kravet i 11 §.
Ett registrerat trossamfund anses
som öppet om den del av
trossamfundet där medlemsantagning
sker uppfyller kravet i 11 §.
18 §
Bestämmelserna om begränsning i
Bestämmelserna om begränsning i
skattskyldigheten i 15–17 §§
skattskyldigheten i 15–17 §§
tillämpas för stiftelser bara om fulltillämpas för stiftelser bara om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Om det
följdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid
finns särskilda krav när det gäller
tillämpning av fullföljdskravet ska
verksamheten eller liknande, tillämstiftelserna anses främja ett allmänpas bestämmelserna om begränsning
nyttigt ändamål.
Om det finns särskilda krav när
i skattskyldigheten bara om stiftelserna i sin verksamhet uteslutande
det gäller verksamheten eller lik33
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eller så gott som uteslutande
uppfyller dessa krav. När det anges
att stiftelserna uteslutande ska
bedriva viss verksamhet gäller dock
det.

nande, tillämpas bestämmelserna om
begränsning i skattskyldigheten bara
om stiftelserna i sin verksamhet
uteslutande eller så gott som
uteslutande uppfyller dessa krav. När
det anges att stiftelserna uteslutande
ska bedriva viss verksamhet gäller
dock det.

11 kap.
47 §
Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas upp
till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det
utbetalade beloppet.
Som inkomst ska inte heller tas
Som inkomst ska inte heller tas
upp sådana periodiska understöd
upp sådana periodiska understöd
som betalas ut från stiftelser, ideella
som betalas ut från en stiftelse som
föreningar eller registrerade trosär undantagen från skattskyldighet
samfund som är undantagna från
enligt 7 kap. 3–6 §§ eller från en ideell
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 §.
förening som har till uppgift att främja
Detta gäller dock bara om
de ändamål som anges i 7 kap. 4 §, om
utbetalningen görs för att fullfölja
föreningen uppfyller övriga villkor i 7
främjandet av omsorg om barn och
kap. 7–13 §§ för undantag helt eller
ungdom, social hjälpverksamhet,
delvis från skattskyldighet. Detta
utbildning eller vetenskaplig forskning.
gäller dock bara om utbetalningen
görs för att fullfölja något av de
ändamål som anges i 7 kap. 4 §.
Ideella föreningar

63 kap.
Ideella föreningar och registrerade
trossamfund

11 §
Ideella föreningar och registrerade
Ideella föreningar och registrerade
trossamfund som uppfyller kraven i
trossamfund som uppfyller kraven i
7 kap. 4–12 §§ har rätt till grund7 kap. 7 § första stycket har rätt till
grundavdrag med 15 000 kronor.
avdrag med 15 000 kronor.
67 kap.
24 §3
Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de som
1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva
3. har haft utgifter för gåva
avseende hjälpverksamhet bland
avseende social hjälpverksamhet eller
behövande eller främjande av
främjande av vetenskaplig forskning
vetenskaplig forskning till en
till en godkänd gåvomottagare eller
godkänd gåvomottagare eller ska ta
ska ta upp värdet av sådan gåva som
upp värdet av sådan gåva som
inkomst.

3 Senaste lydelse 2011:1271.
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inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har
lämnats före dödsfallet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 5 § om beskattning vid uttag ur näringsverksamhet ska inte tillämpas om en stiftelse vid ikraftträdandet blir
skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. till följd av den nya bestämmelsen
i 7 kap. 4 §.
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Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs att 25 kap. 19 § och 59 kap. 24 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 kap.
19 §
Som sjukpenninggrundande inSom sjukpenninggrundande inkomst av anställning räknas inte
komst av anställning räknas inte
ersättning som en idrottsutövare får
ersättning som en idrottsutövare får
från en ideell förening som har till
från en sådan ideell förening som
ändamål att främja idrott och som
avses i 7 kap. 7 § första stycket
uppfyller kraven i 7 kap. 4–12 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) och
inkomstskattelagen (1999:1229), om
som har till huvudsakligt syfte att
ersättningen från föreningen under
främja idrottslig verksamhet, om
ersättningen från föreningen under
året kan antas bli mindre än ett halvt
året kan antas bli mindre än ett halvt
prisbasbelopp.
prisbasbelopp
59 kap.
24 §
Som pensionsgrundande inkomst av
Som pensionsgrundande inkomst
anställning räknas inte ersättning
av anställning räknas inte ersättning
som en idrottsutövare får från en
som en idrottsutövare får från en
ideell förening som har till ändamål
sådan ideell förening som avses i
att främja idrott och som uppfyller
7 kap. 7 § första stycket inkomstkraven i 7 kap. 4–12 §§
skattelagen (1999:1229) och som har
till huvudsakligt syfte att främja
inkomstskattelagen (1999:1229), om
idrottslig verksamhet, om ersättersättningen från föreningen under
ningen från föreningen under ett år
ett år är mindre än hälften av det för
är mindre än hälften av det för året
året gällande prisbasbeloppet
gällande prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4 §1
Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt
markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och
avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den
till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:
1. kyrkor samt barmhärtighets1. Kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 §
inrättningar som avses i 7 kap. 15 §
inkomstskattelagen
(1999:1229)
inkomstskattelagen
(1999:1229)
samt sådana särskilda rättssubjekt
samt sådana särskilda rättssubjekt
som avses i 10 § första stycket lagen
som avses i 10 § första stycket lagen
(1998:1592) om införande av lagen
(1998:1592) om införande av lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan
(1998:1591) om Svenska kyrkan.
2. stiftelser, ideella föreningar och
2. Stiftelser, ideella föreningar och
registrerade
trossamfund
som
registrerade
trossamfund
som
uppfyller kraven i 7 kap. 3 § första
uppfyller kraven i 7 kap. 4–12 §§
stycket respektive i 7 kap. 7 § första
inkomstskattelagen.
stycket inkomstskattelagen
3. akademier,
Nobelstiftelsen,
3. Akademier,
Nobelstiftelsen,
stiftelsen
Dag
Hammarskjölds
stiftelsen
Dag
Hammarskjölds
Minnesfond, Apotekarsocietetens
Minnesfond, Apotekarsocietetens
stiftelse för främjande av farmacins
stiftelse för främjande av farmacins
utveckling m.m., stiftelsen Sveriges
utveckling m.m. och stiftelsen
sjömanshus
Sveriges sjömanshus.
4. sådana studentkårer, nationer
4. Sådana studentkårer, nationer
och samarbetsorgan som avses i
och samarbetsorgan som avses i
7 kap. 16 § inkomstskattelagen och
7 kap. 16 § inkomstskattelagen.
5. utländska staters beskickningar.
5. Utländska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 §
utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid
2014 års fastighetstaxering.

1 Senaste lydelse 2009:767.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl.
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1
Från skatteplikt enligt denna lag undantas
1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av
materiella eller immateriella tillgångar,
4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i
dubbelbeskattningsavtal,
5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i
samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om
det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod
uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,
7. inkomster enligt 7 § andra
7. inkomster enligt 7 § andra
stycket, om arrangören i allt
stycket, om arrangören i allt
väsentligt motsvarar en sådan ideell
väsentligt motsvarar en sådan ideell
förening som avses i 7 kap. 7 §
förening som uppfyller kraven i
inkomstskattelagen (1999:1229) och
7 kap. 4–12 §§ inkomstskattelagen
skattskyldighet enligt den lagen inte
(1999:1229) och skattskyldighet
hade förelegat för inkomsterna om
enligt den lagen inte hade förelegat
arrangören hade varit en sådan
för inkomsterna om arrangören hade
förening.
varit en sådan förening.
Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller
television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den
del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som
uppbärs efter utgången av 2013.

1 Senaste lydelse 2010:1247.
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Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § ordningslagen (1993:1617) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
26 §1
Den som i vinstsyfte anordnar en
Den som i vinstsyfte anordnar en
offentlig tillställning ska ersätta
offentlig tillställning skall ersätta
polismyndighetens kostnader för att
polismyndighetens kostnader för att
hålla ordning vid tillställningen. Om
hålla ordning vid tillställningen. Om
det finns särskilda skäl får också den
det finns särskilda skäl får också den
som i vinstsyfte anordnar en allmän
som i vinstsyfte anordnar en allmän
sammankomst åläggas en motsammankomst åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet.
svarande ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten
gäller
Ersättningsskyldigheten
gäller
inte sådana ideella föreningar som
inte sådana ideella föreningar som
uppfyller kraven i 7 kap. 4–12 §§
anges i 7 kap. 7 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229).
inkomstskattelagen (1999:1229).
Ersättningsskyldigheten enligt första stycket får sättas ned eller efterges,
om det finns särskilda skäl.
Polismyndigheten beslutar om ersättningsskyldighet. Därvid får det högsta
belopp som har bestämts enligt 11 § inte överskridas.
Regeringen får meddela föreRegeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens
skrifter om hur polismyndighetens
kostnader för ordningshållning skall
kostnader för ordningshållning ska
beräknas.
beräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 1999:1282.
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Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200) 1 ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2012/13:124

Föreslagen lydelse

4 kap.
8§
Som ekonomisk verksamhet
Som ekonomisk verksamhet
räknas inte en verksamhet som
räknas inte en verksamhet som
bedrivs av en ideell förening eller ett
bedrivs av en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund, när inkomsregistrerat trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan
ten av verksamheten utgör sådan
inkomst av näringsverksamhet för
inkomst av näringsverksamhet för
vilken skattskyldighet inte föreligger
vilken skattskyldighet inte föreligger
för föreningen eller trossamfundet
för föreningen enligt 7 kap. 7 § första
enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
och andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).
(1999:1229) eller för trossamfundet
enligt 7 kap. 14 § samma lag.
Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan
förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Lagen omtryckt 2000:500.
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Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
19 §1
En ersättning till en idrottsEn ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som
utövare från en sådan ideell förening
har till ändamål att främja idrott och
som avses i 7 kap. 7–13 §§
som uppfyller kraven i 7 kap. 4–12 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) och
inkomstskattelagen (1999:1229) är
som har till huvudsakligt syfte att
avgiftsfri, om ersättningen från
främja idrottslig verksamhet är
avgiftsfri, om ersättningen från
föreningen under året inte har
föreningen under året inte har
uppgått till ett halvt prisbasbelopp
uppgått till ett halvt prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialenligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
försäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2010:1282.

41

PROP. 2013/14:1 BILAGA 7

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Härigenom förskrivs att 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 § och 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
4§
Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om
1. ersättningen understiger 100 kronor,
2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att
betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,
3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att
betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och
a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren
bedriver,
c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse
som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska
anses som inkomst av anställning, samt
d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller
förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller
4. ersättningen betalas ut till en
4. ersättningen betalas ut till en
idrottsutövare av en ideell förening
idrottsutövare av en sådan ideell
som har till ändamål att främja idrott
förening som avses i 7 kap. 7 § första
och som uppfyller kraven i 7 kap.
stycket
inkomstskattelagen
4–12
§§
inkomstskattelagen
(1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig
(1999:1229) och det kan antas att det
som
föreningen
sammanlagt
verksamhet och det kan antas att det
kommer att betala ut under
som
föreningen
sammanlagt
kalenderåret understiger ett halvt
kommer att betala ut under
prisbasbelopp.
kalenderåret understiger ett halvt
prisbasbelopp.
30 kap.
4 §1
En inkomstdeklaration ska lämnas av
1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande
subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller
motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
2. sådana ideella föreningar och
2. sådana ideella föreningar och
registrerade trossamfund som avses i
registrerade trossamfund som avses i
7 kap. 7 och 14 §§ inkomstskatte7 kap. 3 § inkomstskattelagen
lagen (1999:1229), om intäkterna
(1999:1229), om intäkterna under
under beskattningsåret har överstigit
beskattningsåret
har
överstigit
grundavdraget enligt 63 kap. 11 §
grundavdraget enligt 63 kap. 11 §
den lagen,
den lagen,

1 Senaste lydelse 2011:1289.
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3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för
dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och
4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig
fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.
66 kap.
27 §2
Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett
beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från
utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning)
om
1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige
a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,
eller
d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska
rättas,
3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande har saknats eller varit
felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna
inkomstdeklaration,
4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt
eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,
b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller
enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl., eller
f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring
av sådant prissättningsbesked,
5. en förening eller ett registrerat
5. en förening eller ett registrerat
trossamfund inte har genomfört en
trossamfund inte har genomfört en
investering inom den tid som
investering inom den tid som
föreskrivs i ett sådant beslut som
föreskrivs i ett sådant beslut som
avses i 7 kap. 12 § inkomstskatteavses i 7 kap. 10 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat
lagen eller inte har följt ett annat
villkor i beslutet, eller
villkor i beslutet, eller

2 Senaste lydelse 2012:387.
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6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.

44

PROP. 2013/14:1 BILAGA 7

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
Härigenom föreskrivs att 6–8 och 15 §§ lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat
trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under
förutsättning att
1. den sökande vid beslutet om
1. den sökande vid beslutet om
slutlig skatt året före det år då anslutlig skatt året före det år då ansökan görs är inskränkt skattskyldig
sökan görs är inskränkt skattskyldig
enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
eller 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229),
(1999:1229),
2. den sökande har som ändamål
2. den sökande har som ändamål
att bedriva hjälpverksamhet bland
att främja social hjälpverksamhet
behövande eller att främja vetenskapeller vetenskaplig forskning eller helt
lig forskning eller helt eller delvis
eller delvis bedriver sådan verkbedriver sådan verksamhet,
samhet,
3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig
a) även vid de två beslut om slutlig
skatt som fattas efter det beslut som
skatt som fattas efter det beslut som
avses i 1 kommer att bli inskränkt
avses i 1 kommer att bli inskränkt
skattskyldig enligt den bestämmelse
skattskyldig enligt de bestämmelser
som anges i samma punkt, och
som anges i samma punkt, och
b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra
vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och
5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än de som
anges i 6 § 1, ska prövningen enligt 6
§ 1 och 3 a gälla frågan om
förhållandena är sådana att den
sökande skulle ha blivit och skulle
komma att bli inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av någon av de
bestämmelser som anges i 6 § 1.

7§

För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än 3 §, ska
prövningen enligt 6 § 1 och 3 a
denna lag gälla frågan om
förhållandena är sådana att den
sökande skulle ha blivit och skulle
komma att bli inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3 §
inkomstskattelagen.

8§
Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sökande
om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i en stat
1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
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2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a
Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a
ska då gälla frågan om förhållandena
ska då gälla frågan om förhållandena
är sådana att den sökande skulle ha
är sådana att den sökande skulle ha
blivit och skulle komma att bli
blivit och skulle komma att bli
inskränkt skattskyldig enligt 7 kap.
inskränkt skattskyldig enligt någon
3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
av de bestämmelser som anges i 6 § 1
om denne skulle beskattas i Sverige.
om denne skulle beskattas i Sverige.
För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller
dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket.
15 §
Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om
1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om
3. innehavaren vid ett beslut om
slutlig skatt som fattats under den
slutlig skatt som fattats under den
tid som avses i 10 § inte är inskränkt
tid som avses i 10 § inte är inskränkt
skattskyldig enligt bestämmelserna i
skattskyldig enligt 7 kap. 3 §
7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskatteinkomstskattelagen
(1999:1229)
lagen (1999:1229) eller, när det gäller
eller, när det gäller en svensk
en svensk mottagare som är
mottagare som är
inskränkt
inskränkt skattskyldig enligt någon
skattskyldig enligt någon annan
annan bestämmelse i 7 kap.
bestämmelse i 7 kap. inkomstskatteinkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 §
lagen än 3 § eller en utländsk
eller en utländsk mottagare, inte
mottagare, inte skulle ha blivit inskulle ha blivit inskränkt skattskränkt skattskyldig vid tillämpning
skyldig vid tillämpning av 7 kap. 3, 7
av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen,
eller 14 § inkomstskattelagen,
4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt
första stycket 2, 3 eller 6.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket och 15 § första stycket 3
ska frågan om inskränkt skattskyldighet för år 2013 och tidigare år prövas i
förhållande till 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) i dessa
paragrafers lydelse före den 1 januari 2014.
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5.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2013-04-22

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor
samt justitieråden Annika Brickman och Margit
Knutsson.
Reformerade inkomstskatteregler för ideell
sektor
Enligt en lagrådsremiss den 4 april 2013
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
4. lag om ändring i lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl.,
5. lag
om
ändring
i
ordningslagen
(1993:1617),
6. lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
7. lag om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980),
8. lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244),
9. lag om ändring i lagen (2011:1269) om
godkännande
av
gåvomottagare
vid
skattereduktion för gåva.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
kansliråden Niklas Ekstrand och Bo Lindén.
Förslagen
Lagrådet:

föranleder

följande

yttrande

av

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen
I 7 kap finns bestämmelser om undantag från
skattskyldighet för bl.a. stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund. Av 3 §
framgår att en förutsättning för stiftelsers
skattefrihet är att de uppfyller ändamålskravet i 4
§, verksamhetskravet i 5 § och fullföljdskravet i
6 §. Av 7 § (jämförd med 14 §) framgår att

motsvarande krav (här dock enligt 8, 9 och
10–12 §§) gäller även för ideella föreningar och
registrerade trossamfund som dock också ska
uppfylla öppenhetskravet i 13 §. De i lagtexten
nämnda beteckningarna på de olika kraven
återkommer som rubriker över de paragrafer
som texten hänvisar till.
Förslaget i remissen innebär en samordning av
de olika kraven för stiftelser, ideella föreningar
och
registrerade
trossamfund.
Någon
invändning mot detta har Lagrådet inte. Den
rent lagtekniska lösningen är emellertid enligt
Lagrådet inte helt lyckad.
Enligt förslaget till ny 3 § ska för alla de
aktuella kategorierna krävas att de ”uppfyller
kraven i 4 – 12 §§”. De i gällande lag använda beteckningarna för de olika kraven används
därefter som rubriker över de paragrafer där den
grundläggande innebörden anges liksom i ett par
fall, men inte alla, i senare lagtext.
Mot denna utformning kan bl.a. de
invändningarna riktas att alla de krav som anges i
förslaget till 3 § inte är avsedda att gälla för
stiftelser liksom att de nuvarande beteckningarna
på de olika kraven, som fortfarande är avsedda
att användas, inte kommer till direkt uttryck i
lagtexten.
Enligt Lagrådet skulle dessa och vissa andra
problem med den föreslagna texten kunna
undvikas om första stycket och inledningen till
det andra i den föreslagna 7 kap. 3 §
formulerades på exempelvis följande sätt:
Stiftelser som uppfyller ändamåls-,
verksamhets- och fullföljdskraven i 4–6 §§
samt ideella föreningar och registrerade
trossamfund som förutom dessa krav också
uppfyller öppenhetskravet i 10 § är
skattskyldiga bara för annan sådan inkomst
av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §
än kapitalvinster och kapitalförluster.
Föreningar och trossamfund som uppfyller
kraven i 4–6 och 10 §§ är dock inte
skattskyldiga för …
Lagrådet har vid utformningen av detta alternativ
utgått från att förslagets 7 och 8 §§ slås samman
till en paragraf som exempelvis skulle kunna
formuleras på följande sätt:
Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska sådana intäkter
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beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp till
beskattning, dock med undantag för
kapitalvinster och schablonintäkter enligt
42 kap. 43 §. Även följande intäkter ska
beaktas, om intäkterna inte ska tas upp till
beskattning enligt denna lag:
1. Medlemsavgifter och andra avgifter
för deltagande i den allmännyttiga
verksamheten.
2. Stöd eller bidrag.
3. Förvärv genom testamente eller gåva.
Intäkter som avses i första stycket 2
och 3 ska dock beaktas endast om det
framgår av omständigheterna att avsikten
är att de ska användas direkt för
verksamheten.
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Intäkter som avses i första stycket ska
minskas med kostnader för att förvärva och
bibehålla dessa intäkter.
Om Lagrådets förslag läggs till grund för den
nya lagstiftningens utformning innebär det att
justeringar bör göras i de talrika olika
bestämmelser där hänvisning sker till stiftelser,
ideella föreningar eller registrerade trossamfund
”som uppfyller” de i 7 kap. inkomstskattelagen
uppställda kraven.
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar, med reservation för vad som
följer av sista stycket under Förslaget till lag om
ändring i inkomstskattelagen, förslagen utan
erinran.

Bilaga 8

Statligt stöd vid
korttidsarbete
Bilaga till avsnitt 6.17
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1.

Sammanfattning av
promemorian Statligt stöd vid
korttidsarbete – en ny åtgärd
vid djupa kriser

I denna promemoria redovisas ett förslag till hur
ett system för stöd vid korttidsarbete kan
utformas i Sverige. Förslaget har tagits fram av
en arbetsgrupp inom Finansdepartementet.
Bakgrund
Stöd vid korttidsarbete kan hålla sysselsättningen
uppe men medför risker
Statligt subventionerat korttidsarbete är en
stabiliseringspolitisk åtgärd som riktar sig direkt
mot arbetsmarknaden. Korttidsarbete innebär
att arbetstid och lön tillfälligt minskar och
tillämpas när efterfrågan faller kraftigt. Genom
subventionen delar tre parter, arbetsgivare,
arbetstagare och staten, på kostnaderna för
korttidsarbetet under den begränsade tiden.
Ett väl utformat system för stöd vid
korttidsarbete kan hålla sysselsättningen uppe
genom att skapa incitament för företag att
behålla arbetskraft i stället för att genomföra
uppsägningar. Dessutom kan en återhämtning
underlättas då företagen har personalstyrkan på
plats när efterfrågan vänder.
Ett system för stöd vid korttidsarbete kan
samtidigt leda till oönskade effekter. En risk är
att lönebildningen försämras genom att personer
som har en fast förankring på arbetsmarknaden
får en starkare ställning i förhållande till de som
saknar fast förankring. En annan risk är
oönskade undanträngningseffekter genom att
åtgärden kan leda till att arbetskraft stannar i
lågproduktiva företag och att företag med högre
produktivitet därigenom får svårare att växa. Det
finns även risk att åtgärden leder till
dödviktseffekter, dvs. att statligt stöd betalas till
företag som ändå hade valt att behålla sin
personal.
Det är troligt att den samlade effekten av stöd
vid korttidsarbete beror på vilken typ av
lågkonjunktur det rör sig om. I en lågkonjunktur
som i hög grad samverkar med strukturella
problem i ekonomin är det sannolikt mindre
samhällsekonomiskt effektivt med stödåtgärden
än i en lågkonjunktur som i huvudsak beror på
en tillfällig efterfrågestörning. Lågkonjunkturens
djup och långvarighet bör också ha betydelse för
hur lämpligt det är att tillämpa stödåtgärden.

Det är viktigt att ett statligt system för stöd
vid korttidsarbete utformas så att riskerna för
negativa effekter minimeras.
Erfarenheter av korttidsarbete under finanskrisen
I arbetet med att utforma ett svenskt system för
stöd vid korttidsarbete har det varit naturligt att
studera erfarenheter som har gjorts i andra
länder. Under finanskrisen användes statligt
subventionerade system för korttidsarbete i de
flesta
EUländer.
Omfattningen
och
utformningen av de olika ländernas system
skilde sig åt, även om systemen hade vissa
gemensamma beståndsdelar. Även om det kan
vara svårt att bedöma effekterna av stöd vid
korttidsarbete, tyder olika utvärderingar på att
statliga system för stöd vid korttidsarbete hade
positiva effekter på sysselsättningen under
finanskrisen. Utvärderingar visar dock också på
betydande dödviktseffekter när stöd vid
korttidsarbete användes under finanskrisen.
I Sverige fanns inte något statligt
subventionerat system för korttidsarbete under
finanskrisen. Däremot tillämpades s.k. krisavtal
under en kortare period. Krisavtalen innebar att
fack och arbetsgivare på egen hand kom överens
om tillfälliga arbetstids och löneminskningar.
Svenska förhållanden och gällande rätt
En utformning av ett svenskt system för stöd vid
korttidsarbete behöver anpassas till svenska
arbetsrättsliga
förhållanden
och
till
internationella åtaganden.
Grunden
i
den
svenska
arbetsmarknadsmodellen är kollektivavtal som
reglerar förhållandena mellan arbetstagare och
arbetsgivare. Jämfört med vad som gäller i andra
EUländer skiljer sig det svenska arbetsrättsliga
systemet bl.a. genom att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen och att den i princip sker utan
inblandning från staten.
Ett statligt subventionerat system för
korttidsarbete måste även beakta att inte alla
arbetsplatser är anslutna till ett kollektivavtal.
Frågan har att göra med hur den negativa
föreningsfriheten, dvs. rätten att stå utanför en
organisation, ska beaktas.
Systemet ska också vara förenligt med
EUrätten, vilken bl.a. inte tillåter statliga stöd
som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag
eller viss produktion. Arbetsgruppen har haft att
bedöma om ett system för statlig subventionerat
5
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korttidsarbete utgör statsstöd och om anmälan
om systemet bör göras till EUkommissionen.
Förslagen i korthet
Arbetsgruppen anser sammantaget att ett statligt
subventionerat
system
för
stöd
vid
korttidsarbete bör införas. Det är dock viktigt
att systemet utformas så att dödvikts och
undanträngningseffekter minimeras. För att
minska de negativa effekterna av stöd vid
korttidsarbete är det angeläget att stödet används
som en exceptionell åtgärd och således bara i
synnerligen djupa kriser.
Stöd vid korttidsarbete innebär, enligt
arbetsgruppens
förslag,
ett
statligt
subventionerat system som kan aktiveras
nationellt vid synnerligen djupa lågkonjunkturer.
Det ska vidare bara aktiveras när det inte bedöms
leda till samhällsekonomiskt negativa effekter.
Något förenklat utgörs den statliga
subventionen vid korttidsarbete av en tredjedel
av kostnaden för arbetstidsminskningen, den
gäller alla anställda och omfattar alla arbetsgivare
utom de som har verksamhet som huvudsakligen
är offentligt finansierad.
En ny lag om stöd vid korttidsarbete
Arbetsgruppen anser att ett statligt system för
stöd vid korttidsarbete bör regleras i en särskild
lag. En egen lag gör det möjligt att reglera
systemet på ett så tydligt och lämpligt sätt som
möjligt. Syftet med en sådan lag är inte att direkt
reglera
de
civilrättsliga
ramarna
för
korttidsarbete utan att ange förutsättningarna
och formerna för en statlig subvention. Genom
att ha en lagstiftning på plats som klargör
villkoren och förutsättningarna för stöd vid
korttidsarbete kan arbetsmarknadens parter ha
beredskap för ett snabbt införande av åtgärden.
Den valda konstruktionen innebär att systemet
för stöd vid korttidsarbete kan aktiveras snabbt i
samband med en synnerligen djup lågkonjunktur
samtidigt som berörda aktörer på förhand
känner till systemet.
Ett ramverk behövs för hur korttidsarbete ska
aktiveras
För att beslut om aktivering av systemet för stöd
vid korttidsarbete ska fattas på så
samhällsekonomiskt motiverade grunder som
möjligt bedömer arbetsgruppen att ett ramverk
för beslut om stöd vid korttidsarbete bör
etableras. För att regeringen ska få aktivera
systemet ska två lagfästa kriterier vara uppfyllda.
6

x

Det ska råda en synnerligen djup
lågkonjunktur eller förväntas uppstå en
sådan lågkonjunktur inom en nära framtid.
x Det ska bedömas att en aktivering av
systemet inte i beaktansvärd omfattning
hindrar en samhällsekonomiskt önskvärd
strukturomvandling eller medför andra
betydande samhällsekonomiska nackdelar.
Utöver de två lagfästa kriterierna anger
ramverket riktlinjer för när en aktivering bör
övervägas och hur regeringen säkerställer att
lagens två kriterier är uppfyllda.
x En aktivering bör övervägas endast vid
tydliga tecken på en förestående djup
lågkonjunktur. Det konkretiseras som att
den konjunkturbarometer som tas fram av
Konjunkturinstitutet,
Barometerindikatorn, får ett värde under
80.
x När Barometerindikatorn får ett värde
under 80, bör Konjunkturinstitutet göra
en bedömning om de två lagfästa
kriterierna är uppfyllda. Inom tre veckor
ska en sådan bedömning lämnas till
regeringen.
x När Konjunkturinstitutets bedömning har
inkommit bör regeringen ta ställning till
om kriterierna enligt lag är uppfyllda och
om systemet för stöd vid korttidsarbete
ska aktiveras eller inte.
Regeringens aktivering ska underställas
riksdagens prövning inom en månad.
Systemet för stöd vid korttidsarbete aktiveras för
hela landet
Enligt vad arbetsgruppen har kommit fram till
bör ett svenskt system för stöd vid
korttidsarbete, till skillnad från vad som gäller i
andra länder, endast kunna aktiveras nationellt.
Med det menas att systemet sätts igång för hela
landet samtidigt och att det inte kan aktiveras för
enbart vissa branscher eller företag. Stöd vid
korttidsarbete kommer således vara en åtgärd
som kan användas när hela ekonomin är drabbad
av en synnerligen djup lågkonjunktur och inte
när en bransch eller ett enskilt företag drabbas av
en ekonomisk nedgång. Det innebär att samtliga
arbetsgivare som uppfyller villkoren kommer att
vara berättigade till statligt stöd när systemet är
aktiverat. En fördel med ett nationellt system är
att stöd kan betalas ut snabbare eftersom varje
enskilt företags ekonomiska situation inte måste
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bedömas innan stödet kan utgå. Därtill kan ett
nationellt system troligtvis leda till att
undanträngningseffekterna minskar eftersom det
inte kan användas selektivt för att hjälpa
olönsamma företag. Nackdelen är att åtgärden
inte kommer att vara skräddarsydd för olika
arbetsgivares specifika behov.
Systemet för stöd vid korttidsarbete aktiveras i
maximalt 24 månader – därefter karenstid om 24
månader
En aktivering av systemet för stöd vid
korttidsarbete bör vara tidsbegränsad till 12
månader. Om konjunkturläget fortfarande
bedöms som synnerligen allvarligt, kan
regeringen dock föreslå att systemet för stöd vid
korttidsarbete ska förlängas med ytterligare 12
månader. För att systemet ska kunna förlängas
krävs att lagens två kriterier är uppfyllda.
Efter en tillämpning av systemet för stöd vid
korttidsarbete ska systemet inte få aktiveras på
nytt förrän en viss tid passerat. Det är viktigt att
systemet inte aktiveras för ofta, eftersom det
riskerar att leda till att strukturomvandlingen
hindras. Karenstiden bör vara så lång att det inte
är förrän tidigast i nästa djupa lågkonjunktur
som åtgärden aktiveras igen. Vi anser att en
lämplig karenstid är 24 månader.
Om en aktivering eller en förlängning inte
underställs riksdagen i tid eller om aktiveringen
inte godkänns av riksdagen begränsas
tidsperioden för stöd till fyra månader.
Tre nivåer för stöd vid korttidsarbete – statens del
alltid en tredjedel
Utformningen av ett system för stöd vid
korttidsarbete innebär en balansgång mellan ett
system som kan bidra till att hålla uppe
sysselsättningen, och ett system som också
riskerar att leda till negativa effekter.
Arbetsgruppen har därför övervägt vilka krav
som bör ställas på arbetsgivare och arbetstagare
för att minska de negativa effekterna utan att
syftet med stödet motverkas.
De negativa effekterna av systemet för stöd
vid korttidsarbete kan minskas genom att införa
en självkostnad i form av krav på
löneminskningar för arbetstagarna. Skälet till
detta är att arbetstagarna endast kan antas gå
med på löneminskningar om de bedömer att
korttidsarbetet bidrar till att undvika
uppsägningar.
Ett statligt system för stöd vid korttidsarbete
bör vidare vara enkelt att tillämpa och

kommunicera. För att åstadkomma detta föreslår
arbetsgruppen att det endast bör finnas tre
nivåer för arbetstids och löneminskningar.
Bedömningen är att ett system med tre nivåer
gör det lättare för arbetsmarknadens parter när
de ska komma överens om att tillämpa
korttidsarbete. Nivåerna ska motsvara 20, 40
eller 60 procents arbetstidsminskning, se nedan.
En central utgångspunkt för oss har varit att
kostnaderna ska fördelas mellan tre parter. Vårt
förslag bygger därför på att staten bär sin del,
dvs. en tredjedel. Statens andel är lika stor vid
alla tre nivåer. Kostnadsfördelningen mellan
arbetsgivare och arbetstagare varierar dock
mellan de olika nivåerna.
Förslag till kostnadsfördelning i tre nivåer av
arbetstidsminskning, procent
Nivå

Arbetstidsm
inskning

Arbetstagar
e
(löneminsk
ning

Arbetsgivar
e

Staten

1

20

12

1

7

2

40

16

11

13

3

60

20

20

20

Arbetsgruppen föreslår även att staten bär en
tredjedel av lönekostnaden för månadslöner upp
till 40 000 kronor. Om lönen är högre kommer
det statliga stödet således att vara mindre än en
tredjedel av kostnaden för korttidsarbete.
Korttidsarbete regleras huvudsakligen i
kollektivavtal
Arbetsgruppens förslag innebär att arbetsmarknadens parter måste ha slutit ett centralt
kollektivavtal om korttidsarbete för att stöd ska
kunna utgå. I kollektivavtalet ska framgå att
lokala avtal kan träffas om korttidsarbete. Den
föreslagna lösningen överensstämmer enligt
arbetsgruppen väl med den svenska arbetsmarknadsmodellen, enligt vilken arbetsmarknadens organisationer utövar stort inflytande
med kollektivavtal som regleringsinstrument.
För att stöd ska utgå inom kollektivavtalsförhållanden, ska bl.a. följande villkor vara
uppfyllda.
x Korttidsarbetet ska ha stöd i centralt och
lokalt kollektivavtal.
x Arbetstids och löneminskningen ska under
en avtalsperiod motsvara en av tre tillåtna
nivåer.
x Stöd ska bara utgå för arbetstagare som var
anställda före korttidsarbetet.
7
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x

Stöd ska bara utgå för arbetstagare för
vilka arbetsgivaren är skyldig att betala
arbetsgivaravgifter.

En arbetsgivare som inte är medlem i någon
arbetsgivarorganisation kan bli bunden av ett
centralt kollektivavtal om korttidsarbete genom
att teckna ett s.k. hängavtal med en
avtalsslutande arbetstagarorganisation. Med stöd
av hängavtalet kan arbetsgivaren träffa en lokal
överenskommelse med lokal arbetstagarorganisation om att tillämpa korttidsarbete på
arbetsplatsen.
Utanförstående arbetsgivare får delta
Arbetsgivare som inte är bundna av
kollektivavtal ska också kunna tillämpa systemet
för stöd vid korttidsarbete. Frånvaron av en
facklig motpart innebär att vissa ytterligare krav
behöver uppställas för att arbetsgivaren ska få
stöd.
För utanförstående arbetsgivare gäller bl.a.
följande villkor för att få stöd.
x Varje berörd arbetstagares deltagande i
korttidsarbete ska ha stöd i avtal mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren.
x Arbetstids och löneminskningen ska under
en avtalsperiod motsvara en av tre tillåtna
nivåer.
x Minst 70 procent av antalet arbetstagare
inom en driftsenhet ska omfattas.
x Alla arbetstagare inom en driftsenhet som
deltar i korttidsarbete ska omfattas på
samma sätt.
x Arbetsgivarens omsättning ska ha minskat.
x Stöd ska bara utgå för arbetstagare som var
anställda före korttidsarbetet.
Skatteverket hanterar ansökningar vid stöd för
korttidsarbete
Det är viktigt att hanteringen av systemet för
stöd vid korttidsarbete blir snabb och enkel.
Åtgärden är avsedd att användas i lägen då
företagens likviditet ofta är mycket ansträngd.
Efter att regering och riksdag beslutat om att
aktivera systemet för stöd vid korttidsarbete är
det därför angeläget att stödet snabbt kan betalas
ut. Arbetsgruppen föreslår att stödet ska
handläggas av Skatteverket.
Ansökningsförfarandet ska bestå av två
moment. Arbetsgivare ska månadsvis kunna
ansöka om preliminärt stöd. När arbetsgivaren
8

slutat tillämpa korttidsarbete ska arbetsgivaren
genom en avstämning fastställa slutligt stöd.
Skatteverket bör även ges i uppdrag att följa
upp och kontrollera det statliga stödet för
korttidsarbete.
Inget krav på eller subvention av utbildning under
korttidsarbete
En fråga som har övervägts är huruvida det ska
ställas krav på en motprestation i form av
utbildning för att få ta del av det statliga stödet
vid korttidsarbete. Skälen mot att införa en
motprestation överväger dock.
Ett krav på att arbetsgivarna ska genomföra
utbildning i samband med korttidsarbete skulle
sannolikt hindra många arbetsgivare i behov av
korttidsarbete från att använda systemet. Under
finanskrisen var det en liten andel av
arbetstagarna som deltog i utbildning, trots att
utbildning subventionerades i många EUländer.
Mot detta kan dock ställas att utbildning har s.k.
positiva externa effekter; dvs. det finns ett
mervärde för samhället av utbildning. Det finns
således skäl både för och mot krav på utbildning
i samband med korttidsarbete. Vi menar dock att
skälen mot att införa krav på utbildning
överväger.
Arbetsgruppen har även övervägt om
verksamhetsrelaterad utbildning, eller kompetensutveckling, under tiden i korttidsarbete
borde finansieras av staten. Ett principiellt skäl
för att inte föreslå en statlig finansiering av
kompetensutveckling är att det kan anses vara
arbetsgivarens huvudansvar. Det är i arbetsgivarens intresse att arbetstagarna har relevant
kompetens och utbildning för att kunna utföra
arbetet på ett effektivt sätt, eftersom det
påverkar företagets produktivitet och lönsamhet.
Det åligger därför arbetsgivaren att genomföra
relevant utbildning även i tider med ansträngd
lönsamhet. Bedömningen är därför att staten,
utöver det statliga stödet till systemet för stöd
vid korttidsarbete, inte också bör subventionera
utbildning under korttidsarbete.
Korttidsarbete och ersättningar från trygghetssystem
Korttidsarbete
innebär
att
arbetstagare
temporärt går ner i arbetstid och i lön. Många
ersättningar i det svenska allmänna försäkringssystemet baseras på inkomster och ibland på
arbetstid, vilket innebär att deltagande i
korttidsarbete skulle kunna påverka ersättningar
från de olika trygghetssystemen. I korthet
föreslår arbetsgruppen följande ändringar.
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En ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring
bör göras så att månader då en person har
deltagit
i
korttidsarbete
räknas
som
överhoppningsbar
tid
i
arbetslöshetsförsäkringen om det är mer fördelaktigt för den
arbetssökande. Det innebär att tid i
korttidsarbete i de flesta fall inte kommer att
påverka
arbetslöshetsersättningen.
Därtill
föreslås att tiden i korttidsarbete, då
arbetstagaren erhåller lön, inte ska kunna
kombineras med arbetslöshetsersättning.
Arbetsgruppen föreslår inte några ändringar
beträffande den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). SGI utgör ett inkomstunderlag för
många ersättningar från socialförsäkringen, bl.a.
sjukpenningen och föräldrapenningen. Huvudregeln är att SGI är den årliga inkomst som en
person kan antas komma att få för eget arbete,
vilket dels innebär att den tar sikte på framtida
inkomster, dels att tillfälliga inkomstvariationer
inte ska påverka SGI:n. Inkomstförändringar
som varar upp till sex månader betraktas
vanligtvis som tillfälliga. Minskad inkomst under
en kortare period med korttidsarbete bör i regel
således inte påverka SGI:n om en sådan behöver
fastställas under perioden. En period med
korttidsarbete som varar längre än sex månader
kan däremot påverka SGI:n om en sådan
fastställs. För det fall en person får en lägre SGI
fastställd i samband med korttidsarbete kommer
den att höjas när korttidsarbetet upphör, givet
att den vanliga, högre, lönen bedöms vara
stadigvarande.
När det gäller sjuk och aktivitetsersättningen
bedömer arbetsgruppen att dagens regelverk där
antagandeinkomsten baseras på inkomster under
ett antal år under en ramtid är tillräckligt för att
ta hänsyn till tillfälliga inkomstvariationer med
anledning av korttidsarbete. Mot bakgrund av
detta föreslås inga ändringar.
Arbetsgruppen föreslår inte heller ändringar
när det gäller livränta, statlig lönegarantiersättning, allmän pension eller sjuklön.

huvudsakligen finansierad av offentliga medel.
En sådan avgränsning skulle kunna anses
innebära ett selektivt inslag. Vi föreslår därför att
anmälan görs till EUkommissionen.
Konsekvenser
Hur stora effekterna på de offentliga finanserna
av ett system för stöd vid korttidsarbete blir
beror på ett antal faktorer. Effekterna är framför
allt beroende av hur många som kommer att
delta i systemet, hur mycket arbetstiden minskar
och hur länge systemet tillämpas. I beräkningarna antas att i genomsnitt 2,5 procent av de
sysselsatta kommer att omfattas av systemet per
månad, vilket motsvarar ca 116 000 personer i
genomsnitt per månad. Om systemet är aktiverat
under ett år ger det en försämring av det
finansiella sparandet med 4,7 miljarder kronor.
Bland myndigheter bedöms systemet för stöd
vid korttidsarbete leda till ökade uppgifter för
framför allt Skatteverket och Konjunkturinstitutet.
När det gäller konsekvenser för arbetstagarna
bedöms systemet leda till att sysselsättningen
hålls uppe under en djup lågkonjunktur.
Systemet kan bidra till att fler arbetstagare
undviker arbetslöshet i en djup lågkonjunktur
genom att ett flertal arbetstagare tillfälligt går
ned lite i arbetstid och lön i stället för att ett fåtal
sägs upp och går miste om hela sin lön.
Sammantaget bedöms deltagande i korttidsarbete ge upphov till positiva effekter för
arbetstagarna vad gäller minskad arbetslöshetsrisk.
Ett system för stöd vid korttidsarbete bedöms
öka företagens administrationskostnader i
samband med ansökan om stöd. Detta ska dock
ställas i relation till de fördelar som systemet kan
leda till.
Förslagen kan träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Förenlighet med statsstödsreglerna
Det kan inte uteslutas att det system som
arbetsgruppen föreslår anses utgöra statligt stöd
enligt EUrätten. Arbetsgruppen föreslår bl.a. att
vissa arbetsgivare ska undantas från möjligheten
att erhålla stöd. Det rör sig om offentliga
arbetsgivare,
förutom
vissa
offentligt
kontrollerade juridiska personer som bedriver
affärsverksamhet, samt annan verksamhet som är
9
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2.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om statligt stöd vid korttidsarbete
Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt bestämmelserna i
denna lag.
Lagens innehåll
2 § I denna lag finns bestämmelser om
– vilka arbetsgivare som omfattas (3 §),
– definitioner (4 §),
– när stöd vid korttidsarbete kan lämnas (5–9 §§),
– förutsättningar för preliminärt stöd (10–20 §§),
– beräkning av preliminärt stöd (21–23 §§),
– ansökan om preliminärt stöd (24 §§),
– avstämning och beräkning av slutligt stöd (25–34 §§),
– anmälan om slutligt stöd (35 och 36 §§),
– återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (37 §),
– kreditering och debitering av skattekonto (38–40 §§),
– kontroll (41 och 42 §§),
– handläggande myndighet (43 §), och
– överklagande (44 §).
Vilka arbetsgivare som omfattas
3 § Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska
personer och bedriver näringsverksamhet.
Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommuner och kommunalförbund,
2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,
landsting, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande
inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, och
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av
offentliga medel.
Definitioner
4 § I denna lag avses med
korttidsarbete: att en arbetstagare enligt avtal tillfälligt ska ha en arbetstid
som är kortare än arbetstagarens vanliga arbetstid och på den grunden en lön
som är lägre än arbetstagarens vanliga lön,
stödmånad: den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt stöd
för,
jämförelsemånad: den kalendermånad som infaller tre månader före den
månad då regeringen föreskriver när stöd vid korttidsarbete kan lämnas.
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När stöd vid korttidsarbete kan lämnas
Regeringens beslut om rätt till stöd vid korttidsarbete
5 § Regeringen får föreskriva när stöd vid korttidsarbete kan lämnas.
En sådan föreskrift får meddelas endast om
1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan
är nära förestående, och
2. stöd vid korttidsarbete bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra
betydande samhällsekonomiska nackdelar.
Tidsperiod
6 § En föreskrift enligt 5 § ska avse en tid av tolv kalendermånader.
Förlängning av tidsperiod
7 § Den tidsperiod som en föreskrift enligt 5 § avser får förlängas med tolv
kalendermånader, om förutsättningarna enligt 5 § är uppfyllda. Förlängning
får ske bara en gång.
En föreskrift enligt första stycket får meddelas tidigast sex månader efter
tidpunkten för meddelandet av en föreskrift enligt 5 §.
Ny tidsperiod
8 § När en sådan tidsperiod som avses i 6 eller 7 § har löpt ut, får en föreskrift
enligt 5 § avse en tidsperiod som infaller tidigast efter 24 kalendermånader.
Regeringens föreskrifter ska underställas riksdagen
9 § En föreskrift enligt 5 eller 7 § ska underställas riksdagen för godkännande.
Den tidsperiod som en sådan föreskrift avser begränsas till fyra
kalendermånader om föreskriften inte har
1. överlämnats till riksdagen för godkännande inom en månad från det att
den meddelades av regeringen, eller
2. godkänts av riksdagen inom två månader från det att den överlämnades
till riksdagen.
Förutsättningar för preliminärt stöd – gemensamma bestämmelser
Registrering hos Skatteverket
10 § Preliminärt stöd får ges bara om den arbetsgivare som ansöker om stöd är
registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, när ansökan om sådant stöd
prövas.
Näringsförbud och skatteskulder
11 § Preliminärt stöd får inte ges till en arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för
indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas.
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Krav hänförliga till arbetstagare
12 § Preliminärt stöd får ges bara för arbetstagare som
1. var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförelsemånaden
med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden, och
2. arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgifter för enligt socialavgiftslagen (2000:980) för stödmånaden.
Nivåer för arbetstids och löneminskning
13 § För att ge rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning vid
deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
– 20 procent av vanlig arbetstid,
– 40 procent av vanlig arbetstid, eller
– 60 procent av vanlig arbetstid.
14 § För att ge rätt till stöd ska en arbetstagares löneminskning vid deltagande
i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
– 12 procent av vanlig lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
– 16 procent av vanlig lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent, eller
– 20 procent av vanlig lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.
Stöd utgår inte för uppsägningstid
15 § Stöd ges inte för korttidsarbete som är hänförligt till en arbetstagares
uppsägningstid.
Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal
Kollektivavtal
16 § För att preliminärt stöd ska få ges ska arbetsgivaren, om inte annat följer
av 20–22 §§, vara bunden av ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av
en central arbetstagarorganisation. De närmare förutsättningarna för
tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av
korttidsarbete ska regleras i ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och lokal
arbetstagarorganisation. Saknas lokal part på arbetsgivarsidan får ett sådant
kollektivavtal i stället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen.
Ett centralt kollektivavtal enligt första stycket ska ge de lokala parterna rätt
att sluta kollektivavtal om korttidsarbete.
Kollektivavtal enligt första och andra styckena ska vara förenliga med de
krav på arbetstids och löneminskning som följer av 13 och 14 §§.
Särskild förklaring om att ett centralt kollektivavtal uppfyller kraven
17 § En part i ett centralt kollektivavtal eller en arbetsgivare som är bunden av
det kan av den myndighet som regeringen bestämmer få en särskild förklaring
om att detta avtal är sådant som avses i 16 §. Förklaringen kan lämnas även om
kollektivavtalets tillämpning är beroende av att parterna träffar ett nytt avtal.
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Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal
Avtal med ett flertal av arbetstagarna inom en driftsenhet
18 § För att en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal enligt 16 §
ska ha rätt till preliminärt stöd för en arbetstagares deltagande i korttidsarbete
ska följande förutsättningar vara uppfyllda.
1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i avtal mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren.
2. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet som uppfyller
kraven enligt 12 § ska delta i stödberättigat korttidsarbetet under stödmånaden.
3. Den arbetstids och löneminskning som har avtalats ska vara densamma
för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
Avtal enligt första stycket ska vara förenliga med de krav på arbetstids och
löneminskning som följer av 13 och 14 §§.
Minskning av omsättningen
19 § En arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal enligt 16 § har rätt
till preliminärt stöd endast om arbetsgivarens nettoomsättning under två på
varandra följande kalendermånader har minskat med minst 15 procent jämfört
med motsvarande kalendermånader föregående år. De två kalendermånaderna
med sådan omsättningsminskning ska ligga inom en period av de tre
kalendermånader som föregick den stödmånad för vilken arbetsgivaren för
första gången ansökte om preliminärt stöd.
Undantag för familjemedlemmar
20 § En arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal enligt 16 § har inte
rätt till preliminärt stöd för arbetstagare som hör till arbetsgivarens familj.
Beräkning av preliminärt stöd
Stödets storlek
21 § Underlaget för preliminärt stöd för en arbetstagare avseende en
stödmånad ska beräknas på följande sätt. Arbetstagarens vanliga lön ska
multipliceras med den avtalade arbetstidsminskningen enligt 13 § för
avtalsperioden. Detta resultat ska minskas i proportion till det antal hela dagar
arbetstagaren har varit tillfälligt frånvarande från arbetet under den del av
stödmånaden som arbetstagaren deltagit i korttidsarbete.
Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av
underlaget enligt första stycket.
Hur den vanliga lönen under en stödmånad fastställs
22 § Vanlig lön utgör den regelmässigt utgående kontanta lön per månad som
arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden, om arbetstagaren inte hade
deltagit i korttidsarbete.
Om arbetstagaren har deltagit i korttidsarbete under en del av stödmånaden, ska den vanliga lönen vara vad arbetstagaren skulle ha haft som lön
under den delen av månaden.
13
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Vid beräkning av den vanliga lönen ska det bortses från tillfällig frånvaro.
23 § När underlaget fastställs enligt 21 §, ska hänsyn inte tas till den del av den
vanliga lönen som överstiger
1. det belopp som regeringen bestämmer, eller
2. den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft
under jämförelsemånaden.
Vid beräkning enligt första stycket 2 ska bortses från tillfällig frånvaro.
Om arbetstagaren har deltagit i korttidsarbete under en del av stödmånaden
och den vanliga lönen under stödmånaden därför proportionerats enligt 22 §
andra stycket, ska det belopp som avses i första stycket och vanlig lön under
jämförelsemånaden proportioneras på samma sätt som den vanliga lönen.
Ansökan om preliminärt stöd
24 § En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till den myndighet
regeringen bestämmer inom två kalendermånader efter utgången av
stödmånaden. I annat fall betalas inte stöd ut för stödmånaden.
Avstämning och beräkning av slutligt stöd
Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning
25 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra en avstämning.
Avstämning ska ske när stöd vid korttidsarbete inte längre kan lämnas enligt
5–9 §§. Om arbetsgivaren före denna tidpunkt under tre på varandra följande
hela kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd, uppkommer dock
skyldigheten att göra en avstämning vid utgången av den tremånadersperioden.
Den tid när stöd vid korttidsarbete har kunnat lämnas och som
skyldigheten att göra en avstämning avser, är en avstämningsperiod.
Vad avstämning innebär
26 § En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare som
det preliminära stödet har avsett, bedöma om den genomsnittliga arbetstids
och löneminskningen som har tillämpats under respektive avtalsperiod som
avstämningsperioden består av
1. motsvarar en och samma nivå enligt 13 och 14 §§, och
2. har stöd i avtal.
För avtalsperioder då kraven enligt första stycket inte uppfyllts är
arbetsgivaren betalningsskyldig för preliminärt stöd enligt 34 §.
För avtalsperioder då kraven enligt första stycket uppfyllts ska
arbetsgivaren bedöma om slutligt stöd avviker från preliminärt stöd enligt 31
och 32 §§.
Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning
27 § Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en
avtalsperiod är den minskning av arbetstiden som en arbetstagare har haft
eller, om han eller hon har varit tillfälligt frånvarande, skulle ha haft under
avtalsperioden enligt avtal om korttidsarbete.
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Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av
vanlig arbetstid. Vanlig arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha
arbetat, om hon eller han inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av
den vanliga arbetstiden ska det bortses från tillfällig frånvaro.
28 § När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen enligt 27 §
fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas bara till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har betalats ut för
honom eller henne.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara
en nivå enligt 13 § om den är minst lika stor som det procenttal som där anges
för respektive nivå.
Tillämpad genomsnittlig löneminskning
29 § Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod är
den minskning av lönen som en arbetstagare har haft eller, om han eller hon
har varit tillfälligt frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden enligt avtal
om korttidsarbete.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av
summan av vanlig lön, beräknad enligt 22 §, under avtalsperioden avrundat till
närmaste heltal.
30 § Vid fastställande av den tillämpade genomsnittliga löneminskningen
enligt 29 § ska bara beaktas månader under avtalsperioden för vilka preliminärt
stöd betalats ut för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en
nivå enligt 14 § om den är lika stor som det procenttal som där anges för
respektive nivå.
Betalningsskyldighet för preliminärt stöd
31 § Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har
betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, om tillämpad
genomsnittlig arbetstids och löneminskning beräknat på de månader eller
delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd betalats ut för
arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och samma nivå
enligt 13 och 14 §§. Detsamma gäller om något av angivna förhållanden inte
har stöd i avtal.
Betalningsskyldighet då slutligt stöd understiger preliminärt stöd
32 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att betala tillbaka
skillnaden mellan det preliminära stödet och det slutliga stödet, om det
preliminära stödet för en stödmånad har beräknats på en högre
arbetstidsminskning än den som följer av vid avstämningstidpunkten gällande
avtal för stödmånaden.
Det slutliga stödet beräknas på motsvarande sätt som det preliminära
stödet men baserat på den lägre arbetstidsminskningen.
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Rätt till ytterligare stöd då slutligt stöd överstiger preliminärt stöd
33 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har rätt till ytterligare stöd
motsvarande skillnaden mellan det slutliga stödet och det preliminära stödet,
om det preliminära stödet för en stödmånad har beräknats på en lägre
arbetstidsminskning än den som följer av vid avstämningstidpunkten gällande
avtal för stödmånaden.
Det slutliga stödet beräknas på motsvarande sätt som det preliminära
stödet men baserat på den högre arbetstidsminskningen.
Ytterligare stöd får inte ges till en arbetsgivare som har näringsförbud eller
skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning,
när frågan om sådant stöd prövas.
Sammanräkning
34 § Arbetsgivaren ska räkna samman belopp som arbetsgivaren i
förekommande fall är skyldig att betala tillbaka enligt 31 och 32 §§ och har
rätt till enligt 33 §.
Anmälan om slutligt stöd
35 § En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om slutligt stöd. Anmälan ska ha kommit in till den myndighet
regeringen bestämmer inom två kalendermånader efter det att skyldigheten
att göra en avstämning uppkommit. I anmälan ska anges om arbetsgivaren är
skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanräkning enligt 34 §.
En arbetsgivare som efter sammanräkning enligt 34 § har rätt till ytterligare
stöd kan i samband med anmälan om slutligt stöd ansöka om ytterligare stöd.
I annat fall betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.
Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att lämna anmälan om slutligt
stöd medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns
förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.
36 § Om en anmälan om slutligt stöd inte ges in inom rätt tid är arbetsgivaren
skyldig att betala tillbaka allt det preliminära stödet. Detsamma gäller en
arbetsgivare som i anmälan inte anger betalningsskyldighet enligt 31 och 32 §§
eller anger betalningsskyldighet med för lågt belopp.
Betalningsskyldigheten enligt första stycket får jämkas, om det är
uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt det preliminära
stödet.
Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar
37 § En mottagare av stöd enligt denna lag är återbetalningsskyldig, om
mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.
Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om mottagaren har insett
eller skäligen borde ha insett felet.
Denna bestämmelse gäller inte då arbetsgivare efter avstämning är
betalningsskyldig för erhållet preliminärt stöd enligt 31 och 32 §§.
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Kreditering och debitering av skattekonto
38 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska tillgodoföras arbetsgivaren
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det
att beslut om utbetalning fattats, med undantag för januari då stödet i stället
ska krediteras den 17 och i augusti den 12 eller 17.
39 § Ett beslut om vilket belopp en mottagare av stöd ska betala enligt denna
lag ska även ange när beloppet senast ska betalas.
Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 i en månad, i januari den
17 och i augusti den 12 eller 17, och tidigast 30 dagar efter beslutet.
Det belopp som mottagaren är skyldig att betala tillbaka ska debiteras
mottagarens skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
40 § I fråga om stöd enligt denna lag gäller vad som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om
1. inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap. 2 §,
2. avräkning i 62 kap. 11–14 §§,
3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,
4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap. 19 §,
5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–6, 8, 13, 15,
16, 22 och 23 §§,
6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap 2, 4, 9 och 10 §§,
7. ränta i 65 kap. 2–4, 7, 8, 13–16 och 18 §§,
8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,
9. indrivning i 70 kap., och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.
En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan fordran som har
påförts enligt skatteförfarandelagen.
Kontroll
41 § En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge den myndighet
som regeringen bestämmer tillfälle att granska verksamheten med avseende på
arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen.
42 § Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga en arbetsgivare
att fullgöra sina skyldigheter enligt 41 §.
Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet har samband med
den misstänkta gärningen.
Handläggande myndighet
43 § Frågor enligt denna lag, utom frågor som avses i 5–9 §§, prövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.
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Överklagande
44 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 5–9 §§ och beslut om
sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får
dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480)
Härigenom föreskrivs att 7 och 13 §§ samt rubriken närmast före 13 §
semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
Antalet
semesterdagar
med
Antalet
semesterdagar
med
semesterlön beräknas på följande
semesterlön beräknas på följande
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
varit anställd hos arbetsgivaren under
varit anställd hos arbetsgivaren under
intjänandeåret
(anställningstiden)
intjänandeåret
(anställningstiden)
subtraheras de dagar då arbetssubtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från
tagaren varit helt frånvarande från
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
på semesterledighet, permittering
på semesterledighet, permittering,
eller ledighet som enligt 17–17 b §§
korttidsarbete eller ledighet som
är semesterlönegrundande, liksom
enligt 17–17 b §§ är semesterlönearbetsfria dagar som infaller under
grundande, liksom arbetsfria dagar
sådana frånvaroperioder, ska dock
som infaller under sådana frånräknas in i anställningstiden.
varoperioder, ska dock räknas in i
anställningstiden.
Differensen
Differensen divideras med antalet
divideras med antalet dagar under
dagar under intjänandeåret. Kvoten
intjänandeåret. Kvoten multipliceras
multipliceras med tjugofem. Om ett
med tjugofem. Om ett brutet tal då
brutet tal då uppstår, avrundas detta
till närmast högre hela tal.
uppstår, avrundas detta till närmast
högre hela tal.
Semesterledighet vid permittering

Semesterledighet vid permittering
eller korttidsarbete

13 § 2
Beslutar en arbetsgivare om
Beslutar en arbetsgivare om
permittering som arbetstagaren inte
permittering som arbetstagaren inte
hade anledning att räkna med när
hade anledning att räkna med när
besked lämnades enligt 8 §, har
besked lämnades enligt 8 §, har
arbetstagaren rätt att avstå från
arbetstagaren rätt att avstå från
utlagd
semesterledighet
utan
utlagd
semesterledighet
utan
semesterlön,
om
ledigheten
semesterlön,
om
ledigheten
sammanfaller med permitteringssammanfaller med permitteringsperioden. Detta gäller dock endast om
perioden.
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före
ledighetens början. Får arbetstagaren
först
senare
kännedom
om
permitteringen, får arbetstagaren avstå
från ledigheten om han eller hon utan

1 Senaste lydelse 2009:1439.
2 Senaste lydelse 2009:1439.
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dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den
dag då arbetsgivaren underrättades

Har en arbetstagare lämnat besked
enligt 8 § innan han eller hon fått
information om hur arbetstiden ska
läggas ut vid korttidsarbete, har
arbetstagaren rätt att avstå från utlagd
semesterledighet utan semesterlön, om
semesterledigheten sammanfaller med
tid då arbetstagaren ska vara helt
frånvarande på grund av korttidsarbete.
Detta gäller dock endast om
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före
semesterledighetens början. Får arbetstagaren först senare kännedom om
permitteringen eller hur arbetstiden
ska läggas ut vid korttidsarbete, får
arbetstagaren avstå från semesterledigheten om han eller hon utan
dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den
dag då arbetsgivaren underrättades.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
dels att 10, 15 a och 17 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 d §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § 1
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som
1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön, eller
3. är tjänstledig utan lön,
4. har rätt till etableringsersättning
4. har rätt till etableringsersättning
enligt
lagen
(2010:197)
om
enligt
lagen
(2010:197)
om
etableringsinsatser
för
vissa
etableringsinsatser
för
vissa
nyanlända invandrare.
nyanlända invandrare, eller
5. deltar i korttidsarbete som
berättigar arbetsgivaren till stöd enligt
lagen (2013:000) om stöd vid
korttidsarbete.
Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt
37 § första stycket 2 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits
från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till
ersättning som i sådana fall ska gälla.
15 § 2
Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den
sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om
anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett
arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.
Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av
ramtiden.
En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett
arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.
Tredje stycket gäller inte för en
sökande som avses i 16 d §.
16 d §
När ramtid ska bestämmas räknas
inte heller månader då den sökande
har deltagit i korttidsarbete för vilket
preliminärt stöd har utgått enligt lagen

1 Senaste lydelse 2010:2030.
2 Senaste lydelse 2010:2030.
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(2013:000) om stöd vid korttidsarbete, såvida inte det är förmånligare
för sökanden att sådan tid räknas med.
17 a § 3
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
16 d §, 17 eller 23 § inte ska räknas in
17 eller 23 § inte ska räknas in i
i ramtiden får omfatta högst fem år.
ramtiden får omfatta högst fem år.
Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.
För en sökande som har varit långvarigt sjukfrånvarande enligt 3 a § får, vid
beviljande av en ny ersättningsperiod, den tid som enligt första stycket inte
ska räknas in i ramtiden omfatta högst tio år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Senaste lydelse 2010:2031.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande kommit in från
Riksbanken, Hovrätten för Nedre Norrland,
Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i
Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand,
Förvaltningsrätten i Stockholm, Arbetsdomstolen,
Justitiekanslern,
Domstolsverket,
Ekobrottsmyndigheten,
Brottsförebyggande
rådet, Revisorsnämnden, Datainspektionen,
Kommerskollegium, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Pensionsmyndigheten, Arbetsgivarverket, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Bokföringsnämnden, Statistiska centralbyrån, Juridiska
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet,
Tillväxtverket, Tillväxtanalys – myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Arbetsförmedlingen,
Medlingsinstitutet,
Svenska ILO-kommittén, Institutet för
arbetsmarknads
och
utbildningspolitisk
utvärdering
(IFAU),
Inspektionen
för
arbetslöshetsförsäkringen,
Arbetslöshets

kassornas samorganisation (SO), Svenskt
Näringsliv, FöretagarFörbundet, Företagarna, IF
Metall, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Näringslivets Regelnämnd, Regelrådet, Svenska
Journalistförbundet, Sveriges advokatsamfund,
Sveriges Akademikers
Centralorganisation
(Saco), Sveriges Ingenjörer, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Teknikarbetsgivarna,
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
och Unionen.
Därutöver har yttranden kommit in från
Fordonskomponentgruppen AB (FKG), Svensk
Industriförening, Almega, Facket för skogs, trä
och grafisk bransch (GS), Industriarbetsgivarna
och Industri och KemiGruppen.
Följande remissinstanser har inte yttrat sig
eller angett att de avstår från att lämna några
synpunkter: Riksdagens ombudsmän (JO),
Riksrevisionen, Handelshögskolan vid Umeå
universitet,
Nationalekonomi,
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet, FAR, Lantbrukarnas riksförbund,
Näringslivets skattedelegation och Sveriges
Television AB.
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4.

Lagförslag i promemorian Förslag om skydd av den
sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i
korttidsarbete

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 26 kap. 9 § samt rubriken närmast efter 26 kap. 8 § ska ha följande
lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 26 kap. 18 a §, samt närmast
före 26 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
26 kap.
Sjukpenninggrundande inkomst
vid avbrott eller inskränkning av
förvärvsarbete (SGI-skyddad tid)

Sjukpenninggrundande inkomst
vid förvärvsavbrott (SGI-skyddad
tid)
SGI-skydd innebär att den
sjukpenninggrundande inkomsten
för tid då den försäkrade gör avbrott i
sitt arbete av något skäl som anges i
11–18 §§
(SGI-skyddad
tid)
beräknas med utgångspunkt i
förhållandena närmast före avbrottet, om den sjukpenninggrundande inkomsten därigenom
blir högre än om den hade beräknats
med beaktande av förhållandena
under avbrottet.

9§

SGI-skydd innebär att den
sjukpenninggrundande inkomsten
för tid då den försäkrade avbryter
eller inskränker sitt förvärvsarbete av
något skäl som anges i 11–18 a §§
(SGI-skyddad tid) beräknas med
utgångspunkt
i
förhållandena
närmast före avbrottet eller inskränkningen, om den sjukpenninggrundande inkomsten därigenom
blir högre än om den hade beräknats
med beaktande av förhållandena
under avbrottet eller inskränkningen.
Det som föreskrivs i denna paragraf gäller dock inte när 7 § 1, 3 eller 4 är
tillämplig.
Korttidsarbete
18 a §
SGI-skydd gäller under tid då den
försäkrade deltar i korttidsarbete som
berättigar
arbetsgivaren
till
preliminärt
stöd
enligt
lagen
(2013:00) om stöd vid korttidsarbete.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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5.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande kommit in från
Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i
Härnösand, Förvaltningsrätten i Stockholm,
Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Skatteverket, Institutet för
arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU), Föreningen Svenskt
Näringsliv, IF Metall, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Svenska Journalistförbundet,
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation

(SACO),
Sveriges
Ingenjörer,
Sveriges
Kommuner
och
Landsting
(SKL),
Teknikarbetsgivarna, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Unionen, Facket för
skogs-, trä- och grafisk bransch (GS),
Industriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och
kemiindustrierna i Sverige samt Almega AB.
Därutöver har yttranden kommit in från
Akademikerförbundet SSR och Lärarnas
Riksförbund.
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6.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om stöd vid korttidsarbete
Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt bestämmelserna i
denna lag.
Lagens innehåll
2 § I denna lag finns bestämmelser om
– vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),
– innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),
– när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5–9 §§),
– förutsättningar för preliminärt stöd (10–17 §§),
– beräkning av preliminärt stöd (18 §),
– ansökan om preliminärt stöd (19 §),
– avstämning och beräkning av slutligt stöd (20–29 §§),
– anmälan om slutligt stöd (30 och 31 §§),
– återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (32 §),
– kreditering och debitering av skattekonto (33–35 §§),
– kontroll (36 och 37 §§),
– handläggande myndighet (38 §), och
– överklagande (39 §).
Vilka arbetsgivare som omfattas av lagen
3 § Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska
personer och bedriver näringsverksamhet.
Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan,
2. juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller
indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser
affärsverksamhet, och
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av
offentliga medel.
Innebörden av vissa uttryck i denna lag
4 § Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:
1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om
han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den
ordinarie arbetstiden ska det bortses från tillfällig frånvaro.
2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som
arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade
deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar
som avser tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del som
den överstiger det belopp som regeringen bestämmer. Vid beräkning av den
ordinarie lönen ska det bortses från tillfällig frånvaro. Om arbetstagaren har
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deltagit i korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den
ordinarie lönen motsvarande del.
3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie
arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt
kollektivavtal, under en begränsad period med anledning av en synnerligen
djup lågkonjunktur och lönen därför är lägre än den ordinarie lönen.
4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt
5–9 §§.
5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt
stöd för.
6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före den
månad då regeringen föreskriver att stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt
5 §.
När stöd vid korttidsarbete får lämnas
Regeringens föreskrifter om rätt till stöd vid korttidsarbete
5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas.
Sådana föreskrifter får meddelas endast om
1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en
sådan är nära förestående, och
2. stödet bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande
samhällsekonomiska nackdelar.
Tidsperiod
6 § Föreskrifter enligt 5 § ska avse en tid av tolv kalendermånader.
Förlängning av tidsperiod
7 § Om förutsättningarna i 5 § andra stycket är uppfyllda får den tidsperiod
som anges i 6 § förlängas en gång med tolv kalendermånader.
Föreskrifter om förlängning får meddelas tidigast sex kalendermånader
efter det att föreskrifter enligt 5 § meddelades.
Ny tidsperiod
8 § När en sådan tidsperiod som avses i 6 eller 7 § har löpt ut, får
föreskrifterna enligt 5 § avse en tidsperiod som infaller tidigast 24
kalendermånader från den tidpunkt när tidsperioden löpt ut.
Regeringens föreskrifter ska överlämnas till riksdagen för godkännande
9 § Föreskrifterna enligt 5 eller 7 § ska överlämnas till riksdagen för
godkännande. Den tidsperiod som sådana föreskrifter avser begränsas till fyra
kalendermånader om föreskriften inte har
1. överlämnats till riksdagen för godkännande inom en månad från det att
de meddelades av regeringen, eller
2. godkänts av riksdagen inom två månader från det att de överlämnades till
riksdagen.
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Förutsättningar för preliminärt stöd – gemensamma bestämmelser
Registrering hos Skatteverket
10 § Preliminärt stöd får lämnas endast till arbetsgivare som var registrerad
som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och som även är
registrerad som sådan när ansökan om preliminärt stöd prövas.
Näringsförbud eller skatte och avgiftsskulder
11 § Preliminärt stöd får inte lämnas till arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatte och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Krav hänförliga till arbetstagare
12 § Preliminärt stöd får lämnas endast för arbetstagare
1. som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av
jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under
stödmånaden, och
2. för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).
Nivåer för arbetstids och löneminskning
13 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning vid deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
1. 20 procent av ordinarie arbetstid,
2. 40 procent av ordinarie arbetstid, eller
3. 60 procent av ordinarie arbetstid.
Har ett centralt kollektivavtal om partiell arbetsbefrielse ingåtts ska
arbetsbefrielsen motsvara arbetsminskningen enligt första stycket.
14 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares löneminskning vid
deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till
1. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
2. 16 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
eller
3. 20 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.
Stöd lämnas inte för uppsägningstid
15 § Stöd får inte lämnas för korttidsarbete som är hänförligt till en
arbetstagares uppsägningstid.
Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal
16 § För att en arbetsgivare ska ha rätt till preliminärt stöd ska, om inte annat
följer av 17 §, följande förutsättningar vara uppfyllda:
1. Arbetsgivaren ska vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete
som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.
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2. De närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och
vilka arbetstagare som ska omfattas ska regleras i ett lokalt kollektivavtal.
3. Den arbetstids och löneminskning som avtalats ska vara förenlig med 13
och 14 §§.
Om det inte finns någon lokal part på arbetstagarsidan, får ett avtal enligt
första stycket 2 i stället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala
arbetstagarorganisationen.
Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal
17 § För att en arbetsgivare som inte är bunden av ett sådant kollektivavtal
som avses i 16 § ska ha rätt till preliminärt stöd ska följande förutsättningar
vara uppfyllda:
1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i skriftligt avtal
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter att
korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren.
2. Arbetstagaren får inte tillhöra arbetsgivarens familj.
3. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet som uppfyller
kraven enligt 12 § ska delta i stödberättigat korttidsarbete under
stödmånaden.
4. Den arbetstids och löneminskning som har avtalats ska vara densamma
för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
5. Den arbetstids och löneminskning som har avtalats ska vara förenlig med
13 och 14 §§.
6. Arbetsgivarens nettoomsättning ska under två på varandra följande
kalendermånader ha minskat med minst 15 procent jämfört med motsvarande
kalendermånader föregående år. De två kalendermånaderna med sådan
omsättningsminskning ska ligga inom en period av de tre kalendermånader
som föregick den stödmånad för vilken arbetsgivaren för första gången
ansökte om preliminärt stöd.
Beräkning av preliminärt stöd
18 § Underlaget för preliminärt stöd för en arbetstagare avseende en
stödmånad ska beräknas på följande sätt. Arbetstagarens ordinarie lön ska
multipliceras med den avtalade arbetstidsminskningen enligt 13 § för
avtalsperioden. Detta resultat ska minskas i proportion till det antal hela dagar
arbetstagaren har varit tillfälligt frånvarande från arbetet under den del av
stödmånaden som arbetstagaren deltagit i korttidsarbete.
Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av
underlaget enligt första stycket.
Ansökan om preliminärt stöd
19 § En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Skatteverket inom
två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte
lämnas för stödmånaden.
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Avstämning och beräkning av slutligt stöd
Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning
20 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra en avstämning
enligt 21 §.
Avstämning ska ske vid utgången av tredje kalendermånaden från den
tidpunkt då en stödperiod löpt ut. Om arbetsgivaren före denna tidpunkt
under tre på varandra följande kalendermånader inte har ansökt om
preliminärt stöd, uppkommer dock skyldigheten att göra en avstämning vid
utgången av den tremånadersperioden. Den tidpunkt skyldigheten att göra en
avstämning uppkommit, är en avstämningstidpunkt.
En stödperiod eller den kortare period som skyldigheten att göra en
avstämning avser, är en avstämningsperiod.
Vad avstämning innebär
21 § En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare som
det preliminära stödet har avsett, bedöma om den genomsnittliga arbetstids
och löneminskningen som har tillämpats under respektive avtalsperiod som
avstämningsperioden består av
1. motsvarar en och samma nivå enligt 13 och 14 §§, och
2. har stöd i avtal enligt 16 eller 17 §.
Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning
22 § Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en
avtalsperiod är den minskning av arbetstiden som en arbetstagare har haft
eller, om han eller hon har varit tillfälligt frånvarande, skulle ha haft under
avtalsperioden enligt avtal om korttidsarbete.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av
ordinarie arbetstid.
23 § När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen enligt 22 §
fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för
honom eller henne.
Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara
en nivå enligt 13 § om den är minst lika stor som det procenttal som anges där
för respektive nivå.
Tillämpad genomsnittlig löneminskning
24 § Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod är
den minskning av lönen som en arbetstagare har haft eller, om han eller hon
har varit tillfälligt frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden enligt avtal
om korttidsarbete.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av
summan av ordinarie lön under avtalsperioden avrundat till närmaste heltal.
25 § När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen enligt 24 §
fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av
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månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för honom
eller henne.
Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en
nivå enligt 14 § om den är lika stor som det procenttal som anges där för
respektive nivå.
Återbetalningsskyldighet för allt preliminärt stöd i vissa fall
26 § Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har
betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, om tillämpad
genomsnittlig arbetstids och löneminskning beräknat på de månader eller
delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för
arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och samma nivå
enligt 13 och 14 §§. Detsamma gäller om något av angivna förhållanden inte
har stöd i avtal enligt 16 eller 17 §.
Återbetalningsskyldighet när slutligt stöd understiger preliminärt stöd
27 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att betala tillbaka
skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om det preliminära stödet
för en stödmånad har beräknats på en större arbetstidsminskning än den som
följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men
baserat på den mindre arbetstidsminskningen.
Rätt till ytterligare stöd när slutligt stöd överstiger preliminärt stöd
28 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har rätt till ytterligare stöd
motsvarande skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om
preliminärt stöd för en stödmånad har beräknats på en mindre arbetstidsminskning än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten
gäller för stödmånaden.
Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men
baserat på den större arbetstidsminskningen.
Ytterligare stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud
eller skatte och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när frågan om sådant stöd prövas. Är
arbetsgivaren en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.
Sammanräkning
29 § Arbetsgivaren ska räkna samman belopp som arbetsgivaren i
förekommande fall är skyldig att betala tillbaka enligt 26 och 27 §§ och har
rätt till enligt 28 §.
Anmälan om slutligt stöd
30 § En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om slutligt stöd. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket inom
två kalendermånader från avstämningstidpunkten. I anmälan ska det anges om
arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanräkning
enligt 29 §.
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En arbetsgivare som efter sammanräkning enligt 29 § har rätt till ytterligare
stöd ska begära detta i anmälan om slutligt stöd. I annat fall betalas inte något
ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.
Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om slutligt
stöd medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns
förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.
31 § Om en anmälan om slutligt stöd inte ges in inom rätt tid, är arbetsgivaren
skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd. Detsamma gäller en
arbetsgivare som i anmälan inte anger återbetalningsskyldighet enligt 26 eller
27 § eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp.
Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet,
om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt
preliminärt stöd.
Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar
32 § En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för
högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.
Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,
är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller
skäligen borde ha insett felet.
Återbetalningsskyldigheten enligt första och andra styckena gäller inte om
arbetsgivaren efter avstämning är återbetalningsskyldig enligt 26 eller 27 §.
Kreditering och debitering av skattekonto
33 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska tillgodoföras arbetsgivaren
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det
att beslut om utbetalning fattats, med undantag för januari då stödet i stället
ska krediteras den 17 och i augusti den 12 eller 17.
34 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt denna lag ska
Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla
uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet
senast ska betalas.
Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 eller 26 i en månad, i
januari den 17 eller 26, i augusti den 12, 17 eller 26 och i december den 12 eller
27, och tidigast 30 dagar efter beslutet.
Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ska debiteras ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
35 § I fråga om stöd enligt denna lag gäller vad som sägs i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om
1. inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap. 2 §,
2. avräkning i 62 kap. 11–14 §§,
3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,
4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap. 19 §,
5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–6, 8, 13, 15,
16, 22 och 23 §§,
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6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap 2, 4, 9 och 10 §§,
7. ränta i 65 kap. 2–4, 7, 8, 13–16 och 18 §§,
8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,
9. indrivning i 70 kap., och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.
En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan fordran som har
påförts enligt skatteförfarandelagen.
Kontroll
36 § En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket
tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd
och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
37 § Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter
enligt 36 §.
Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning
av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Handläggande myndighet
38 § Frågor enligt denna lag, utom frågor som avses i 5–9 §§, prövas av
Skatteverket.
Överklagande
39 § Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt 5–
9 §§ och beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480)
Härigenom föreskrivs att 7 och 13 §§ samt rubriken närmast före 13 §
semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
Antalet
semesterdagar
med
Antalet
semesterdagar
med
semesterlön beräknas på följande
semesterlön beräknas på följande
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
sätt. Från de dagar arbetstagaren har
varit anställd hos arbetsgivaren under varit anställd hos arbetsgivaren under
intjänandeåret
(anställningstiden)
intjänandeåret
(anställningstiden)
subtraheras de dagar då arbetssubtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från
tagaren varit helt frånvarande från
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
arbetet utan lön. Frånvaro som beror
på semesterledighet, permittering
på semesterledighet, permittering,
eller ledighet som enligt 17–17 b §§
korttidsarbete eller ledighet som
är semesterlönegrundande, liksom
enligt 17–17 b §§ är semesterarbetsfria dagar som infaller under
lönegrundande, liksom arbetsfria
sådana frånvaroperioder, ska dock
dagar som infaller under sådana
räknas in i anställningstiden.
frånvaroperioder, ska dock räknas in
Differensen divideras med antalet
i anställningstiden. Differensen
dagar under intjänandeåret. Kvoten
divideras med antalet dagar under
multipliceras med tjugofem. Om ett
intjänandeåret. Kvoten multipliceras
brutet tal då uppstår, avrundas detta
med tjugofem. Om ett brutet tal då
till närmast högre hela tal.
uppstår, avrundas detta till närmast
högre hela tal.
13 § 2
Beslutar en arbetsgivare om
Beslutar en arbetsgivare om
permittering som arbetstagaren inte
permittering som arbetstagaren inte
hade anledning att räkna med när
hade anledning att räkna med när
besked lämnades enligt 8 §, har
besked lämnades enligt 8 §, har
arbetstagaren rätt att avstå från
arbetstagaren rätt att avstå från
utlagd
semesterledighet
utan
utlagd
semesterledighet
utan
semesterlön,
om
ledigheten
semesterlön,
om
ledigheten
sammanfaller med permitteringssammanfaller med permitteringsperioden.
perioden. Detta gäller dock endast om
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före
ledighetens början. Får arbetstagaren
först
senare
kännedom
om
permitteringen, får arbetstagaren avstå
från ledigheten om han eller hon utan
dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den

1 Senaste lydelse 2009:1439.
2 Senaste lydelse 2009:1439.
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dag då arbetsgivaren underrättades

Har en arbetstagare lämnat besked
enligt 8 § innan han eller hon fått
information om hur arbetstiden ska
läggas ut vid korttidsarbete, har
arbetstagaren rätt att avstå från utlagd
semesterledighet utan semesterlön, om
semesterledigheten sammanfaller med
tid då arbetstagaren ska vara helt
frånvarande på grund av korttidsarbete.
Detta gäller dock endast om
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före
semesterledighetens
början.
Får
arbetstagaren först senare kännedom
om permitteringen eller hur arbetstiden ska läggas ut vid korttidsarbete,
får arbetstagaren avstå från semesterledigheten om han eller hon utan
dröjsmål underrättar arbetsgivaren.
Har semesterledigheten då inletts,
upphör ledigheten vid utgången av den
dag då arbetsgivaren underrättades.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
dels att 10, 13, 15 a och 17 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 d §, av följande lydelse.
Lydelse enligt bet. 2012/13:AU6

Föreslagen lydelse

10 §
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som
1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön, eller
3. är tjänstledig utan lön,
4. har rätt till etableringsersättning
4. har rätt till etableringsersättning
enligt
lagen
(2010:197)
om
enligt
lagen
(2010:197)
om
etableringsinsatser
för
vissa
etableringsinsatser
för
vissa
nyanlända invandrare.
nyanlända invandrare, eller
5. deltar i korttidsarbete som
berättigar
arbetsgivaren
till
preliminärt
stöd
enligt
lagen
(2013:000)
om
stöd
vid
korttidsarbete.
Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt
37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från
medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till
ersättning som i sådana fall ska gälla.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 § 1
Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande
1. haft semester,
2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning
än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller
barns födelse, eller
3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller
ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön.
Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederlagets
storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i
anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd som
motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om beräkningen.
Tid med arbetstidsminskning eller
partiell arbetsbefrielse som berättigar
arbetsgivaren till preliminärt stöd

1 Senaste lydelse 2006:470.
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enligt lagen (2013:000) om stöd vid
korttidsarbete ska dock inte jämställas
med förvärvsarbete enligt första stycket
2.
15 a § 2
Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den
sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om
anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett
arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.
Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av
ramtiden.
En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett
arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.
Tredje stycket gäller inte för en
sökande som avses i 16 d §.
16 d §
När ramtid ska bestämmas räknas
inte heller månader då den sökande
har deltagit i korttidsarbete för vilket
preliminärt stöd har lämnats enligt
lagen (2013:000) om stöd vid
korttidsarbete, om det inte är
förmånligare för sökanden att sådan
tid räknas med.
Om sökanden har deltagit i
korttidsarbete under en sammanhängande period och arbetsgivaren har
fått preliminärt stöd för någon del av
denna period men ansökan om sådant
stöd ännu inte har lämnats in eller
prövats för aktuell månad, ska ramtid
enligt första stycket bestämmas på
samma sätt som när preliminärt stöd
har lämnats för månaden.
17 a § 3
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c,
16 d, 17 eller 23 § inte ska räknas in i
17 eller 23 § inte ska räknas in i
ramtiden får omfatta högst fem år.
ramtiden får omfatta högst fem år.
Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 Senaste lydelse 2010:2030.
3 Senaste lydelse 2010:2031.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter
i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
Denna
lag
tillämpas
vid
Denna
lag
tillämpas
vid
behandling av personuppgifter i
behandling av personuppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamSkatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt het och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets
lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärshantering av vissa borgenärsuppgifter, om behandlingen är helt
uppgifter och lagen (2013:000) om
eller delvis automatiserad eller om
stöd
vid
korttidsarbete,
om
behandlingen är helt eller delvis
uppgifterna ingår i eller är avsedda
automatiserad eller om uppgifterna
att ingå i en strukturerad samling av
ingår i eller är avsedda att ingå i en
personuppgifter som är tillgängliga
för sökning eller sammanställning
strukturerad samling av personenligt särskilda kriterier.
uppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.
Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av
uppgifter om juridiska personer och avlidna.
Lydelse enligt lagrådsremiss 3

Föreslagen lydelse

2 kap.
3§
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i
databasen:
1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och
familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare
och andra företrädare,
3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
2 Senaste lydelse 2007:329.
3 Lagrådsremiss den 31 januari 2013, Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare.
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9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i
fackförening,
10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs i
12. uppgifter som behövs i
verksamheten med bouppteckningar
verksamheten med bouppteckningar
och
dödsboanmälningar
enligt
och
dödsboanmälningar
enligt
ärvdabalken, och
ärvdabalken,
13. uppgifter som behövs vid
13. uppgifter som behövs vid
hantering av underrättelser från
hantering av underrättelser från
arbetsgivare om anställning av vissa
arbetsgivare om anställning av vissa
utlänningar.
utlänningar, och
14. uppgifter som behövs för
handläggning enligt lagen (2013:000)
om stöd vid korttidsarbete.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande
av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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7.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2013-03-22

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson,
f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och
justitierådet Per Virdesten.
Statligt stöd vid korttidsarbete
Enligt en lagrådsremiss den 14 mars 2013
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om stöd vid korttidsarbete,
2. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),
3. lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring,
4. lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
kansliråden Peter Österberg och Nils-Fredrik
Carlsson, biträdda av kanslirådet Hanna
Björknäs och departementssekreteraren Henrik
Åhm.
Förslagen föranleder följande yttrande:
Lagrådet:
Förslaget till lag om stöd vid korttidsarbete
Allmänt
I lagrådsremissen föreslås att det införs ett
statligt subventionerat system – stöd vid
korttidsarbete – som syftar till att i synnerligen
djupa lågkonjunkturer bevara arbetstillfällen vid
företag som möter en vikande efterfrågan genom
att anställda går ned i tid och lön samtidigt som
arbetsgivaren får möjlighet genom erhållande av
ett statligt stöd att behålla personal som annars
skulle kunna ses som övertalig.
Stödsystemet bygger på fasta och generella
schabloner avseende arbetstids och löneminskning från vilka, såvitt angår lönen, i princip
ingen avvikelse får göras för att stöd ska utgå.
Stödet ska vidare tillämpas på individnivå med
avseende på varje enskild arbetstagares lönenivå
och arbetstid. Systemet kan antas medföra
tillämpningsproblem och innebär en inte helt

lättillgänglig regelmassa som nu svårligen låter
sig överblickas i alla delar, särskilt med hänsyn
till att den föreslagna lagen förutsätter ytterligare
föreskrifter som inte nu är utformade.
Såsom stödet utformats innebär det vidare att
lagstiftningen får ses som en sådan gynnande
lagstiftning som faller under regeringens s.k.
restkompetens, vilket i sin tur väcker frågor om
utformningen av bemyndigandena och andra
bestämmelser i den föreslagna lagen. Se vidare
under 5–9 §§ nedan.
3§
I paragrafen redovisas i ett andra stycke
punkterna 1–3 vilka arbetsgivare som inte
omfattas av lagen. I punkten 3 anges att den inte
omfattar arbetsgivare i fråga om verksamhet som
huvudsakligen finansieras med offentliga medel.
Bestämmelsen tar såvitt framgår av remissen
sikte på sådan verksamhet som det enligt en
offentligrättslig regel ankommer på det allmänna
att tillhandahålla. Däremot avses inte sådan
verksamhet som en privat arbetsgivare bedriver
där affärsmässigt vederlag erhålls från det
allmänna för varor och tjänster som
tillhandahålls i sedvanliga avtalssituationer även
om ersättningen svarar för hela omsättningen i
den av arbetsgivaren bedrivna rörelsen. Lagrådet
föreslår att detta förhållande tydliggörs genom
att punkten 3 ges följande lydelse:
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som
huvudsakligen är finansierad av allmänna medel
och där det enligt en offentligrättslig reglering
ankommer på det allmänna att tillhandahålla
verksamheten
4§
I förslaget, punkterna 1 och 2, anges att det ska
bortses från tillfällig frånvaro när den ordinarie
arbetstiden
och
lönen
beräknas.
I
författningskommentaren ges några exempel på
sådan frånvaro. Vid föredragningen har
emellertid framkommit att det ska bortses från
all frånvaro från arbetsplatsen, oavsett anledning.
Ordet ”tillfällig” bör utgå. Jfr vid 18 § nedan.
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5–9 §§
Lagrådet (Thorsson och Virdesten):
I 5 § anges att regeringen får meddela
föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska
lämnas och de förutsättningar under vilka sådana
föreskrifter får meddelas. De föreskrifter som
regeringen får meddela ligger i sin helhet inom
vad som brukar benämnas som regeringens
restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2
regeringsformen.
Regeringens befogenheter har formulerats
som ett regelrätt bemyndigande.
Genom att i paragrafen och i ett antal
ytterligare paragrafer i lagen ange förutsättningarna för att stöd till korttidsarbete ska
lämnas kan situationen beskrivas på det sättet att
riksdagen ”tagit över” en del av regeringens
befogenheter på området medan regeringen har
kvar sin kompetens i de delar som riksdagen har
lämnat ämnet oreglerat. Hur regeringens
kvarstående kompetens i sådana fall ska komma
till uttryck i lagtext har varit föremål för en hel
del synpunkter (se bl.a. Erik Holmberg m.fl.
Grundlagarna, 3 uppl. 2012, s. 398 och Anders
Eka m.fl., Regeringsformen, 2012, s. 311 f.).
5 § kompletteras av 9 §, enligt vilken
bestämmelse regeringens föreskrifter ska
överlämnas till riksdagen för prövning. Enligt
den paragrafen begränsas tiden för tillämpningen
av
regeringens
föreskrifter
om
inte
överlämnandet till riksdagen eller godkännande
av riksdagen sker inom vissa i paragrafen angivna
tidsfrister. Bestämmelsen har en förebild i 8 kap.
6 § regeringsformen. Enligt den bestämmelsen
ska föreskrifter som regeringen meddelat med
stöd av ett bemyndigande enligt regeringsformen underställas riksdagen för prövning om
riksdagen bestämmer det.
Det har under föredragningen upplysts att
den föreslagna bestämmelsen i 5 § om att
”regeringen får meddela föreskrifter” inte är ett
bemyndigande för regeringen utan endast en s.k.
upplysningsbestämmelse om att regeringen får
meddela
föreskrifter
inom
den
s.k.
restkompetensen. Det har vidare upplysts att
8 kap. 6 § regeringsformen därmed inte anses
vara tillämplig på systemet med underställning
enligt den nu föreslagna lagen. Fråga
uppkommer då hur det underställningsinstitut
som nu föreslås ska uppfattas.
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Att riksdagen förutsätts pröva av regeringen
utfärdade föreskrifter inom regeringens eget
kompetensområde innebär att regeringens
befogenheter i motsvarande utsträckning
inskränks. Prövningen innebär att riksdagen tar
över en del av regeringens normgivningsbefogenheter. Att regeringen får meddela
föreskrifter i ett visst ämne hindrar i och för sig
inte att riksdagen meddelar föreskrifter i samma
ämne. Det framgår av 8 kap. 8 § regeringsformen. Den paragrafen förutsätter dock att
riksdagens beslut meddelas genom normgivning.
Enligt författningskommentaren till 9 § i
lagförslaget ska riksdagens godkännande av de
överlämnade föreskrifterna inte vara bundet till
någon viss form. Det innebär att riksdagen utan
att meddela några föreskrifter förutsätts kunna
upphäva av regeringen meddelade föreskrifter
inom regeringens eget kompetensområde. Enligt
Lagrådets uppfattning är detta inte möjligt. I
lagrådsremissen
motiveras
den
valda
lagstiftningstekniken med att det är lämpligt att
lagen om korttidsstöd utformas med
beredskapslagstiftningen
som
förebild.
Beredskapslagstiftningen avser emellertid ämnen
som ligger inom lagområdet med bemyndiganden för regeringen och alltså inte inom
regeringens s.k. restkompetens. Frågan bör bli
föremål för överväganden i det fortsatta
lagstiftningsarbetet.
F.d. regeringsrådet Lars Wennerström:
I 5 § lämnas ett bemyndigande till regeringen att
meddela föreskrifter om rätt till stöd vid
korttidsarbete. Det har både till innehåll och
form utformats som ett s.k. normgivningsbemyndigande, dvs. den form av bemyndiganden
som reserverats för den typ av delegationsbestämmelser som riksdagen äger meddela inom
det lagreglerade området. I 7 § finns sedan en
bestämmelse av innebörd att regeringen under
vissa förutsättningar kan meddela föreskrifter
om förlängning av den tidsperiod som
föreskrifterna enligt 5 § ska avse. Slutligen finns i
9 § en bestämmelse om att regeringens
föreskrifter på området ska överlämnas till
riksdagen för godkännande.
Att avsikten varit att lagen ska innehålla just
normgivningsbemyndiganden
framgår
av
allmänmotiveringens redovisning av bakgrunden
till lagens uppbyggnad, där det anges att
bestämmelserna i lagen har utformats med
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gällande beredskapslagstiftningar som förebild
samt att bestämmelserna i lagen i konstitutionellt hänseende vilar på vad som gäller för
normgivning och bemyndiganden på det
lagreglerade området i regeringsformen.
Rätten till stöd vid korttidsarbete har
emellertid som nämnts ovan utformats som ett
rent bidragssystem där riksdagen med stöd av
8 kap. 8 § regeringsformen i lag får anses ha för
avsikt att meddela föreskrifter i ett ämne som
ligger inom ramen för regeringens restkompetens. Till skillnad mot vad som gäller
enligt 8 kap. 3–5 §§ innehåller regeringsformen
dock inte någon möjlighet för riksdagen att till
regeringen delegera normgivningsmakt genom
normgivningsbemyndigande i en lag som
riksdagen stiftar med stöd av 8 kap. 8 § (jfr Rune
Lavin, Lagrådet och den offentliga rätten 1999–
2001, s. 92–94). Detta hindrar i och för sig inte
att riksdagen i en sådan lag meddelar s.k.
upplysningsbemyndiganden som en erinran om
att regeringen även i dessa fall äger meddela
föreskrifter inom ramen för sin restkompetens
eller att lagen innehåller föreskrifter av innebörd
att riksdagen lämnar kvar en del av upplyfta
området för regeringen att besluta om (jfr
Anders Eka m.fl., Regeringsformen, 2012, s. 311
f.). – Av bestämmelsen i 8 kap. 6 § regeringsformen följer vidare att det endast när fråga är
om föreskrifter som regeringen meddelat med
stöd av normgivningsbemyndiganden hänförliga
till det lagreglerade området som riksdagen äger
bestämma att föreskrifterna ska underställas
riksdagen för prövning. Regeringen torde dock
alltid kunna hänskjuta en författningsfråga till
riksdagen. Så kan ske t.ex. om regeringen anser
det tveksamt om en föreskrift faller inom dess
kompetens, och vidare i fall regeringen anser
föreskriften särskild betydelsefull i ett eller annat
hänseende (se Erik Holmberg och Nils
Stjernquist, Vår författning, 12 uppl. 2000, s.
143).
Av det nu anförda följer sammanfattningsvis
att de konstitutionella överväganden som
redovisas i remissen till grund för utformningen
av bestämmelserna i 5, 7 och 9 §§ vilar på felaktig
grund.
Dessa erinringar gör att det framstår som
tveksamt om det på befintligt beredningsmaterial för riksdagen bör presenteras ett
lagförslag rörande stöd vid korttidsarbete. För
det fall detta i dagsläget ändå bedöms önskvärt
bör i det fortsatta lagstiftningsarbetet förnyade

överväganden i alla avseenden göras beträffande
de
konstitutionella förutsättningar
som
lagstiftningen bör vila på.
Lagrådet:
18 §
På motsvarande sätt som i den föreslagna 4 § 1
och 2 anges här att det ska bortses från tillfällig
frånvaro när den s.k. närvarokvoten beräknas,
och i författningskommentaren ges exempel.
Även här avses emellertid att det ska bortses från
all frånvaro (dock endast hela dagar) oavsett
anledningen – t.ex. ledighet för facklig
förtroendeman – och ordet ”tillfälligt” bör alltså
utgå.
20–31 §§
Under rubrikerna ”Avstämning och beräkning
av slutligt stöd” och ”Anmälan om slutligt stöd”
har med underrubriker sammanförts en rad
bestämmelser som syftar till att säkerställa att
förutsättningarna för utbetalt stöd verkligen
förelegat under en avtalsperiod. Vidare regleras
konsekvenserna av bristande överensstämmelse.
Kort sammanfattat kan systemet sägas
innebära följande. Varje arbetsgivare som fått
stöd till korttidsarbete ska i efterhand göra en
avstämning. Därvid ska bedömas om den
genomsnittliga arbetstids och löneminskningen
under varje avtalsperiod (löptiden hos ett avtal
om korttidsarbete) som ingår i avstämningsperioden motsvarar en och samma nivå (enligt
13 och 14 §§) och har stöd i avtal om
korttidsarbete
(enligt
16
och
17 §§).
Avstämningen ska göras särskilt för varje
arbetstagare.
Om arbetstids och löneminskningen för
någon arbetstagare under en avtalsperiod inte
motsvarar den angivna nivån eller saknar stöd i
avtal, ska allt preliminärt stöd som betalats ut för
den arbetstagaren under perioden betalas
tillbaka.
Det kan emellertid inträffa att minskningsnivåerna justeras under ett avtals löptid. I sådana
fall – och endast då – ska slutligt stöd beräknas.
Om det preliminära stöd som utbetalats har
beräknats på en mindre minskning än vad som
följer av det justerade avtalet (sådant det lyder
vid avstämningen) har arbetsgivaren rätt till
ytterligare stöd. Om det däremot har beräknats
43
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på en större minskning än vad som följer av det
justerade avtalet är arbetsgivaren skyldig att
betala tillbaka skillnaden mellan preliminärt och
slutligt stöd.
Att slutligt stöd endast ska beräknas i vissa fall
bör tydliggöras.
Lagrådet föreslår att rubriken ”Avstämning
och beräkning av slutligt stöd” ändras till
”Avstämning av preliminärt stöd”, att rubriken
före 27 § får lyda ”Beräkning av slutligt stöd om
avtal justerats under avtalsperioden”, att
rubriken före 28 § utgår samt att rubriken före
30 och 31 §§ flyttas före 29 § (vars rubrik
”Sammanräkning” får utgå) och får lyda
”Anmälan om avstämning”.
Orden ”sammanräkning” och ”räkna samman
belopp” i 29 och 30 §§ kan enligt Lagrådets
mening bytas ut mot ”sammanställning” och
”ställa samman”. 29 § kan sålunda få lyda så:
Arbetsgivaren ska ställa samman belopp som
arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka enligt
26 och 27 §§ och har rätt till enligt 28 § till ett
nettobelopp.
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I 30 och 31 §§ bör uttrycket ”anmälan om
slutligt stöd” bytas mot ”anmälan om
avstämning”. Detta gäller även för det fall att en
avstämning resulterar i att arbetsgivaren har rätt
till ytterligare stöd enligt 28 § och därför ska
framställa begäran om ytterligare stöd i anmälan
om avstämningen.
32 §
I paragrafen föreskrivs om återbetalningsskyldighet om stöd lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp. I tredje stycket anges
att skyldigheten inte gäller om arbetsgivaren
efter avstämning är återbetalningsskyldig enligt
25 eller 27 §. Stycket förefaller överflödigt och
torde kunna utgå.
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Bilaga 9

Kvotplikt och
beskattning av
biodrivmedel
Bilaga till avsnitt 6.19
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1.

Sammanfattning av promemorian
om kvotplikt för biodrivmedel

I promemorian föreslås en ny lag om kvotplikt
för biodrivmedel och ändringar i lagen
(1994:1776) om skatt på energi. Förslaget
innebär ett krav på att hållbara biodrivmedel ska
ingå i bensin och i dieselbränsle. I bensin ska
andelen hållbara biodrivmedel vara minst 4,8
volymprocent från och med den 1 maj 2014.
Från och med den 1 maj 2015 ska volymen
uppgå till minst 7 volymprocent. I dieselbränsle
ska andelen hållbara biodrivmedel uppgå till
minst 9,5 volymprocent varav minst 3,5
volymprocent ska uppfyllas med vissa särskilt
anvisade biodrivmedel som kan anses ha extra
fördelar.

Förslaget innebär vidare att energiskatten för
alla hållbara biodrivmedel som ingår i bensin eller
dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar
energiskattesatsen för jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll. Den
nuvarande skattebefrielsen för höginblandade
och rena biodrivmedel som inte ingår i bensin
eller dieselbränsle behålls även efter 2013 för att
ge dessa biodrivmedel fortsatt goda förutsättningar och stabila spelregler.
I fråga om koldioxid skatten görs den
grundläggande principiella bedömningen att
ingen sådan bör tas ut på hållbara bränslen som
framställts av biomassa eftersom dessa inte
innehåller fossilt kol. För icke hållbara
biodrivmedel bör dock nuvarande regler
behållas, dvs. att koldioxidskatt och energiskatt
tas ut med samma belopp per liter respektive
kubikmeter som för jämförbart fossilt
drivmedel. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 maj 2014.

5

PROP. 2013/14:1 BILAGA 9

2

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel
Härigenom föreskrivs följande
Inledande bestämmelser

1 § Denna lag reglerar inblandningen av biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle.
2 § I denna lag betyder uttrycken
KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan,
bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,
biodrivmedel: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som
är avsedda för motordrift,
dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KNnr 2710 19 41 eller 2710 19 45,
kvotpliktig volym: den mängd bensin, exklusive alkylatbensin enligt 5 §
drivmedelslagen (2011:319), eller dieselbränsle, inklusive den volym
biodrivmedel som blandats in eller ingår i bränslet, som den kvotskyldiges
skattskyldighet har inträtt för under ett kalenderår enligt 5 kap. lagen
(1994:1776) om skatt på energi.
3 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.
Kvotskyldighet

4 § Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen
(1994:1776) om skatt på energi för kvotpliktiga volymer.
5 § Den som är kvotskyldig ska se till att det för varje kalenderår finns en viss
andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.
6 § Andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till sammanlagt minst
9,5 volymprocent av den kvotpliktiga volymen varav minst 3,5 volymprocent
ska uppfyllas med särskilt anvisade biodrivmedel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om vad som avses med särskilt anvisade biodrivmedel
och om hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska beräknas och uppfyllas.
7 § Andelen biodrivmedel i bensin ska uppgå till minst 4,8 volymprocent av
den kvotpliktiga volymen bensin. Denna andel ska öka till minst 7 volymprocent av den kvotpliktiga volymen bensin senast den 1 maj 2015.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om hur andelen biodrivmedel i bensin ska beräknas och
uppfyllas.
6
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8 § Kvotplikten får endast fullgöras med biodrivmedel som uppfyller
hållbarhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.
Redovisning av kvotplikt

9 § Den som är kvotskyldig ska varje år redovisa till tillsynsmyndigheten hur
kvotplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om redovisning av kvotplikt.
Förseningsavgift

10 § En förseningsavgift på 5 000 kronor ska tas ut av en kvotskyldig som inte
lämnar en sådan redovisning som avses i 9 § i rätt tid.
Förseningsavgiften får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga
skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om förseningsavgiften.
Kvotpliktsavgift

11 § En kvotpliktsavgift ska tas ut av en kvotskyldig som inte har uppfyllt
kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara högst 20 kronor per liter
biodrivmedel som saknas i den kvotpliktiga volymen.
Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga
skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om kvotpliktsavgiften.
12 § Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift och om kvotpliktsavgift.
Indrivning

13 § Om en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Skyldighet att spara uppgifter

14 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska spara uppgifter som har
betydelse för kvotplikten i tio år från utgången av det kalenderår som
uppgifterna avser.
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Tillsyn

15 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska på tillsynsmyndighetens
begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.
16 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.
Överklagande

17 § Tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift
eller om föreläggande som har förenats med vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Redovisningen enligt 9 § ska år 2015 omfatta hur kvotplikten har
uppfyllts från maj till och med december år 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att
7 kap. 3 a–3 d §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
3 a §1
Om inte annat följer av 3 b–3 d §§
För annat bränsle än som avses i
får en skattskyldig göra avdrag för
2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och
energiskatt med 100 procent och för
som en skattskyldig förbrukat eller sålt
koldioxidskatt med 100 procent på
som motorbränsle, får den skattbränsle som den skattskyldige har
skyldige göra avdrag för energiskatt
förbrukat eller sålt som motorbränsle,
med 100 procent och för koldioxidupp till belopp som motsvarar skatten
skatt med 100 procent av skatten på
på den andel av motorbränslet som
den andel av motorbränslet som
utgörs av beståndsdel som framutgörs av beståndsdel som framställts av biomassa.
ställts av biomassa.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Första stycket gäller dock inte för
Första stycket gäller dock inte för
biogas.
biogas eller för den beståndsdel av
motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första
stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.
7 kap.
3 b §2
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
Om ett bränsle som framställts av
första stycket 1, 2 eller 3 och som en
biomassa utgör ett bränsle som avses i
skattskyldig förbrukat eller sålt som
2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3, får
motorbränsle, får den skattskyldige
den skattskyldige under respektive
göra avdrag för koldioxidskatt med
redovisningsperiod endast göra avdrag
100 procent av koldioxidskatten på
enligt 3 a § för skatt som motsvarar
den andel av motorbränslet som utgörs
skatten på den andel av motorbränsle
av beståndsdel som framställts av
som bränslet utgör och till den del som
biomassa.
uppgår till högst 15 volymprocent av
den totala mängd motorbränsle som
detta bränsle ingår i och för vilket den
skattskyldige ska redovisa skatt under
redovisningsperioden.
Med redovisningsperiod förstås här
Första stycket gäller endast om
redovisningsperiod enligt 26 kap. 10
motorbränslet eller beståndsdelen omeller 17 § eller en händelse enligt
fattas av ett hållbarhetsbesked enligt
26 kap. 8 § skatteförfarandelagen
3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
(2011:1244).
hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen.

1 Senaste lydelse 2012:798.
2 Senaste lydelse 2012:798.
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7 kap.
3 c §3
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 1 eller 2 och som en
första stycket 1 eller 2 och som den
skattskyldige förbrukat eller sålt som
skattskyldig förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med viss
göra avdrag för energiskatt med 89
procent och för koldioxidskatt med
procentuell andel av energiskatten på
100 procent på den andel av bränslet
den andel av motorbränslet som
som utgörs av annan beståndsdel
utgörs av beståndsdel som framsom framställts av biomassa än sådan
ställts av biomassa.
som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande
skatten på beståndsdelens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för
vilket den skattskyldige ska redovisa
skatt under redovisningsperioden.
Med redovisningsperiod förstås här
period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller
en händelse enligt 26 kap. 8 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med procentuell andel i första
stycket förstås
1. 100 procent minskat med kvoten
mellan energiinnehållet i beståndsdelen och 0,0326 GJ per liter, eller
2. en av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer
fastställd procentuell andel för viss
beståndsdel beräknad utifrån 100
procent minskat med kvoten mellan
det högsta energiinnehållet för sådan
beståndsdel och 0,0326 GJ per liter.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Om beståndsdelen utgörs av etanol
medges skattebefrielse enligt denna
paragraf endast om den skattskyldige
har framställt eller anskaffat denna
etanol eller motsvarande mängd
etanol, vilken vid import eller
framställning inom EU har hänförts
till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad
etanol)

3 Senaste lydelse 2012:798.
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7 kap.
3 d §4
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 och som en
första stycket 3 och som den
skattskyldige förbrukat eller sålt som
skattskyldig förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med viss
göra avdrag för energiskatt med 84
procent och för koldioxidskatt med
procentuell andel av energiskatten på
100 procent på den andel av bränslet
den andel av motorbränslet som
som utgörs av annan beståndsdel
utgörs av beståndsdel som framsom framställts av biomassa än sådan
ställts av biomassa.
som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande
skatten på beståndsdelens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket
den skattskyldige ska redovisa skatt
under redovisningsperioden.
Med redovisningsperiod förstås här
period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller
en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med procentuell andel i första
stycket förstås
1. 100 procent minskat med kvoten
mellan energiinnehållet i beståndsdelen och 0,0359 GJ per liter, eller
2. en av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer
fastställd procentuell andel för viss
beståndsdel beräknad utifrån 100
procent minskat med kvoten mellan
det högsta energiinnehållet för sådan
beståndsdel och 0,0359 GJ per liter.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2012:798.
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3

Förteckning över
remissinstanserna till
promemorian

Näringsdepartementets promemoria om kvotplikt för biodrivmedel har skickats till 64
remissinstanser. Det har inkommit yttranden
från 63 remissinstanser.
Följande remissinstanser har yttrat sig över
promemorian: Kammarrätten i Stockholm,
Förvaltningsrätten i Växjö, Domstolsverket,
Konsumentverket, Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (Swedac), Kommerskollegium, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Länsstyrelsen
Västra
Götalands
län,
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Statskontoret, Tullverket,
Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (SCB),
Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska
högskola, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen,
Sveriges lantbruksuniversitet, Konjunkturinstitutet,
Naturvårdsverket,
Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrensverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket,
Kungliga Skogs- och lantbruksakademien
(KSLA), Avfall Sverige, Bil Sweden, BioAlcohol
Foundation (BAFF), Energigas Sverige, Föreningen
Sveriges
skogsindustrier
(Skogs
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industrierna), Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande (Formas), Gröna
bilister, Lantbrukarnas riksförbund (LRF),
Motorbranschens riksförbund, Motormännens
riksförbund (Motormännen), Näringslivets
Regelnämnd (NNR), Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), Svenska Bussbranschens
Riksförbund, Svensk kollektivtrafik, Svenska
Naturskyddsföreningen, Svenska Petroleum och
Biodrivmedels Institutet (SPBI), Svenska
Trädbränsleföreningen, Sveriges Åkeriföretag.
Följande remissinstanser har avstått från att
yttra sig över promemorian: Företagarna,
Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Svensk
fjärrvärme.
Yttrande har också inkommit från: E.ON
Sverige AB (E.ON), Arizona Chemical AB,
Nordisk Etanol & Biogas AB, VärmlandsMetanol AB, Perstorp BioProducts AB
(Perstorp), Lantmännen Energi, ST1, Preem AB,
Förvaltningsrätten i Falun, SEKAB, EcoPar AB,
Vest Buss Sverige AB, Neste Oil.
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4

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel
Härigenom föreskrivs följande
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag reglerar inblandningen av biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle.
2 § I denna lag betyder uttrycken
KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan1,
bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,
biodrivmedel: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som
är avsedda för motordrift,
dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KNnr 2710 19 41 eller 2710 19 45,
kvotpliktig volym: den mängd bensin, exklusive alkylatbensin enligt 5 §
drivmedelslagen (2011:319), eller dieselbränsle, inklusive den volym biodrivmedel som blandats in eller ingår i bränslet, som den kvotskyldiges
skattskyldighet har inträtt för under ett kalenderår enligt 5 kap. lagen
(1994:1776) om skatt på energi.
3 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.
Kvotskyldighet
4 § Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen
(1994:1776) om skatt på energi för kvotpliktiga volymer.
5 § Den som är kvotskyldig ska se till att det för varje kalenderår finns en viss
andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.
6 § Andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till sammanlagt minst
9,5 volymprocent av den kvotpliktiga volymen varav minst 3,5 volymprocent
ska uppfyllas med särskilt anvisade biodrivmedel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om vad som avses med särskilt anvisade biodrivmedel
och om hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska beräknas och uppfyllas.
7 § Andelen biodrivmedel i bensin ska uppgå till minst 4,8 volymprocent av
den kvotpliktiga volymen bensin. Från och med den 1 maj 2015 ska denna
andel uppgå till minst 7 volymprocent av den kvotpliktiga volymen bensin.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om hur andelen biodrivmedel i bensin ska beräknas och
uppfyllas.
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8 § Kvotplikten får endast fullgöras med biodrivmedel som uppfyller
hållbarhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Redovisning av kvotplikt
9 § Den som är kvotskyldig ska varje år redovisa till tillsynsmyndigheten hur
kvotplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om redovisning av kvotplikt.
Förseningsavgift
10 § En förseningsavgift på 5 000 kronor ska tas ut av en kvotskyldig som inte
lämnar en sådan redovisning som avses i 9 § i rätt tid.
Förseningsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om förseningsavgiften.
Kvotpliktsavgift
11 § En kvotpliktsavgift ska tas ut av en kvotskyldig som inte har uppfyllt
kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara högst 20 kronor per liter
biodrivmedel som saknas i den kvotpliktiga volymen.
Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om kvotpliktsavgiften.
12 § Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift och om kvotpliktsavgift.
Indrivning
13 § Om en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Skyldighet att spara uppgifter
14 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska spara uppgifter som har
betydelse för kvotplikten i sju år från utgången av det kalenderår som
uppgifterna avser.
Tillsyn
15 § Den som är eller har varit kvotskyldig ska på tillsynsmyndighetens
begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.
16 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

14
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Överklagande
17 § Tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift
eller om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. För 2015 ska redovisningen enligt 9 § omfatta hur kvotplikten har uppfyllts från och med maj till och med december 2014.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att 7
kap. 3 a–3 d §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
3 a §1
Om inte annat följer av 3 b–3 d §§
För annat bränsle än som avses i 2
får en skattskyldig göra avdrag för
kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och
energiskatt med 100 procent och för
som en skattskyldig förbrukat eller sålt
koldioxidskatt med 100 procent på
som
motorbränsle,
får
den
bränsle som den skattskyldige har
skattskyldige göra avdrag för
förbrukat eller sålt som motorbränsle,
energiskatt med 100 procent och för
upp till belopp som motsvarar skatten
koldioxidskatt med 100 procent av
på den andel av motorbränslet som
skatten
på
den
andel
av
utgörs av beståndsdel som frammotorbränslet som utgörs av
ställts av biomassa.
beståndsdel som framställts av
biomassa.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Första stycket gäller dock inte för
Första stycket gäller dock inte för
biogas.
biogas eller för den beståndsdel av
motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första
stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.
3 b §2
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
Om ett bränsle som framställts av
första stycket 1, 2 eller 3 och som en
biomassa utgör ett bränsle som avses i
skattskyldig förbrukat eller sålt som
2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3, får
motorbränsle, får den skattskyldige
den skattskyldige under respektive
göra avdrag för koldioxidskatt med
redovisningsperiod endast göra avdrag
100 procent av koldioxidskatten på
enligt 3 a § för skatt som motsvarar
den andel av motorbränslet som utgörs
skatten på den andel av motorbränsle
av beståndsdel som framställts av
som bränslet utgör och till den del som
biomassa.
uppgår till högst 15 volymprocent av
den totala mängd motorbränsle som
detta bränsle ingår i och för vilket den
skattskyldige ska redovisa skatt under
redovisningsperioden.
Med redovisningsperiod förstås här
Första stycket gäller endast om
redovisningsperiod enligt 26 kap. 10
motorbränslet eller beståndsdelen
eller 17 § eller en händelse enligt
omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt
26 kap. 8 § skatteförfarandelagen
3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
(2011:1244).
hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen.

1 Senaste lydelse 2012:798.
2 Senaste lydelse 2012:798.
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3 c §3
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 1 eller 2 och som en
första stycket 1 eller 2 och som den
skattskyldig förbrukat eller sålt som
skattskyldige förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med viss
göra avdrag för energiskatt med
procentuell andel av energiskatten på
89 procent och för koldioxidskatt med
den andel av motorbränslet som
100 procent på den andel av bränslet
utgörs
av
beståndsdel
som
som utgörs av annan beståndsdel
framställts av biomassa.
som framställts av biomassa än sådan
som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande
skatten på beståndsdelens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för
vilket den skattskyldige ska redo-visa
skatt under redovisnings-perioden.
Med procentuell andel i första
Med redovisningsperiod förstås
stycket förstås 100 procent minskat
här period enligt 26 kap. 10 eller 17 §
med kvoten mellan energiinnehållet i
eller en händelse enligt 26 kap. 8 §
beståndsdelen och 0,0326 GJ per liter.
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Om beståndsdelen utgörs av etanol
medges skattebefrielse enligt denna
paragraf endast om den skattskyldige
har framställt eller anskaffat denna
etanol eller motsvarande mängd
etanol, vilken vid import eller
framställning inom EU har hänförts
till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad
etanol)
3 d §4
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
För bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 och som den
första stycket 3 och som en
skattskyldige förbrukat eller sålt som
skattskyldig förbrukat eller sålt som
motorbränsle får den skattskyldige
motorbränsle får den skattskyldige
göra avdrag för energiskatt med
göra avdrag för energiskatt med viss
84 procent och för koldioxidskatt med
procentuell andel av energiskatten på
100 procent på den andel av bränslet
den andel av motorbränslet som
som utgörs av annan beståndsdel
utgörs
av
beståndsdel
som
som framställts av biomassa än sådan
framställts av biomassa.

3 Senaste lydelse 2012:798.
4 Senaste lydelse 2012:798.
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som avses i 3 b §. Avdrag får dock
under respektive redovisnings-period
endast göras för skatt mot-svarande
skatten på bestånds-delens andel av
motorbränslet till den del som uppgår
till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket
den skattskyldige ska redovisa skatt
under redovisningsperioden.
Med procentuell andel i första
Med redovisningsperiod förstås här
stycket förstås 100 procent minskat
period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller
med kvoten mellan energiinnehållet i
en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
beståndsdelen och 0,0359 GJ per liter.
Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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5

Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2013-06-18

protokoll

vid

6§
sammanträde

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam,
f.d. justitierådet Severin Blomstrand och
justitierådet Margit Knutsson.
Kvotplikt för biodrivmedel
Enligt en lagrådsremiss den 30 maj 2013
(Näringsdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

I paragrafens första stycke anges att andelen
biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till
sammanlagt minst 9,5 volymprocent av den
skattepliktiga volymen, varav minst 3,5
volymprocent ska uppfyllas med särskilt
anvisade biodrivmedel.

1. lag om kvotplikt för biodrivmedel,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi.

Enligt Lagrådets mening ligger det närmast till
hands att läsa bestämmelsen så att 3,5
volymprocent av 9,5 volymprocent ska vara
särskilt anvisade biodrivmedel. Avsikten synes
dock vara att 3,5 volymprocentenheter av 9,5
volymprocent ska vara sådana biodrivmedel.
Första stycket bör därför, med även en
redaktionell ändring, ges följande lydelse.

Inför Lagrådet har förslaget till lag om kvotplikt
för biodrivmedel föredragits av kanslirådet
Christina Nordenbladh och förslaget till lag om
ändring i lagen om energiskatt föredragits av
kanslirådet Anna Wallentin.

Andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå
till sammanlagt minst 9,5 volymprocent av den
kvotpliktiga volymen varav minst 3,5
procentenheter ska bestå av särskilt anvisade
biodrivmedel.

Till Lagrådet har kommit in en skrivelse från
Lantmännen energi.

Rubrikerna före 10, 11 och 13 §§

Förslagen
Lagrådet:

föranleder

följande

yttrande

av

Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel
I lagen används bl.a. termerna ”kvotskyldig”,
”kvotplikt”
och
”kvotpliktig”.
Under
föredragningen har upplysts att avsikten varit att
– i konsekvens med terminologin i
skattelagstiftningen – termen ”kvotskyldig” ska
användas när fråga är om åläggande för ett
subjekt och termen ”kvotpliktig” när det gäller
objektet för verksamheten. Denna princip synes
dock inte ha tillämpats genomgående i lagen, se
t.ex. 8 och 9 §§. Eftersom ”kvotpliktig” och
”kvotskyldig” språkligt framstår som synonyma
begrepp synes användningen av de olika
termerna inte innebära någon sådan otydlighet
som kan väntas medföra problem vid
tillämpningen. Lagrådet anser sig därför kunna
godta att
termerna används på det sätt som skett.

10-13 §§ handlar om förseningsavgift och
kvotpliktsavgift. Två av dem, 12 och 13 §§,
innehåller bestämmelser som är gemensamma
för dessa avgifter. Lagrådet föreslår att 10-13 §§
sammanförs under en gemensam rubrik av
följande lydelse.
Förseningsavgift och kvotpliktsavgift
Rubriken före 13 § kan därmed utgå.
14 §
I paragrafen föreskrivs att den kvotskyldige ska
spara uppgifter som har betydelse för
kvotplikten i sju år från utgången av det
kalenderår som uppgifterna avser. Det föreslås
ingen sanktion för den som försummar att spara
uppgifterna. Under föredragningen har det
hänvisats till att annan lagstiftning – t.ex. om
skatter och bokföring – innehåller sanktionerade
bestämmelser om skyldighet att bevara uppgifter
som kan omfatta sådana uppgifter som ska
sparas enligt den föreslagna bestämmelsen.
Under sådana förhållanden kan det ifrågasättas
om lagen om kvotplikt för biodrivmedel behöver
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innehålla en bestämmelse om skyldighet att
bevara uppgifter. Lagrådet utesluter dock inte att
det kan förekomma situationer där andra lagar
inte räcker till och motsätter sig därför inte den
föreslagna bestämmelsen. För att den ska få
sådan effekt som får antas vara avsedd bör det
dock
övervägas
under
det
fortsatta
lagstiftningsarbetet om den bör kompletteras
med någon form av sanktion. I så fall kan det
också finnas anledning att överväga en
precisering av de uppgifter som ska omfattas av
skyldigheten. Uttrycket ”uppgifter som har
betydelse för kvotplikten” är vagt och
författningskommentaren ger inte närmare
vägledning.
Om Lagrådets synpunkter inte godtas föreslår
Lagrådet att paragrafen ges följande lydelse.
Den som är eller har varit kvotskyldig ska spara
uppgifter som har betydelse för bedömning av
hur kvotplikten har uppfyllts. Uppgifterna ska
sparas i sju år från utgången av det kalenderår
som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av 5 § följer att kvotplikten ska uppfyllas
kalenderårsvis. Bestämmelsen kan uppfattas på
så sätt att kvotplikten kommer att omfatta hela
kalenderåret 2014 trots att lagen föreslås träda i
kraft den 1 maj detta år. Att detta inte är
avsikten har framkommit vid föredragningen. I
punkt
2
av
ikraftträdandeoch
övergångsbestämmelserna till lagen föreskrivs
också att den första redovisning som ska lämnas
enligt 9 § endast omfattar tiden maj-december
2014. Lagrådet anser att frågan om kvotpliktens
omfattning i tiden för det första året efter
ikraftträdandet
bör
framgå
av
en
övergångsbestämmelse till 5 §. Punkt 2 föreslås
därför få följande lydelse.
2. År 2014 omfattar skyldigheten i 5 § tiden från
och med maj till och med december.
Om Lagrådets förslag antas behövs ingen
övergångsbestämmelse till 9 §.
Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på
energi
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
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Bilaga 10

Ändrad beskattning av
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1.

Sammanfattning av
promemorian Ändrad
beskattning av bränslen för viss
värmeproduktion

I promemorian föreslås koldioxidskatten sänks
från 94 till 80 procent av den generella koldioxidskattenivån för bränslen som förbrukas i värmeverk inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Syftet med förslaget är att åtgärda
överkompensation för mixade tjocka vegetabiliska och animaliska oljor och fetter när dessa
används i värmeverk.
Skattebefrielse gäller för vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter samt vissa andra
flytande uppvärmningsbränslen som framställts
av biomassa. Skattebefrielsen utgör ett driftsstöd
enligt EU:s regler om statligt stöd. En
förutsättning för att ge statligt stöd är att stödet
är nödvändigt. Övervakningsrapporten för 2012
visar att överkompensation förelåg för mixade
tjocka vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter i värmeverk.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari
2014.
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2.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:1776) om skatt på
energi ska ha följande lydelse
Nuvarande lydelse
6 a kap.
1 §1
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

ger befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte följer

Råtallolja och

av tidigare punkter, förbrukning

bränsle som avses i

för framställning av värme i en

2 kap. 1 § första

anläggning för vilken utsläppsrätter

stycket 3 b

ska överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

6 procent

–

1 Senaste lydelse 2012:796.
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Föreslagen lydelse
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

ger befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte följer

Råtallolja och

av tidigare punkter, förbrukning

bränsle som avses i

för framställning av värme i en

2 kap. 1 § första

anläggning för vilken utsläppsrätter

stycket 3 b

ska överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

20 procent

–
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a kap.
2 §1
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för
Om råtallolja förbrukas för
ändamål som anges i 1 § 17 b,
ändamål som anges i 1 § 17 b,
medges befrielse från energiskatten
medges befrielse från energiskatten
med ett belopp som motsvarar 6
med ett belopp som motsvarar 20
procent av den koldioxidskatt som
procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.
första stycket 3 a.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2012:798.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen om skatt på energi i
stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2012:797
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

ger befrielse

energi-skatt

kol-dioxid-

svavel-skatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte följer

Råtallolja och

av tidigare punkter, förbrukning

bränsle som avses i

för framställning av värme i en

2 kap. 1 § första

anläggning för vilken utsläppsrätter

stycket 3 b

ska överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

6 procent

–
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Föreslagen lydelse
6 a kap.
1§
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt
följande, om inte annat anges.
Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

ger befrielse

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

skatt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Om skattebefrielse inte följer

Råtallolja och

av tidigare punkter, förbrukning

bränsle som avses i

för framställning av värme i en

2 kap. 1 § första

anläggning för vilken utsläppsrätter

stycket 3 b

ska överlämnas enligt 6 kap. 1 §
lagen om handel med utsläppsrätter
a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

–

b) i annan värmeproduktion

–

20 procent

–

Lydelse enligt 2012:797

Föreslagen lydelse

6 a kap.
2§
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för
Om råtallolja förbrukas för
ändamål som anges i 1 § 17 b,
ändamål som anges i 1 § 17 b,
medges befrielse från eneskattrgien
medges befrielse från energiskatten
med ett belopp som motsvarar 6
med ett belopp som motsvarar 20
procent av den koldioxidskatt som
procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.
första stycket 3 a.
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3.

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian
inkommit från Förvaltningsrätten i Falun,
Kommerskollegium, Tullverket, Skatteverket,
Skogsstyrelsen, Konjunkturinstitutet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Konkurrensverket, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket,
Energigas Sverige, Svensk Energi, Svensk
Fjärrvärme,
Svenska
bioenergiföreningen,
Svenska
Naturskyddsföreningen,
Svenska
Petroleum
&
Biodrivmedels
Institutet,
Jordbruksverket, Statens Lantbruksuniversitet,
Regelrådet och Tillväxtanalys har avstått från att
lämna synpunkter.
Svenskt Näringsliv och Plast och kemiföretagen har inte yttrat sig.
Därutöver har yttranden kommit in från
Lantmännens Energi, Svensk Torv, Sveriges
Energiföreningars Riksorganisation.
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1

Sammanfattning av promemorian
Vissa lagförslag med anledning av
trepartssamtalen (Ds 2013:20)

Hösten 2011 bjöd regeringen in arbetsmarknadens parter till s.k. trepartssamtal. Syftet
var att finna gemensamma lösningar på svåra
problem på arbetsmarknaden. Regeringens
målsättning med trepartssamtalen är att finna
åtgärder som sänker jämviktsarbetslösheten och
ökar den varaktiga sysselsättningen, särskilt
genom att förbättra möjligheterna till arbete för
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. En utgångspunkt har varit att stödja
initiativ som kommit från parterna själva.
Trepartssamtal har förts både med centralorganisationerna och med de avtalsslutande
parterna på branschnivå.
Departementsskrivelsen innehåller lagförslag
kopplade till trepartssamtalen.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2013 uttryckt en vilja att staten genom
lönesubventioner, i form av en skattekreditering,
och handledarstöd ska stimulera att anställningar
av unga personer kommer till stånd inom ramen
för av parterna tecknade yrkesintroduktionsavtal
eller motsvarande.
I avsnitt 4 lämnas förslag till ändringar i lagen
(1999:591) om kreditering på skattekonto av
vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden. Ändringen
möjliggör kreditering på skattekonto av lönestöd
för
yrkesintroduktionsanställningar
eller
motsvarande.
I trepartssamtalen har det förts fram önskemål
om att avskaffa den arbetslöshetsavgift som
arbetslöshetskassorna betalar till staten.
I avsnitt 5 lämnas förslag till lag om ändring i
lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Ändringen innebär att arbetslöshetsavgiften
avskaffas eller reduceras. Att avskaffa eller
reducera arbetslöshetsavgiften innebär att
sysselsatta medlemmar i flertalet arbetslöshetskassor får en lägre avgift, vilket torde stimulera
anslutningen till arbetslöshetsförsäkringen.
I promemorian upplyses om att remittering av
förslagen inte innebär att dessa nödvändigtvis
kommer att ingå som förslag i budgetpropositionen för 2014 eftersom regeringen
kommer att ta ställning till den frågan i det
fortsatta arbetet. Ställningstagandet är beroende
av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och
finansieringsbehoven samt de prioriteringar som

regeringen gör i det slutliga arbetet med
budgetpropositionen. Förslaget om att avskaffa
eller reducera arbetslöshetsavgiften är också
beroende av utfallet av partssamtalen och de
avtalsslutande parternas engagemang när det
gäller att teckna och främja användande av yrkesintroduktionsavtal.
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2

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 1
dels att 41 a, 48 a, 48 b och 94 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 41, 48 c, 49 och 87 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 48 § ska lyda ”Finansieringsavgift”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

41 § 2
En arbetslöshetskassa ska ta ut
En arbetslöshetskassa ska ta ut
medlemsavgifter som i förening med
medlemsavgifter som i förening med
andra inkomster får antas täcka
andra inkomster får antas täcka
kassans
förvaltningskostnader,
kassans
förvaltningskostnader,
betalningen av finansieringsavgift
betalningen av finansieringsavgift
och arbetslöshetsavgift samt övriga
och
övriga
utgifter.
En
utgifter. En arbetslöshetskassa får
arbetslöshetskassa får besluta om
besluta om olika medlemsavgifter för
olika medlemsavgifter för olika
olika medlemskategorier, om det
medlemskategorier, om det finns
finns skäl för det.
skäl för det.
En arbetslöshetskassa får dock inte
för att täcka kostnaderna för
arbetslöshetsavgiften ta ut
1. någon avgift av en medlem som
är arbetslös i den mening som avses i
41 a §, eller
2. mer än 300 kronor i månaden i
avgift per medlem av övriga
medlemmar.
48 c § 3
En
finansieringseller
En finansieringsavgift får inte
arbetslöshetsavgift får inte ändras efter
ändras efter tolv månader från
tolv månader från utgången av den utgången av den kalendermånad som
kalendermånad som avgiften avser,
avgiften avser, om anledningen till
om anledningen till ändringen är att
ändringen är att de uppgifter som
de uppgifter som legat till grund för
legat till grund för beräkningen av
beräkningen av avgiften ändrats.
avgiften ändrats.

1 Senaste lydelse av

41 a § 2008:410
48 a § 2009:665
48 b § 2009:665
94 a § 2009:665.
2 Senaste lydelse 2008:410.
3 Senaste lydelse 2009:1438.
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49 § 4
Regeringen får meddela närmare
Regeringen får meddela närmare
föreskrifter om när och på vilket sätt
föreskrifter om när och på vilket sätt
betalning enligt 48 § ska göras.
betalningarna enligt 48–48 b §§ ska
göras.
Lydelse enligt prop.2012/13:12

Föreslagen lydelse

87 § 5
För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag
med följande undantag.
Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans
verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar,
bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt
bestämmelserna i 82–84 §§ om fusion gäller inte.
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om
stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om
medlemskap, medlemsförteckning,
medlemskap, medlemsförteckning,
medlemsavgift m.m., i 48–48 b §§ om
medlemsavgift m.m., i 48 § om
finansieringsavgift och arbetslöshetsfinansieringsavgift, i 94 g §§ om
avgift, i 94 f och 94 g §§ om
uppgiftsskyldighet, samt i 95–97 §§
uppgiftsskyldighet, samt i 95–97 §§
och 111–115 §§ om överklagande,
och 111–115 §§ om överklagande,
omprövning och ändring gäller för
de
anslutna
i
stället
för
omprövning och ändring gäller för
de
anslutna
i
stället
för
medlemmarna. Det som sägs om
medlemmarna. Det som sägs om
medlem i 31 och 61 §§ gäller även
medlem i 31 och 61 §§ gäller även
den som är ansluten till den
den som är ansluten till den
kompletterande arbetslöshetskassan.
kompletterande arbetslöshetskassan.
I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande
arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamot får utses medlemmar,
förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i
föreningen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter,
kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan
arbetslöshetskassa.
Bestämmelserna i 51–54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den
kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av
medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde
stycket om styrelseledamot i den kompletterande kassan.
Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014. Lagen tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 2014.

4 Senaste lydelse 2009:665.
5 Senaste lydelse 2009:1438.
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3

Förteckning över
remissinstanserna

Remissinstanser som har gett in yttrande
Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i
Stockholm, Konjunkturinstitutet, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Inspektionen för
socialförsäkringen, Arbetsgivarverket, Statskontoret, Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konkurrensverket, Statens skolverk,
Universitets- och högskolerådet, Diskrimineringsombudsmannen,
Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket, Medlingsinstitutet, Svenska
ESF-rådet, ILO-kommittén, Institutet för
arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting,
Svenskt Näringsliv, Företagarna, Tjänstemännens
Centralorganisation,
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation,
Landsorganisationen i Sverige, Almega, AkademikerAlliansen, Akademikerförbundet SSR, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, Civilekonomerna,
Fastigo,
Finansförbundet,
Handelsanställdas
förbund,
Arbetsgivarföreningen KFO, Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund, Målaremästarnas riksförbund,
Facket för Service och Kommunikation,
Småföretagarnas Riksförbund, Svensk Handel,
Sveriges läkarförbund, Visita.
Remissinstanser som har inbjudits men avstått från
att yttra sig
Myndigheten för yrkeshögskolan, Ungdomsstyrelsen, Elektriska Installatörsorganisationen,
Energiföretagen, Fastighetsanställdas förbund,
Företagarförbundet, Facket för skogs-, trä- och
grafisk bransch, Hotell- och restaurangfacket, IF
Metall, Industriarbetsgivarna, Industri- och
Kemigruppen,
Jusek,
Kommunalarbetarförbundet,
Livsmedelsarbetareförbundet,
Livsmedelsföretagen,
Offentliganställdas
Förhandlingsråd,
Pappersindustriarbetare
förbundet, Saco-S, Statstjänstemannaförbundet,
Svensk
scenkonst,
Svenska
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet,
Svenska Musikerförbundet, Svenska Målareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet,
Sveriges Byggindustrier, Sveriges Ingenjörer,
Teknikföretagen, TransportGruppen, Unionen,
Vision, Vårdförbundet, Vårdföretagarna.
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Övriga som har yttrat sig
Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa.
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4

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 1
dels att 41 a, 48 a, 48 b och 94 f §§ ska upphöra att gälla,
dels att 41, 48 c, 49 och 87 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 48 § ska lyda ”Finansieringsavgift”2.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

41 § 3
En arbetslöshetskassa ska ta ut
En arbetslöshetskassa ska ta ut
medlemsavgifter som i förening med
medlemsavgifter som i förening med
andra inkomster får antas täcka
andra inkomster får antas täcka
kassans
förvaltningskostnader,
kassans
förvaltningskostnader,
betalningen av finansieringsavgift
betalningen av finansieringsavgift
och arbetslöshetsavgift samt övriga
och
övriga
utgifter.
En
utgifter. En arbetslöshetskassa får
arbetslöshetskassa får besluta om
besluta om olika medlemsavgifter för
olika medlemsavgifter för olika
olika medlemskategorier, om det
medlemskategorier, om det finns
finns skäl för det.
skäl för det.
En arbetslöshetskassa får dock inte
för att täcka kostnaderna för
arbetslöshetsavgiften ta ut
1. någon avgift av en medlem som
är arbetslös i den mening som avses i
41 a §, eller
2. mer än 300 kronor i månaden i
avgift per medlem av övriga
medlemmar.
48 c § 4
En
finansieringseller
En finansieringsavgift får inte
arbetslöshetsavgift får inte ändras efter
ändras efter tolv månader från
tolv månader från utgången av den
utgången av den kalendermånad som
kalendermånad som avgiften avser,
avgiften avser, om anledningen till
om anledningen till ändringen är att
ändringen är att de uppgifter som
de uppgifter som legat till grund för
legat till grund för beräkningen av
beräkningen av avgiften ändrats.
avgiften ändrats.
49 § 5
Regeringen får meddela närmare
Regeringen får meddela närmare
föreskrifter om när och på vilket sätt
föreskrifter om när och på vilket sätt

1 Senaste lydelse av

41 a § 2008:410
48 a § 2009:665
48 b § 2009:665
Anmärkning: 94 f § senaste lydelse enligt SFS 2013:153.
2 Senaste lydelse 2008:410.
3 Senaste lydelse 2008:410.
4 Senaste lydelse 2009:1438.
5 Senaste lydelse 2009:665.
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betalningarna enligt 48–48 b §§ ska
göras.

betalningarna enligt 48 § ska göras

Lydelse enligt SFS 2013:153

Föreslagen lydelse

87 §
För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag
med följande undantag.
Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans
verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar,
bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt
bestämmelserna i 82–84 §§ om fusion gäller inte.
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
Bestämmelserna i 3 §, 5 § första
stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om
stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om
medlemskap, medlemsförteckning,
medlemskap, medlemsförteckning,
medlemsavgift m.m., i 48 § om
medlemsavgift m.m., i 48–48 b §§
finansieringsavgift, i 94 g § om
om
finansieringsavgift
och
uppgiftsskyldighet samt i 95–97 §§
arbetslöshetsavgift, i 94 f och 94 g §§
och 111–115 §§ om överklagande,
om uppgiftsskyldighet, samt i
omprövning och ändring gäller för
95–97 §§ och 111–115 §§ om
de
anslutna
i
stället
för
överklagande, omprövning och
medlemmarna. Det som sägs om
ändring gäller för de anslutna i stället
medlem i 31 och 61 §§ gäller även
för medlemmarna. Det som sägs om
den som är ansluten till den
medlem i 31 och 61 §§ gäller även
kompletterande arbetslöshetskassan.
den som är ansluten till den
kompletterande arbetslöshetskassan.
I stället för det som sägs i 17 §
I stället för det som sägs i 17 §
tredje stycket gäller för den
tredje stycket gäller för den
kompletterande arbetslöshetskassan
kompletterande arbetslöshetskassan
följande. Till styrelseledamöter får
följande. Till styrelseledamot får utses
utses medlemmar, förtroendevalda
medlemmar, förtroendevalda eller
eller anställda i de organisationer
anställda i de organisationer som är
som är medlemmar i föreningen.
medlemmar
i
föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara
Styrelseledamöterna får inte vara
styrelseledamöter, kassaföreståndare
styrelseledamöter, kassaföreståndare
eller ombud vid föreningsstämma i
eller ombud vid föreningsstämma i
en annan arbetslöshetskassa.
en annan arbetslöshetskassa.
Bestämmelserna i 51–54 §§ om val
Bestämmelserna i 51–54 §§ om val
av ombud och valda ombud gäller i
av ombud och valda ombud gäller i
den
kompletterande
arbetslösden
kompletterande
arbetshetskassan på motsvarande sätt
löshetskassan på motsvarande sätt
ombud
som
utses
av
ombud
som
utses
av
medlemsorganisationerna.
För
medlemsorganisationerna.
För
sådana ombud gäller det som sägs i
sådana ombud gäller det som sägs i
fjärde stycket om styrelseledamot i
fjärde stycket om styrelseledamöter i
den kompletterande kassan.
den kompletterande kassan
1. Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014. Lagen tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid
före den 1 januari 2014.
3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före
den 1 januari 2014.
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5

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-0618

föreläggas riksdagen i sådan tid att ovan angivna
tidsfrister kan respekteras.

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum
och Dag Victor samt justitierådet Per Virdesten.
Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
Enligt en lagrådsremiss den 30 maj 2013
(Arbetsmarknadsdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till lag om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av
rättssakkunniga Frida Kylberg.
Förslaget
Lagrådet:

föranleder

följande

yttrande

av

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
I lagrådsremissen föreslås att lagändringarna ska
träda i kraft den 15 januari 2014 men tillämpas
för tid från och med den 1 januari 2014. Det har
under föredragningen upplysts att skälet till att
lagändringarna bör tillämpas från den första
dagen i en månad är att det underlättar
beräkningarna
av
arbetsrespektive
medlemsavgifterna. Det har vidare anförts att
avsikten är att förslagen ska tas in i
budgetpropositionen och beslutas i slutet av
december samt att det åtminstone bör gå viss tid
från kungörandet av lagen till dess att den träder
i kraft.
Tiden mellan det att en författning kommer
ut från trycket i SFS och den träder i kraft bör i
normalfallet vara minst fyra veckor och endast i
speciella undantagsfall mindre än två veckor (se
Ds 1998:66 Gröna boken – Riktlinjer för
författningsskrivning
s.
76
och
bl.a.
2012/13:KU10 s. 16). Det är enligt Lagrådets
mening viktigt att dessa tidsfrister upprätthålls.
Men det är också viktigt att en lag inte tillämpas
retroaktivt om det inte finns starka skäl för det.
Några sådana skäl har inte kommit fram i detta
lagstiftningsärende.
Enligt Lagrådets mening bör tiden för
ikraftträdandet av de aktuella lagändringarna
flyttas fram om inte lagförslagen – med
ikraftträdande den 1 januari 2014 – kan
11
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1

Sammanfattning av promemorian
Ersättning för polisbevakning
(Ds 2013:24)

Idag gäller att den som i vinstsyfte anordnar en
offentlig tillställning, t.ex. en fotbollsmatch i
Allsvenskan, eller en allmän sammankomst, t.ex.
en pop- eller rockkonsert, i många fall ska ersätta
polismyndighetens kostnader för att hålla
ordning vid tillställningen eller sammankomsten.
Jag föreslår att ersättningsbeloppet halveras i
dessa fall. Förslaget lämnas mot följande bakgrund.
Ersättningsskyldigheten för
polisbevakningskostnader ger problem
Sedan gammalt gäller att den som i vinstsyfte
anordnar en offentlig tillställning, t.ex. en tävling
eller uppvisning i sport, idrott eller flygning, en
danstillställning, ett tivolinöje, ett festtåg, en
marknad eller en mässa, är skyldig att ersätta
staten för den polisbevakning av evenemanget
som sker för att upprätthålla ordningen.
Detsamma gäller den som i vinstsyfte anordnar
en allmän sammankomst, t.ex. en pop- eller
rockkonsert, om det finns särskilda skäl för att
ålägga anordnaren en sådan ersättningsskyldighet. Enligt inkomstskattelagen är de
allmännyttiga ideella föreningarna befriade från
att betala skatt och behöver i linje med detta inte
heller ersätta statens kostnader för polisbevakning av tillställningar och sammankomster
som de anordnar.
År 1999 beslutade Riksidrottsförbundet att
tillåta att en allmännyttig ideell idrottsförening
upplåter sin rätt till att delta i tävlingsverksamhet
i form av t.ex. seriespel till ett aktiebolag som
uppfyller vissa villkor (idrottsaktiebolag).
Möjligheten utnyttjas för närvarande av 22
föreningar i framför allt Stockholmsområdet.
Idag finns inom fotbollen idrottsaktiebolagen
AIK Fotboll AB, Djurgårdens Elitfotboll AB,
Hammarby Fotboll AB och Örebro SK
Elitfotboll AB. AIK och Djurgården spelar i
Allsvenskan, medan Örebro och Hammarby
spelar i den näst högsta serien, Superettan. Inom
ishockeyn finns idrottsaktiebolagen AIK
Ishockey AB, Djurgården Hockey AB,
Leksands IF Ishockey AB, Malmö Redhawks
Ishockey AB och Växjö Lakers Idrott AB. AIK
och Växjö spelar i Elitserien, medan Djurgården,

Leksand och Malmö spelar i den näst högsta
serien, Allsvenskan.
Nästan hälften av idrottsaktiebolagen ägnar
sig åt speedway. Det är värt att notera att av
resterande tolv idrottsaktiebolag finns åtta
stycken – två tredjedelar – i Stockholmsområdet.
Under de första drygt tio åren efter
Riksidrottsförbundets
beslut
behövde
idrottsaktiebolagen inte betala något alls för
polisbevakning av sina matcher. Efter påpekande
av Riksrevisionen meddelade Rikspolisstyrelsen
den 29 april 2011 föreskrifter som de facto
innebar att polismyndigheterna skulle fakturera
idrottsaktiebolagen för bevakningskostnader.
Den 17 oktober 2011 fattade Polismyndigheten i
Stockholms län ett beslut om att idrottsaktiebolagen fr.o.m. den 14 november 2011
skulle faktureras för bevakningskostnader men
övergångsvis – till utgången av juni 2012 – endast
med 25 procent av de faktiska kostnaderna.
Fr.o.m. den 1 juli 2012 gäller att bolagen ska
betala 100 procent av kostnaderna. Kostnaderna
beräknas enligt en regeringsförordning från år
1982 och omfattar alla polisens kostnader för
ordningshållningen, såväl fasta som rörliga. Idag
kostar en polisbevakningstimme 920 kr.
De nya kraven på ersättning för polisbevakningskostnader slog hårt mot idrottsaktiebolagens ekonomi som redan innan var i dåligt
skick. Inför ett ishockeyderby den 26 januari
2012 i Stockholm mellan AIK och Djurgården
beräknades 324 poliser, tolv hästar och sex
hundar krävas för att upprätthålla ordningen och
säkerheten. Efter matchen har polisen funnit att
kostnaden för polisinsatsen var närmare 800 000
kr. AIK Fotboll AB redovisade en förlust för år
2012 på 5 mkr och en ansamlad förlust på 8,2
mkr. Bland kostnaderna under året upptogs
polisbevakning av matcher med 5,2 mkr.
Mot denna bakgrund föreslog Björn Eriksson,
inom ramen för sitt uppdrag som nationell
samordnare för att motverka brottslighet i
samband med idrottsarrangemang, i ett
delbetänkande år 2012 att idrottsaktiebolagen
skulle jämställas med de allmännyttiga ideella
föreningarna och helt befrias från ersättningsskyldighet för polisbevakningskostnader.
Under remissbehandlingen framfördes kritik av
att idrottsaktiebolagen skulle särbehandlas
jämfört med andra anordnare av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar
som inte omfattades av förslaget utan skulle ha
kvar sin fulla ersättningsskyldighet. Under
5
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intryck av remisskritiken beslöt regeringen att
inte arbeta vidare med Björn Erikssons förslag
och uppdrog åt mig att pröva andra lösningar för
att begränsa ersättningsskyldigheten för dem
som idag faktureras för polisbevakningskostnader.
Jag delar Björn Erikssons uppfattning att om
den nuvarande regleringen av ersättningsskyldigheten för polisbevakningskostnader
består, så får den svåra konsekvenser för
idrottsaktiebolagen. Det kan inte uteslutas att de
ökade polisbevakningskostnaderna särskilt för
Stockholmsklubbarna kan bli halmstrået som
knäcker kamelens rygg. I sammanhanget kan
erinras om att Hammarby Hockey försattes i
konkurs år 2008 och försvann från de två högsta
divisionerna. Det finns en risk att Stockholmsområdet inom några år står helt utan
fotbolls- och ishockeylag i Allsvenskan och
Elitserien.
Idrottsaktiebolagen är först och främst ett
Stockholmsproblem.
Men
de
övriga
idrottsaktiebolagen runt om i landet påverkas
också av polisens nya betalningsrutin, som
skärpt konkurrensen mellan bolagen och de
allmännyttiga ideella elitidrottsföreningarna till
bolagens nackdel.
De som anordnar allmänna sammankomster,
t.ex. konserter och festivaler, är många gånger
aktiebolag som sedan länge betalar 100 procent
av polisens bevakningskostnader. De har därför
inte påverkats av polismyndigheternas nya
faktureringsrutin men klagar allmänt över att
taxan i 1982 års förordning har höjts flera gånger
under senare tid och att polisinsatserna blivit
mer omfattande. Kostnaderna för polisbevakning upplevs därför nu som mycket
betungande. Det har hänt att arrangören har
tvingats ställa in en festival som skulle ha blivit
förlustbringande på grund av polisbevakningskostnaderna.
I mars 2013 tillkännagav anordnaren av
Hultsfredsfestivalen att tillställningen flyttas till
Sigtuna. Det är enligt tidningen Dagens Nyheter
ett uttryck för att Festival-Sverige har
förändrats.
Vad vi ser är en centralisering och en
professionalisering. De leriga ängarna är utbytta
mot stadsmiljöer som Göteborgs Way Out West,
eller Borlänges Peace & Love där de största
scenerna ligger ett stenkast från bekvämligheter
som hotell, restauranger och H&M. Eld-
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själsarrangörerna byts ut mot stora bokningsbolag
och festivalkedjor med stor omsättning. FKP
Scorpio, som köpte Hultsfreds-festivalen efter
konkurshotet 2010, driver sjutton stora festivaler i
hela Europa, däribland Getaway i Gävle och
nystartade Bråvalla i Norrköping.

Den sedan den 1 juli 2012 tillämpade ordningen
för uttag av ersättning för polisens kostnader för
ordningshållning påverkar alltså delar av idrottsoch kulturlivet negativt.
Den rättsliga regleringen är juridiskt
oklanderlig
Polisens nya rutiner har chockat idrottsaktiebolagen och utlöst en skur av motåtgärder.
Stockholmsklubbarna har överklagat i princip
samtliga ålägganden att betala polisbevakningskostnader. Andra idrottsaktiebolag runt om i
landet, bl.a. Örgryte Fotboll AB, har också
begärt domstolsprövning av beslut av polismyndigheten om bevakningskostnader. AIK
Fotboll AB har nyligen vänt sig till EUkommissionen och klagat över att ordningslagen
innebär att de allmännyttiga ideella föreningarna
får en otillbörlig fördel i konkurrenshänseende i
förhållande till idrottsaktiebolagen.
En del av dessa mål har hunnit avgöras, vilket
haft det goda med sig att rättsläget klarnat högst
betydligt. Det kan idag inte råda någon tvekan
om att ordningslagen ålägger anordnaren att
ersätta staten samtliga kostnader för polisbevakning och inte bara de direkta kostnaderna.
Det har vidare klargjorts att bemyndigandet i
ordningslagen för regeringen att meddela
föreskrifter om hur kostnaderna ska beräknas
inte strider mot grundlagen eftersom
ersättningen statsrättsligt är en avgift och inte en
skatt. Det är också ställt bortom rimligt tvivel att
bestämmelserna i 1982 års förordning om hur
poliskostnaderna ska beräknas står i överensstämmelse med ordningslagen och grundlagen.
Den rättsliga regleringen är alltså juridiskt
oklanderlig.
Begreppet ”vinstsyfte”
Det är också klarlagt att idrottsaktiebolagen i de
två högsta serierna bedriver sin verksamhet i
vinstsyfte genom ett kammarrättsuttalande om
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att ”(n)är det gäller elitfotbollsverksamhet, till
vilken seriespel i Superettan räknas, gäller att
matcharrangemangen i sig innefattar ekonomiska aktiviteter av en sådan omfattning att
matcherna ska anses anordnade i vinstsyfte”.
Högsta förvaltningsdomstolen har dessutom i
fråga om en stadsfest i Göteborg uttalat att
”(d)et övergripande syftet med att anordna
Kulturkalaset måste enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning anses vara att skapa ett
mervärde för kommunen och regionen i
ekonomiska termer. Kulturkalaset 2010 får
därför anses ha anordnats i vinstsyfte i den
mening som avses i 2 kap. 26 § ordningslagen”.
Med detta har förvaltningsdomstolarna klarlagt
att stora, ekonomiskt betydelsefulla verksamheter omfattas av ersättningsskyldighet för
polisbevakning.
Inget hindrar att idrottsaktiebolag återlämnar
rätten att delta i tävlingsverksamhet till sin
moderförening
Enligt uppgift från Riksidrottsförbundet möter
det inte något större hinder i förbundets stadgar
mot att ett idrottsaktiebolag lämnar tillbaka sin
rätt till seriespel till moderföreningen som
därefter kan anordna matcher med polisbevakning utan att behöva betala bevakningskostnaderna. Valet är alltså fritt.
I en dom mot Örgryte Fotboll AB år 2011
anförde Kammarrätten i Göteborg bl.a. följande.
Det kan i och för sig ifrågasättas om det finns
sakliga skäl för att kräva ersättning för ett
arrangemang som anordnas av ett bolag som ägs
av en ideell förening när någon ersättningsskyldighet inte skulle bli aktuell om föreningen
själv arrangerade matchen. Detta är emellertid en
konsekvens av hur lagstiftningen utformats och
om ersättningsskyldigheten helt efterges skulle
det innebära att lagstiftningen i detta avseende helt
sattes ur spel. ÖIS har dessutom själv valt att
bedriva elitfotbollsverksamheten i ett aktiebolag,
med de fördelar och nackdelar som detta kan
innebära i olika avseenden.

Kort sagt: Föreningen får skylla sig själv!

Ersättningsskyldigheten bör reduceras
Även om den nuvarande ordningen är i sin
ordning rent juridiskt och idrottsaktiebolagen
kan välja om de vill driva tävlingsverksamheten i
aktiebolagets form eller återgå till att driva den i
en ideell förening, kvarstår det faktum att
idrottsaktiebolagen har svårt att orka med de
stora polisbevakningskostnaderna. Ersättningsskyldigheten bör därför reduceras.
Begreppet ”vinstsyfte” bör behållas
Det finns inte skäl att ifrågasätta att
domstolarnas tolkning av begreppet vinstsyfte i
2 kap. 26 § första stycket ordningslagen är
korrekt och att lagrummet har den innebörd
som kammarrätten har funnit i domen mot
Örgryte Fotboll AB och Högsta förvaltningsdomstolen i domen om Kulturkalaset. Om
man vill ha en ändring till stånd måste paragrafen
ändras. Jag har emellertid inte funnit skäl att byta
ut ordet ”vinstsyfte” när det gäller elitfotbollsverksamhet, eftersom jag håller med kammarrätten om att matcharrangemangen i sig
innefattar ekonomiska aktiviteter av en sådan
omfattning att matcherna ska anses anordnade i
vinstsyfte. När det gäller stadsfesterna har
Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelats
så sent som den 15 mars 2013 och jag har inte
hunnit analysera konsekvenserna av att en
stadsfest ska anses vara anordnad i vinstsyfte, om
anordnaren med evenemanget vill skapa ett
mervärde för kommunen och regionen i
ekonomiska termer. Om det anses vara önskvärt
att lätta på ersättningsskyldigheten för polisbevakning av stadsfester kan det ske exempelvis
genom ett uttryckligt undantag för sådana
offentliga tillställningar som anordnas på
offentlig plats och till vilka allmänheten har
tillträde utan att behöva betala entré- eller
deltagaravgift. Den frågan får emellertid prövas i
ett annat sammanhang.
Orden ”vid tillställningen” bör behållas
Under utredningen har framförts att
begränsningen av anordnarens ersättningsskyldighet till polisbevakningsåtgärder som
vidtagits ”vid tillställningen” är alltför vag.
Önskemål har framförts om att ersättningsskyldigheten begränsas till polisbevakning av
själva arenan, dvs. området innanför vändkorsen.
7
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Det är emellertid sällsynt med våld på läktarna
inne i arenan. De ordningsstörningar som
förekommer där utgörs framför allt av
bengaliska eldar och skadegörelse. Våldet
förekommer i högre utsträckning i köerna
utanför arenan när publiken är på väg från
busshållplatsen
eller
tunnelbaneeller
järnvägsstationen till arenan eller ska passera ut
eller in genom vändkorsen. Jag anser mig därför
inte kunna föreslå att ersättningsskyldigheten
begränsas till polisbevakning av själva arenan,
dvs. området innanför vändkorsen. Jag föreslår
att orden ”vid tillställningen” ska behållas
oförändrade.
Ersättningsskyldigheten bör sättas ned till hälften
Allmänt sett framstår det som rimligt att den
som i syfte att tjäna pengar åt sig själv anordnar
en sammankomst eller en tillställning som
föranleder särskilda ordningsproblem får svara
för kostnaderna för dessa. Ersättningsskyldigheten kan också sporra anordnaren till
förebyggande åtgärder som reducerar behovet av
polisbevakning helt eller delvis. Jag föreslår
därför att ersättningsskyldigheten ska finnas
kvar men i begränsad omfattning jämfört med
idag.
Idrottsaktiebolagen menar att de allmännyttiga ideella föreningarnas ersättningsprivilegium ger föreningarna otillbörliga fördelar
i konkurrenshänseende gentemot idrottsaktiebolagen. Idrottsaktiebolagen accepterar inte
detta och strider för att få en ändring till stånd
genom att bl.a. överklaga polismyndigheternas
beslut att fakturera idrottsaktiebolagen för polisbevakningskostnader. Bara i Stockholm finns det
idag över 60 sådana ärenden som väntar på att
avgöras av förvaltningsdomstolarna. Idrottsaktiebolaget AIK Fotboll AB har dessutom i
februari 2013 vänt sig till EU-kommission och
begärt prövning av huruvida 2 kap. 26 § andra
stycket ordningslagen bryter mot Artikel 107 i
Fördraget
om
Europeiska
Unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) som förbjuder
konkurrenspåverkande statligt stöd till kommersiell verksamhet.
Min ambition är att reglera ersättningsskyldigheten för polismyndighetens kostnader
för ordningshållning vid offentliga tillställningar
och allmänna sammankomster på ett sätt som
vinner en bred acceptans bland de betalningsskyldiga. Det finns en risk med att lägga fram ett
förslag som minskar skillnaderna mellan de
8

allmännyttiga ideella föreningarna på ena sidan
och övriga arrangörer på den andra, om den
kvarstående skillnaden fortfarande är så stor att
de
betalningsskyldiga
arrangörerna
inte
accepterar den. Ett exempel kan belysa det sagda.
Polismyndigheterna
fakturerar
idag
de
betalningsskyldiga arrangörerna med 920 kr för
varje påbörjad polisbevakningstimme. Ett derby i
Stockholm kan kräva mer än 300 poliser och det
finns exempel på att arrangörens kostnad för
polisbevakning av en enda match har varit
närmare 1 mkr. Om ersättningsskyldigheten
reduceras till 50 procent av poliskostnaderna
sjunker arrangörens betalningsskyldighet för
nämnda match till ungefär 500 000 kr. Men detta
är fortfarande ett betydande belopp såväl i
absoluta tal som i förhållande till idrottsaktiebolagens omsättning och vinst.
Det talar för att ersättningsskyldigheten bör
sättas ned med mer än 50 procent av
kostnaderna för polisbevakningen. Det blir
emellertid problem om ersättningsskyldigheten
begränsas så kraftigt att det blir billigare för
arrangören med polisbevakning än om
arrangören själv anlitar ordningsvakter för att
upprätthålla ordningen vid tillställningen eller
sammankomsten. Det är upplyst att timkostnaden för en ordningsvakt uppgår till mellan
250 kr (Norrbotten) och 400 kr (Stockholm)
plus mervärdesskatt. Om anordnaren åläggs att
ersätta hälften av polisbevakningskostnaderna
skulle det innebära 460 kr per påbörjad
polistimme. Det motsvarar i Stockholmsområdet ungefär kostnaderna för en anställd
ordningsvakt samtidigt som det täcker polisens
direkta kostnader för övervakningen.
På grund av det anförda föreslår jag att 2 kap.
26 § första stycket ordningslagen ändras så att
anordnaren åläggs att ersätta staten för polisens
kostnader för att upprätthålla ordningen vid
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med halva beloppet beräknat enligt
1982 års förordning i dess nuvarande lydelse.
Det kan lämpligen ske genom att orden ”hälften
av” infogas omedelbart före ”polismyndighetens
kostnader för att hålla ordning vid
tillställningen” i första stycket i 2 kap. 26 §
ordningslagen.
Detta är alltså huvudförslaget: Ersättningsskyldigheten sätts ned till hälften och de
allmännyttiga ideella föreningarnas ersättningsprivilegium kvarstår oförändrat.
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Ikraftträdande m.m.
Under utredningen har framförts att maj är den
månad under vilken en helt övervägande del av
årets festivaler äger rum. Det är enligt
arrangörerna ytterst angeläget att lagen träder i
kraft senast den 1 maj 2014. Därför föreslår jag
att lagen ska träda i kraft detta datum.
Under utredningen har vidare framförts
önskemål om att lagen ska ges retroaktiv verkan
så att de nya bestämmelserna kommer att gälla
också för de beslut om ersättningsskyldighet
som har meddelats från och med den 14
november 2011 eller den 1 juli 2012, dvs. den dag
då Polismyndigheten i Stockholms län började
fakturera 25 procent respektive 100 procent av
kostnaderna för polisbevakning. Som nämnts har
Stockholmsklubbarna överklagat i stort sett
samtliga beslut om kostnadsansvar för
polisbevakning och målen ligger nu i
förvaltningsdomstolarna och väntar på att bli
avgjorda.
Det är inte vanligt med retroaktiv lagstiftning
som innebär att avgiftsskyldiga generellt befrias
från beslutade avgifter. En sådan lagstiftning
skapar svårigheter, särskilt om besluten har
vunnit laga kraft och avgifterna har betalats,
något som kan ha skett utanför Stockholmsområdet. Några andra skäl än att Stockholmsklubbarna inte har råd att betala avgifterna
har inte anförts.
På grund av det anförda finner jag inte skäl att
föreslå att lagen ska ges retroaktiv verkan.
Alternativt förslag: De allmännyttiga ideella
föreningarnas ersättningsprivilegium
avskaffas
Det kan i den fortsatta beredningen av
lagstiftningsärendet visa sig att värdet av rättvisa,
likabehandling och konkurrensneutralitet väger
så tungt att de allmännyttiga ideella
föreningarnas nuvarande rätt till gratis polisbevakning måste ersättas med stöd i annan form.
Med tanke på den eventualiteten har jag funnit
det lämpligt att visa hur en likabehandling av de
allmännyttiga ideella föreningarna och övriga
anordnare av offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster rent lagtekniskt kan
åstadkommas.
I enlighet härmed har jag tagit fram två
alternativ enligt vilka samtliga anordnare av

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster jämställs genom att bestämmelsen i 2
kap. 26 § andra stycket ordningslagen om att
ersättningsskyldigheten för polisbevakningskostnader inte gäller de allmännyttiga ideella
föreningarna upphävs. Samtliga anordnare
kommer därmed att följa samma regler när det
gäller att ersätta staten för polisens ordningshållning vid kommersiella tillställningar och
sammankomster. Det innebär att föreningarna
får nya kostnader som begränsar deras möjligheter att uppfylla sina allmännyttiga ändamål.
Det talar för att ersättningsskyldigheten ska
sättas ned med mer än de 50 procent som
huvudförslaget innebär.
Alternativ 1: Små evenemang undantas från
ersättningsskyldighet
Merparten av de 20 000 allmännyttiga ideella
föreningar som med detta förslag åläggs
ersättningsskyldighet
för
polisbevakningskostnader kommer i praktiken inte att märka
någon skillnad mot tidigare, eftersom de inte
anordnar några evenemang som kräver polisbevakning. Det är främst de föreningar som
deltar i seriespel i de två högsta serierna i fotboll
och ishockey samt en del arrangörer av festivaler
och liknande som påverkas av nyordningen. Det
är alltså osäkert hur många föreningar som
kommer att faktureras för polisbevakningskostnader. För att bespara polismyndigheterna
arbete med att fakturera mindre belopp föreslår
jag att offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster som inte förorsakat högre
polisbevakningskostnader än som motsvarar ett
prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken
generellt undantas från ersättningsskyldighet.
Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kr, vilket
motsvarar 48 polisbevakningstimmar, som kan
användas exempelvis för att bevaka ett
evenemang som pågår under fyra timmar med
tolv poliser utan bil, hund eller annan
ersättningsgill utrustning. De som anordnar
evenemang som förorsakar högre polisbevakningskostnader än ett basbelopp blir
skyldiga att ersätta staten enligt huvudregeln,
dvs. med 50 procent av de totala, faktiska
kostnaderna. Det innebär att timkostnaden för
bevakning med polis respektive anställda
ordningsvakter blir ungefär lika eller omkring
450 kr.

9

PROP. 2013/14:1 BILAGA 12

Lagtekniskt genomförs förslaget genom att
2 kap. 26 § första och andra styckena
ordningslagen ges följande lydelse.
Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig
tillställning ska ersätta hälften av polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid
tillställningen. Om det finns särskilda skäl får
också den som i vinstsyfte anordnar en allmän
sammankomst
åläggas
en
motsvarande
ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
a) för vilka det högsta belopp som har bestämts
enligt 11 § inte överstiger ett prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken, eller
b) som faktiskt inte har förorsakat högre
polisbevakningskostnader än som motsvarar ett
sådant basbelopp.

Om polisen i sitt beslut om tillstånd till
tillställningen fastställer ett takbelopp på högst
ett prisbasbelopp, kan anordnaren räkna med att
han eller hon kommer att gå helt fri från
ersättningsskyldighet till staten för polisbevakningskostnader. Om takbeloppet är högre,
men de faktiska kostnaderna för polisbevakningen av någon orsak har blivit lägre än
beräknat och stannat vid ett belopp på idag högst
44 500 kr, går anordnaren också fri från ersättningsskyldighet
och
polismyndigheten
behöver inte fakturera honom eller henne.
Det är värt att notera att ”stupstocken” vid ett
prisbasbelopp kommer att sporra arrangörer
som räknar med polisbevakningskostnader i
denna storleksordning att vidta egna åtgärder för
att bringa ned poliskostnaderna under den
kritiska gränsen för full ersättningsbefrielse.
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Alternativ 2: Alla anordnare tillgodoräknas ett
basbelopp
Ett alternativ till att på detta sätt helt undanta
små evenemang och låta anordnarna av alla
övriga
evenemang
betala
hälften
av
polisbevakningskostnaderna är att låta alla
anordnare dra av ett prisbasbelopp från de
faktiska bevakningskostnaderna och där-efter
ålägga dem som har överskjutande bevakningskostnader att betala 75 procent av återstoden.
Kostnaden för bevakning med polis respektive
anställda ordningsvakter blir då ungefär
densamma för anordnaren.
Lagtekniskt genomförs förslaget genom att
första stycket i 2 kap. 26 § ordningslagen ges
följande lydelse.
Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig
tillställning ska ersätta tre fjärdedelar av vad som
återstår av polismyndighetens kostnader för att
hålla ordning vid tillställningen sedan polismyndigheten dragit av ett prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken. Om det finns särskilda
skäl får också den som i vinstsyfte anordnar en
allmän sammankomst åläggas en motsvarande
ersättningsskyldighet.

Att ha ett grundavdrag för alla ersättningspliktiga evenemang, från de minsta till de största,
och sedan låta alla anordnare betala en lika stor
andel av de återstående kostnaderna (alternativ
2) är naturligtvis mest rättvist. Men det kräver
mer administration än alternativet med ett
generellt undantag för de små evenemangen
(alternativ 1). Det sistnämnda alternativet kan
dessutom antas vara mera verkningsfullt när det
gäller att få anordnare med polisbevakningskostnader runt ett prisbelopp att vidta egna
åtgärder för sänka kostnaderna för polisbevakning.
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2

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § ordningslagen (1993:1617) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
26 § 1
Den som i vinstsyfte anordnar en
Den som i vinstsyfte anordnar en
offentlig tillställning skall ersätta
offentlig tillställning ska ersätta
polismyndighetens kostnader för att
hälften
av
polismyndighetens
hålla ordning vid tillställningen. Om
kostnader för att hålla ordning vid
det finns särskilda skäl får också den
tillställningen. Om det finns
som i vinstsyfte anordnar en allmän
särskilda skäl får också den som i
sammankomst åläggas en motvinstsyfte anordnar en allmän
svarande ersättningsskyldighet.
sammankomst åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana ideella föreningar som anges i
7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).
Ersättningsskyldigheten
enligt
Polismyndigheten prövar frågor om
första stycket får sättas ned eller
ersättningsskyldighet. Därvid får det
efterges, om det finns särskilda skäl.
högsta belopp som har bestämts enligt
11 § inte överskridas. Ersättningsskyldigheten får sättas ned helt eller
delvis, om det finns särskilda skäl.
Regeringen får meddela förePolismyndigheten beslutar om
skrifter om hur polismyndighetens
ersättningsskyldighet. Därvid får det
kostnader för ordningshållning ska
högsta belopp som har bestämts enligt
beräknas.
11 § inte överskridas.
Regeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens
kostnader för ordningshållning skall
beräknas.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

1 Senaste lydelse 1999:1282.
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3

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet
lämnats av Kammarrätten i Stockholm,
Förvaltningsrätten i Göteborg, Justitiekanslern,
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket,
Skatteverket,
Lotteriinspektionen, Lunds universitet, Konkurrensverket, Regelrådet, Statens kulturråd, Sveriges
Kommuner och Landsting, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Fotbollförbundet, Föreningen
Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet,
Svenska Hockeyligan, Folkets Hus och Parker,
AIK Fotboll AB, Djurgården Hockey AB, IFK
Göteborg, Kalmar FF, Malmö FF och ÖSK
Elitfotboll Aktiebolag.
Härutöver har Landskrona BoIS, Gefle IF
Fotbollsförening, IK Brage, Östersunds
Fotbollsklubb, Falkenbergs FF, BK Häcken,
Ängelholms
FF,
GIF
Sundsvall,
IF
Brommapojkarna,
Halmstads
Bollklubb,
Helsingborgs IF, Ljungskile SK, Degerfors IF,
Mjällby AIF, IF Elfsborg, Djurgårdens
Elitfotboll AB, IFK Norrköping, AHF
HockeyAllsvenskan AB, IFK Värnamo,
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap (GAIS),
Stockholms Ishockeyförbund, Varberg BoIS FC
och Jönköpings Södra IF inkommit med
yttrande på eget initiativ.
Riksdagens ombudsmän och Bolagsverket har
avstått från att yttra sig.
Svenska
Bandyförbundet,
Svenska
Innebandyförbundet, Svenska Basketbollförbundet,
Svenska
Bilsportförbundet,
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet,
Svenska
Friidrottsförbundet,
Svenska
Handbollförbundet, Svenska Skidförbundet,
Svenska
Ridsportförbundet,
Föreningen
Svenska Musikfestivaler, Musiksverige, Färjestad
BK, Masarna Speedway Aktiebolag, Rospiggarna
Speedway Aktiebolag, Skellefteå AIK Hockey,
Växjö Lakers Idrott AB, Umeå FC och Örgryte
Idrottssällskap har inte hörts av.
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1

Sammanfattning av
delbetänkandet Budgetramverket
– uppfyller det EU:s direktiv?
(SOU 2013:32)

Inledning
Det svenska budgetramverket omfattar ett antal
mål och principer, som gradvis utvecklats i ett
brett politiskt samförstånd sedan den
statsfinansiella krisen på 1990-talet. Vissa av
budgetramverkets mål och principer regleras i
regeringsformen,
riksdagsordningen
och
budgetlagen (2011:203). Andra delar är styrda av
uttalanden i förarbeten och den konstitutionella
praxis som kommit att utvecklas under de
senaste 15 åren. Ramverket omfattar bl.a. en i
utformning och tillämpning stram statlig
budgetprocess och fleråriga budgetpolitiska mål i
form av ett överskottsmål för den offentliga
sektorn, ett utgiftstak för statens och ålderspensionssystemets utgifter samt ett kommunalt
balanskrav. Genom medelfristiga budgetpolitiska
mål och regler för finanspolitiken främjas
långsiktighet i beslutsprocessen och tydlighet i
finanspolitiken. Ramverket innebär att budgetbesluten utgår från ett helhetsperspektiv, där
förslag till utgifts- eller inkomstförändringar
prövas utifrån ett på förhand fastställt
ekonomiskt utrymme som i stor utsträckning
bestäms av utgiftstaket och överskottsmålet.
Denna budgetprocess bidrar till att summan av
alla budgetbeslut inte blir större än vad som är
förenligt med de budgetpolitiska mål som
riksdagen har beslutat om.
I november 2011 antogs rådets direktiv
(2011/85/EU) om krav på medlemsstaternas
budgetramverk. Direktivet innehåller minimiregler för hur budgetramverken ska vara
utformade för att bl.a. säkerställa att
medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden att
undvika alltför stora underskott enligt fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget). Direktivet ställer bl.a. krav på att
medlemsstaterna ska inrätta medelfristiga
budgetpolitiska mål och numeriska finanspolitiska regler som ska återspeglas i de årliga
budgetbesluten och som medför konsekvenser
om de inte iakttas. Budgetramverket på
medellång sikt ska omfatta en planeringshorisont på minst tre år. Det ska även omfatta en
redovisning
av
de
offentligfinansiella
konsekvenserna av planerade finanspolitiska

åtgärder samt realistiska makroekonomiska
prognoser och budgetprognoser. Prognoserna
ska genomgå en regelbunden och fullständig
utvärdering.
Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt
senast den 31 december 2013. Utredningen, som
antagit namnet Budgetprocesskommittén, har i
uppdrag att senast den 1 maj lämna de förslag
som föranleds av direktivet. I detta delbetänkande görs överväganden om den rättsliga
ram som läggs fast i författningar, förarbeten
och praxis garanterar en bindande och
transparent tillämpning av direktivet eller om
ytterligare åtgärder måste vidtas för att
genomföra direktivet.
Enligt kommittén har det svenska budgetramverket bevisligen fungerat väl och i linje med
direktivet. Det är därför viktigt att inte ändra
ramverket utan att starka skäl talar för det.
Kommitténs analys visar att vissa krav i EUdirektivet inte har någon motsvarighet i svensk
lag eller i dess förarbeten. Kommitténs
bedömning är dock att Sverige genom praxis
uppfyller i närmast alla dessa krav. Denna praxis
bedöms vara så pass fast att avvikelser från den
etablerade ordningen bedöms ge upphov till
offentlig kritik, från t.ex. oberoende granskare av
riksdagens och regeringens tillämpning av
budgetramverket. Bland annat detta borgar för
att praxis kan anses vara tillräckligt bindande för
att även flertalet av dessa krav ska anses vara
uppfyllda.
Kommitténs övergripande bedömning är att
det svenska budgetramverket uppfyller EUdirektivets krav på samtliga områden, med
undantag för kravet på redovisning av
regelbundna, objektiva och fullständiga utvärderingar av regeringens makroekonomiska
prognoser och budgetprognoser. Kommittén
föreslår därför ett tillägg till budgetlagen
(2011:203) med innebörden att regeringen ska
vara skyldig att regelbundet redovisa
utvärderingar av de prognoser som presenteras i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen. Vidare leder kravet i direktivet
på jämförelser mellan regeringens och
kommissionens prognoser till att kommittén
föreslår att regeringen ska förklara signifikanta
skillnader mot kommissionens prognoser.
Även om kommittén bedömer att Sverige i
övrigt uppfyller EU-direktivets krav finns det
skäl att något förtydliga regelverket för
regeringens prognoser. Kommittén föreslår
5
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därför några smärre ändringar i budgetlagen
avseende de prognoser som ska redovisas i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen. Förslaget innebär att det i
budgetlagen uttryckligen ska framgå att
regeringen i budgetpropositionen och i den ekonomiska vårpropositionen, i linje med rådande
praxis, också ska redovisa prognoser över den
makroekonomiska utvecklingen samt den
offentliga sektorns inkomster, utgifter och
skulder.
Kommittén har även behandlat det i
kommittédirektivet nämnda förhållandet att det
saknas bestämmelser som klargör riksdagens
ansvar för det medelfristiga perspektivet.
Kommittén anser att det kan övervägas om det
bör införas bestämmelser om medelfristiga
budgetpolitiska mål i riksdagsordningen, bl.a. för
att riksdagsordningen bättre ska återspegla den
fasta praxis som har gällt på detta område under
de senaste 15 åren. Kommittén har även övervägt
behovet av vissa förtydliganden i budgetlagen
avseende de budgetpolitiska målen. Dessa frågor
bör dock enligt kommittén behandlas i
slutbetänkandet.
Budgetramverk med en planeringshorisont
på minst tre år
De svenska budgetpolitiska målen har en
medelfristig tidshorisont. Enligt budgetlagen ska
regeringen lämna förslag till riksdagen om
överskottsmål. Överskottsmålet har sedan 2000
haft en medelfristig definition i och med att det
avser ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
Enligt budgetlagen ska regeringen vidare i
budgetpropositionen lämna förslag till utgiftstak
för det tredje tillkommande året, vilket innebär
att utgiftstak alltid finns beslutade för minst en
treårsperiod.
Även om det är obligatoriskt för regeringen
att föreslå överskottsmål och utgiftstak är det
inte reglerat i lag att riksdagen ska besluta om
överskottsmål och utgiftstak. Utgångspunkten
är dock att så sker. Riksdagen har också sedan
dessa mål infördes, på förslag av regeringen,
beslutat om de budgetpolitiska målen på
medellång sikt.
Regeringen ska enligt budgetlagen i
budgetpropositionen föreslå en beräkning av hur
utgifterna fördelas på utgiftsområden för även
det andra och det tredje tillkommande året.
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Dessa beräkningar godkänns av riksdagen och
fungerar som en riktlinje för regeringens
budgetarbete. Regeringen redovisar i budgetpropositionen enligt fast praxis också en
beräkning av budgetens samtliga ca 500 anslag
för det andra och tredje tillkommande året.
Regeringen är dessutom, enligt budgetlagen,
skyldig att redovisa budgetprognoser för
innevarande år och de tre därpå följande åren.
Prognoserna ska basera sig på väl definierade
förutsättningar, vilket enligt förarbetena bl.a.
omfattar makroekonomiska förutsättningar och
utvecklingen av olika volymer inom regelstyrda
utgiftssystem. Enligt gällande praxis redovisar
regeringen i budgetpropositionen och i den
ekonomiska vårpropositionen också makroekonomiska prognoser och prognoser över
volymutvecklingen i regelstyrda utgiftssystem
för innevarande år och minst de tre därpå
kommande åren.
Enligt fast praxis redovisar regeringen även
effekterna på de offentliga finanserna av
beslutade och föreslagna finanspolitiska åtgärder
för innevarande år och minst de tre därpå
kommande åren i budgetpropositionen.
Redovisningen omfattar dels budgetkonsekvenserna av de i propositionen föreslagna
åtgärderna, dels den samlade budgeteffekten
mellan två på varandra följande år av redan
beslutade och föreslagna åtgärder.
I EU-direktivet anges att budgetramverket
även ska innehålla mål för offentliga skulder.
Sverige tillämpar inte något separat numeriskt
mål för den offentliga sektorns skulder och
enligt kommitténs bedömning kräver inte heller
EU-direktivet detta. Ett av de ursprungliga
motiven för att införa ett överskottsmål var att
minska den offentliga nettoskulden till noll.
Överskottsmålet har emellertid legat fast även
sedan den offentliga sektorns finansiella
nettotillgångar blivit positiva. Överskottsmålet
har bl.a. resulterat i att den konsoliderade
bruttoskulden har minskat från över 70 procent
av BNP i mitten av 1990-talet till ca 38 procent
2012. Bruttoskulden var 2012 lägre än den var
åren närmast före finanskrisen. Den offentliga
bruttoskulden var 2011 som andel av BNP bland
de fem lägsta i EU. Ett stort respektavstånd
finns därmed till EU:s mål för bruttoskulden,
samtidigt som EU:s mål enligt regeringen ska
anses utgöra en övre restriktion för den svenska
bruttoskulden.
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Det kommunala balanskravet i kommunallagen (1991:900) innebär att enskilda kommuner
och landsting inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
ändå blir negativt måste detta kompenseras med
överskott inom tre år. Om det finns synnerliga
skäl, t.ex. stark finansiell ställning, kan en
kommun dock budgetera för tillfälliga
underskott. Även det kommunala balanskravet
kan således i viss utsträckning sägas ha en
medelfristig karaktär i och med att ett eventuellt
underskott under ett räkenskapsår ska täckas av
motsvarande överskott under de följande tre
åren. Målet i sig är dock ettårigt, och kan mot
denna bakgrund bättre sägas överensstämma
med EU-direktivets krav på numeriska mål som
ska främja uppfyllelsen av EU:s budgetpolitiska
mål och som ska iakttas vid de årliga
budgetbesluten.
Mot bakgrund av det anförda bedömer
kommittén att det svenska budgetramverket
uppfyller direktivets krav på budgetramverk på
medellång sikt.
Främjande av EU:s referensvärden och det
medelfristiga budgetmålet
Som ovan nämnts ska medlemsstaterna tillämpa
numeriska finanspolitiska regler som särskilt ska
främja att medlemsstaterna uppfyller referensvärdena för underskott och skulder om högst 3
respektive 60 procent av BNP. De numeriska
reglerna ska även främja en flerårig finanspolitisk
planering och iakttagande av medlemsstaternas
budgetmål på medellång sikt, som för Sverige
innebär att den offentliga sektorns strukturella
sparande inte ska understiga -1 procent av BNP
enligt kommissionens mätmetod.
Den svenska numeriska finanspolitiska regel
som i första hand främjar iakttagandet av de av
EU fastställda budgetpolitiska målen är
överskottsmålet. Överskottsmålet har, frånsett
en teknisk justering av nivån, legat fast sedan det
infördes 2000. Regeringen har förklarat att den
avser att behålla den nuvarande nivån om ett
överskott på i genomsnitt 1 procent av BNP
över en konjunkturcykel så länge som det är
nödvändigt för att de offentliga finanserna ska
utvecklas på ett hållbart sätt. Nivån på 1 procent
av BNP ger en betydande marginal för ökade
utgifter och lägre skatteinkomster under en
lågkonjunktur utan att EU:s referensvärde för

underskott om 3 procent av BNP hotas. Nivån
bidrar också normalt till en över tiden
minskande statsskuld. Även om Sveriges
budgetmål på medellång sikt är definierat på ett
annat sätt än överskottsmålet innebär skillnaden
på två procentenheter mellan dessa två mål att
överskottsmålet normalt rymmer en marginal
för aktiv konjunkturpolitik utan att Sveriges
medelfristiga mål hotas.
Utgiftstaket har inte samma nära koppling till
EU:s budgetpolitiska mål, men ger ett indirekt
stöd till dessa mål genom att det utgör ett viktigt
instrument för att överskottsmålet ska uppnås.
Sammantaget gör kommittén bedömningen
att Sveriges numeriska finanspolitiska regler, i
synnerhet överskottsmålet, främjar iakttagandet
av EU:s budgetpolitiska mål och att Sverige mot
denna bakgrund uppfyller direktivets krav i
denna del.
Måldefinition och tillämpningsområde
EU-direktivet anger att måldefinition och
tillämpningsområde ska specificeras för de
landspecifika numeriska finanspolitiska reglerna,
dvs. för Sveriges vidkommande främst
överskottsmålet och utgiftstaket.
Överskottsmålet är enligt förarbetena till
budgetlagen formulerat som att det ska omfatta
hela den offentliga sektorns finansiella sparande
på medellång sikt. Motiven för överskottsmålet,
att det bl.a. ska bidra till långsiktigt hållbara
offentliga finanser och till att upprätthålla
tillräckliga marginaler så att stora underskott kan
undvikas i lågkonjunkturer, finns tydligt angivna
i bl.a. 2010 års ekonomiska vårproposition, som
även innehåller en redovisning av de indikatorer
som används för att bedöma måluppfyllelsen.
Överskottsmålet har stor betydelse i den
praktiska tillämpningen vid fastställandet av
utrymmet för nya reformer eller behovet av
budgetförstärkningar i budgetpropositionen.
Enligt de riksdagsbeslut som fattats sedan
utgiftstaket infördes 1997 omfattar utgiftstaket i
princip samtliga utgifter på statens budget, med
undantag för statsskuldsräntor, och utgifterna i
ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget. Utgiftstaket har också sedan det
infördes omfattat samma kategorier av utgifter
och undersektorer till den offentliga sektorn. I
förarbetena till budgetlagen angavs också att de
utgifter som omfattas av utgiftstaket ska vara
7
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tydligt definierade när beslut om nivån på
utgiftstaket fattas, vilket inte minst är viktigt för
att kunna avgöra om tekniska justeringar av
fastställda utgiftstak är motiverade vid budgettekniska förändringar. Utgiftstaket utgör en
övre restriktion för de takbegränsade utgifterna
och används, i enlighet med vad som föreskrivs i
budgetlagen, såväl vid beredningen av förslaget
till statens budget som vid genomförandet av
den budgeterade verksamheten.
Genom såväl uttrycklig reglering som
förarbeten och fastlagd praxis bedömer
kommittén att Sverige uppfyller direktivets krav
i detta avseende.
De budgetpolitiska målens koppling till de
årliga budgetbesluten
Enligt EU-direktivet ska medlemsstaternas årliga
budgetlagstiftning återspegla deras landspecifika
gällande numeriska finanspolitiska regler och
bestämmelserna i budgetramverket på medellång sikt. För riksdagen och regeringen innebär
detta att överskottsmålet och fastställda
utgiftstak ska iakttas vid beredningen av och
besluten om statens budget.
Av budgetlagen framgår bl.a. att utgiftstaket
ska användas vid beredningen av förslaget till
statens budget och att regeringen måste vidta
åtgärder om det finns risk för att ett beslutat
utgiftstak riskerar att överskridas. Detta innebär
bl.a. att regeringen måste beakta konsekvenserna
för utgiftstaket för såväl innevarande år som för
de närmast kommande åren i de årliga
budgetförslagen.
I budgetlagen föreskrivs vidare att regeringen
minst två gånger per år ska ange hur överskottsmålet uppnås. I förarbetena till lagen anges att
redovisningen ska avse såväl hur målet har
uppnåtts som hur det beräknas uppnås. Det
framgår även av förarbetena att överskottsmålet
ska ha en styrande roll för finanspolitiken. Att
målet har en central roll vid fastställandet av det
totala utrymmet för nya reformer eller behovet
av budgetförstärkningar framgår även av det
särskilda avsnittet om budgetpolitiska mål och
reformutrymme som enligt rådande praxis ingår
som en del av budgetpropositionen.
Lagstiftningen och en fast praxis innebär
enligt kommittén att det svenska budgetramverket bedöms uppfylla EU-direktivets krav
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i fråga om beaktandet av de budgetpolitiska
målen i den årliga budgetbehandlingen.
Konsekvenser om de budgetpolitiska målen
inte bedöms klaras
EU-direktivet ställer dels krav på att
medlemsstaterna ska specificera konsekvenser
om de landspecifika numeriska reglerna inte
iakttas, dels krav på att det medelfristiga
budgetramverket ska innehålla förfaranden för
upprättande av en beskrivning av planerade
åtgärder på medellång sikt som visar hur en
avvikelse från budgetmålen på medellång sikt ska
korrigeras.
Vad gäller utgiftstaket finns det i budgetlagen
krav på att regeringen vid risk för ett
överskridande antingen ska vidta åtgärder som
den själv har befogenhet till eller föreslå
riksdagen nödvändiga åtgärder.
Beträffande
överskottsmålet
föreskriver
budgetlagen att regeringen två gånger per år ska
redovisa hur målet uppnås. Vid sidan av detta
krav har regeringen i flera olika sammanhang
förklarat hur avvikelser från överskottsmålet bör
hanteras, bl.a. i 2010 års ekonomiska
vårproposition och i regeringens skrivelse
Ramverk för finanspolitiken.
Kommittén bedömer också att regeringen har
tagit hänsyn till dessa principer i den praktiska
tillämpningen i samband med avvikelser från
överskottsmålet. Regeringen har exempelvis i
situationer då risk funnits för såväl ett
överskridande som ett underskridande av målet
förklarat varför det t.ex. finns konjunkturella
skäl för att reformutrymmet eller besparingsbehovet för det nästkommande året inte
nödvändigtvis är detsamma som den korrigering
av det finansiella sparandet som skulle krävas för
att nå överskottsmålet redan under det året.
Regeringen redovisar vidare sedan lång tid
tillbaka i budgetpropositionen de medelfristiga
effekterna på de offentliga finanserna av
beslutade, föreslagna och i propositionerna
aviserade åtgärder.
Genom såväl lagstiftning som den praktiska
tillämpningen bedöms det svenska ramverket
därmed uppfylla direktivets krav i fråga om
konsekvenser vid avvikelser från målen samt
kravet på redovisning av medelfristiga effekter av
politiken på de offentliga finanserna.
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Prognoser
Direktivet ställer en rad krav på de makroekonomiska prognoser och budgetprognoser
som används vid medlemsstaternas budgetplanering. Kraven innebär bl.a. att prognoserna
ska vara realistiska och jämföras med andra
prognosmakares, inklusive kommissionens
prognoser. Prognoserna ska innefatta en analys
av känsligheten för alternativa antaganden och
relevanta riskscenarier, och offentliggöras
tillsammans med metoder, antaganden och
relevanta parametrar. Prognoserna ska även
innefatta offentligfinansiella prognoser vid
oförändrad politik och en analys av hur finanspolitiska åtgärder påverkar de offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet. Slutligen ska
prognoserna genomgå en regelbunden och
fullständig utvärdering på grundval av objektiva
kriterier som ska offentliggöras tillsammans med
de åtgärder som bedöms behövas för att hantera
signifikanta systematiska prognosavvikelser.
Tidigare
prognosjämförelser
visar
att
regeringens prognosprecision åtminstone inte är
sämre än precisionen hos andra oberoende
prognosmakare. Kommittén bedömer att
regeringen normalt strävar efter att basera sina
prognoser på det mest sannolika scenariot.
Kravet på att prognoserna ska vara realistiska
bedöms därför vara uppfyllt. Även den praxis
som sedan ett flertal år finns i fråga om att
redovisa känslighetsanalyser och riskscenarier
bedöms svara mot direktivets krav.
Budgetlagen ställer krav på att regeringen i
budgetpropositionen och den ekonomiska
vårpropositionen ska redovisa budgetprognoser
för innevarande år och de tre kommande åren
som ska vara baserade på väl specificerade
förutsättningar, vilket enligt lagens förarbeten
bl.a. utgörs av makroekonomiska antaganden.
Därutöver redovisar regeringen sedan lång tid
tillbaka detaljerade prognoser över de offentliga
finanserna på medellång sikt. Att regeringen ska
publicera prognoser över den offentliga sektorns
finansiella sparande följer också av förarbetena
till budgetlagen. De metoder och modeller som
används i prognosverksamheten offentliggörs i
hög grad i form av fördjupningar i de
ekonomiska propositionerna eller i separata
rapporter som publiceras på regeringens
hemsida. Kommittén bedömer mot denna
bakgrund att rådande fasta praxis svarar mot
direktivets krav på offentliggörande av prog-

noserna, inklusive modeller, metoder och
antaganden.
Prognoserna i budgetpropositionen och den
ekonomiska vårpropositionen baserar sig i
enlighet med budgetlagens krav på väl
specificerade förutsättningar, inklusive de
finanspolitiska beslut och förslag som ingår i
prognoserna. Effekterna på de offentliga
finanserna av de finanspolitiska åtgärder som
ingår i prognoserna särredovisas i budgetpropositionen. För budgetens utgiftssida redovisas därutöver i budgetpropositionen för varje
utgiftsram och anslag tabeller som visar hur
anslagsutvecklingen på medellång sikt beror på
beslutad och föreslagen politik, förändrade
makroekonomiska förutsättningar samt, för
reglerstyrda
transfereringssystem,
även
förändrad volymutveckling. För skatter visas de
budgeteffekter som uppkommer respektive år
till följd av förändrade regler. Praxis bedöms av
kommittén
därför
överensstämma
med
direktivets krav på offentligfinansiella prognoser
vid oförändrad politik.
Genom den sedan flera år etablerade
ordningen med en årlig redovisning av
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet i den
ekonomiska vårpropositionen, som innefattar
beslutade och föreslagna finanspolitiska
åtgärders påverkan på hållbarheten, bedöms det
svenska budgetramverket uppfylla direktivets
krav även i detta avseende.
De utvärderingar av regeringens prognoser
som för närvarande görs av Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet och av
regeringen själv bedöms i hög utsträckning, men
inte fullt ut, uppfylla direktivets krav på en
regelbunden, fullständig och offentliggjord
utvärdering. Kommittén föreslår mot denna
bakgrund att en bestämmelse införs i
budgetlagen som ålägger regeringen att regelbundet redovisa en utvärdering av sina
prognoser. Djupare och utförligare utvärderingar
kan vara resurskrävande och bör mot denna
bakgrund utföras ungefär vart tredje år. Djupare
utvärderingar är med hänsyn till behovet av
insyn både i fråga om metod och underlag något
som bäst ankommer på prognosmakaren själv,
dvs. regeringen, att göra. Extern expertis bör
dock kunna anlitas i samband med dessa
utvärderingar. Resultatet av utvärderingarna ska
offentliggöras och beaktas i framtida
makroekonomiska prognoser och budgetprognoser.
9
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Konjunkturinstitutet har i uppdrag att
jämföra regeringens prognoser och prognosfel
med
andra
prognosmakares.
Ekonomistyrningsverket genomför därutöver jämförelser
med regeringens budgetprognoser. Någon
jämförelse görs dock inte med kommissionens
prognoser. I kravet på regelbunden utvärdering
av regeringens prognoser bör det ingå att göra en
analys av prognosskillnader i förhållande till
andra oberoende prognosmakares prognoser,
däribland kommissionen, och lämna förklaringar
till signifikanta skillnader mellan regeringens
prognoser och kommissionens.
Även om Sverige enligt kommitténs
bedömning på detta område uppfyller EUdirektivets krav i övrigt finns det ändå skäl att
förtydliga regelverket på ett par punkter som
avser regeringens prognoser. Kommittén
föreslår att det i budgetlagen införs en skyldighet
för regeringen att redovisa en bedömning av de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet samt
prognoser
över
den
makroekonomiska
utvecklingen och den offentliga sektorns
inkomster, utgifter och skulder. Detta utgör en
kodifiering av rådande praxis. Genom
regleringen kommer budgetlagen att i högre grad
ge en rättvisande bild av de prognoser som är av
särskild vikt vid utformningen av statens budget
och regeringens förslag till riktlinjer för
budgetpolitiken och den ekonomiska politiken.
Oberoende analys och övervakning
EU-direktivet ställer krav på att de landspecifika
numeriska finanspolitiska reglerna ska omfattas
av en effektiv och punktlig övervakning av hur
reglerna iakttas. Övervakningen ska utföras av
ett oberoende organ.
Riksrevisionen har i uppdrag att granska
årsredovisningen för staten som enligt
budgetlagen bl.a. ska innehålla en uppföljning av
de av riksdagen beslutade budgetpolitiska målen.
Finanspolitiska rådet ska vidare enligt sin
instruktion följa upp måluppfyllelsen i finanspolitiken. Mot denna bakgrund bedömer
kommittén att det svenska ramverket uppfyller
de krav som EU-direktivet ställer på oberoende
övervakning av de finanspolitiska reglerna.
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Övriga överväganden
Kommittén har även behandlat det i
kommittédirektivet nämnda förhållandet att det
för närvarande saknas bestämmelser som klargör riksdagens ansvar för att det finns ett
medelfristigt perspektiv. Enligt kommittén kan
det övervägas om det bör införas bestämmelser
om medelfristiga budgetpolitiska mål i riksdagsordningen, bl.a. för att riksdagsordningen bättre
ska återspegla den fasta praxis som har gällt på
detta område under de senaste 15 åren. Bestämmelserna skulle kunna avse hur riksdagen ska
besluta om budgetpolitiska mål och deras
förhållande till de årliga budgetbesluten.
Det kan också övervägas om det i budgetlagen
bör förtydligas att regeringen ska redogöra för
väsentliga avvikelser från överskottsmålet och
hur en återgång till målet i så fall bör ske. Vidare
kan det övervägas om det i budgetlagen även bör
förtydligas att regeringen i budgetpropositionen,
i enlighet med etablerad praxis, ska redovisa
effekterna på de offentliga finanserna av
föreslagna finanspolitiska åtgärder på medellång
sikt som en del av avstämningen av den
föreslagna finanspolitiken mot överskottsmålet.
Slutligen kan det också övervägas om
regeringen i lag bör åläggas en skyldighet att
säkerställa att en oberoende analys och
övervakning av budgetmålen kommer till stånd.
Ovan nämnda frågor bör dock, med hänsyn
till deras koppling till kommitténs uppdrag i
övrigt, hanteras inom ramen för kommitténs
huvudbetänkande.
Utgiftstakets tidsperspektiv
Vid sidan av att säkerställa att Sverige uppfyller
EU-direktivets krav ska kommittén också bl.a.
analysera för- och nackdelar med ett trerespektive fyraårigt perspektiv för det statliga
utgiftstaket och överväga en ändring av
regleringen i detta avseende.
Det finns för- och nackdelar med såväl tresom fyraåriga utgiftstak. Dessa för- och
nackdelar kan även variera över tid. Regeringens
förslag till utgiftstak i budgetpropositionen ska
enligt budgetlagen avse det tredje tillkommande
året. Det finns dock inget som hindrar att
regeringen även lämnar förslag för det fjärde
tillkommande året. Kommittén bedömer att det
redan med den nuvarande regleringen i

PROP. 2013/14:1 BILAGA 13

budgetlagen finns en önskvärd flexibilitet
avseende utgiftstakets tidsperspektiv och att
regleringen därmed inte behöver ändras.
Den europeiska terminen
Kommittén ska även överväga om det finns skäl
att införa bestämmelser som klargör kopplingen
mellan den nationella budgetprocessen och den
s.k. europeiska terminen för samordning av den
ekonomiska politiken inom EU. I detta ingår att
klargöra regeringens respektive riksdagens
befogenheter avseende bl.a. konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet.
Även om tiden för samordning mellan den
nationella budgetprocessen och den europeiska
terminen är begränsad, i synnerhet i samband
med publiceringen av konvergensprogrammet

och det nationella reformprogrammet i slutet av
april, har processen inom Regeringskansliet nu
utvecklats på ett sätt som bl.a. säkerställer en
inbördes konsistens mellan dessa program och
den
ekonomiska
vårpropositionen.
Att
programmens innehåll i allt väsentligt grundar
sig på riksdagsbeslut och till riksdagen föreslagna
riktlinjer får vidare anses utgöra en ordning som
bör upprätthållas, men som inte behöver
regleras.
Regeringens arbete med att informera och
samråda med riksdagens organ om den
europeiska terminen bedöms ske i enlighet med
regeringsformens
och
riksdagsordningens
bestämmelser om regeringens skyldigheter på
detta område. Något behov av ytterligare
reglering av den europeiska planeringsterminen
har mot bakgrund av det anförda inte kunnat
identifieras.
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2

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i budgetlagen (2011:203)
Härigenom föreskrivs i fråga om budgetlagen (2011:203)
dels att 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 4 § och 5 §, samt
närmast före 9 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
3§
Regeringen
ska
i
budgetRegeringen
ska
i
budgetpropositionen och den ekonomiska
propositionen och den ekonomiska
vårpropositionen redovisa prognoser
vårpropositionen redovisa prognoser
över den makroekonomiska utvecköver statens inkomster och utgifter,
statens lånebehov och utgifterna
lingen, statens inkomster och utgifter, statens lånebehov, utgifterna
under utgiftstaket.
under utgiftstaket samt den offentliga
sektorns inkomster, utgifter och
skulder.
Prognoserna ska omfatta det
Prognoserna ska omfatta det
innevarande budgetåret och de tre
innevarande budgetåret och de tre
därpå följande åren och baseras på
därpå följande åren och baseras på
väl specificerade förutsättningar.
väl specificerade förutsättningar.
4§
Regeringen ska i den ekonomiska
vårpropositionen redovisa en bedömning av de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.
Utvärdering
5§
Regeringen
ska
regelbundet
redovisa en utvärdering av de
prognoser som anges i 3 §.
Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.
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3

Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över betänkandet
Budgetramverket – uppfyller det EU:s direktiv
(SOU 2013:32) kommit in från Sveriges
riksbank,
Riksrevisionen,
Göta hovrätt,
Kammarrätten i Jönköping, Riksgäldskontoret,
Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska
rådet,
Kammarkollegiet,
Statistiska centralbyrån, Nationalekonomiska
institutionen vid Stockholms universitet,
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, och
Svenskt Näringsliv.
Därutöver har även Svenska institutet för
europapolitiska studier yttrat sig.
Finansinspektionen, Sveriges Kommuner och
Landsting, Tjänstemännens Centralorganisation,
Sveriges Akademikers Centralorganisation, samt
Landsorganisationen i Sverige har inbjudits att
lämna synpunkter, men avstått från att yttra sig.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 171 200 000 kronor under 2015
(avsnitt 9.9.6),

2.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när
det gäller anslag som står till regeringens
disposition, enligt följande uppställning:

7.

bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för
2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och tekniska
anläggningar som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 500 000 000
kronor (avsnitt 5.4.3),

8.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när
det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen,
enligt följande uppställning:

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
3.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen (avsnitt 2.1 och 5.4.1),

4.

godkänner investeringsplanen för anslaget
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2014–
2017 (avsnitt 5.4.2),

5.

godkänner investeringsplanen för anslaget
2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2014–
2017 (avsnitt 5.4.3),

6.

bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för
2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar som används i verksamheten
som inklusive tidigare gjord upplåning
uppgår till högst 100 000 000 kronor
(avsnitt 5.4.2),
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Riksdagens ombudsmän (JO) föreslår att riksdagen
9.

beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO)
för 2014 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten
(avsnitt 5.4.4),

10. för budgetåret 2014 anvisar ett ramanslag
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när
det gäller anslag för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
2:1
2:2
2:3
2:4
3:1
4:1
5:1
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
7:1
7:2
8:1
8:2
8:3
9:1

Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens fastighetsanslag
Riksdagens ombudsmän (JO)
Sametinget
Regeringskansliet m.m.
Länsstyrelserna m.m.
Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier
Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Presstödsnämnden
Presstöd
Myndigheten för radio och tv
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

Summa

10

126 908
842 655
717 344
80 000
85 160
38 319
6 843 531
2 522 517
631 340
39 663
43 790
1 300
18 932
171 200
96 917
16 500
6 750
567 119
25 689
20 406
12 896 040

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

2 Lagförslag

Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen

Härigenom föreskrivs att 10 och 17 §§ lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § 1
Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet
beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.
Vid bestämmande av stödets
Vid bestämmande av stödets
storlek ska beloppet 55 200 kr per
storlek ska beloppet 56 600 kr per
politisk sekreterare och månad ligga
politisk sekreterare och månad ligga
till grund för beräkningen.
till grund för beräkningen.
17 § 2
Till en ledamot som har blivit
Till en ledamot som har blivit
invald i riksdagen genom att partiet
invald i riksdagen genom att partiet
fått minst tolv procent av rösterna i
fått minst tolv procent av rösterna i
den egna valkretsen lämnas stöd,
den egna valkretsen lämnas stöd,

1 Senaste lydelse 2012:853.
2 Senaste lydelse 2011:781.
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med tillämpning i övrigt av
bestämmelserna i denna lag, i form
av
a) basstöd till partigrupp med en
niondel av vad som tillkommer ett
parti som inte är regeringsparti,
b) stöd enligt 10 §, och
c) stöd enligt 15 a § för ett
mandat.

med tillämpning i övrigt av
bestämmelserna i denna lag, i form
av
a) basstöd till partigrupp med en
niondel av vad som tillkommer ett
parti som inte är regeringsparti,
b) stöd enligt 10 §, och
c) stöd enligt 15 § för ett mandat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3.1

Omfattning

I utgiftsområde 1 Rikets styrelse ingår avsnitten
Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens
ombudsmän, Sametinget, Regeringskansliet
m.m.,
Länsstyrelserna,
Demokratipolitik,
Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt
EU-information.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

123

124

122

127

128

131

133

Summa Statschefen

123

124

122

127

128

131

133

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.

792

822

823

843

853

866

884

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

Statschefen

Riksdagen samt JO m.m.
661

685

718

717

711

722

738

2:3 Riksdagens fastighetsanslag

52

70

71

80

90

90

90

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)

78

82

84

85

86

88

90

1 583

1 659

1 696

1 725

1 740

1 766

1 802

3:1 Sametinget

34

40

39

38

39

39

40

Summa Sametinget

34

40

39

38

39

39

40

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 473

6 648

6 542

6 844

6 941

7 057

7 205

Summa Regeringskansliet m.m.

6 473

6 648

6 542

6 844

6 941

7 057

7 205

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 340

2 468

2 431

2 523

2 542

2 562

2 587

Summa Länsstyrelserna

2 340

2 468

2 431

2 523

2 542

2 562

2 587

6:1 Allmänna val och demokrati

30

44

44

631

36

36

36

6:2 Justitiekanslern

33

37

37

40

40

41

42

6:3 Datainspektionen

37

43

42

44

44

45

46

Summa Riksdagen samt JO m.m.
Sametinget

Regeringskansliet m.m.

Länsstyrelserna

Demokratipolitik

1

1

1

1

1

1

1

18

19

19

19

19

19

20

6:6 Stöd till politiska partier

171

171

171

171

171

171

171

Summa Demokratipolitik

289

314

314

906

313

314

317

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

88

97

95

97

97

97

97

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

11

12

11

17

17

2

2

Summa Nationella minoriteter

99

108

106

113

113

98

98

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

Nationella minoriteter

Mediefrågor
7

7

6

7

7

7

7

535

558

508

567

567

567

567

26

25

25

26

26

26

27

568

590

540

600

600

601

601

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier
samt EU-information

19

19

18

20

18

18

18

Summa Sieps samt EU-information

19

19

18

20

18

18

18

0

0

0

0

8:1 Presstödsnämnden
8:2 Presstöd
8:3 Myndigheten för radio och tv
Summa Mediefrågor
Sieps samt EU-information

Äldreanslag
2010 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar

14

0
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2010 8:4 Radio- och TV-verket

0

0

0

0

0

2010 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV

0

0

0

0

0

Summa Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
1

0

0

0

0

0

0

0

11 529

11 970

11 808

12 896

12 434

12 586

12 802

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

11 979

11 979

11 979

11 979

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

281

427

617

871

Beslut

172

34

-5

-38

27

27

29

25

438

-33

-33

-34

12 896

12 434

12 586

12 802

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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4 Statschefen

4.1

Budgetförslag

4.1.1

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

engångsvis efter rekvisition till H.M. Konungens
hovförvaltning.
Resultatinformation

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:1 Kungliga hov- och
slottsstaten
Tusental kronor

2012

Utfall

123 499

2013

Anslag

124 103

2014

Förslag

126 908

2015

Beräknat

128 481

2

2016

Beräknat

130 571

3

2017

Beräknat

133 383

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 057
122 035

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 126 909 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 126 909 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 126 909 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för att täcka utgifter för
statschefens officiella funktioner inklusive
utgifter för kungafamiljen samt för Kungliga
hov- och slottsstatens förvaltningsutgifter.
Kompletterande information

Kungl. Hovstaterna har som huvuduppgift att
bistå statschefen och övriga medlemmar av
Kungafamiljen i deras officiella plikter. I
uppgiften ligger även att vårda det kungliga
kulturarvet och att visa detta kulturarv för
allmänheten.
Anslagsmedlen som avser Kungliga hovstaten
disponeras av Kammarkollegiet och betalas ut

Hovstaten
Anslagsmedel som avser Hovstaten uppgick
2012 till ca 63 miljoner kronor och finansierar
kostnader för representation och statsbesök,
resor, transporter och personal m.m. samt
levnadsomkostnader som är direkt kopplade till
statschefens funktion.
Kostnaderna för Hovstatens ämbeten fördelade
sig
på
Hovmarskalksämbetet
(65 procent),
Riksmarskalksämbetet
(23 procent) och Informationsavdelningen
(12 procent).
Hovmarskalksämbetet omfattar i huvudsak
kostnader för programverksamhet, representation och resor.
Riksmarskalksämbetet omfattar övergripande
ledning. De service- och stödfunktioner som
ingår i Riksmarskalksämbetet betjänar också
Kungl. Hovstaternas övriga verksamhetsdelar.
Informationsavdelningen
omfattar
bl.a.
utveckling och underhåll av kungahusets
webbplats, tillhandahållande av en bildbank och
informationsaktiviteter.
Inom
Hovmarskalksämbetet
fördelades
medlen under 2012 enligt följande:
–

H.M. Konungens hovstat med kansli
(14 procent). Kostnaderna avser officiell
programverksamhet och lönekostnader,
inklusive Prins Carl Philips och Prinsessan
Madeleines officiella programverksamhet.
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–

H.M. Drottningens hovstat (5 procent).
Kostnaderna avser officiell programverksamhet och lönekostnader.

–

H.K.H.
Kronprinsessans
hovstat
(5 procent). Kostnaderna avser officiell
programverksamhet och lönekostnader,
inklusive kostnader för Prins Daniels
officiella programverksamhet.

–

Hushållet (21 procent). Kostnader avser
officiell representation och bjudningar,
främst lönekostnader för personal.

–

H.M. Konungens hovstall (20 procent).
Hälften av kostnaderna kan hänföras till
ceremoniella transporter.

Den kungliga familjen har under året bedrivit en
bred programverksamhet. Flera statsceremonier
och officiella engagemang har genomförts.
Utgående statsbesök gick till Sydkorea och
inkommande togs emot från Finland.
Slottsstaten
Slottsstaten omfattar Husgerådskammaren,
inklusive Bernadottebiblioteket, och Ståthållarämbetet. Revision utförs av Riksrevisionen.
Anslagsmedel som avser Slottsstaten uppgick
2012 till 61 miljoner kronor. Av verksamhetens
kostnader
utgjorde
personalkostnaderna
55 procent.
Husgerådskammaren svarar för förvaltning,
underhåll och vård av de kungliga slottens konstverk, möbler och andra inventarier. Intresset av
att ta del av kulturarvet är stort från såväl
forskare som institutioner och allmänhet. Ett
aktivt arbete bedrivs för att öka tillgängligheten
till det kungliga kulturarvet. Visningsverksamheten, som omfattar tio kungliga slott, är
omfattande. Konserter och utställningar på olika
teman har anordnats under året. Antalet besök
uppgick till 890 000. Ökad samverkan mellan de
olika slotten syftar till effektiviseringar i utställnings- och visningsverksamheten.
Ståthållarämbetet svarar för tillsyn och
förvaltning av de kungliga slotten med tillhörande byggnader och parkanläggningar.
Ämbetet ansvarar också för visningsverksamheten vid de kungliga slotten. Fortsatt
effektivisering och satsningar på säkerhetshöjande insatser har prioriterats i det löpande
säkerhetsarbetet.
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Anställda inom Kungl. Hovstaterna
Antalet anställda inom Kungl. Hovstaterna 2012
är i stort sett oförändrat sedan föregående år.
Förutom 255 tillsvidareanställda medarbetare
(motsvarande 228 heltidsanställningar) anlitas
ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag,
bl.a. i samband med representations- och galamiddagar, i visningsverksamheten och för parkarbeten. Dessa insatser motsvarar 52 heltidsanställningar och engagerade ca 550 personer
under 2012.
Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har granskat Kungliga slottsstatens årsredovisning för räkenskapsåret 2012.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande.
Den verksamhet som Kungliga hovstaten bedriver omfattas inte av Riksrevisionens granskning enligt lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. Revision utförs av en
extern revisor.
Slutsatser

Redovisningen i de Kungl. Hovstaternas verksamhetsberättelse bygger på den överenskommelse som träffades 1996 mellan regeringen
och Riksmarskalksämbetet och som kompletterats 2005. Verksamhetsberättelsen för 2012
har utvecklats och ger en överblick över de
aktiviteter och åtgärder som har vidtagits för
anslagsmedlen. Den ekonomiska redogörelsen
för Hovstaten kommer att bli utförligare i
enlighet med en ny överenskommelse mellan
regeringen och Riksmarskalksämbetet (se vidare
nedan under Regeringens överväganden).
Regeringens överväganden

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den
överenskommelse som träffades med regeringen
1996 årligen lämna en berättelse över den
samlade verksamheten (prop. 1996/97:1
utg.omr. 1 avsnitt 4). Tyngdpunkten ska läggas
på en redovisning av hur tilldelade medel har
använts när det gäller Ståthållarämbetet och
Husgerådskammaren (Slottsstaten) medan övrig
verksamhet endast kommer att behandlas
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mycket översiktligt. Verksamhetsberättelsen
ligger till grund för regeringens bedömning av
medelsbehovet. Av det totala anslaget tillförs
Hovstaten 51 procent medan Slottsstaten tilldelas 49 procent. Anslagsfördelningen mellan
Hovstaten och Slottsstaten grundar sig på
relationen mellan deras faktiska kostnader 1996.
Kostnadsfördelningsnyckeln ska gälla långsiktigt
och inte justeras av smärre förändringar i
organisationen eller verkligt kostnadsutfall.
Några förändringar som gjort det motiverat att
komma överens om en annan anslagsfördelning
har hittills inte inträffat.
År 2005 enades regeringen och Riksmarskalksämbetet om att komplettera överenskommelsen från 1996 (prop. 2005/06:1 utg.omr.
1 avsnitt 6). Kompletteringen innebar att som
grund för en eventuell framtida ändring av
anslagsfördelningen mellan Hovstaten och
Slottsstaten ska större organisatoriska förändringar dem emellan redovisas i verksamhetsberättelsen för det budgetår då förändringen
sker. Vidare ska information ges om de olika
organisatoriska enheterna inom Hovstatens
andel av de sammanlagda kostnaderna för Hovstaten. Därvid ska samtliga kostnader som
anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de
berörda enheterna. Anslagets fördelning på de
olika verksamhetsområdena ska dessutom bli
föremål för en kontinuerlig diskussion mellan
Riksmarskalksämbetet och Regeringskansliet.
Riksdagen har gett regeringen till känna att
regeringen ska genomföra en översyn av den
nuvarande överenskommelsen som träffats
mellan regeringen och Riksmarskalksämbetet
om redovisningen av Hovstatens verksamhet.
Översynen angavs syfta till att verka för en ökad
insyn i Hovstaten, men samtidigt respektera
statschefens privata sfär och inte utgöra någon
ändring i den nuvarande konstitutionella ordningen (bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56).
Regeringen och Riksmarskalksämbetet har
enats om att komplettera överenskommelserna
från 1996 och 2005, och som en följd härav i viss
mån ändra den senare, när det gäller insyn i den
verksamhet som bedrivs inom ramen för
Hovstaten.
Den ekonomiska redogörelsen som sker i
verksamhetsberättelsen kommer att bli utförligare när det gäller den verksamhet som
bedrivs inom ramen för Hovstaten. Redogörelsen kommer att utgöras av en uppställning
som liknar den redogörelse som i dag lämnas för

Slottsstaten. Detta innebär att uppställningen
inte längre kommer att ange de organisatoriska
enheterna inom Hovstatens andel av de
sammanlagda kostnaderna för Hovstaten utan i
stället bestå av resultat- och balansinformation
samt kommentarer i form av tilläggsupplysningar och noter.
I förarbetena till regeringsformen framgår att
hovet står utanför den statliga förvaltningsorganisationen (prop. 1973:90 s. 176). Den
verksamhet som Hovstaten bedriver omfattas
inte av lagen om revision av statlig verksamhet
m.m. Hovstaten omfattas inte heller av
anslagsförordningens (2011:223) bestämmelser,
om bl.a. prövning av anslagssparande och
indragning av anslag, eller andra delar av det
ekonomiadministrativa regelverket för myndigheter under regeringen. Kammarkollegiet utbetalar
anslagsmedlen
engångsvis
efter
rekvisition. Denna överenskommelse ändrar inte
ordningen i dessa avseenden.
Tabell 4.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

124 103

124 103

124 103

124 103

2 985

4 560

6 653

9 469

-180

-182

-185

-189

126 908

128 481

130 571

133 383

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 126 908 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Kungliga hov- och
slottsstaten för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 128 481 000 kronor,
130 571 000 kronor respektive 133 383 000
kronor.
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5 Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän

5.1

Utgångspunkter för
Riksdagsförvaltningens
verksamhet

Riksdagen har som det främsta demokratiska
statsorganet konstitutionellt fastställda uppgifter
i det svenska statsskicket. Riksdagen med dess
ledamöter har som folkets främsta företrädare
också en central roll i opinionsbildningen och en
skyldighet att verka för att demokratins idéer
blir vägledande inom samhällets alla områden.
Riksdagen har även uppgifter som följer av
internationella åtaganden och av medlemskapet i
Europeiska unionen.
Riksdagens arbete bedrivs i enlighet med
bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsordningen och särskilda riksdagsbeslut om
arbetets inriktning.
Riksdagsförvaltningens uppgift

Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvaltningsmyndighet. Förvaltningens verksamhet
regleras i riksdagsordningen (RO) och i lagen
(2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen samt i annan lagstiftning och i
föreskrifter på riksdagsområdet.
Riksdagsförvaltningen
har
endast
en
verksamhetsgren: Stöd till den parlamentariska
processen.
Huvuduppgiften för förvaltningen är att
stödja riksdagen i behandlingen av ärenden och
se till att kammaren, utskotten och övriga
riksdagsorgan får det stöd och den service de
behöver. Riksdagsförvaltningen ska också
informera allmänheten om riksdagens arbete och
om EU-frågor samt handlägga ärenden som rör

riksdagens internationella kontakter. Förvaltningen har även ansvar för säkerhet och
krishantering i riksdagen under fredstid och
ansvarar för de myndighets- och förvaltningsuppgifter som anges i riksdagsordningen samt
andra lagar och föreskrifter.
Riksdagsstyrelsens uppdrag till förvaltningen

Riksdagsstyrelsen har formulerat förvaltningens
uppdrag på följande vis:
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga
förutsättningar för riksdagens och ledamöternas
arbete genom att
–

svara för väl fungerande stöd till arbetet i
kammare och utskott m.m.

–

svara för väl fungerande stöd och service till
ledamöter och partikanslier

–

främja kunskapen om riksdagen och dess
arbete

–

vårda och bevara riksdagens byggnader och
samlingar

–

vara en väl fungerande och framsynt
myndighet och arbetsgivare.

Dessa uppdrag utgör grunden för de fem
uppdragsområden som Riksdagsförvaltningens
verksamhet är indelad i:
A.

Stöd till arbetet i kammare och utskott
m.m.

B.

Stöd och service till ledamöter och
partikanslier.
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C.

Kunskap om riksdagen och riksdagens
arbete.

D.

Vård och bevarande av byggnader och
samlingar.

E.

Myndighet och arbetsgivare.

5.2

Resultatredovisning 2012

Riksdagsstyrelsen kan konstatera att Riksdagsförvaltningen i allt väsentligt har utfört de
uppdrag som lagts på förvaltningen och ser
resultatet som tillfredsställande. Av Riksdagsförvaltningens disponibla anslag förbrukades 93
procent under 2012.
För en mer utförlig redogörelse över arbetet i
riksdagen hänvisas till Riksdagens årsbok för
riksmötesåret 2011/12 och Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2012
(2012/13:RS2) samt utskottens egna verksamhetsberättelser.
Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Riksdagsförvaltningen har under 2012 säkerställt
att riksdagen har kunnat fullgöra sina uppgifter
enligt bestämmelserna i regeringsformen och
riksdagsordningen. Kammaren och utskotten
har fått det stöd som krävts för att de ska kunna
bedriva verksamheten enligt sina arbetsplaner.
Som vanligt har dock planerna reviderats
löpande, bl.a. med hänsyn till att propositioner
inte har avlämnats som planerat.
Utskotten har tagit emot och berett ärenden i
stort sett i samma omfattning som föregående
år. Riksdagens protokoll har kommit ut i rätt tid
enligt föreskrifterna i riksdagsordningen.
Betänkanden och annat riksdagstryck har
levererats i tid. Talmän, parlamentariska
delegationer och ledamöter har fått nödvändigt
stöd i det internationella arbetet. Riksdagsförvaltningen har fortsatt sitt fleråriga arbete
med att utveckla ett enhetligt och driftsäkert itstöd som effektiviserar arbetet för kammarkansliet, utskotten, ledamöterna och partikanslierna.
Stöd och service till ledamöter och partikanslier
Riksdagsförvaltningens verksamhet inom uppdragsområdet har under 2012 säkerställt att
ledamöter och partikanslier fått ett väl
fungerande stöd och en god service. Stödet och
servicen har gett riksdagsledamöterna och
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partikanslierna goda förutsättningar att fullgöra
sina uppdrag i beslutsprocessen.
För att säkerställa användarvänliga och
effektiva arbetssätt som stöds av moderna och
säkra tekniska lösningar har arbetet med att
utveckla arbetsformer och arbetsredskap fortsatt
under året. Bland annat har en förstudie med
syfte att ta fram ett nytt intranät genomförts
under året. Ett nytt intranät ska utvecklas för att
bättre tillgodose ledningens, ledamöternas, partikansliernas och medarbetares behov av information och kommunikationen. Riksdagsstyrelsen
beslutade också, efter genomförd förstudie, att
pekplattor ska erbjudas alla ledamöter.
Antalet uppdrag till utredningstjänsten har
ökat. Det administrativa ledamotsstödet och
förvaltningens säkerhetsarbete har fungerat väl.
Förvaltningen har också sett över hur prenumerationer av tryckta tidningar och tidskrifter
ska kunna ersättas med digitala versioner.
Kunskapen om riksdagen och dess arbete
Riksdagsförvaltningen har under 2012 säkerställt
att allmänheten, massmedier, vidareinformatörer, skolor och speciella målgrupper getts
möjligheter att få information och kunskaper om
riksdagens arbete. Detta har skett genom snabb
och korrekt information på riksdagens externa
webbplats samt genom tv-sändningar, svarsservice, visningsverksamhet och skolbesök.
Intresset för att besöka riksdagens visningar och
för skolbesök är fortsatt stort.
Under året lanserades den nya webbplatsen
riksdagen.se där det är enklare att följa, bevaka
och dela med sig av riksdagens beslut. Det är
även möjligt att via webb-tv följa debatter och
utskottens offentliga utfrågningar både direkt
och i efterhand. Webbplatsen utsågs i januari
2013 till Sveriges bästa myndighetssajt 2012.
Ungdomens riksdag genomfördes i mars då
349 gymnasieelever från hela landet kom till
Riksdagshuset och blev ledamöter för en dag.
Riksdagsbiblioteket var öppet för allmänheten
och deltog även i Kulturnatt Stockholm i april.
Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Riksdagsförvaltningen har genom verksamheten
inom uppdragsområdet säkerställt att riksdagens
byggnader och samlingar vårdas och bevaras på
ett systematiskt sätt. Renovering av kvarteret
Mercurius har pågått under året.
Förvaltningen har bedrivit ett omfattande
arbete med att se över och förbättra de processer
som ingår i uppdragsområdet. Exempel på
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processer som varit föremål för översyn är
genomförande av fastighetsprojekt, förvaltning
av fastigheter, ledning och styrning. Det har
pågått ett arbete med att införa en kvalitetsgranskning av planer och kalkyler i samband
med större renoveringsarbeten. På uppdrag av
riksdagsstyrelsen har förvaltningen arbetat med
att ta fram ett strategiskt lokalprogram för
riksdagens hus och en lokal- och fastighetsstrategi.
Myndighet och arbetsgivare
Förvaltningen bedömer att den under 2012 har
varit en väl fungerande och framsynt myndighet
och arbetsgivare med hög kostnadsmedvetenhet
och strävan efter effektivitet.
Förvaltningens utvecklingsarbete, Färdplan
2014, har under året fortsatt genom uppdrag
inom
områdena
styrning,
organisation,
kommunikation och den attraktiva arbetsplatsen. Bland annat har förvaltningens styrdokument setts över och ett klarspråksarbete
inletts. Förvaltningen har också påbörjat arbetet
med en kompetensförsörjningsstrategi.
Arbetet med att förnya Riksdagsförvaltningens tekniska miljö har fortsatt, bl.a. genom
stöd till mobila arbetssätt. Under året har även
nya uppdragsbeskrivningar för förvaltningens
chefer fastställts. Riksdagsförvaltningen fick sitt
miljöcertifikat förnyat under 2012 efter att ha
genomgått en extern revision.
5.2.1

Tabell 5.1 Intäkter, kostnader och transfereringar
Miljoner kronor

1

Kostnader

Revisionens iakttagelser

Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Riksdagsförvaltningens
finansiella ställning den 31 december 2012.

2012

2011

2010

35

35

39

1 513

1 956

1 677

5.4

Budgetförslag

5.4.1

2:1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m.

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 2:1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

791 850
1

Nettokostnader

1 478

1 921

1 638

2013

Anslag

821 897

Transfereringar

469

470

449

2014

Förslag

842 655

1 947

2 390

2 087

2015

Beräknat

852 939

2

2016

Beräknat

866 047

3

2017

Beräknat

884 181

4

Totalt
1

5.3

Analys och slutsatser

I tabellen nedan framgår Riksdagsförvaltningens
kostnader, intäkter och transfereringar för stöd
till den parlamentariska processen.

Intäkter

samt inkomstgaranti som sökts men inte
utnyttjats.
Utöver
de
nedlagda
kostnaderna,
1 947 miljoner kronor, har 469 miljoner kronor
betalats ut i form av stöd och bidrag, främst som
stöd till partigrupperna i riksdagen (268 miljoner
kronor, varav ca 225 miljoner kronor för
politiska sekreterare) samt som stöd till politiska
partier (171 miljoner kronor), bidrag till
riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer
(15 miljoner kronor), bidrag till interparlamentariskt samarbete (13 miljoner kronor) och
resebidrag till skolor (1,5 miljoner kronor).
Intäkterna kan främst hänföras till uthyrning
av lokaler i Riksdagsförvaltningens fastigheter,
försäljning av riksdagstryck samt prenumerationsintäkter från tidningen Riksdag &
Departement.
Konstitutionsutskottet kommer under hösten
2013 att behandla Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2012. Vid behandlingen av
årsredovisningen för 2011 (bet. 2012/2013:KU1)
hade utskottet inget att invända.

Utom intäkter av anslag

De lägre kostnaderna 2012 jämfört med 2011
beror främst på att en avsättning gjordes 2011
avseende pensioner och nuvarande riksdagsledamöters intjänade rätt till inkomstgaranti

Anslagssparande
Utgiftsprognos

36 227
823 048

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 842 655 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 842 655 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 842 655 tkr i 2014 års prisnivå.
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För ovanstående ändamål föreslås att nivån på
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier
m.m. höjs med 5 863 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för kostnader för;
–

riksdagsledamöter enligt lag (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens
ledamöter,

–

stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen enligt lag
(1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen,

–

talmannens
verksamhet,
representation,

–

utskottens utgående besök samt utrikes
och inrikes resor och utfrågningar,

–

internationellt och interparlamentariskt
samarbete samt bidrag till interparlamentariskt samarbete,

resor

och

–

bidrag till föreningar i riksdagen samt för

–

företagshälsovård och språkutbildning till
riksdagens ledamöter.

Riksdagsstyrelsens överväganden

Valet 2014
Under ett valår och året därefter ökar normalt
kostnaderna
för
Riksdagsförvaltningen.
Ökningens storlek är dock svår att beräkna
eftersom det bl.a. föreligger osäkerheter
avseende kostnader för pensioner och inkomstgarantier. Kostnaderna påverkas av det antal
ledamöter som inte nomineras eller återväljs i
samband med valet.
Politiska sekreterare
Stödet till partigrupperna i riksdagen för
politiska sekreterare till riksdagens ledamöter
beräknas med utgångspunkt i ett schablonbelopp
per mandat i enlighet med lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Stödet är avsett
att täcka kostnaderna för handläggarhjälp åt
riksdagens ledamöter och beräknas efter normen
en politisk sekreterare per riksdagsledamot. En
uppräkning av schablonbeloppet för stödet till
politiska sekreterare föreslås med ca 2,5 procent
från nuvarande 55 200 kronor till 56 600 kronor
fr.o.m. den 1 januari 2014. Samtidigt som
ändringen av beloppet i 10 § genomförs en
ändring i 17 § av redaktionell karaktär.
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Översyn av inkomstgarantin
Riksdagsstyrelsen beslutade i november 2011 att
tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se
över reglerna för inkomstgarantin för riksdagens
ledamöter. Kommittén redovisade sina förslag
till riksdagsstyrelsen i januari 2013. Riksdagsstyrelsen lämnade sitt förslag till riksdagen i
juni och avsikten är att riksdagen ska behandla
förslaget under hösten 2013. Riksdagsstyrelsen
kan därför behöva återkomma i denna fråga till
riksdagen i samband med ändringsbudgeten för
2014 eller budgetpropositionen för 2015.
Riksdagsstyrelsens förslag

Med reservation för uppräkningen av stödet till
politiska sekreterare har Riksdagsförvaltningen
gjort bedömningen att det preliminärt tilldelade
anslaget för 2014 i huvudsak bör kunna rymma
den ordinarie verksamheten.
Riksdagsstyrelsen föreslår att 842 655 000
kronor anvisas under anslaget 2:1 Riksdagens
ledamöter och partier m.m. för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 852 939 000
kronor,
866 047 000
kronor
respektive
884 181 000 kronor.
För 2013 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier
m.m. finnas en anslagskredit på högst 3 procent
av anvisat anslag.
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Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

821 897

821 897

821 897

821 897

14 895

25 107

38 124

56 132

5 863

5 935

6 026

6 152

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

842 655

852 939

866 047

884 181

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

5.4.2

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

Tabell 5.4 Anslagsutveckling 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag
Tusental kronor

2012

Utfall

661 043

2013

Anslag

684 519

2014

Förslag

717 344

2015

Beräknat

710 735

2

2016

Beräknat

722 436

3

2017

Beräknat

738 140

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

34 350
718 414

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 701 808 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 701 808 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 701 807 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får används för Riksdagsförvaltningens
förvaltningsutgifter och bidrag till föreningar i
riksdagen samt resebidrag till skolor. Anslaget
används också för kostnader för stipendier till
skolungdomar samt kostnader för nämnder och
riksdagsorgan enligt lagen (2011:745) med
instruktion för Riksdagsförvaltningen.
Riksdagsstyrelsens överväganden

Riksdagsstyrelsen har fastställt en strategisk plan
för Riksdagsförvaltningen 2014–2017 (dnr 1406-

2012/13). Verksamheten ska vara ändamålsenlig
och tillförlitlig samt präglas av hög kvalitet och
kostnadseffektivitet. I alla sammanhang ska
Riksdagsförvaltningen särskilt prioritera den
verksamhet som avses inom uppdragsområdet
Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Därefter ska verksamheten inom uppdragsområdet Stöd och service till ledamöter och
partikanslier prioriteras.
Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Arbetet med och utvecklingen av it-stödet till
beslutsprocessen i kammaren och utskotten
fortsätter. I arbetet ingår att utveckla systemen
för registrering respektive hantering och
produktion av betänkanden och andra dokument
samt en övergång till elektronisk dokumenthantering.
Arbetet med förberedelser inför kommande
val till riksdagen och Europaparlamentet har
påbörjats och kommer att intensifieras det
kommande året. Vid ett valår och året därefter
ökar normalt kostnaderna för Riksdagsförvaltningen, exempelvis för utbyte av
ledamöternas tekniska utrustning.
För extra kostnader i samband med valet 2014
föreslås att anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag höjs med 13 621 000 kronor 2014.
Stöd och service till ledamöter och partikanslier
Riksdagsförvaltningen planerar för och vidtar
nödvändiga åtgärder i samband med riksdagsvalet 2014. I det ingår att ta emot nya ledamöter
och ge service till de ledamöter som lämnar riksdagen efter valet.
Ny teknik och webb ska användas för att
säkerställa användarvänliga och effektiva
arbetssätt som stöds av moderna och säkra
tekniska lösningar. Arbetsformer och arbetsredskap ska vidareutvecklas. Arbetet med att
utveckla Riksdagsförvaltningens intranät fortsätter. Intranätet ska erbjuda goda möjligheter
till anpassning till de olika användargruppernas
behov.
Hot som riktas mot riksdagen och
Riksdagsförvaltningen förändras över tid. Översynen och utvecklingen av att stärka säkerhetsarbetet fortsätter, exempelvis inom områdena
informations- och säkerhetshöjande åtgärder.
Målet är att minska risken för och
konsekvenserna av allvarliga hot, störningar,
kriser och olyckor.
För ökade kostnader inom säkerhetsområdet
föreslås att anslaget 2:2 Riksdagens förvaltnings25
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anslag tillförs 3 125 000 kronor 2014 varav
1 225 000 kronor utgör en nivåhöjning av
anslaget.
Under 2013 planeras för utredningar inom
områdena person- och tillträdesskydd. Beroende
på resultatet av dessa utredningar kan det bli
aktuellt för riksdagsstyrelsen att återkomma till
riksdagen i samband med ändringsbudgeten för
2014 eller budgetpropositionen för 2015.
Om riksdagen beslutar i enlighet med
förslaget om ändrade regler för inkomstgarantin
för riksdagens ledamöter beräknas kostnaderna
för administrationen av stödåtgärder för omställning till ledamöternas övergång till förvärvsarbete att öka. Riksdagsstyrelsen kan därför
behöva återkomma till riksdagen i samband med
ändringsbudgeten för 2014 eller budgetpropositionen för 2015.
Kunskap om riksdagen och riksdagens arbete
Riksdagen ska vara en arena för demokrati,
kunskap, utbildning och dialog. Arbetet med att
kontinuerligt utveckla riksdagen.se och att öka
kommunikationen och dialogen med allmänheten om riksdagens arbete och beslut pågår.
Riksdagsförvaltningen etablerade sig på Twitter i
februari 2013 och arbetet kommer att utvärderas
under våren 2014.
Beroende på beslut om tidningen Riksdag &
Departements framtida inriktning och omfattning kan det bli aktuellt för riksdagsstyrelsen
att återkomma till riksdagen i ärendet.
Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Ledning och styrning inom fastighetsområdet
ska även fortsättningsvis ses över och utvecklas.
Ett viktigt utvecklingsområde är att ta fram ett
strategiskt lokalprogram som ska ligga till grund
för styrningen av arbetet med ombyggnationer
och renoveringar för lokalutnyttjande på lång
sikt. Behovet av sammanträdeslokaler kommer
att uppmärksammas i lokalprogrammet.
I det strategiska lokalprogrammet kommer
det även att ingå ett säkerhetsprogram i syfte att
etablera en långsiktig grundnivå för tillträdesskyddet.
Myndighet och arbetsgivare
Det pågående arbetet med att utveckla
Riksdagsförvaltningen som serviceorganisation
för den parlamentariska beslutsprocessen och
som myndighet, Färdplan 2014, fortsätter. Målet
är att vara en tydlig, modern, professionell,
engagerad och delaktig parlamentsförvaltning
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som erbjuder ett ännu bättre stöd till den
parlamentariska processen. Fyra arbetsområden
ingår i Färdplan 2014; styrning, organisation,
kommunikation och den attraktiva arbetsplatsen.
Inom arbetsområdet styrning ingår bland
annat Riksdagsförvaltningens process för intern
styrning och kontroll. En inventering och
övergripande översyn av förvaltningens samtliga
styrdokument har genomförts. Arbetet ska
bland annat leda till att förtydliga ansvar och
befogenheter och därmed bidra till processen för
intern styrning och kontroll. Även den
ekonomiska styrningen ses över och arbetet med
att utveckla inköpsprocessen och förbereda inför
kommande e-beställningar har inletts. En
utveckling av förvaltningens projektmodell har
skett i syfte att underlätta prioritering och
styrning av projekt.
Inom området kommunikation ingår, förutom en utveckling av intranätet, bland annat ett
arbete med klarspråk som kommer att gå in i en
intensivare fas.
Inom arbetsområdet organisation fortsätter
arbetet med att slutföra de organisationsförändringar som beslutats. De kommande åren ska
de genomförda organisationsförändringarna
följas upp och utvärderas.
Ett annat arbetsområde är den attraktiva
arbetsplatsen. Genom analyser och olika åtgärder ska kompetensförsörjningen säkerställas,
både på kort och på lång sikt. Åtgärder som kan
förbättra kommunikation, dialog, delaktighet
och samverkan på arbetsplatsen kommer att
prioriteras tillsammans med ett fortsatt aktivt
arbete för likabehandling och mot diskriminering. Förvaltningens chefer har en betydelsefull
roll i detta arbete.
Vidare ska Riksdagsförvaltningens miljöcertifiering behållas. Förvaltningen ska ha en hög
ambition när det gäller miljöhänsyn i verksamheten.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att 717 344 000
kronor anvisas under anslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 710 735 000 kronor,
722 436 000 kronor respektive 738 140 000
kronor.
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Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagsförvaltningen bemyndigas att ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i
verksamheten som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor.
För 2014 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag finnas
en anslagskredit på högst 3 procent av anvisat
anslag.
För 2014 bör det enligt riksdagsstyrelsen
beviljas en räntekontokredit på högst 10 procent
av myndighetens totala anslagsutrymme.

Investeringsplan
Nivån på de investeringar som föreslås för
perioden 2014–2017 beräknas ligga på samma
nivå som tidigare år.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
godkänner den investeringsplan som finns i
tabell 5.6.

Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

684 519

684 519

684 519

684 519

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

16 079

24 991

36 672

52 349

Beslut

16 746

1 225

1 245

1 272

717 344

710 735

722 436

738 140

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Tabell 5.6 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Anläggningstillgångar

21,4

22,2

41,0

40,0

40,0

40,0

Summa investeringar

21,4

22,2

41,0

40,0

40,0

40,0

Lån i Riksgäldskontoret

21,4

22,2

41,0

40,0

40,0

40,0

Summa finansiering

21,4

22,2

41,0

40,0

40,0

40,0

Anslag
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Låneram

Riksdagsförvaltningen har för 2013 en låneram
för anläggningstillgångar (100 000 000 kronor).
Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2014
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
investeringar som används i verksamheten som
inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till
högst 100 000 000 kronor.
5.4.3

2:3 Riksdagens fastighetsanslag

Tabell 5.7 Anslagsutveckling 2:3 Riksdagens
fastighetsanslag
Tusental kronor

2012

Utfall

51 934

2013

Anslag

70 000

2014

Förslag

80 000

2015

Beräknat

90 000

2016

Beräknat

90 000

2017

Beräknat

90 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

38 066
71 077

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för att täcka kostnader för
särskilt beslutat underhåll i Riksdagsförvaltningens egna fastigheter och bostadsrätter. Det används också för kostnader för
renoverings- och underhållsåtgärder, evakueringslokaler i samband med renoveringsarbeten, fast inredning och konst samt kostnader
för it-system kopplade till denna verksamhet.
Anslaget ska även täcka kostnader för räntor och
avskrivningar för ovanstående.
Riksdagsstyrelsens överväganden

Sedan
Riksdagsförvaltningen
tog
över
förvaltningen av riksdagens byggnader från
Byggnadsstyrelsen på 1980-talet och ytterligare
fastigheter tillkom i samband med Byggnadsstyrelsen nedläggning 1993 har samtliga
underhålls- och ombyggnadsåtgärder till största
delen anslagsfinansierats. Under senare år har
dock en del större investeringsåtgärder finansierats via lån i Riksgäldskontoret.
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Riksdagsförvaltningen har under de senaste
åren påbörjat en omfattande genomgång av
fastigheternas status. Den analysen visar att
skicket på fastigheterna och deras tekniska
installationer generellt sett är sämre än vad som
tidigare varit känt. Resultatet av dessa analyser
ska sammanställas till en underhållsplan för varje
fastighet. En lokal- och fastighetsstrategi
kommer också att tas fram. Vissa förebyggande
arbeten för att minimera akuta skador
genomförs kontinuerligt.
Det har i samband med detta arbete också
visat sig att det finns ett behov av att även
förändra lokalerna så att dessa bättre stöder
riksdagens arbetssätt och nya krav. För att
fastställa ett nytt strategiskt lokalprogram har
styrelsen tillsatt en beredningsgrupp, under
ledning av talmannen, för fastighetsfrågor och
gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt
sådant. Det strategiska lokalprogrammet tillsammans med underhållsplanerna kommer att
ligga till grund för den fortsatta planeringen av
kommande fastighetsrenoveringar.
Riksdagsstyrelsen har under 2013 beslutat om
en ny modell för att säkerställa styrelsens
kontroll och inflytande vid större fastighetsprojekt. I modellen införs obligatoriska beslutspunkter inför igångsättning av olika skeden i
projekten samt en möjlighet för styrelsen att
besluta om en särskild granskning av beslutsunderlag av internrevisionen.
Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Riksdagsstyrelsen beslutade i juni 2009 om en
underhålls- och renoveringsplan för riksdagens
fastigheter och godkände i april 2010 ett förslag
till en övergripande tidsplan. En rapport om
arbetsläget inom renoveringsprogrammet lämnades till styrelsen i maj 2012. Där redovisades
vikten av att omfattande renoveringsprojekt
genomförs först efter det att ett strategiskt
lokalprogram beslutats, en inventering av
fastigheternas skick och standard har
genomförts och en metod för styrning av
fastighetsprojekt beslutats. Styrelsen beslutade
vid mötet att renoveringen av kv. Mars/Vulcanus
(Ledamotshuset) senareläggs och inleds tidigast
efter sommaruppehållet 2015 samt att uppdra till
Riksdagsförvaltningen att omarbeta den övergripande tidsplanen för renovering av riksdagens
fastigheter.
Under perioden 2012–2014 genomförs
renoveringsarbeten i fastigheten Mercurius.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Kostnaden för renoveringen beräknas till ca
343 miljoner kronor. Efter renoveringen
kommer fastigheten att användas av ledamöter,
partikanslier och annan verksamhet som måste
finnas innanför skalskyddet. För att säkerställa
slutkostnaden för projektet har ett samarbete
inletts med internrevisionen för granskning av
prognosernas kvalitet.
Som en följd av renoveringen och behovet av
evakueringsmöjligheter kommer kostnaderna för
tillfälliga evakueringslokaler även fortsättningsvis att vara höga. Det gäller även kostnader för
avskrivningar och räntor.
I kvarteret Cephalus byttes inte rörstammarna
vid återflytten 1983. Läget i fråga om stammar
för avlopp och varmvatten är bekymmersamt.
Redan tidigare har stammar spruckit med stora
skador och olägenheter för lokalnyttjarna som
följd. Därutöver behöver omfattande arbeten
göras när det gäller tillgänglighet, ventilation, el
och ytskikt. Det har i samband med årets snösmältning även uppdagats större takläckage som
måste omhändertas under 2013.
En förstudie har genomförts under våren 2011
avseende vattenskadorna i golvet i Riksdagshuset
västra plan 1. Renoveringen av dessa lokaler
måste samordnas med övriga arbeten i
fastigheten. Golvet är dock i ett sådant skick att
det inte är uteslutet att akuta åtgärder måste
vidtas innan ett samordnat renoveringsprojekt
kan genomföras i Riksdagshuset västra.

Tabell 5.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2.3 Riksdagens fastighetsanslag
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

70 000

70 000

70 000

70 000

10 000

20 000

20 000

20 000

80 000

90 000

90 000

90 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Investeringsplan
Nivån på de investeringar som föreslås för
perioden 2014–2017 kommer med anledning av
planerade underhålls- och renoveringsåtgärder av
Riksdagsförvaltningens fastigheter fortsätta vara
högt.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
godkänner den investeringsplan som finns i
tabell 5.9.

Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att 80 000 000 kronor
anvisas under 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 90 000 000 kronor. Riksdagsförvaltningen
avser att årligen återkomma med eventuella
justeringar av denna nivå.
Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagsförvaltningen bemyndigas att ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och
tekniska anläggningar som inklusive tidigare
gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000
kronor.
För 2014 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag finnas en
anslagskredit på högst 3 procent av anvisat
anslag.
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Tabell 5.9 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

0,7

13,3

20,0

20,0

20,0

20,0

Underhåll och renoveringsplan,
fastigheter

92,4

183,9

50,0

50,0

50,0

50,0

Summa investeringar

93,1

197,2

70,0

70,0

70,0

70,0

Lån i Riksgäldskontoret

93,1

197,2

70,0

70,0

70,0

70,0

93,1

197,2

70,0

70,0

70,0

70,0

Anläggningstillgångar, fastigheter

Anslag
Summa finansiering

Låneram

–

Riksdagsförvaltningen har för 2013 låneramar
som
avser
investeringar
i
fastigheter
(500 000 000 kronor). Riksdagsstyrelsen föreslår
att riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen
att för 2014 besluta om lån i Riksgäldskontoret
för investeringar i fastigheter och tekniska
anläggningar som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
På grund av omfattningen av planerade
underhålls- och ombyggnadsåtgärder samt
eventuella tidsmässiga förskjutningar kommer
nyttjandegraden periodvis att vara lägre än
90 procent.

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och
vara effektiv. Handläggningstiderna och ärendebalansen ska hållas på en rimlig nivå.
Mer preciserade mål för verksamheten
kommer att anges i JO:s verksamhetsplan för
2014.

Mål för Riksdagens ombudsmän (JO) 2014

Resultatredovisning

Riksdagens ombudsmäns (JO) uppgift är att,
enligt 13 kap. 6 § regeringsformen samt lagen
(1986:765) med instruktion för Riksdagens
ombudsmän (JO-instruktionen), utöva tillsyn
över tillämpningen i offentlig verksamhet av
lagar och andra författningar. Det främsta syftet
med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten.
De övergripande målen för verksamheten är
följande:
–

Att genom tillsyn över efterlevnaden av
lagar och andra författningar hos dem som
utövar offentlig verksamhet främja
rättssäkerheten och höja den rättsliga
kvalitetsnivån i myndighetsutövningen.

–

Att främja den internationella spridningen
av idén om rättslig kontroll genom
oberoende ombudsmannainstitutioner.
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Att fullgöra de uppgifter som ankommer på
ett nationellt besöksorgan (National
Preventive Mechanism, NPM) enligt det
fakultativa protokollet den 18 december
2002 till Förenta nationernas konvention
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning
(OPCAT).

Resultat

De övergripande mål som sattes upp för 2012
överensstämmer med de övergripande mål som
nu föreslås för 2014. För 2012 hade därutöver
angetts att särskild vikt skulle läggas vid att
minska ärendebalansens totala omfattning och
andelen ärenden i balans som var äldre än ett år.
Målet för tillsynsavdelningarnas inspektionsverksamhet var att uppnå sammanlagt 60 inspektionsdagar och för JO:s verksamhet som NPM
var målet att genomföra 30 inspektioner/besök.
Antalet inkomna klagomålsärenden uppgick
till 6 827 vilket är en ökning med ca 300 ärenden
jämfört med 2011. Ärendebalansen uppgick till
1 108 vilket är en ökning med 108 ärenden
jämfört med årsskiftet 2011/2012. Andelen
ärenden av den utgående balansen som var äldre
än ett år ökade något och utgjorde 6 procent.
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Inspektionsverksamheten
på
tillsynsavdelningarna uppgick till 58 inspektionsdagar.
Under 2012 besvarade JO 119 remisser i
lagstiftningsärenden.
NPM-enheten genomförde 40 inspektioner,
varav 33 avslutades under året genom justerade
protokoll.
Vidare tog JO under året emot ett stort antal
utländska besök för information och diskussion
samt var representerad vid ett flertal internationella konferenser och seminarier.
Under de första fyra månaderna 2013 har
inströmningen av ärenden legat på i stort sett
samma nivå som under motsvarande period
2012.

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har för 2012 bedömt årsredovisningen som i allt väsentligt rättvisande.
5.4.4

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)

Tabell 5.10 Anslagsutveckling 2:4 Riksdagens ombudsmän
(JO)
Tusental kronor

2012

Analys och slutsatser

Utfall

78 471
1

2013

Anslag

82 145

2014

Förslag

85 160

2015

Beräknat

86 257

2

2016

Beräknat

87 729

3

2017

Beräknat

89 666

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 039
83 500

1

Riksdagens konstitutionsutskott har betonat att
klagomålsprövningen är JO:s viktigaste uppgift
och den som är bäst ägnad att uppfylla syftet
med JO:s verksamhet i stort. Denna verksamhet
har också prioriterats.
Målet att minska ärendebalansen under 2012
nåddes inte. Anledningen är att tillströmningen
av nya klagomålsärenden ökade samtidigt som
personalomsättningen var hög och myndigheten
under ett antal månader var underbemannad.
Målet att minska antalet ärenden i balans äldre
än ett år nåddes inte heller. Vad som nyss sagts
om ärendetillströmningen och personalsituationen påverkade naturligtvis handläggningstiden också i äldre ärenden.
Inspektionsverksamheten på tillsynsavdelningarna uppgick till 58 dagar. Med beaktande av
att NPM-enheten anlitades av tillsynsavdelningarna får målet, 60 inspektionsdagar, anses ha
nåtts.
Målet för NPM-enheten, att utföra
30 inspektioner/besök överträffades.
JO:s bedömning är att ärendehandläggningen
hållit samma höga kvalitet som under tidigare år.
De nya föredragande som rekryterades har
liksom tidigare hög kompetens.
För ytterligare resultatinformation hänvisas
till JO:s ämbetsberättelse för verksamhetsåret
2011-07-01 – 2012-06-30 samt till årsredovisningen för 2012.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 85 160 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 85 160 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 85 160 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Riksdagens
ombudsmäns (JO) förvaltningsutgifter och
anskaffningar av anläggningstillgångar.
Riksdagens ombudsmäns (JO) överväganden

Överenskommelse med Riksdagsförvaltningen
Under 2012 förnyades den överenskommelse
med Riksdagsförvaltningens it-enhet som rör
driften av JO:s it och telefoni. Utgångspunkten
är att JO ska bära sina egna kostnader och
innebär därmed en kostnadsökning om cirka
2 000 000 kronor för JO. Liksom för 2013
beräknas JO:s anslagssparande täcka denna
merkostnad även 2014.
Ökade pensionskostnader
JO:s kostnader för pensionspremier ökar under
2013 med cirka 2 000 000 kronor jämfört med
2012. Detta beror i huvudsak på skifte av flera
ledande befattningshavare. Inom denna grupp
väntas pensionsavgångar under de kommande
åren. Inför 2014 begär JO därför inte anslagsmedel för att täcka denna merkostnad.
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Investeringar

Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag

Riksdagens ombudsmän (JO) har hittills fått
använda anslagsmedel för att finansiera sina
anläggningstillgångar, bl.a. med hänsyn till att
dessa investeringar normalt är av ringa
omfattning. Enligt 11 § lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän
och Riksrevisionen ska anläggningstillgångar
finansieras med lån i Riksgäldskontoret, om inte
riksdagen beslutar att finansiering ska ske på
annat sätt.
Under 2014 uppskattas investeringsbehovet
till 500 000 kronor. För åren 2015–2017
beräknas investeringsbehovet oförändrat i
jämförelse med 2014 års nivå.
Riksdagens ombudsmän (JO) föreslår att
myndigheten för 2014 får anslagsfinansiera
anläggningstillgångar
som
används
i
verksamheten.

Riksdagens ombudsmän (JO) föreslår att
85 160 000 kronor anvisas under anslaget 2:4
Riksdagens ombudsmän (JO) för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 86 257 000
kronor,
87 729 000
kronor
respektive.
89 666 000 kronor. Riksdagens ombudsmän
(JO) föreslår att anläggningstillgångar som
används i myndighetens verksamhet får
anslagsfinansieras.
Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

82 145

82 145

82 145

82 145

2 386

3 475

4 936

6 859

629

637

648

662

85 160

86 257

87 729

89 666

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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6 Sametinget

6.1

Budgetförslag

Regeringens överväganden

6.1.1

3:1 Sametinget

Regeringen föreslår att 38 319 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Sametinget för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
38 798 000 kronor, 39 417 000 kronor respektive
40 262 000 kronor.

Tabell 6.1 Anslagsutveckling 3:1 Sametinget
Tusental kronor

2012

Utfall

33 779

2013

Anslag

39 617

2014

Förslag

38 319

2015

Beräknat

38 798

2

2016

Beräknat

39 417

3

2017

Beräknat

40 262

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

128
40 113

Tabell 6.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017,
för 3:1 Sametinget
Tusental kronor

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Regeringens samepolitik redovisas under flera
andra utgiftsområden bland andra under
utgiftsområden 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid och 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel.

2015

2016

2017

39 617

39 617

39 617

39 617

1 148

1 658

2 316

3 215

-2 396

-2 426

-2 465

-2 518

-50

-51

-51

-53

38 319

38 798

39 417

40 262

Överföring
till/från andra
anslag

Ändamål

Kompletterande information

2014

Förändring till följd av:

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 38 319 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 319 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 38 319 tkr i 2014 års prisnivå.

Anslaget får användas för Sametingets och
Nationellt
samiskt
informationscentrums
förvaltningsutgifter.

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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7 Regeringskansliet m.m.

7.1

Budgetförslag

Revisionens iakttagelser

7.1.1

4:1 Regeringskansliet m.m.

Riksrevisionen anger att Regeringskansliets årsredovisning har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Riksrevisionen har bedömt att
Regeringskansliets årsredovisning för räkenskapsåret 2012 i allt väsentligt är rättvisande.

Tabell 7.1 Anslagsutveckling 4:1 Regeringskansliet m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

6 472 777
1

2013

Anslag

6 648 181

2014

Förslag

6 843 531

2015

Beräknat

6 941 338

2

2016

Beräknat

7 056 768

3

2017

Beräknat

7 205 289

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

387 061
6 542 343

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 853 700 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 854 871 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 850 072 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Regeringskansliets
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för utrikesrepresentationen,
kommittéväsendet och gemensamma ändamål
(hyror, kapitalkostnader m.m.).

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 7.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

173 799

0

0

0

Prognos 2013

170 000

0

0

0

Budget 2014

160 000

0

0

0

Inkomsterna från expeditionsavgifter och
ansökningsavgifter för viseringar m.m., som
redovisas på inkomsttitel, beräknas 2014 till
160 000 000 kronor. Verksamheten utförs vid
utlandsmyndigheterna.
Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet

Mål

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och
kompetent instrument för regeringen i dess
uppgift att styra riket och förverkliga sitt
politiska program.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Resultat
(intäkt kostnad)

Intäkter

Kostnader

480

480

0

(0)

(0)

(0)

500

500

0

(0)

(0)

(0)

500

500

0

(0)

(0)

(0)
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Regeringens överväganden

Regeringskansliets verksamhet
I nedanstående tabell redovisas viss resultatinformation för Regeringskansliet.
Tabell 7.4 Viss resultatinformation för Regeringskansliet

Antal tjänstgörande (inkl. politikeravtal)
andel kvinnor/män
Anställda på politikeravtalet
andel kvinnor/män
Andel kvinnor/män av anställda på chefsavtalet
Sjukfrånvaro andel av arbetstid
bland kvinnor/män
Antal diarieförda ärenden
Regeringsärenden
Propositioner och skrivelser
Författningsärenden

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4 541

4 514

4 639

4 771

4 856

4 471

4 345

4 629

58/42

58/42

58/42

58/42

59/41

59/41

59/41

60/40

203

156

195

193

196

191

203

202

54/46

46/54

43/57

43/57

45/55

49/51

48/52

47/53

36/64

38/62

39/61

40/60

40/60

43/57

43/57

45/55

2,8

2,9

2,5

2,4

2,1

1,9

1,9

1,9

3,7/1,5

3,8/1,5

3,2/1,5

2,9/1,5

2,7/1,2

2,3/1,2

2,4/1,3

2,3/1,3

83 421

85 335

94 031

99 433

115 666

105 158

100 966

91 753

7 529

7 899

6 952

6 972

6 395

7 033

6 355

5 595

183

187

142

212

224

218

171

187

1 249

1 581

1 463

1 433

1 600

2 070

1 600

995

Kommitté- och tilläggsdirektiv

150

141

185

158

130

136

124

133

Regleringsbrev och ändringsbeslut

836

658

652

671

890

729

665

669

SOU-serien

120

118

113

131

100

107

86

95

Ds-serien

58

24

53

87

69

48

46

60

531

442

778

702

531

436

453

436

2 212

1 906

1 774

1 603

1 163

869

723

729

29 889

34 007

36 698

30 143

32 302

30 361

27 571

26 643

9 083

8 434

13 088

13 371

17 429

12 297

9 984

7 057

38 734

34 722

45 632

43 722

51 012

36 154

37 300

33 363

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper

2 372

2 232

2 395

2 912

5 285

2 494

2 444

2 556

Arbetsdagar i kommissionens kommittéer och
expertgrupper

1 434

1 537

1 478

1 488

1 918

1 687

1 563

1 433

Arbetsdagar i internationella organisationer
utanför EU

4 458

4 825

5 046

4 927

5 455

3 875

3 890

3 991

Interpellationssvar
Frågesvar till riksdagen
Brevsvar till enskilda
Resdagar i Sverige (med övernattning)
Resdagar utomlands (med övernattning)

Faktapromemorior till EU-nämnden

75

114

137

150

150

138

164

159

103 831

91 083

74 437

65 035

14 750

14 447

15 345

13 722

Utlandsstationerade

634

678

661

656

674

584

571

588

andel kvinnor/män

54/46

55/45

54/46

52/48

52/48

53/47

54/46

54/46

Reg. internationella handlingar
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Regeringskansliet, kommittéerna och utlandsmyndigheterna hade vid utgången av 2012 tillsammans 4 629 tjänstgörande (exklusive lokalanställda vid utlandsmyndigheterna). Förändringen mellan 2011 och 2012 förklaras främst av
att Regeringskansliet tillfördes 300 miljoner
kronor efter neddragningen 2011.
Av de tjänstgörande var cirka 4 procent
anställda på politikeravtalet. Andelen kvinnor
som är anställda på chefsavtalet är i stort sett
oförändrat jämfört med 2011. Sjukfrånvaron
bland medarbetarna är fortsatt låg i förhållande
till staten totalt. Det gäller både bland kvinnor
och bland män.
Under 2012 och 2013 har fortsatta effektiviseringar av förvaltningsstödet genomförts.
Ytterligare redovisning av Regeringskansliets
arbete återfinns i Regeringskansliets årsbok 2012
och på www.regeringen.se.
Utrikesrepresentationen
Utrikesrepresentationen bestod per den
1 augusti 2013 av 103 utlandsmyndigheter, varav
89 ambassader, 7 konsulat samt 7 representationer och delegationer. Regeringen beslutade
den 19 juni 2013 att upprätta 3 ambassader i
Baku (Azerbajdzjan), Doha (Qatar) och Jerevan
(Armenien). Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater
i världen. Vidare har Sverige i storleksordningen
400 honorärkonsulat.
Från 1990 till och med den 1 augusti 2013 har
regeringen beslutat att öppna 35 ambassader och
8 karriärkonsulat. För samma period har
regeringen beslutat att stänga 30 ambassader och
25 karriärkonsulat.
Anslagsförändringar
I enlighet med 2013 års ekonomiska vårproposition (2012/13:100) förs 5 000 000 kronor
som avser främjandet av värdegrundsarbetet i
den statliga förvaltningen från det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:1 Statskontoret
till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. t.o.m.
2016.
Regeringen föreslår att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 32 500 000 kronor från
2014 för att finansiera insatser avseende
utredningsverksamhet och styrning av de transportpolitiska frågorna. Finansieringen sker
genom att det under utgiftsområde 22
Kommunikationer uppförda anslaget 1:3 Trafikverket minskas med motsvarande belopp.

I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom områden som förbandsverksamhet, krisberedskap, materielfrågor och analysstöd föreslår
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
ökas med 12 150 000 kronor. Finansieringen
sker genom att anslag inom utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap minskas.
De berörda anslagen är 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap, 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut, 1:11 Internationella materielsamarbeten
och industrifrågor m.m. och 2:7 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som minskas med
1 625 000 kronor vardera, respektive 1:12
Försvarsexportmyndigheten som minskas med
5 650 000 kronor.
Regeringen avser att tillsätta en delegation för
migrationsstudier under 2013. Delegationen ska
ha det övergripande uppdraget att tillhandahålla
underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas. Regeringen föreslår att
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. tillförs
10 000 000 kronor för detta ändamål.
Finansieringen sker genom att anslaget 1:9
Ramöverenskommelse om migrationspolitik under
utgiftsområde 8 Migration minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att 400 000 kronor från
det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:3 Nordiskt samarbete
samt 400 000 kronor från det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
uppförda anslaget 1:5 Boverket förs till anslaget
4:1 Regeringskansliet m.m. Medlen avser verksamhet av förvaltningskaraktär.
Regeringen föreslår att 6 843 531 000 kronor
anvisas under anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 6 941 338 000 kronor, 7 056 768 000
kronor respektive 7 205 289 000 kronor.
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Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
4:1 Regeringskansliet m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

6 648 181

6 648 181

6 648 181

6 648 181

170 921

258 117

371 764

524 533

26 958

37 601

38 219

39 051

26 010

26 343

27 983

23 543

-28 539

-28 904

-29 380

-30 019

6 843 531

6 941 338

7 056 768

7 205 289

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen. Vidare
ingår förändringar av valutakurser samt lokalkostnader i utlandet.
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8 Länsstyrelserna

8.1

Omfattning

Området Länsstyrelserna avser den samordnade
länsförvaltningen med de 21 länsstyrelserna.
Området omfattar anslaget 5:1 Länsstyrelserna
m.m. Vad beträffar länsstyrelserna finansierar
anslaget cirka hälften av deras verksamhetskostnader (se vidare avsnitt 8.4.2, under rubrik
Ekonomi och finansiering).
De 21 länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften
att vara statens regionala företrädare. Länsstyrelserna ska vidare verka för att nationella mål
får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska
tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt
helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande
och inom myndigheternas ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser. Länsstyrelserna har bl.a.
uppgifter i fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional
tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat,
kulturmiljö, skydd mot olyckor, krisberedskap
och civilt försvar, naturvård samt miljö- och
hälsoskydd, lantbruk och landsbygd, fiske,
regionaliserad rovdjursförvaltning, folkhälsa,
jämställdhet och integration. Utöver dessa
uppgifter anges i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion att vissa länsstyrelser har
särskilda uppgifter, bl.a. förvaltning av vattendistrikt, fjällfrågor, vissa rennäringsfrågor, tillsyn
rörande penningtvätt och frågor om tillstånd att
anordna kampsportmatcher. För många av de
offentliga åtaganden som utförs av kommuner
eller andra aktörer har länsstyrelserna även
uppgifter avseende samordning, tillsyn, uppföljning och utvärdering.

Ansvarsfördelning för regionalt tillväxtarbete
Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan stat
och kommun regleras genom lagar och
förordningar inom flera olika sektorer. För
länsstyrelserna, landstingen, samverkansorganen
respektive Gotlands kommun är det lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen som reglerar ansvarsfördelningen för det
regionala tillväxtarbetet och transportinfrastruktur. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelserna det regionala utvecklingsansvaret. I
13 län (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge,
Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens) har samverkansorganet
motsvarande ansvar. I Skåne, Västra Götalands
och Hallands län är det landstinget som har detta
ansvar och i Gotlands län är det Gotlands
kommun som är ansvarig.
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8.2

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom område Länsstyrelserna
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 340

2 468

2 431

2 523

2 542

2 562

2 587

Summa Område Länsstyrelserna

2 340

2 468

2 431

2 523

2 542

2 562

2 587

Område Länsstyrelserna

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

8.3

Mål

Målet för området Länsstyrelserna är att
nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt
som hänsyn tas till regionala förhållanden och
förutsättningar. Målet omfattar samtliga län
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan
stat och kommun.

8.4

Resultatredovisning

Länsstyrelserna har uppgifter inom ett stort
antal utgiftsområden. Detta innebär att beslut
och insatser inom olika utgiftsområden ofta får
konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet.
De utgiftsområden, utöver utgiftsområde 1
Rikets styrelse, inom vilka länsstyrelserna
bedriver verksamhet är:

–

utgiftsområde 21 Energi,

–

utgiftsområde 22 Kommunikationer,

–

utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, samt

–

utgiftsområde 24 Näringsliv.

Resultatredovisningen avser länsstyrelsernas
verksamhet inom de ovan redogjorda utgiftsområdena. Den utgår i huvudsak från uppgifter
som ålagts länsstyrelserna i regleringsbrevet för
2012. Utöver den resultatredovisning som görs i
detta avsnitt hänvisas till respektive utgiftsområde i denna proposition.
8.4.1

Indikatorer

–

utgiftsområde 5 Internationell samverkan,

–

utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap,

–

utgiftsområde 8 Migration,

–

utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg,

–

utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet,

–

utgiftsområde
arbetsliv,

–

utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

Resultatredovisningen för länsstyrelserna baseras
på Regeringskansliets underlag till den gemensamma myndighetsdialogen som hålls årligen.
Departementens bedömningar inför dialogen av
de olika verksamheterna utgår huvudsakligen
från länsstyrelsernas årsredovisningar.
I regleringsbreven för 2011 respektive 2012,
har länsstyrelserna fått i uppdrag att identifiera
ett antal indikatorer inom olika verksamhetsområden som kan bidra till att tydliggöra hur
länsstyrelserna bidrar till att uppfylla målet för
området Länsstyrelserna. I årsredovisningarna
för 2012 redovisar länsstyrelserna värden för de
21 indikatorer som tagits fram. Tidsserien för
indikatorerna är 2010–2012, men för flera saknas
värden för 2012.

–

utgiftsområde
18
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik,

8.4.2

14

Arbetsmarknad

och

–

utgiftsområde 19 Regional tillväxt,

–

utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,
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Resultat

I resultatredovisningen redogörs för sex av länsstyrelsernas verksamhetsområden som utgår från
de uppgifter som länsstyrelserna har enligt
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förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
Indikatorer
redovisas
för
verksamheter inom fyra utgiftsområden. Verksamhetsområdena har valts bl.a. utifrån deras
storleksmässiga betydelse för länsstyrelsernas
totala verksamhet. Redovisningen omfattar
således inte all den verksamhet som länsstyrelserna bedriver.
Samordnings- och sektorsövergripande arbete

Länsstyrelsens uppgift att arbeta sektorsövergripande och utifrån ett statligt helhetsperspektiv samt att inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och
statliga myndigheters insatser är särskilt framträdande inom samhällsplanering, miljöarbetet,
etablering av nyanlända samt i krisberedskapsarbetet. Det sektorsövergripande arbetet är
också av stor betydelse för länsstyrelsens
uppdrag att främja länets utveckling. Utöver de
ovan nämnda områdena är då exempelvis
infrastrukturplanering, näringslivsutveckling och
arbetsmarknadens frågor av stor vikt. Länsstyrelsen samverkar brett och det speglar den
mångfald av verksamhet som bedrivs av
myndigheten. Samverkan sker med representanter från hela samhället. I de arbetsmarknadsråd som finns runtom i landet arbetar
länsstyrelsen tillsammans med företrädare för
näringslivet, Arbetsförmedlingen, kommunerna
och andra statliga myndigheter.
I arbetet med skydd mot olyckor och
krisberedskap sker samverkan med andra aktörer
inom kommuner, landsting, privat näringsliv,
frivilligorganisationer och ett stort antal myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap i
enlighet med förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap samt med
Försvarsmakten.
Länsstyrelsen redovisar den samlade regionala
lägesbilden av beredskapen. Länsstyrelsernas
arbete med att sammanställa regionala risk- och
sårbarhetsanalyser bidrar till en god överblick av
utvecklingen av riskbilden i landet, vilket är av
stor betydelse för regeringen. Även inom länsstyrelserna berörs flera olika verksamheter. Uppgifterna syftar i stor utsträckning till att
förebygga och ha beredskap för att kunna
hantera en kris, vilket också försvårar dimensionering av resurser, samtidigt som det är en
viktig uppgift för länsstyrelserna att genom sin

centrala roll inom verksamheterna skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar bidra till
säkerhetsarbetet.
Flera länsstyrelser redogör för ett aktivt
arbete med att utveckla och stärka verksamheten
inom plan- och byggprocessen. Dels handlar det
om att i flera delar av landet verka för ett ökat
bostadsbyggande, dels att administrativt korta
handläggningstider.
Etableringsreformen är ett relativ nytt
uppdrag till länsstyrelserna och förutsätter en
bred samverkan mellan främst länsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och kommunerna. Länsstyrelserna
arbetar strategiskt och ambitiöst för att utveckla
verksamheten och uppnå regeringens mål.
Länsstyrelserna fortsätter att ha ett fokus på
miljöarbetet med inriktning på miljökvalitetsmålen och särskilt miljögifter, biologisk mångfald, vatten, klimat och energi.
Länsstyrelserna har en viktig roll i att
strategiskt samordna och leda det regionala
arbetet med att genomföra regeringens politik
för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Arbetet förutsätter samverkan med
andra regionala aktörer så som kommuner,
näringslivet och nationella myndigheter. Arbetet
innebär vidare att stödja kommunerna med
energiomställning.
Länsstyrelsens förmåga att ge regeringen en
övergripande bild av läget i landet gällande flera
områden, exempelvis bostadsförsörjning, naturvård, rovdjursfrågor och kommunernas förmåga
att hantera olyckor m.m. är av stor betydelse för
regeringen.
Naturvård och miljöskydd

Redovisning av indikatorer
Indikatorerna avser målet inom utgiftsområde 20
att till nästa generation kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat
om 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Indikatorerna utgår från biologisk mångfald
(1), förekomst av rovdjur (2), mark (3) samt förnybar energi (4 och 5). Värdet för respektive år
utgör ett genomsnitt för samtliga länsstyrelser
utom antal vargrevir där det totala antalet anges.
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För flertalet indikatorer finns inte några värden
tillgängliga för 2012.
Tabell 8.2 Indikatorer UO20

1

2

2012

2011

2010

Markåtkomst,
produktiv
skogsmark,
antal hektar

5 102

419

2 947

Högsta/lägsta
värde

20 846/62

3 740/-367

38 164/-32

Antal vargrevir
med
föryngringar,
totalt

-

23,5

26,5

7,33/0,5

10,5/0,5

17,6

14,0

70/0

75/0

132,0

95,0

558/0,1

414/0,1

289 442

167 097

1 167 663/
<5 661

835 084/
<2 956

Högsta/lägsta
värde
3

Andel sanerade
objekt i förh.
till inventerade
objekt i
riskklass 1

-

Högsta/lägsta
värde
4

Installerad
effekt i
vindkraftverk,
MW

-

Högsta/lägsta
värde
5

Producerad el
från vindkraft,
MWh
Högsta/lägsta
värde

-

Miljöarbetet
Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att
generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska
kunna nås. Vid många länsstyrelser är arbetet
med att verka för att miljökvalitetsmålen nås väl
integrerat i länsstyrelsens övriga verksamhet och
en bred och regelbunden samverkan sker inom
länet. Samtliga länsstyrelser samverkar genom
RUS (Regional utveckling och samverkan i
miljömålssystemet) och flera deltar även i
regionala samverkansnätverk.
Samtliga länsstyrelser arbetar i någon form
med regionala åtgärdsprogram i samverkan med
länets aktörer. Många länsstyrelser har redan
antagit, eller är i färd med att anta, reviderade
åtgärdsprogram utifrån de reviderade preciseringarna och nya etappmålen som regeringen
beslutade om våren 2012.
Samtliga länsstyrelser har gjort en årlig
uppföljning av miljökvalitetsmålen i sitt län och
42

uppdaterat de länsgemensamma indikatorer som
används inom miljömålssystemet. Syftet med
den regionala uppföljningen är dels att utgöra
underlag till den nationella uppföljningen, dels
att användas i länens miljöarbete. Länsstyrelsernas samverkansorgan RUS har svarat för
den regionala analysen i den årliga uppföljningen.
Länsstyrelsernas uppföljning har en central
roll i den årliga uppföljningen och samverkan
mellan länsstyrelserna och de nationellt
målansvariga myndigheterna är viktig för en
ändamålsenlig och effektiv uppföljning.
Miljötillsyn
Länsstyrelsernas insatser har fortsatt förbättrats i
förhållanden till tidigare år. Många länsstyrelser
anger att överföringsarbete och viss omorganisering till följd av koncentrationen av miljöprövningsdelegationerna (MPD) har bidragit till
att den egna operativa tillsynen, både för de
länsstyrelser som fortsatt har MPD och de som
lämnat från sig prövning, har fått stå tillbaka.
Medvetenheten om behovet av att utveckla
tillsynen och höja ambitionsnivån verkar genomgående var hög samtidigt som flertalet anger att
det är svårt att genomföra planerad tillsyn fullt
ut.
Samtliga länsstyrelser redovisar att de arbetar
för att utveckla arbetsmetoder och handläggning
för att effektivisera och förbättra prövning och
tillsyn. Det sker både inom ramen för länsstyrelsens samlade tillsynsuppdrag och specifikt
för tillsynen enligt miljöbalken. Utvecklingsarbetet inom natur- och miljötillsynen sker till
stor del inom ramen för Miljösamverkan Sverige,
där samtliga länsstyrelser deltar men i olika hög
grad.
Liksom tidigare år uppger många länsstyrelser
att utrymmet för egeninitierad tillsyn är litet och
att prioriteringar inom tillsyn såväl som
tillsynsvägledning måste göras för att rymmas
inom tillgängliga resurser.
Skydd och skötsel
Utvecklingen är positiv jämfört med 2011.
Antalet beslutade naturreservat har ökat från
65 st 2011 till 76 st 2012 och arealen har ökat
från 44 090 till totalt 73 520 hektar. Även antalet
tecknade naturvårdsavtal och så kallade LIFEprojekt har ökat.
Inom länsstyrelserna pågår många för
naturvården viktiga och intressanta projekt. Ett
exempel är Kometarbetet (kompletterande
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metoder för skydd av natur) som sker på försök
i fem län tillsammans med Skogsstyrelsen.
Det regionala klimat- och energiarbetet
Inom länsstyrelsernas arbete med regionala
klimat- och energistrategier har utvecklingen
varit positiv under 2012. Det bedöms dock
fortsatt vara stora skillnader mellan länsstyrelserna exempelvis hur man konkret arbetar
med planering och genomförande av handlingsplaner och åtgärder kopplade till klimatoch energistrategin. Under en treårsperiod har
tre pilotlän haft i uppdrag att särskilt stödja de
län som inte kommit så långt i arbetet.
Uppdraget slutredovisades den 30 juni 2013.
Länsstyrelserna har på ett fullgott sätt deltagit
i det nationella nätverket och genomfört ett antal
insatser för att stärka klimatanpassningsarbetet i
länet samt deltagit i internationellt samarbete på
området. Visst arbete återstår när det gäller att
anpassa insatserna till regionala förhållanden
även om flera länsstyrelser gjort detta på ett bra
sätt. Länsstyrelserna har genomfört viktiga
insatser för att stärka kommunerna i deras
arbete.
En tendens de senaste åren är att kunskapen
om och intresset för arbetet med klimatanpassning har ökat bland regionala aktörer i
många län, vilket i sin tur ställer större krav på
länsstyrelserna.
Lantbruk och landsbygd, livsmedelskontroll samt
djurskydd

Redovisning av indikatorer
Indikatorerna avser målet om ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som
präglas av öppenhet och mångfald. Målet
återfinns inom utgiftsområde 23.
Värdet för respektive år utgör ett genomsnitt
för riket. För indikatorerna finns inget värde
tillgängligt för 2012.

Tabell 8.3 Indikatorer UO23

1

2

3

4

5

6

2012

2011

2010

Andel sysselsatts
utanför tätort

-

8

8

Högsta/lägsta värde

-

20/4

20/4

Andel sysselsatta
kvinnor utanför tätort

-

3

3

Högsta/lägsta värde

-

6/1

6/1

Andel sysselsatta
män utanför tätort

-

5

5

Högsta/lägsta värde

-

14/3

14/3

Andel nystartade
företag utanför tätort

-

31,9

26,4

Högsta/lägsta värde

-

67,2/8

60,3/6,8

Andel nystartade
företag av kvinnor
utanför tätort

-

10,8

8,6

Högsta/lägsta värde

-

24,1/2,7

20,8/2,3

Andel nystartade
företag av män
utanför tätort

-

21,1

17,8

Högsta/lägsta värde

-

43,1/5,3

39,5/4,5

Lantbruk och landsbygd
Länsstyrelserna fortsatte även under 2012 att
hålla en hög takt i utbetalningarna av gårdsstödet. Länsstyrelsernas arbete är resultatet av
ett långsiktigt och strategisk arbete inom ramen
för bl.a. Jordbruksverkets och länsstyrelsernas
gemensamma projekt för styrning och uppföljning av SAM-stöd (samlad ansökan om jordbrukarstöd) som startades 2010. För 2012 var
målet att 95 procent av gårdsstödet skulle betalas
ut den tredje december vilken är första möjliga
dag att betala ut stöd. I stort sett samtliga
länsstyrelser uppnådde målet eller överträffade
det.
Mot bakgrund av ESV:s revisionsresultat för
2011 genomförde Jordbruksverket en utökad
granskning av landsbygdsprogrammet under
hösten 2012. För länsstyrelsens del visar
granskningen på brister i så väl hanteringen av
utbetalning av medel som i handläggningen av
landsbygdsprogrammet. De fel som har påvisats
för projektstöd och företagsstöd har hittats vid
flera länsstyrelser. För övriga stöd till jordbruket
och landsbygden var mängden fel inom gränsen
för vad som är tillåtet. För att uppnå en
effektivare hantering och minska risken för
finansiella korrigeringar framöver har handlingsplaner upprättats för länsstyrelserna.
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Djurskydd
Under 2012 har det skett en positiv utveckling
av länsstyrelsens arbete på djurskyddsområdet.
Antal djurskyddskontroller är ungefär desamma
som förra året men den planerade kontrollen
ökar. För länsstyrelserna är djurskyddsområdet
prioriterat och flera satsningar görs för att bli
effektivare och för att åstadkomma ett mer likartat arbetssätt över hela landet.
Hållbar samhällsplanering och boende

Redovisning av indikatorer
Indikatorerna avser målet inom utgiftsområde 18
att fysisk planering, byggande och lantmäteriverksamhet ska vara ändamålsenlig.
Värdet för respektive år utgör ett genomsnitt
för samtliga länsstyrelser. För indikatorerna
finns inget värde tillgängligt för 2012.
Tabell 8.4 Indikatorer UO18

1

2

3

4

2012

2011

2010

Antal överprövade
detaljplaner

-

1,2

1,0

Högsta/lägsta värde

-

6/0

5/0

Antal upphävda
detaljplaner

-

0,5

0,2

Högsta/lägsta värde

-

3/0

2/0

Antal strandskyddsdisp.
som lst överprövat

-

22,1

26,6

Högsta/lägsta värde

-

116/0

120/0

Regionala analyser
Länsstyrelsernas regionala analyser, som
redovisas till Boverket, ger en god bild av
bostadsmarknaden i landets 21 län. Analyserna
riktar sig framförallt till kommunerna, eftersom
de ska fungera som ett stöd i kommunernas
arbete med boendeplanering. De regionala
analyserna utgör även ett värdefullt underlag för
både Boverket och regeringen.
Integration, migration och mänskliga rättigheter

Redovisning av indikatorer
Indikatorerna avser målet om lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund som återfinns
under utgiftsområde 13.
Värdet för respektive år utgör ett genomsnitt
för riket.
Tabell 8.5 Indikatorer UO13 Integration m.m.

Antal strandskyddsdisp.
som lst upphävt

-

8,4

10,0

Högsta/lägsta värde

-

51/0

44/0

Hållbar samhällsplanering
Verksamheten inom hållbar samhällsplanering
och hållbart byggande har en positiv utveckling
jämfört med 2011. Det finns fortfarande
varierande kvantitet och kvalitet på de insatser
och aktiviteter som genomförs av länsstyrelserna, generellt har dock arbetet utvecklats
positivt för varje år. Under året har flertalet
länsstyrelser
arbetat
aktivt
gentemot
kommunerna med att ge stöd, råd och
utbildning. Samverkan och nätverkande har
prioriterats för att öka kvaliteten i översikts- och
detaljplaner. Fortsatta kompetenssatsningar har
genomförts kring tillämpningen av nya plan och
bygglagen (2010:900) både internt och externt.
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Till stor del visar länsstyrelserna att området är
viktigt och prioriterat.

1

2

3

2012

2011

2010

94,1

93,4

93,1

Högsta/lägsta värde

100/75

100/67

100/67

Antal platser per
10 000 inv avs.
nyanlända som har
beviljats
uppehållstillstånd
på skyddsgrunder
eller av humanitära
skäl

16,8

16,5

16,2

Högsta/lägsta värde

34,2/6,4

29,0/9,6

25,7/5,2

Andel kommuner
som tecknat
överenskommelser

Antal platser per
10 000 inv avs.
asylsökande
ensamkommande
barn
Högsta/lägsta värde

3,3

2,9

2,1

11/1,1

9,9/1,1

9/0,5

Mottagande av vissa nyanlända invandrare
Länsstyrelserna arbetar generellt sett strategiskt,
ambitiöst och utvecklar verksamheten inom
området. De har bedrivit ett intensivt arbete på
den regionala nivån, deltagit aktivt i den
nationella samverkan med övriga ansvariga
aktörer samt på olika sätt bidragit till uppföljningen av etableringsreformen.
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Regeringen ser mycket positivt på det aktiva
arbete som länsstyrelserna bedriver för att
gemensamt utveckla och samordna verksamheten inom integrationsområdet.
Länsstyrelsernas arbete med överenskommelser om mottagande för bosättning har
också utvecklats väl. I det här sammanhanget
kan särskilt lyftas fram den positiva utvecklingen
av samverkansinsatser mellan olika länsstyrelser
och olika delar av landet.
Ensamkommande barn
Totalt sett bedöms utvecklingen som oförändrad
i förhållande till föregående år, trots ett något
försämrat resultat i form av platser.
En gradvis ökad samordning av verksamhet
rörande nyanländas etablering har också skett
från länsstyrelsernas sida såväl av effektivitetsskäl som för att undvika ett konkurrensförhållande där platser för mottagande av
ensamkommande barn riskerar att ställas mot
platser för mottagande av övriga grupper.
Länsstyrelserna har genomfört olika insatser
för att skapa fler platser såsom kommundialoger,
regionala samverkansmodeller och utbildningar.
Som exempel kan den arbetsgrupp bestående av
landshövdingarna i Stockholm, Skåne, Västra
Götalands och Gävleborg län som bildats under
året särskilt lyftas fram. Ett planerings- och
uppföljningssystem har också tagits fram och
prövats under 2012 i syfte att få fram länsvisa s.k.
inriktningsmål baserade på Migrationsverkets
prognos om behovet av antalet asylplatser.
Kommunförhandlingar har genomförts för att
öka antalet platser för ensamkommande barn
och framtagande av avsiktsförklaringar har skett,
bland annat utifrån ett hållbarhets- och
barnrättsperspektiv.
Samverkan med Migrationsverket sker såväl
på strategisk som på operativ nivå. Det sker samarbete på regional nivå mellan Migrationsverkets
nationella företrädare och personal inom länsstyrelserna, vilket ger förutsättningar för en
spegling av det nationella arbetet till den
regionala nivån. Under 2012 har ett arbete pågått
för att genom en riskanalys kunna identifiera de
hinder som finns för att nå målet om ett
mottagande i balans.
Resultatet av ovan redovisade åtgärder har
dock inte nått upp till det behov som finns
gällande platser till såväl asylsökande ensamkommande barn som till ensamkommande barn
som beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsernas

analys av orsaker till detta är bland annat
svårigheter att anpassa det kommunala mottagandet till den höga omsättningshastigheten,
att möta behovet av bostäder för målgruppen, att
tillgodose behoven för boende enligt
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om
HVB och att få fram familjehem.
Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande
ensamkommande barn och det faktum att
ökningen har varit uthållig under en längre tid
ställer naturligtvis extra höga krav på ständiga
resultatförbättringar, vilket utgör en utmaning
för alla inblandade parter. Det är således viktigt
att länsstyrelsernas förhandlingsarbete leder
fram till väsentligt fler boendeplatser i
kommunerna under kommande år.
Mänskliga rättigheter
För att minska utanförskapet krävs också ett
samhälle präglat av full respekt för de mänskliga
rättigheterna. Länsstyrelserna har fortsatt arbetat
med att vidta åtgärder inom ramen för
länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter
och möjligheter 2010–2012 samt i enlighet med
5 § punkten 5 i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion. Överlag visar årsredovisningarna på att en rad insatser genomförts på
olika nivåer och att samtliga länsstyrelser deltagit
i samordningsarbetet av handlingsplanen. Årsredovisningar visar också att det kollektiva
arbetet gett resultat genom att frågorna hos flera
länsstyrelser tydligt integrerats i verksamheten.
Utvecklingen överlag är i stort sett likvärdig med
föregående år.
Jämställdhet

Redovisning av indikatorer
Indikatorerna avser målet inom utgiftsområde 13
att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv med delmålen
en jämn fördelning av makt och inflytande,
ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Värdet för respektive år utgör ett genomsnitt
för riket. För en av indikatorerna finns inget
värde tillgängligt för 2012.
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människohandel som sker i andra syften än för
sexuella ändamål (Ju2013/1492/PO).

Tabell 8.6 Indikatorer UO13 Jämställdhet
2012

1

2

2011

2010

Andel nystartade
företag av
kvinnor/män

-

35,0/65,0

34,2/65,8

Högsta/lägsta värde
(kvinnor)

-

36,8/32,5

36,8/31,3

Högsta/lägsta värde
(män)

-

66,9/63,2

68,7/63,2

Anmälda
misshandelsbrott
inomhus mot kvinnor
18 år eller äldre.
Antal per 100 000

219

212

208

Högsta/lägsta värde

272/148

285/154

304/130

Jämställdhetsintegrering
Vad avser länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering utifrån instruktionens uppgifter
är utvecklingen inom området försiktigt positiv.
Fler länsstyrelser har prioriterat arbetet och
satsat på kvalitetsutveckling jämfört med
föregående år. Liksom tidigare kan konstateras
att de länsstyrelser som lyckas bäst med sitt
arbete är de myndigheter som har en ledning
som prioriterar frågan, och som arbetar
strategiskt och systematiskt med jämställdhetsintegrering. Kännetecknande för detta är bland
annat en hög kunskapsnivå om jämställdhetsintegrering, ett analytiskt förhållningssätt och ett
utvecklingsdrivet arbete.
Liksom förra året uppvisar länsstyrelserna
betydande insatser i genomförandet av uppdraget att motverka mäns våld mot kvinnor
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel för sexuella
ändamål samt barn som bevittnat våld. Länsstyrelserna arbetar strategiskt och kan bedöma
resultat av utförda insatser. Många länsstyrelser
lyfter i sina årsredovisningar fram att de strävar
efter att samtliga kommuner ska hålla en god
kvalitet när det gäller insatser till våldsutsatta och
våldsutövare så att det i förlängningen leder det
till att dessa får relevant skydd och stöd oavsett
vilken kommun individen bor i.
Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009
i uppdrag att samordna arbetet mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsens arbete har gett resultat och förbättrat
insatserna mot människohandel för sexuella
ändamål. Mot bakgrund av detta beslutade
regeringen att ge Länsstyrelsen i Stockholms län
ett utökat uppdrag som också omfattar
46

Ärendehandläggning och service

Ärendevolym
Under 2012 inkom ca 465 000 ärenden till länsstyrelserna vilket är en minskning jämfört med
2011 (ca 533 000 ärenden). Den största ärendegruppen är lantbruksärenden som 2012 utgjorde
cirka 55 procent av alla ärenden (258 000). Den
totala ärendeminskningen jämfört med 2011 kan
i sin helhet härledas till en minskning av dessa
ärenden och kan till stor del förklaras med att
beräkningssättet har förändrats. Årsuppgifterna
är därför inte helt jämförbara.
Antalet initiativärenden ökade med ca 38 000
ärenden. Även denna förändring återfinns inom
området Lantbruk. Antalet beslutade ärenden
per årsarbetskraft har sjunkit från 136 ärenden
till 130 ärenden per årsarbetskraft men är
detsamma som 2010.
Överklagade ärenden
Den totala andelen ärenden som under året överklagats i relation till under året beslutade ärenden
uppgick till ca 1,6 procent. Det är en liten
ökning jämfört med föregående års nivå på ca 1,4
procent.
Av de ärenden som avgjorts i högre instans
har länsstyrelsernas beslut ändrats i drygt 20
procent av fallen. År 2011 var motsvarande siffra
15 procent och 2010 var denna andel ca 16
procent. Det område som har högst andel
ändrade beslut är Miljöfarlig verksamhet (43
procent).
Öppna ärenden
Antalet öppna ärenden vid årets slut uppgick till
knappt 93 000, varav ca 6 800 var äldre än två år.
Antalet öppna ärenden har minskat något under
2012. Femton länsstyrelser har beslutat fler
ärenden än vad som kommit in till myndigheten
under året. Variationerna mellan länsstyrelserna
är dock små. Antalet öppna ärenden som är äldre
än två år ligger i stort sett på samma nivå som
2011. En viss ökning av äldre ärenden kan ses
inom lantbruksärendena medan de sjunkit inom
området Övrig förvaltning.
Handläggningstider
Sedan 2010 ska länsstyrelserna i sina verksamhetsplaner ange mål för handläggningstider
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för ett urval av ärendegrupper. Av en sammanställning som länsstyrelserna tagit fram över
lämnade uppgifter i årsredovisningarna framgår
att länsstyrelserna satt upp mål för 28 ärendeslag
inom 18 ärendegrupper. Räknat som medeltal
för alla 21 länsstyrelser klarades uppsatta mål för
16 ärendeslag under 2012. År 2011 klarades
uppsatta mål för 12 ärendeslag.
Kortare handläggningstider och förbättrad
måluppfyllelse jämfört med 2011 kan, i medeltal
för samtliga länsstyrelser, ses inom överklagande
av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen
(detaljplaner såväl som lovärenden och förhandsbesked). Även ärendegruppen Stöd till landsbygdsutveckling (exklusive kompetensutveckling) är ett exempel där uppsatta mål klaras och
handläggningstiderna kortas jämfört med 2011.
Inom miljöområdet, såsom exempelvis prövning respektive tillsyn av miljöfarlig verksamhet
och överklagande av kommuns beslut enligt
miljöbalken, återstår en del arbete innan
handläggningstiderna når de uppsatta målen även
om utvecklingen i flera fall är positiv jämfört
med 2011. Även inom ärendegruppen Djurskydd ses en positiv utveckling dock utan att nå
upp till uppsatta mål.
Länsstyrelsegemensamma brukarundersökningar
Under 2012 genomförde länsstyrelserna för
tredje året en gemensam brukarundersökning.
Samtliga länsstyrelser deltog i undersökningen.
Syftet med undersökningen var att följa upp
utvalda verksamheter och få in underlag till ett
förbättringsarbete. Genom undersökningen
finns det en god möjlighet att såväl analysera den
enskilda länsstyrelsens prestationer som att
jämföra prestationer mellan länsstyrelserna. De
verksamheter som undersöktes av samtliga länsstyrelser var detaljplaner, stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder, företagsstöd, tillstånd
och dispenser avseende naturskydd samt
överklagande av kommuns beslut enligt planoch bygglagen (lovärenden). Generellt får länsstyrelserna höga betyg för deras bemötande,
engagemang och intresse. Resultaten visar bl.a.
att respondenterna upplever kontakten med
länsstyrelserna som väl fungerande när de väl
etablerat kontakt, men att det finns barriärer i
form av lågfungerande kommunikationskanaler.
Vid en markägarenkät, som skickades ut 2012
till samtliga markägare i landet som fick någon
form av formellt skydd under 2009–2011,
uppgav 89 procent av dem med ett naturvårds-

avtal, 78 procent av dem med ett biotopskyddsområde och 40 procent av dem med ett
naturreservat att de blev väl bemötta av myndighetens personal. De två förstnämnda hanteras av
Skogsstyrelsen och det sistnämnda av länsstyrelserna.
Personal och kompetens

Årsarbetskrafter
År 2012 uppgick antalet årsarbetskrafter vid
länsstyrelserna till 4 450 varav 59 procent av
arbetskraften utgjorde kvinnor och 41 procent
män. Det totala antalet årsarbetskrafter
minskade med 21 jämfört med föregående år och
har minskat med 85 årsarbetskrafter jämfört med
2010. Andelen kvinnor har minskat med 1
procentenhet jämfört med 2011 och andelen
män har i motsvarande omfattning ökat. Den
totala minskningen de senaste åren kan vara
effekter av rationaliseringar och sparåtgärder
som länsstyrelserna i olika sammanhang, bl.a. i
de senaste årens budgetunderlag, redovisat som
nödvändiga att genomföra för att möta en
åtstramande ekonomisk situation. Nio länsstyrelser redovisar dock att de ökat sin
personalstyrka under 2012.
Under 2012 påbörjades en omfördelning av
vissa uppgifter och resurser mellan länsstyrelserna i och med att de så kallade miljöprövningsdelegationerna och viss annan verksamhet koncentrerades till färre länsstyrelser.
Detta kan delvis förklara de förändringar som
skett på myndighetsnivå.
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Tabell 8.7 Antal årsarbetskrafter per länsstyrelse

Tabell 8.8 Antal årsarbetskrafter per verksamhet

Länsstyrelsen i

2012

Kvinnor/män

2011

2012

Kvinnor/män

2011

Stockholms län

371

245/126

372

Naturvård och miljöskydd

1407

702/705

1400

Uppsala län

151

95/56

147

Lantbruk

709

481/228

714

Södermanlands län

140

85/55

Östergötlands län

203

135/68

147

Administration

634

407/227

628

195

Livsmedelskontroll,
djurskydd och allmänna
veterinära frågor

Jönköpings län

203

120/83

213

Kronobergs län

142

96/46

132

262

208/54

264

Kalmar län

183

105/78

178

Hållbar samhällsplanering

241

162/79

249

Gotlands län

88

49/39

96

Övrig förvaltning

204

142/62

205

Regional tillväxt

172

100/72

Blekinge län

95

53/42

102

183

Skåne län

398

242/156

400

Resurssamverkan

156

66/90

154

Hallands län

149

97/52

152

Kulturmiljö

155

89/66

162

Krishantering, skydd mot
olyckor och civilt försvar

Västra Götalands län

663

372/291

660

Värmlands län

164

97/67

177

Örebro län

158

90/68

153

Västmanlands län

145

92/53

137

Dalarnas län

199

104/95

208

Gävleborgs län

170

99/71

176

Västernorrlands län

194

114/80

197

Jämtlands län

195

102/93

191

Västerbottens län

205

101/104

210

Norrbottens län

234

140/94

228

Summa

4 450

2 632/1 818

4 471

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2012 och 2011.

134

57/77

146

Social omvårdnad/
Folkhälsa

67

46/21

69

Integration

66

41/25

68

Fiske

61

14/47

58

Energi och klimat

50

29/21

51

Jämställdhet

46

40/6

43

Infrastrukturplanering

41

18/23

36

Trafikföreskrifter

20

14/6

21

Rennäring

14

7/7

16

Övrigt

11

9/2

4

4 450

2 632/1 818

4 471

Summa

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2012 och 2011.

Stora skillnader råder när det gäller årsarbetskrafternas fördelning på olika verksamheter. Av
tabellen nedan framgår att Naturvård och
miljöskydd är den klart största verksamheten
följt av Lantbruk. Nästan 32 procent av
länsstyrelsernas totala årsarbetskraft arbetade
2012 inom Naturvård och miljöskydd. Förhållandet har varit detsamma de senaste åren.
Inom miljöområdet kan konstateras att antalet
årsarbetskrafter inom Förorenade områden,
efterbehandling har ökat med drygt 16 och
Vattenverksamhet med drygt 13 jämfört med
2011 medan antalet årsarbetskrafter inom Övergripande och gemensamt för naturvård och
miljöskydd minskat med 22 årsarbetskrafter.
Administration och myndighetsövergripande
verksamhet, som är det tredje största området,
har ökat något jämfört med 2011. Minskningar
kan ses inom Regional tillväxt och Krishantering.
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Under 2012 arbetade 74 procent av den anställda
personalen inom den kompetenskategori som
benämns kärnkompetens. Detta är en tydlig
ökning jämfört med för fem år sedan då
68 procent utgjorde kärnkompetens. Det är
främst andelen med oklassad kompetens och i
viss mån stödkompetens som minskat.
Andel anställda kvinnor och män
Andelen anställda kvinnor vid länsstyrelserna är
enligt Arbetsgivarverkets uppgifter 61 procent
och andelen män 39 procent vilket i stort är
detsamma som 2011. Detta är en högre andel än
staten totalt 2012, där andelen kvinnor är
52 procent (män 48 procent).
År 2012 var 51 procent av de anställda i ledningsfunktion kvinnor och 49 procent män,
vilket är en betydligt högre andel än för staten
totalt, där andelen kvinnor var 37 procent och
män 63 procent. För länsstyrelserna är skillnaderna små jämfört med året innan. För fem år
sedan var andelen kvinnor i ledningsfunktion vid
länsstyrelserna 42 procent (män 58 procent).
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De verksamheter som är mest kvinnodominerande är Jämställdhet (86 procent),
Livsmedelskontroll m.m. (79 procent), Övrig
förvaltning
(70 procent)
och
Lantbruk
(68 procent). De verksamheter som har
övervägande manlig arbetskraft är Fiske
(77 procent), Restaurering (68 procent) och
Skydd av områden och arter m.m. (61 procent).
Ålderssammansättning
År 2012 var medelåldern för personalen vid
länsstyrelserna 45 år, vilket är detsamma som för
staten totalt. Kvinnor anställda vid länsstyrelserna hade en medelålder på 47 år och män 44 år.
Bland länsstyrelsernas anställda tillhör flest
åldersgruppen 35–44 år (30 procent) följt av
åldersgruppen 55–65 år (26 procent). Jämfört
med 2007 har andelen anställda i ålderskategorin
55–65 år sjunkit med sju procentenheter samtidigt som andelen anställda i ålderskategorin 3544 år har ökat lika mycket. Förändringen finns
också, om än inte lika markerad, för staten som
helhet.
Sjukfrånvaro
Trenden från förra året med ökad sjukfrånvaro
jämfört med året innan förefaller fortsätta.
Mellan 2011 och 2010 ökade sjukfrånvaron vid
16 av 21 länsstyrelser och 2012 jämfört med
2011 ökade sjukfrånvaron vid 14 av 21 länsstyrelser och minskade endast vid sex. Elva av de
länsstyrelser som uppvisar ökad sjukfrånvaro
2012 jämfört med året innan gjorde det också
2011.
Under 2012 varierade den totala sjukfrånvaron
vid länsstyrelserna mellan 4,6 procent (Länsstyrelsen i Dalarnas län) och 1,4 procent (Länsstyrelsen i Gotlands län) av tillgänglig arbetstid.
Kvinnors sjukfrånvaro varierade under 2012
mellan 6,8 procent (Länsstyrelsen i Dalarnas län)
och 1,5 procent (Länsstyrelsen i Gotlands län).
Männens
sjukfrånvaro
varierade
mellan
4,7 procent (Länsstyrelsen i Blekinge län) och
0,7 procent (Länsstyrelsen i Västernorrlands
län). Tjugo av 21 länsstyrelser redovisar högre
sjukfrånvaro hos kvinnor än hos män. Medianvärdet för kvinnor var 3,6 procent (3,0 procent
2011) medan den för männen var 2,2 procent
(2,0 procent 2011).
För staten som helhet ökade sjukfrånvaron
marginellt 2012 jämfört med det föregående året,
med en total frånvaro på 3,0 procent av den
tillgängliga arbetstiden. Kvinnors sjukfrånvaro

var nästan dubbelt så hög som männens (ca
3,9 procent mot ca 2,1 procent).
Ekonomi och finansiering

Ekonomiadministrativa värderingar m.m.
Ekonomistyrningsverket
(ESV)
genomför
årligen en ekonomiadministrativ värdering av
hur myndigheterna följer regler, främst inom
områdena redovisning, finansiering och betalningsflöden.
Av ESV:s rapport framgår att länsstyrelserna
följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna
i samma utsträckning som genomsnittet av
myndigheter. För 2012 fick 11 länsstyrelser
högsta möjliga ekonomiadministrativa värde.
Utvecklingen de senaste åren är i detta avseende
negativ. År 2011 var motsvarande antal 13 och
2010 hade 14 länsstyrelser högsta möjliga värde.
Kostnadsutvecklingen
Kostnaderna för verksamheten vid landets 21
länsstyrelser uppgick till 4 452 miljoner kronor
2012. Detta är en ökning med 46 miljoner
kronor jämfört med 2011. Det är i första hand
till verksamhet som finansieras med bidragsintäkter som den lilla ökningen mellan åren kan
härledas. I stort sett har den totala kostnadsnivån de senaste åren varit stabil.
Personalkostnaderna uppgick till 2 742
miljoner kronor, eller 62 procent av de totala
kostnaderna. Lokalkostnaderna uppgick till
309 miljoner kronor (7 procent), medan övriga
driftskostnader inklusive finansiella kostnader
och avskrivningar uppgick till 1 402 miljoner
kronor (31 procent). De olika kostnadsslagens
andel av de totala kostnaderna är oförändrade
jämfört med 2011.
Finansieringsstrukturen
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierade
länsstyrelsernas verksamhet 2012 med 2 239
miljoner kronor (nästan exakt samma som 2011,
2 238 miljoner kronor). Detta motsvarar
50,1 procent av den totala finansieringen. Vid
denna beräkning har inte hänsyn tagits till att
betalningar mellan länsstyrelserna för gemensamma stödfunktioner kan påverka fördelningen
mellan olika finansieringsformer. Samma
beräkningsteknik har använts som tidigare år för
att kunna göra jämförelser över tiden. Länsstyrelseanslagets andel av den totala finansieringen har stadigt minskat mellan 2000–2010
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för att åren därefter ligga på ca 50 procent av
total finansiering.
Anslagets andel av den totala finansieringen
varierar kraftigt mellan länsstyrelserna, från
drygt 38 procent till nästan 67 procent. De
länsstyrelser som ansvarar för gemensamma
stödfunktioner har relativt övriga länsstyrelser
högre andel bidragsfinansiering då betalningar
från övriga länsstyrelser bokförs som inomstatliga bidrag. Medianvärdet för andel finansiering med förvaltningsanslaget är 50,7 procent.
Detta är något lägre än 2011 då medianvärdet var
52,9 procent men är på samma nivå som 2010.
Diagram 8.1 Länsstyrelsernas finansiering 2000–2012

Källa: egna beräkningar baserat på uppgifter i respektive länsstyrelses
årsredovisning.

Intäkter av bidrag, sammanlagt 1 684 miljoner
kronor, utgjorde den näst största finansieringskällan med drygt 38 procent. I kronor är det en
ökning med 31 miljoner kronor jämfört med
2011. Bidragsfinansieringen motsvarade då
37 procent av total finansiering.
De största bidragsgivarna 2012 var Naturvårdsverket med cirka 540 miljoner kronor,
Jordbruksverket med cirka 280 miljoner kronor,
Havs- och vattenmyndigheten med cirka
220 miljoner kronor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med cirka 70 miljoner
kronor, Riksantikvarieämbetet med cirka
55 miljoner kronor, Kammarkollegiet med cirka
50 miljoner kronor och Statens folkhälsoinstitut
med cirka 45 miljoner kronor. Härutöver har ett
antal sakanslag, främst anslag 1:1 Regional tillväxt
(utgiftsområde 19), under 2012 finansierat
verksamhet vid länsstyrelserna med sammanlagt
80 miljoner kronor (samma som 2011). Avgifter
och övriga ersättningar har finansierat
länsstyrelsernas verksamhet med sammanlagt
450 miljoner kronor, en ökning med 17 miljoner
kronor jämfört med 2011.
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Anslagssparandet
Det ackumulerade anslagssparandet för anslag
5:1 Länsstyrelserna m.m. minskade under åren
2008 till 2010, efter att ha legat stabilt kring
2 procent av tilldelade medel under en följd av år.
Detta som en konsekvens av att länsstyrelserna
under vart och ett av dessa år haft kostnader som
överstigit det årets tilldelade anslag. Delar av det
från tidigare år ackumulerade anslagssparandet
har använts för att finansiera verksamheten.
Trenden bröts emellertid 2011 då anslagssparandet i stället byggdes på något från ca
16 miljoner kronor vid utgången av 2010 till ca
20 miljoner kronor för 2011. Vid utgången av
2012 hade det ackumulerade sparandet växt
ytterligare och utgjorde ca 47 miljoner kronor
(2 procent av tilldelat anslag). Sparandet varierar
dock mellan länsstyrelserna. Fjorton länsstyrelser har överskott på mellan 1,8 och
3 procent. Fem länsstyrelser ligger runt balans
och endast två uppvisar tydliga underskott. En
förklaring till den förbättrade ekonomiska
situationen torde ligga i att olika former av
åtgärdsprogram som flera länsstyrelser genomfört för att komma tillrätta med ekonomiska
obalanser börjat ge effekt.
Diagram 8.2 Anslagssparandets utveckling 2007–2012

Prognosen för 2013 (dnr S/2012/7564/SFÖ)
indikerar att det ackumulerade anslagssparandet
faller tillbaka något jämfört med 2012.
Prognosen innehåller dock ett betydande mått
av osäkerhet.
8.4.3

Analys och slutsatser

Resultatindikatorerna behöver utvecklas
De indikatorer som presenteras i denna
budgetproposition har valts med utgångspunkt i
att de är kopplade till länsstyrelsernas insatser
samtidigt som de har rimlig relevans för att
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påvisa hur vissa nationella mål inom ett antal
områden får genomslag på regional nivå. De ska
därför i viss utsträckning kunna förklara i vilken
grad länsstyrelsernas verksamhet bidrar till
uppfyllelsen av dessa mål. Detta är första gången
indikatorerna används och deras tillförlitlighet
och förmåga att indikera måluppfyllelse måste
ytterligare analyseras, prövas och utvärderas. Då
tillgänglig data i de flesta fall saknas för 2012,
och tidsserien därmed ännu är kort, begränsas
möjligheten att analysera trender över tiden.
Detta är emellertid ett övergående problem
efterhand som data kommer att tillgängliggöras.
Volatiliteten i värdena, dels mellan länsstyrelserna men även mellan åren, gör också
indikatorerna svåranalyserade.
Men en viss positiv utveckling kan påvisas genom
indikatorerna…
Flertalet av indikatorerna uppvisar överlag en
positiv utveckling de år data finns tillgängligt.
Även om värdena uppvisar variation mellan
länsstyrelserna är en slutsats att indikatorerna
kan påvisa att länsstyrelserna genom sin
verksamhet bidrar till att de nationella målen får
genomslag på regional nivå.
…och av den årliga resultatbedömningen
Analysen av föreliggande indikatorer får stöd
genom utfallet av den årliga resultatbedömning
som görs av länsstyrelsernas verksamhet. I de
senaste årens bedömningar har resultatet varit
bättre eller likvärdigt jämfört med närmast
föregående år. Denna tendens fortsätter 2012 då
bedömningen sammantaget visar att alla
verksamheter som varit föremål för resultatbedömning kunnat genomföras på ett bättre sätt,
eller likvärdigt, jämfört med 2011.
Det råder dock skillnader mellan de olika
länsstyrelsernas resultat. Detta framgår bl.a. av
länsstyrelsernas årsredovisningar för 2012 (dnr
S2013/1336/SFÖ), miljöredovisningarna (dnr
S2013/1355/SFÖ),
riskoch
sårbarhetsanalyserna (dnr S2012/7902/SFÖ),
budgetunderlagen (dnr S2013/1335/SFÖ) och
länsstyrelsernas
delårsrapporter
(dnr
S2013/5531/SFÖ).
I syfte att få till stånd ökad effektivitet och väl
fungerande rättssäkerhet har regeringen vidtagit
åtgärder genom att viss länsstyrelseverksamhet
samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer under 2012 koncentrerats till färre länsstyrelser. Det är ännu för tidigt att utläsa vilken

påverkan dessa förändringar har på länsstyrelsernas resultat inom berörda områden.
Fokus på service
Länsstyrelserna arbetar sedan flera år i gemensamma utvecklingsprojekt för att bl.a. hitta
effektivare arbetsformer och ytterligare utvecklad service i de olika verksamheterna. En
viktig del, inte bara i upplevd service, utan också
för hög effektivitet i olika samhällsfunktioner,
utgörs av att handläggningstiderna kan hållas så
korta som möjligt. Samtliga länsstyrelsers redovisning av mål och utfall för handläggningstider
inom ett större urval av ärendegrupper bidrar till
ökad transparens och möjliggör jämförelser
mellan länsstyrelserna. Redovisningarna visar att
en positiv utveckling återfinns inom allt fler
ärendegrupper, även om vissa ärendegrupper hos
många länsstyrelser inte når upp till uppsatta
mål. Ett problem med att varje länsstyrelse sätter
sina egna målvärden är att möjligheten att göra
jämförelser försvåras. Regeringen har i
regleringsbrevet för 2013 gett länsstyrelserna
gemensamma inriktningsmål för handläggning
av överklaganden av kommunala beslut enligt
plan- och bygglagen. Möjligheten att införa
gemensamma målvärden inom fler ärendegrupper bör övervägas.
Även länsstyrelsernas gemensamma arbete
med årliga brukarundersökningar sätter fokus på
intressenters och brukares behov och ger goda
underlag för förbättringsarbete. Årets, liksom
föregående års undersökning, visar att handläggningstidernas längd inte motsvarar de önskemål
som finns hos brukarna. Länsstyrelserna behöver
också fördjupat studera vilka orsakerna är till att
en av de undersökta verksamheterna, överklagande av beslut enligt plan- och bygglagen
(lovärenden), har ett tydligt sämre utfall i det så
kallade nöjd-indexet än övriga undersökta verksamheter.
Utifrån den genomförda markägarenkäten
finns det anledning att ytterligare analysera
orsakerna till att länsstyrelserna uppvisar sämre
resultat jämfört med de delar som hanteras av
Skogsstyrelsen och som också ingick i undersökningen.
Ett exempel på förenklingsarbete är länsstyrelsernas uppdrag rörande att förenkla för
företag på länsnivå. Uppdraget samordnas av
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Arbetet är till
stor del inriktat på att ändra länsstyrelsernas
arbetssätt genom att företagarperspektivet sätts i
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fokus. Av rapporteringen från länsstyrelsen
framgår att arbetet på länsnivå utvecklats positivt
och att det tas steg framåt i arbetet att korta
handläggningstider samt i förslaget att införa
kvittenser på inkomna ärenden.

8.5

Politikens inriktning

Länsstyrelsernas verksamhet påverkas i stor
utsträckning, utöver vad som redovisas i detta
avsnitt, också av de politiska inriktningar som
anges för andra utgiftsområden. Regeringens
politiska inriktning inom andra områden
redovisas i denna proposition under respektive
utgiftsområde.
Utvecklingen av staten på regional nivå
Länsstyrelserna har en viktig uppgift att vara
statens företrädare på regional nivå. Där ingår att
samordna statliga intressen i sådana frågor som
statsmakten har lagt på länsstyrelserna.
I syfte att utveckla länsstyrelserna överväger
regeringen ett antal åtgärder. Åtgärderna syftar
bl.a. till att förbättra styrningen och finansieringen av länsstyrelserna samt förhållandet
mellan länsstyrelserna och andra myndigheter.
Länsstyrelsernas uppdrag är mångfacetterat
och de har en mängd uppgifter inom olika
områden. Deras uppdrag behöver tydliggöras.
Gällande förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har vissa brister i stringens
när det gäller vilka uppgifter som bör omfattas
av instruktionen. För att tydliggöra länsstyrelsernas huvudsakliga uppdrag behöver
därför bl.a. länsstyrelseinstruktionen ses över.
Sedan tidigare har förändringar genomförts
som inneburit att verksamheter flyttats mellan
länsstyrelserna. Exempelvis finns vid tolv länsstyrelser en miljöprövningsdelegation, sju
länsstyrelser ansvarar för ett antal mindre
ärendegrupper, sju länsstyrelser hanterar stiftelseärenden och fem länsstyrelser är utpekade s.k.
vattenmyndigheter. För att uppnå högre
effektivitet, mer rationell användning av resurser
och en säkerställd hög rättssäkerhet bör möjligheterna att omfördela ytterligare verksamheter
mellan länsstyrelserna undersökas.
Under rubriken Ekonomi och finansiering
redovisades att andelen av länsstyrelsernas
finansiering via förvaltningsanslag över tid har
minskat. I stället har den inomstatliga bidrags52

finansieringen ökat i betydelse. Denna utveckling innebär utmaningar såväl när det gäller att
bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet som i den finansiella styrningen av
länsstyrelserna. Detta har problematiserats bl.a. i
en översyn av länsstyrelsernas totala finansiering
av
verksamhetskostnader
(dnr
S2012/2366/SFÖ) Kriterier bör därför övervägas
som ska ligga till grund för huruvida
verksamheter ska finansieras av länsstyrelsernas
förvaltningsanslag, andra ramanslag som
länsstyrelserna disponerar eller i form av bidrag
från anslagsposter på anslag som andra statliga
myndigheter disponerar.
I det regionala tillväxtarbetet kan staten och
den kommunala nivån anses ha delvis överlappande uppgifter. Länsstyrelsen har till uppgift
att samordna andra statliga myndigheters
insatser för regional tillväxt i länet. Samtidigt ska
den aktör som har ansvar för det regionala
utvecklingsprogrammet också ha direkta
kontakter med berörda statliga myndigheter,
näringsliv och organisationer som är nödvändiga
för programmets framtagande och för att samordna insatser för genomförandet. Regeringen
avser därför förtydliga vad som förväntas av
länsstyrelserna ur ett tillväxtperspektiv.
En utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en översyn av den statliga regionala
förvaltningen (dir. 2009:62). Utredaren överlämnade i december 2012 betänkandet Statens
regionala förvaltning, förslag till en angelägen
reform (SOU 2012:81). Betänkandet bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Fortsatt utveckling av resultatuppföljning av
länsstyrelsernas verksamhet
En nyhet i årets resultatredovisning är att
resultatindikatorer för första gången används.
Indikatorernas tillförlitlighet och förmåga att
indikera måluppfyllelse måste emellertid ytterligare analyseras, prövas och utvärderas. För att
nå en utveckling mot allt mer adekvata
indikatorer krävs kontinuitet och långsiktigt
arbete. Regeringen beslutade också i december
2012 (dnr S2012/8969/SFÖ) att länsstyrelserna
ska använda sig av de indikatorer som länsstyrelserna gemensamt identifierat och som
Länsstyrelsen i Örebro län har redovisat (dnr
S2012/4487/SFÖ) i enlighet med uppdrag i
regleringsbrevet för 2012. Indikatorerna ska ingå
i länsstyrelsernas årsredovisningar från och med
verksamhetsåret 2012 och förvaltas av Läns-
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styrelsen i Örebro län i egenskap av värdlänsstyrelse för länsstyrelsernas ekonomiadministrativa samordning.
Den gemensamma myndighetsdialog som
sedan 2009 årligen genomförs med samtliga
länsstyrelser har under 2013 utvecklats bl.a.
genom att vissa departement, förutom att ha
varit involverade i förberedelsearbetet, också
aktivt deltagit vid dialogens genomförande. Inför
2014 års planerade dialog kommer formerna
ytterligare att ses över.
Samordning av verksamhet
Länsstyrelserna arbetar fortlöpande, genom olika
gemensamma utvecklingsprojekt, med att hitta
olika former av samverkan och samordning inom
sina verksamheter, kärnverksamhet såväl som
stödjande verksamheter. Arbetet redovisades i
november 2012 i en för länsstyrelserna gemensam rapport (dnr S2012/7850/SFÖ). Det är
väsentligt att detta arbete fortsätter. Regeringen
gav därför länsstyrelserna i uppdrag i
regleringsbrevet för 2013 att med utgångspunkt i
kärnverksamheten redovisa de viktigaste
insatserna som görs för att stärka samverkan
såväl inom som mellan länsstyrelserna. Vad
gäller den stödjande verksamheten gav
regeringen länsstyrelserna bl.a. i uppdrag att
analysera om ytterligare verksamheter är möjliga
att samordna inom länsstyrelserna, eller där så är
relevant överföras till Statens servicecenter. I
detta sammanhang bör en flytt av den idag
gemensamma löneadministrationen särskilt
beaktas. Uppdragen ska redovisas i en samlad
rapport till Regeringskansliet senast den 1
november 2013. Regeringen följer länsstyrelsernas fortsatta arbete och avser i
förekommande fall återkomma i länsstyrelsernas
regleringsbrev för 2014.
Regeringen gav hösten 2012 en särskild
utredare i uppdrag att ta fram förslag till länsstyrelsegemensamma processer och andra effektiviseringsåtgärder för vissa överklagandeärenden
inom plan- och bygglagen. Uppdraget delredovisades i mars 2013 och slutredovisas i
september samma år. Även i detta fall avser
regeringen vid behov återkomma i regleringsbrevet för 2014.
Vissa frågor om gode män och förvaltare
Utredningen om bättre förutsättningar för gode
män och förvaltare har i sitt betänkande Vissa
frågor om gode män och förvaltare (SOU
2013:27) föreslagit olika åtgärder för att skapa

bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Bland annat föreslås att de sju länsstyrelser som ansvarar för tillsynen över överförmyndarnas verksamhet ska ta fram statistik över
hur många personer i Sverige som har god man
eller förvaltare och hur mycket pengar som förvaltas. Utredningens förslag har remissbehandlats. Regeringen har för avsikt att
behandla frågorna i en proposition under våren
2014. Mer information om utredningens förslag
finns under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

8.6

Budgetförslag

8.6.1

5:1 Länsstyrelserna m.m.

Tabell 8.9 Anslagsutveckling 5:1 Länsstyrelserna m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

2 340 395

2013

Anslag

2 467 895

2014

Förslag

2 522 517

2015

Beräknat

2 541 917

2

2016

Beräknat

2 561 519

3

2017

Beräknat

2 586 581

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

46 847
2 430 760

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2 Motsvarar 2 507 717 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 2 483 784 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 2 452 956 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för de 21 länsstyrelsernas
förvaltningsutgifter samt för ersättningar till
samverkansorgan och landsting för de uppgifter
som dessa övertagit från länsstyrelserna enligt
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län.
Anslaget får användas för regeringens behov
av vissa mindre utvecklingsinsatser och visst
europeiskt samarbete.
Anslaget får även användas för utgifter för den
svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt
stöd i de territoriella programmen SverigeNorge, Botnia-Atlantica, Norra periferin, Nord
samt
delfinansiering
av
förvaltningsorganisationen för Laponiatjuottjudus enligt
Laponiaförordningen (2011:840).
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Tabell 8.12 Uppdragsverksamhet

Kompletterande information

Tusental kronor

Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av
länsstyrelsernas förvaltningsutgifter. Resterande
del finansieras av avgifter och bidrag, främst
genom olika sakanslag.

Tabell 8.10 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

228 500

-

-

-9 200

Prognos 2013

189 200

21 600

23 700

-2 100

Budget 2014

211 800

20 800

21 800

-1 000

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2014–2016.

De avgifter som får disponeras utgörs bl.a. av
avgifter inom djur- och lantbruksområdet samt
registreringsavgifter för jaktområden.
Tabell 8.11 Inkomsttitlar 2012
Tusental kronor
Inkomsttitel

Rubricering

2537

Miljöskyddsavgifter

6412

Bidrag från EG:s socialfond perioden
2000-2006

Belopp

105 884
60 542

2511

Expeditions- och ansökningsavgifter

21 883

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

17 357

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet

16 602

2714

Sanktionsavgifter m.m.

3 723

Övriga inkomster mot inkomsttitel

2 520

Summa

228 511

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2014–2016.

Sammanlagt redovisades under 2012 inkomster
på 15 inkomsttitlar. I tabell 8.11 redovisas de
volymmässigt största inkomsttitlarna.
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Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

-

-

22 400

Prognos 2013

328 900

334 500

-5 600

Budget 2014

320 500

329 000

-8 500

Utfall 2012

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2014–2016.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten avser till största delen
resurssamverkan med anledning av den länsstyrelsegemensamma it-enhet som är placerad på
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Regeringens överväganden

Resursförstärkning till vissa länsstyrelser
Med anledning av bland annat en ansträngd
ekonomisk situation hos vissa länsstyrelser
tillfördes i samband med budgetpropositionen
för 2012 anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.
5 000 000 kronor för 2012 och 2013. Denna
satsning föreslås fortsätta fram till och med
2017.
Anslagsförändringar till följd av tidigare beslut
I samband med budgetpropositionen för 2013
aviserades en extra satsning bl.a. med anledning
av koncentration av prövning av tillståndspliktig
verksamhet. Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.
tillfördes 40 000 000 kronor avseende 2013,
30 000 000 kronor avseende 2014 och 15 000 000
kronor fr.o.m. 2015. Som en konsekvens av detta
minskar anslaget därför 2014 med 10 000 000
kronor.
I samma proposition aviserades att ansvaret
för vissa associationsrättsliga ärenden skulle
flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Anslaget
minskar därför 2014 med 327 000 kronor.
Slutligen aviserades i budgetpropositionen för
2013 förslaget att flytta centralmyndigheten för
internationell delgivning från Regeringskansliet
till Länsstyrelsen i Stockholms län. Anslaget
ökar därför 2014 med ytterligare 300 000 kronor.
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Tabell 8.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
5:1 Länsstyrelserna m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 467 895

2 467 895

2 467 895

2 467 895

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

68 165

102 749

147 533

206 315

-10 167

-25 306

-50 428

-84 069

-27

-27

-28

-28

-3 349

-3 395

-3 454

-3 531

2 522 517

2 541 917

2 561 519

2 586 581

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 2 522 517 000 kronor
anvisas under anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 2 541 917 000 kronor, 2 561 519 000
kronor respektive 2 586 581 000 kronor.
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9 Demokratipolitik

9.1

Omfattning

9.2

Demokratipolitiken omfattar Valmyndighetens,
Justitiekanslerns
och
Datainspektionens
verksamhet samt tilldelningen av Svensk
författningssamling (SFS). Demokratipolitiken
omfattar också åtgärder för att stärka
demokratin med ökade möjligheter till insyn,
inflytande och deltagande, arbete för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism och
samordning och utveckling av frågor om
mänskliga rättigheter på nationell nivå. Området
omfattar vidare stödet till politiska partier.

Utgiftsutveckling

Under 2014 beräknas anslaget 6:1 Allmänna val
och demokrati öka för att finansiera de två
allmänna val som äger rum under 2014, dels valet
till Europaparlamentet den 25 maj, dels val till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
den 14 september. Därutöver beräknas anslaget
öka för att finansiera åtgärder för att främja och
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom område Demokratipolitik
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

6:1 Allmänna val och demokrati

30

44

44

631

36

36

36

6:2 Justitiekanslern

33

37

37

40

40

41

42

6:3 Datainspektionen

37

43

42

44

44

45

46

Område Demokratipolitik

1

1

1

1

1

1

1

18

19

19

19

19

19

20

6:6 Stöd till politiska partier

171

171

171

171

171

171

171

Summa Område Demokratipolitik

289

314

314

906

313

314

317

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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9.3

Mål

Målet för demokratipolitiken är:
–

en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks och de
mänskliga rättigheterna respekteras.

Detta mål fastställdes av riksdagen 2008 (prop.
2008/09:1 bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).
Målet för demokratipolitiken uppfylls framför
allt genom att stärka demokratin med ökade
möjligheter till insyn, inflytande och deltagande,
genom att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism och genom att de mänskliga rättigheterna respekteras på alla nivåer i samhället.
Redovisningen av politikområdet innefattar
också resultatredovisningarna för Valmyndigheten, Justitiekanslern och Datainspektionen.

9.4

Resultatredovisning av arbetet
med att stärka demokratin

Valmyndighetens mål för 2012 var att genomföra sina uppgifter med största möjliga
tillförlitlighet och effektivitet.
I detta avsnitt redovisas det arbete som
bedrivits av Valmyndigheten under 2012 samt de
övriga åtgärder som bidragit till att stärka
demokratin med ökade möjligheter till insyn,
inflytande och deltagande.
9.4.1

Resultat

Valmyndighetens verksamhet
Valmyndigheten har under 2012 och 2013
arbetat med att förbereda sig inför valen 2014.
Myndigheten har främst analyserat de utmaningar som följer av att val till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige infaller samma år med
några månaders mellanrum. Därutöver har
samverkan med länsstyrelserna inletts. Mycket
arbete har också lagts ner på att ta till vara på
erfarenheter från valen 2010.
Därutöver har myndigheten förberett sig för
att kunna hantera extra val till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Under 2012 har kommunala folkomröstningar genomförts i kommunerna Sunne,
Tyresö, Ekerö och Ljungby. Valmyndighetens
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ansvar vid kommunala folkomröstningar är att
tillhandahålla uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort.
Valmyndigheten har därutöver biträtt 2011 års
vallagskommitté (Ju2011:13) med underlag och
har haft en förordnad expert i utredningen.
Valmyndigheten har bedrivit ett flertal utvecklingsaktiviteter med syfte att stärka myndighetens förmåga och minska sårbarheten inför
valen 2014.
Val till Sametinget
Den 19 maj 2013 genomfördes val till Sametinget. Antalet röstberättigade var i 2013 års val
8327 personer, vilket är en ökning med
6,5 procent jämfört med valet 2009. Valdeltagandet var 54 procent jämfört med 59 procent
2009. Andelen röstande var jämt fördelat mellan
kvinnor och män.
Ansvaret för genomförandet av valet delas
mellan Sametinget, Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Valmyndigheten ansvarar bl.a. för samordning av valet,
röstkort, registrering av partier och kandidater
samt tryckning av valsedlar.
Valmyndighetens förberedelsearbete har
under 2012 bl.a. bestått av planeringsmöten med
Sametinget och Länsstyrelsen, upphandlingar av
röstningsmaterial, anpassning och drift av itstödet. Myndigheten har även tillhandahållit
information till allmänheten, främst genom
Valmyndighetens hemsida där också det slutliga
valresultatet publicerats.
2011 års vallagsutredning
Regeringen beslutade i oktober 2011 direktiv
(dir. 2011:97)till en parlamentarisk kommitté för
att göra en översyn av delar av valsystemet (Ju
2011:13).
Kommittén lämnade delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier
och kandidater (SOU 2012:94) i januari 2013
och slutbetänkandet E-röstning och andra frågor
(SOU 2013:24) i april 2013. Kommittén har bl.a.
föreslagit att försök med elektronisk röstning
ska genomföras som ett komplement till
nuvarande system.
Kommittén har även föreslagit ett antal
ändringar i regeringsformen och i vallagen för att
stärka tillförlitligheten och effektiviteten i valprocessen vid förtidsröstning, mot bakgrund av
erfarenheterna från de allmänna valen 2010 och
omvalen 2011. Förslagen bereds i Regeringskansliet.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Tre studier om det svenska valdeltagandet
Regeringen har i oktober 2011 gett Statistiska
centralbyrån (SCB) i uppdrag att utföra tre
studier om det svenska valdeltagandet, valdeltagandet bland unga väljare samt om vilka
som
blir
nominerade
och
valda
(Ju2011/7407/D). Uppdraget redovisades vid tre
olika tillfällen. Studien om det svenska valdeltagandet redovisades den 15 oktober 2012
(Ju2012/8054/D), studien om valdeltagandet
bland unga väljare redovisades den 15 november
2012 (Ju2012/8055/D) och studien om vilka
som blir nominerade och valda vid de allmänna
valen och deras representativitet redovisades den
15 februari 2013 (Ju2013/1437/D).
Studierna visar att skillnaden mellan kvinnors
och mäns valdeltagande är marginell. Under en
lång tid röstade män i högre grad än kvinnor
men sedan några årtionden tillbaka är
förhållandet det omvända. I dag ligger kvinnors
valdeltagande i riksdagsvalet en procentenhet
över männens.
I studierna konstateras att mellan 1994 och
2002 sjönk valdeltagandet kraftigt i svenska val,
vilket innebar ett mer ojämlikt valdeltagande.
Detta eftersom nedgången i valdeltagandet framför allt skedde i de grupper som redan deltog i
mindre utsträckning. De senaste två allmänna
valen, 2006 och 2010, har dock andelen röstande
åter ökat. Ökningen har skett främst i de
grupper som har en jämförelsevis liten andel
röstande, som till exempel unga och utrikes
födda, vilket har inneburit att valdeltagandet
blivit mer jämlikt. Skillnaderna i valdeltagande
mellan olika grupper är trots detta större i dag än
vad de var i början av 1990-talet. Detta gäller
bl.a. skillnader efter födelseland, utbildningsnivå
och inkomst. Trots att valdeltagandet i och med
2006 och 2010 års allmänna val är i en stigande
trend finns således fortfarande stora skillnader
mellan olika befolkningsgrupper. Utrikes födda
och unga deltar i lägre grad. Unga är också sämre
representerade i valda församlingar och lämnar
sina uppdrag i högre grad. I 2010 års allmänna val
utgjorde personer under 30 år 19 procent av de
röstberättigade. Bland dem som valdes in i
riksdagen var bara fem procent under 30 år.
Motsvarande andel i kommunfullmäktige var
sju procent
och
i
landstingsfullmäktige
sex procent.
Studierna visar att under de senaste två
mandatperioderna var det 16–17 procent av
ledamöterna i kommunfullmäktige som valde att

lämna sina uppdrag i förtid. Avhoppen är mest
vanliga bland grupper som redan är underrepresenterade bland de folkvalda. Unga, framför allt unga kvinnor, hoppar av sina uppdrag i
störst utsträckning under mandatperioden.
Under de senaste två mandatperioderna har
41 procent av de folkvalda kvinnorna i åldern
18–29 år valt att lämna sitt uppdrag. Motsvarande andel bland männen i samma åldersgrupp är 36 procent. I studierna konstaterar SCB
att avhopp under mandatperioden främst sker av
personliga skäl så som arbets- och familjeförhållanden, flytt och hälsa. Avhoppen
resulterar i att den sociala representativiteten har
försämrats under mandatperioden.
Seminarium om valdeltagande
I december 2012 bjöd regeringen in till ett
seminarium i riksdagen om valdeltagande i de
allmänna valen och väljarbeteenden i Europaparlamentsval. Vid seminariet presenterade SCB
delar av analysresultaten från det ovan nämnda
uppdraget. Syftet var att identifiera de viktigaste
aspekterna för att möjliggöra ett högt och
jämlikt valdeltagande i 2014 års val. Mot
bakgrund av det låga och ojämlika valdeltagandet
i Europaparlamentsvalet är det synnerligen
angeläget att verka för ett högre valdeltagande i
kommande val.
Studie om demokratiopinioner
Regeringen gav i december 2011 SOM-institutet
(Samhälle, Opinion och Medier) vid Göteborgs
universitet i uppdrag att genomföra en studie om
svenska folkets uppfattning i vissa demokratifrågor (Ju2011/8705/D). Studien bygger på en
frågeserie i 2012 års nationella SOM-undersökning avseende inställningen till ett antal
förslag om förändringar av demokratins spelregler. Uppdraget redovisades i juni 2013
(Ju2013/4647/D).
Studien visar att svenska folket överlag är nöjd
med den svenska demokratin. Studien visar att
kvinnor och män inte skiljer sig nämnvärt åt i
attityder till frågorna.
Medborgardialog med stöd av it
Regeringen stödjer sedan 2006 ett projekt som
är inriktat på att utveckla dialogen mellan
medborgare och förtroendevalda med stöd av it
(Ju2011/1793/D). Projektet bedrivs i samverkan
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och syftar till att stödja kommuner och landsting
i deras arbete med att stärka möjligheterna till
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insyn och inflytande genom att komplettera de
traditionella kanalerna för kommunikation med
it-verktyg för dialog. SKL har tagit fram dialogverktyg som har prövats i landets kommuner
och landsting sedan 2010. Projektet syftar även
till att öka kunskapen om nya metoder för
politiskt deltagande.
Regeringen har beviljat SKL 6,1 miljoner
kronor för projektet. Resultaten ska redovisas
senast den 15 december 2013.
Medborgardialog i den lokala beslutsprocessen
Regeringen fattade under 2012 beslut om att
fortsätta ge medel till SKL för stärkta
möjligheter till inflytande och deltagande i den
lokala
beslutsprocessen
(Ju2012/4020/D,
Ju2013/3974/D). Projektet är en flerårig
satsning som startades 2011. År 2013 deltar
20 kommuner, fyra landsting och en region i
projektet. När projektet avslutas ska det finnas
kommuner och landsting som arbetar systematiserat med medborgardialog i beslutsprocessen.
Dessa kan därefter visa upp beslut där medborgardialogen har utgjort en del av underlaget.
Hittills har regeringen beviljat SKL
2,5 miljoner kronor för projektet. Resultaten ska
slutredovisas senast den 1 september 2015.
Programmet Ett Europa för medborgarna
EU:s program Ett Europa för medborgarna som
pågår under perioden 2007–2013, syftar till att
överbrygga klyftan mellan medborgarna och
EU-institutionerna, att stärka sammanhållningen
mellan européer och att öka den ömsesidiga
toleransen och förståelsen medborgare emellan.
Målgrupper för programmet är kommuner,
lokala och regionala myndigheter samt
organisationer och ideella föreningar.
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i
uppdrag att under 2013 vara nationell kontaktpunkt för programmet. Uppdraget innebär att
Ungdomsstyrelsen ska marknadsföra och främja
programmet i Sverige.
EU:s medborgarinitiativ
Medborgarinitiativet
ger
EU-medborgare
möjlighet att påverka politiken i EU genom att
gå samman och uppmana Europeiska kommissionen att lägga förslag i deras intresse.
Den 1 april 2012 trädde förordningen om
EU:s medborgarinitiativ i kraft (nr 211/2011 av
den 16 februari 2011.)
Valmyndigheten har den 30 april 2013
återrapporterat vilka åtgärder man har vidtagit
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för att fullfölja sina uppgifter som behörig
myndighet för kontroll och intygande av antalet
giltiga stödförklaringar som har gjorts av unionsmedborgare från Sverige (Ju2013/3480/D).
Rapporten listar förutom vilka åtgärder myndigheten vidtagit under år 2012–2013, en del
oklarheter som myndigheten ser vid tillämpningen av EU-förordningen.
Demokratiforskning
På regeringens uppdrag beviljar Vetenskapsrådet
medel
till
forskning
om
demokrati
(Ju2012/8069/D). År 2011 utlyste Vetenskapsrådet forskningsmedel för mångvetenskaplig
demokratiforskning för perioden 2011–2013.
Inriktningen omfattar hot mot det demokratiska
samhällets grundvalar (särskilt extremism) och
respons mot sådana hot, liksom frågor om
medborgarnas inflytande, representation, deltagande, insyn och ansvarsutkrävande. Under
2011 beviljades medel till tre forskningsprojekt
som ska bedrivas under tre år. Den vetenskapliga
och ekonomiska redovisningen ska göras till
Vetenskapsrådet senast i december 2015.
Ökad insyn i partiers och valkandidaters
finansiering
Inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
har det utarbetats en promemoria om allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin
politiska verksamhet och hur kandidaterna
finansierar sina personvalskampanjer. Promemorian, Allmänhetens insyn i partiers och
valkandidaters finansiering (Ds 2013:31), har
remissbehandlats. Ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.

9.5

Resultatredovisning för arbetet
med att värna demokratin

Regeringen vidtar åtgärder för att stärka
medvetenheten om och värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. I december 2011
presenterade regeringen skrivelsen Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).
Regeringen genomför under åren 2012–2014 de
åtgärder som presenterades inom handlingsplanen och arbetar utifrån de målsättningar som
presenteras i denna.
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9.5.1

Resultat

Förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism
I skrivelsen Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism betonar
regeringen vikten av att förebygga att individer
ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer.
Arbetet med att motverka att extremistiska
rörelser får förankring är en fråga om att värna
och stärka det demokratiska samhället. Ett
samhälle som inte tydligt tar avstånd från
våldsbejakande extremism riskerar att bli
polariserat.
Ett viktigt arbete för motverka grogrunderna
för våldsbejakande extremism bedrivs av
organisationer inom det civila samhället.
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till organisationer inom
det civila samhället som bedriver en verksamhet
som har till syfte att förebygga att individer
ansluter sig till våldsbejakande extremiströrelser
och ger stöd till individer som avser att lämna
sådana miljöer. Bidragen fördelas under perioden
2012–2014 i enlighet med förordning
(2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot
våldsbejakande extremism. Som en del av detta
stöd beviljade Ungdomsstyrelsen under 2012
medel för grundandet av ett nationellt resurscentrum för alla typer av avhopparverksamhet.
Som ett led i arbetet med att förebygga
radikalisering genom internet och att stärka barn
och unga i rollen som medvetna medieanvändare
har regeringen gett Statens medieråd i uppdrag
att beskriva förekomsten av antidemokratiska
budskap på internet och i sociala medier som
riktas till unga och som uppmanar till våld för en
politisk eller ideologisk sak (Ju2011/6776/D).
Studien
presenterades
i
juni
2013
(Ju2013/4759/D). Enligt rapporten har internet
en stor betydelse för organisationer, rörelser och
nätverk som verkar för att sprida antidemokratiska och våldsbejakande budskap.
Därutöver har regeringen i april 2013 gett
Statens medieråd i uppdrag att ta fram ett digitalt
utbildningsmaterial. Det syftar till att öka ungas
medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som
uppmanar till våld och hot för en politisk eller
ideologisk sak (Ju2013/3289/D). Utbildningsmaterialet ska vara färdigt i juni 2014.

I syfte att inhämta en uppdaterad lägesbild om
de våldsbejakande extremistmiljöerna gavs i juni
2013 en utredare i uppdrag att sammanställa en
rapport om de våldsbejakande extremistmiljöer
som finns i Sverige (Ju2013/4417/P).
Utredning om ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism
För att skapa förutsättningar för ett effektivare
arbete för att förebygga våldsbejakande
extremism har regeringen i maj 2012 tillsatt en
särskild utredare (dir. 2012:57). Utredaren ska
bl.a. ta fram utbildningsmaterial om hur våldsbejakande extremism kan förebyggas. Målgruppen för utbildningsmaterialet är framför allt
yrkesverksamma som kommer i kontakt med
personer som är i riskzonen för att ansluta sig till
extremiströrelser eller som är aktiva inom
sådana. En redogörelse för arbetet med utbildningsmaterialet presenterades i en delrapport
som utredaren överlämnade till regeringen i juni
2013 (Ju2013/5044/D).
Utredaren ska även främja samverkan och
kunskapsutbyte mellan kommuner, myndigheter
och organisationer inom det civila samhället
liksom verka för att det förebyggande arbetet
breddas för att kunna bemöta olika typer av
extremism. Vidare ska utredaren lämna förslag
till hur det förebyggande arbetet kan utvecklas i
framtiden. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 13 december 2013.
Internationell samverkan
Utvecklingen av den våldsbejakande extremismen kan inte enbart betraktas ur ett nationellt
perspektiv. Ett framgångsrikt förebyggande
arbete förutsätter ett internationellt samarbete
och kunskapsutbyte.
Regeringen har under 2012 gett Försvarshögskolan i uppdrag att genomföra en studie om
hur länder i Sveriges närområde arbetar med att
förebygga våldsbejakande extremism i tredje
land (Ju2011/8862/D).
Studien överlämnades till regeringen i april
2013 och belyser exempel från relevanta EUländer på hur förebyggande arbeta kan bedrivas,
med fokus på åtgärder som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade
extremistgrupper i konfliktzoner.
Inom ramen för Europeiska kommissionens
program ”Prevention and Fight Against Crime”
har samverkan inletts med den brittiska tankesmedjan Institute for Strategic Dialogue för att
identifiera, samla och sprida framgångsrika
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metoder för att förebygga våldsbejakande högerextremism. Inom ramen för projektet kommer
ett europeiskt nätverk för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte etableras. Projektet inleddes i
juli 2012 och kommer att pågå till 2014.
Därutöver verkar regeringen för att fördjupa
det internationella kunskapsutbytet genom deltagande vid internationella konferenser och i
europeiska nätverk för samarbete kring det
förebyggande arbetet.
Åtgärder för att stärka de demokratiska
värderingarna
Regeringen anser att det är viktigt att kontinuerligt och på alla nivåer verka för att stärka
demokratins grundläggande värderingar. Det
civila samhället har en särskilt betydelsefull roll
när det gäller att sprida kunskap och medvetenhet om demokratins funktionssätt, liksom
att vara en arena för demokratisk debatt och
dialog. Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i
uppdrag att i enlighet med statsbidragsförordningen om demokratifrämjande verksamhet
(2011:1509) fördela ett stöd till organisationer
inom det civila samhället. Bidraget fördelas för
att stödja verksamhet som syftar till att
förebygga att ett antidemokratiskt beteende
utvecklas och till demokrati- och ledarskapsutbildning för personer som är eller kan
vara förebilder på lokal nivå.
År 2011 gav regeringen Forum för levande
historia i uppdrag att utveckla metoder och
arbetsmaterial för att stärka ungdomars
demokratiska värderingar och att förebygga att
unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande
(IJ2010/2203/DEM).
Under
2012
har
regeringen gett ett uppföljande uppdrag till
Forum för levande historia att sprida metoderna
och arbetsmaterialet till skolor och andra aktörer
som genomför demokratifrämjande verksamhet
(Ju2011/8862/D). Detta uppdrag redovisades
den 10 december 2012 i rapporten Uppdrag
Demokrati – ett demokratistärkande metodmaterial för undervisning i svenska skolor.
År 2013 har regeringen gett ett uppdrag till
Forum för levande historia att genomföra
insatser för att stärka ungas demokratiska
värderingar genom att belysa demokratins
historia, utveckling och betydelse utifrån ett
europeiskt sammanhang (Ju2012/8068/D).
Uppdraget är en utveckling av de tidigare
uppdragen och innebär att Forum för levande
historia ska ta fram ett digitalt metodmaterial för
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användning inom grund- och gymnasieskolan.
Materialet ska utgå ifrån vittnesmål från
Förintelsen, kommunismens brott och andra
brott mot mänskligheten i syfte att stärka den
demokratiska medvetenheten hos unga.
Regeringen har även uppmärksammat trossamfundens betydelse i att utveckla och
upprätthålla demokratin (Ju2012/8068/D).
Nämnden för statligt stöd till trossamfund har
fått i uppdrag att föra en dialog med trossamfunden med syfte att stimulera arbetet med
demokrati och demokratiska värderingar. En
delredovisning ska överlämnas till regeringen
den 3 december 2013.
Hot och våld mot förtroendevalda
En viktig del i arbetet för att värna demokratin är
att förebygga hot och våld mot förtroendevalda.
Regeringen har därför gett Brottsförebyggande
rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en
kartläggning av omfattningen av hot och våld
mot förtroendevalda (Ju2011/8862/D). Kartläggningen, som presenterades i december 2012
(Brå 2012:14), visar att hot och våld mot
förtroendevalda är ett högst reellt demokratiskt
problem. Av de förtroendevalda uppgav
16 procent att de någon gång under 2011 blivit
utsatta för hot, våld eller olika former av
trakasserier i samband med sitt uppdrag som
politiker. Den vanligaste konsekvensen var att
den förtroendevalde undvek att engagera sig eller
uttala sig i en specifik fråga.
I rapporten konstaterar Brå också att det finns
brister i informationen om brott mot förtroendevalda. Knappt 23 procent av de
förtroendevalda uppgav att de fått någon
information om detta under år 2011, t.ex. från
det egna politiska partiet.
Det finns behov av mer kunskap om
utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda. Regeringen avser därför att följa frågan
och har gett Brå ett uppdrag att under 2013
genomföra
en
förnyad
kartläggning
(Ju2012/8491/KRIM).
För att komma tillrätta med bristerna i
informationen om hot och våld mot förtroendevalda har regeringen beslutat att stödja SKL i att
ta fram en exempelsamling om hot och våld mot
förtroendevalda (Ju2013/3888/D). Syftet med
exempelsamlingen är att öka de förtroendevaldas
kunskap om förebyggande och uppföljande åtgärder samt ge stöd till kommuner, landsting

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

och andra som vill stärka och effektivisera sitt
arbete mot hot och våld mot förtroendevalda.
9.5.2

Analys och slutsatser

Stärka demokratin med insyn, inflytande och
deltagande
2011 års vallagskommitté har lämnat förslag som
syftar till att skapa ytterligare förutsättningar för
att val ska kunna genomföras effektivt och
rättssäkert framöver. För att kunna genomföra
insatser som bidrar till ett högt och jämlikt
valdeltagande har regeringen inhämtat kunskap
om det svenska valdeltagandet genom uppdrag
till SCB. Underlaget kommer ligga till grund för
de valdeltagandeinsatser som regeringen föreslår
inför valåret 2014.
Mångvetenskaplig demokratiforskning bidrar
på lång sikt till att skapa kunskapsunderlag för
utvecklingen av politikområdet.
Genom regeringens stöd till den demokratiska
utvecklingen i kommuner och landsting skapas
förutsättningar för ökade möjligheter till inflytande i beslutsprocessen på alla nivåer i
samhället.
Valmyndigheten
Valmyndigheten har gjort korrekta prioriteringar i arbetet med att genomföra sina
uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och
effektivitet. Myndigheten har prioriterat arbete
med förberedelser inför val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 samt inför val
till Sametinget 2013, vilket bedöms vara rimligt
utifrån verksamhetens mål.
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
För att demokratin ska förbli uthållig och
utvecklas i framtiden måste demokratins
grundläggande värderingar stärkas på alla nivåer i
samhället. Genom regeringens handlingsplan för
att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (skr. 2011/12:44) stärks medvetenheten om demokratin och kunskapen om
våldsbejakande extremism ökar. Genom det
helhetsgrepp som handlingsplanen tar främjas
och stärks samverkan mellan nyckelaktörer inom
det förebyggande arbetet på lokalt, nationellt
och internationellt plan.

9.6

Resultatredovisning för
mänskliga rättigheter

Sverige har anslutit sig till internationella
överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Det innebär att regeringen har förbundit sig att
säkerställa att dessa folkrättsliga åtaganden följs
och får genomslag i lagstiftning och andra
offentliga åtaganden.
I detta avsnitt redovisas resultaten av de
insatser som regeringen vidtagit för att stärka
arbetet med de mänskliga rättigheterna i Sverige,
regeringens arbete för grundläggande rättigheter
inom EU samt internationella organs granskning
av och Sveriges rapportering om mänskliga
rättigheter. Regeringens insatser för att stärka
barnets rättigheter redovisas under barnrättspolitiken, utg.omr. 9.
9.6.1

Resultat

Arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
För att Sverige ska uppfylla de mål som är
fastställda av regering och riksdag behövs ett
systematiskt arbete. Regeringen har därför
arbetat vidare med att ta fram en strategi för de
mänskliga rättigheterna i Sverige. I arbetet med
strategin beaktas de förslag som lämnats i
betänkandena Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) och Samlat,
genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av
regeringens nationella handlingsplan för
mänskliga rättigheter
2006–2009 (SOU
2011:29). Arbetet bygger också på vad som
framkommit i kartläggningen och samrådsprocessen av situationen för de mänskliga
rättigheterna i Sverige som genomförts under
2011 och våren 2012.
I syfte att diskutera praktiska frågor som kan
uppstå gällande religionsfriheten inom utbildningsväsendet och för att på så sätt öka
kunskapen och förståelsen kring dessa frågor,
bjöd regeringen under våren 2013 in till ett
samtal på temat religionsfriheten och utbildningsväsendet. Ett hundratal personer deltog. I
juni hölls ett liknande möte på temat religionsfrihet och arbetslivet. Vid det mötet deltog ca 80
personer. Vid båda mötena belystes goda
exempel på hur religionsfriheten kan vara
förenlig med arbetslivet respektive utbildningsväsendet. Samtalen väckte stort intresse och
deltagarna uppskattade initiativet.
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Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter www.manskligarattigheter.se, som inrättades 2002, är ett viktigt verktyg i regeringens
arbete med att informera om mänskliga rättigheter. Under 2012 och 2013 har arbetet varit
fokuserat på att ge webbplatsen en struktur
anpassad till dess funktion som fakta- och
dokumentbank. Webbplatsen har också
kompletterats med bl.a. svenska sammanfattningar av svenska enskilda klagomål till FN:s
kommittéer för mänskliga rättigheter och
samtliga Europadomstolens domar i mål mot
Sverige. Under 2012 hade webbplatsen i
genomsnitt cirka 27 000 besök i månaden, vilket
är något lägre än föregående år.
Arbetet för grundläggande rättigheter inom EU
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande
blev EU:s stadga om grundläggande rättigheter
juridiskt bindande. Det innebär att stadgan ska
respekteras och tillämpas av alla EU:s organ i all
EU:s verksamhet och av medlemsstaterna när de
tillämpar EU-rätten.
Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget
följer av artikel 6.2 EU-fördraget att EU ska
ansluta sig till Europakonventionen. Rådet
beslutade i juni 2010 mandat för kommissionen
att – i samråd med medlemsstaterna – förhandla
med Europarådet om anslutningen. Förhandlingarna inleddes i juli 2010 och har pågått sedan
dess. Sveriges övergripande målsättning är att
anslutningen av EU till Europakonventionen ska
ske så snart som möjligt och att den ska bidra till
att stärka såväl den enskildes ställning som
Europakonventionen och Europadomstolen.
Anslutningen kommer dels att ge ett överskådligt och enhetligt skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna i medlemsstaterna
och i EU, dels garantera att EU:s verksamhet
ställs under extern kontroll. Rådslutsatser om
grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen antogs vid rådet för rättsliga och inrikes
frågor (RIF) i juni. I rådslutsatserna uppmanas
kommissionen att föra debatten framåt om det
eventuella behovet av och formerna för en
samarbetsbaserad och systematisk metod för
efterlevnaden av grundläggande rättigheter.
Viktiga utgångspunkter är bl.a. att utnyttja redan
befintliga mekanismer och att överväga alla
tänkbara modeller.
EU:s byrå för grundläggande rättigheter
(FRA) startade sin verksamhet den 1 mars 2007
och har bl.a. till uppgift att ge unionen och dess
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medlemsstaters berörda institutioner och organ,
stöd och sakkunskap i frågor om grundläggande
rättigheter. FRA ska genomföra sina uppgifter
inom de temaområden som anges i ett flerårigt
ramprogram, vilket ska antas av rådet på förslag
från kommissionen och efter godkännande av
Europaparlamentet. Våren 2013 fattades beslut
om ett nytt ramprogram. Regeringens linje i
förhandlingarna har varit att integrering av
romer bör omfattas av ramprogrammet samt att
det efter Lissabonfördragets ikraftträdande även
är naturligt att inkludera polisiärt och straffrättsligt samarbete i byråns mandat. Förhandlingarna har resulterat i att det i det nya
ramprogrammet finns ett tillägg för områdena
integration av romer och rättsligt samarbete. I
övrigt är ramprogrammets temaområden i stort
sett desamma som i tidigare ramprogram.
Internationella organs granskning och Sveriges
rapportering av mänskliga rättigheter
En viktig del av arbetet med att skydda och
främja mänskliga rättigheter är den svenska
rapporteringen till internationella organ som
övervakar hur staterna efterlever sina internationella åtaganden på området, liksom de
synpunkter och rekommendationer som Sverige
tar emot från dessa organ.
Regeringen har under 2012 lämnat sin rapport
om efterlevnaden av konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) till
rasdiskrimineringskommittén. Regeringen har
också förhörts av kommittén i augusti 2013.
I mars 2013 lämnade regeringen en rapport
om efterlevnaden av konventionen mot tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling (CAT) och i juli 2013 om
konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR).
Vidare har regeringen rapporterat till
Europarådet om genomförandet av Europarådets
rekommendation om åtgärder för att motverka
diskriminering som har samband med sexuell
läggning eller könsidentitet samt tagit fram
rapporten för den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk. Dessa delar
redovisas närmare i utg.omr. 13 avsnitt 4
Diskriminering respektive utg.omr. 1 avsnitt 10
Nationella minoriteter. Regeringen har också
avrapporterat
genomförandet
av
den
(reviderade) europeiska sociala stadgan till
Europarådet.
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Under 2012 meddelade Europeiska domstolen
för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) 15 domar i mål mot Sverige.
Den särskilde utredare som har utvärderat
regeringens andra handlingsplan för mänskliga
rättigheter har i sitt betänkande (SOU 2011:29)
rekommenderat att arbetet med de synpunkter
och rekommendationer som Sverige får från
internationella organ bör förtydligas. Betänkandet bereds inom ramen för arbetet med att ta
fram en strategi för mänskliga rättigheter i
Sverige.
9.6.2

Analys och slutsatser

De samråd som genomförts i syfte att samla in
synpunkter och förslag inför utarbetandet av
regeringens strategi för mänskliga rättigheter har
väckt stort intresse och ett flertal aktörer har
deltagit med både muntliga och skriftliga
synpunkter. Regeringen anser att det är värdefullt att skapa delaktighet och engagemang i
frågor om mänskliga rättigheter. Ett antal av de
aktörer som deltagit i dessa samråd har dock
framfört att det behövs en bättre kontinuitet i
den framtida dialogen. Regeringen avser att i den
strategi som kommer att överlämnas till
riksdagen även behandla frågor om samråd och
dialog. Det finns bl.a. behov av närmare dialog
och samverkan med kommuner och landsting.
Det har också varit tydligt under samrådsprocessen, liksom i det stora antal remissvar om
förslagen i slutbetänkandet från Delegationen
för mänskliga rättigheter i Sverige (SOU
2010:70), att intresset för frågor om mänskliga
rättigheter har växt och fördjupats sedan arbetet
med nationella handlingsplaner för mänskliga
rättigheter påbörjades vid millennieskiftet. För
att full respekt för de mänskliga rättigheterna i
Sverige ska kunna uppnås krävs ett fortsatt
systematiskt arbete, främst inom den offentliga
förvaltningen. Från internationellt håll, bl.a. från
Europarådets sida, betonas allt tydligare att det
är på nationell nivå som det viktiga arbetet med
implementering av mänskliga rättigheter sker.
Staterna har ett stort ansvar för att lösa brister i
skyddet av mänskliga rättigheter på hemmaplan
för att på så sätt undvika att nationella problem
behöver hänskjutas till internationella organ.
Det faktum att EU:s stadga för grundläggande
rättigheter har blivit rättsligt bindande har också
tydliggjort skyldigheten för EU:s institutioner

och för dess medlemsstater att respektera de
grundläggande rättigheterna när de tillämpar
unionsrätten. Europeiska kommissionens arbete
med s.k. rättighetskonsekvensanalyser och med
årliga rapporter om tillämpningen av stadgan för
grundläggande rättigheter innebär en början på
ett långsiktigt arbete med att tydligare integrera
och lyfta fram rättighetsfrågorna i EU:s
lagstiftningsprocesser och övriga beslutsförfaranden, liksom i medlemsländerna.
Demokratin, folkrätten och de mänskliga
rättigheterna utgör också hörnstenar i svensk
utrikespolitik. Sverige har därför mycket aktivt
arbetat med genomförandet av EU:s strategiska
ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati
som antogs av rådet i juli 2012. Ramverket tar
sikte på EU:s externa relationer och anger drygt
90 åtgärder som ska genomföras av medlemsstaterna men också rådet, EEAS och
kommissionen före utgången av 2014.
På global nivå sker inom ramen för FN:s råd
för mänskliga rättigheter en periodisk granskning av medlemsstaterna. Sverige presenterade
en halvtidsrapport hösten 2012 om genomförandet av de rekommendationer Sverige
mottog och accepterade i första granskningscykeln 2010. Arbetet med genomförandet
fortskrider och nästa granskning följer 2015.

9.7

Resultatredovisning för
Justitiekanslern och
Datainspektionen

9.7.1

Mål för Justitiekanslern och
Datainspektionen

Justitiekanslern hade under 2012 som mål att
vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna
integriteten och rättssäkerheten i den offentliga
verksamheten. Myndigheten ska med hög
kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt.
Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.
Datainspektionen hade under 2012 som mål
att upptäcka och förebygga hot mot den
personliga integriteten. Verksamheten ska
främst inriktas på områden som bedöms vara
särskilt känsliga ur ett integritetsperspektiv, nya
företeelser och användningsområden av teknik
samt områden där risken för missbruk eller
felaktig användning bedöms vara särskilt stor.
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En samlad resultatbedömning görs för
Justitiekanslern respektive Datainspektionen
utifrån hur väl de har uppfyllt de uppgifter som
åligger dem.
9.7.2

Resultat

Justitiekanslerns verksamhet
Antalet inkomna ärenden ökade med 3 procent
under 2012 jämfört med 2011 till drygt 8 900
ärenden. Antalet avgjorda ärenden ökade med
5 procent, till drygt 8 900. Justitiekanslern
avgjorde därmed i stort sett lika många ärenden
som kom in under året. Antalet ärenden i balans
låg i princip kvar på samma nivå som föregående
år och uppgick vid årets slut till cirka 1 700
ärenden. Däremot har antalet ärenden i balans
äldre än ett år minskat kraftigt. Den
genomsnittliga handläggningstiden minskade
under 2012 till 78 dagar jämfört med 80 dagar
2011.
Antalet inkomna tillsynsärenden minskade
med cirka 60 ärenden jämfört med 2011.
Justitiekanslerns tillsynsverksamhet har främst
bedrivits genom klagomålshantering och
genomgång av myndigheternas ärendeförteckningar. Under 2012 återupptog myndigheten sin inspektionsverksamhet.
Arbetet med att värna tryck- och
yttrandefriheten har främst skett genom att
pröva inkomna anmälningar om brott mot
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Liksom tidigare år har
en stor del av anmälningarna under 2012 avsett
publiceringar som inte omfattas av grundlagsskydd. Det gäller ofta uttalanden på
hemsidor och bloggar där webbplatsen inte
omfattats av den så kallade databasregeln i 1 kap.
9 § YGL. Ärendena ska då hanteras av allmän
åklagare och inte av Justitiekanslern. Många av
de publiceringar som omfattas av grundlagsskydd har avsett anmälningar om förtal, där
allmänt åtal mycket sällan anses påkallat.
Under 2012 inkom 2 840 skadeståndsärenden
till Justitiekanslern vilket är nästan 100 fler än
2011. Närmare 70 procent av de inkomna
ärendena avsåg ersättningsanspråk enligt lagen
(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden
och andra tvångsåtgärder. Myndigheten avgjorde
drygt 1 800 sådana ärenden under 2012. Ersättning beviljades i drygt 90 procent av fallen.
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Antalet inkomna ärenden rörande integritetsfrågor minskade under 2012 och uppgick till
cirka 1 400 ärenden. I likhet med föregående år
ökade antalet ärenden om rättshjälp. Under 2012
inkom cirka 2 770 sådana ärenden, vilket är en
ökning med 13 procent jämfört med 2011.
Justitiekanslern har under året överklagat beslut i
närmare 50 rättshjälpsärenden.
Datainspektionens verksamhet
Datainspektionen har under året arbetat för att
säkra individens rätt till integritet genom sin
tillsyn över behandlingen av personuppgifter
samt tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
Tillsyn över behandlingen av personuppgifter
Under 2012 lade Datainspektionen knappt 88
procent av sina resurser på området tillsyn över
behandlingen av personuppgifter. Arbetet
utgjordes bl.a. av inspektioner, informationsinsatser och samverkan med andra myndigheter.
Myndigheten har riktat in verksamheten mot
känsliga områden, nya företeelser samt områden
där risken för integritetskränkning är särskilt
stor. Exempel på områden som har varit föremål
för tillsynen är rättsväsendets informationsförsörjning, hälso- och sjukvården, kompetensoch karriärdatabaser och bankers användning av
mobilappar.
Tillsynen har omfattat kommuner, statliga
myndigheter samt privata företag. Inspektionerna utformas som skrivbordsinspektioner
där tillsyn sker med utgångspunkt i underlag
som inkommit till myndigheten, fältinspektioner
och enkätinspektioner. Antalet inledda tillsynsärenden uppgick till 199 vilket är en
minskning med 19 procent i jämförelse med
2011. Antalet avslutade ärenden uppgick till 267,
vilket är en ökning med 73 procent jämfört 2011.
Minskningen av antalet inledda ärenden samt
ökningen av antalet avslutade ärenden beror på
att myndigheten under 2011 inledde ett stort
antal tillsynsärenden som avslutades under 2012.
Under 2012 minskade ärendebalanserna.
Datainspektionens arbete att värna den
personliga integriteten i samband med
utvecklingen av e-förvaltning inom stat,
kommun och landsting har fortsatt under året.
Arbetet bestod i inspektioner, remissyttranden
och samverkan.
Datainspektionen har 2012 liksom under
tidigare år bedrivit en aktiv informationsverksamhet i syfte att synliggöra integritets-
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frågorna i samhället. Under 2012 har antalet
artiklar i media ökat. Kontakterna med
allmänheten har också ökat, både genom besök
på myndighetens hemsida men också genom
förfrågningar per telefon och per mejl.
I likhet med tidigare år har myndigheten
fortsatt arrangerat utbildningar för personuppgiftsombud, genomfört informationsinsatser
vid seminarier och konferenser samt besvarat
frågor genom myndighetens upplysningstjänst.
Därutöver har Datainspektionen utgjort en
viktig remissinstans.
Datainspektionen har bedrivit en aktiv
samverkan med andra myndigheter och
organisationer. Under året har samverkan skett
med bl.a. Post- och Telestyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, Arbetsförmedlingen och
Skatteverket. Samverkan har skett i syfte att
åstadkomma samsyn i integritetsfrågor, att
utbyta information om handläggning av ärenden
och att klargöra gränser mellan myndigheternas
tillsynsansvar. Datainspektionen bedriver en
aktiv internationell samverkan. Bl.a. medverkar
myndigheten i EU:s tillsyn över och utveckling
av dataskyddsdirektivet med syfte att direktivet
ska tillämpas enhetligt i medlemsstaterna.
Myndigheten deltar därutöver bl.a. i tillsynen
över den centrala stödfunktionen i Schengens
informationssystem (SIS) samt den EU-gemensamma tillsynsmyndigheten för Europol (Joint
Supervisory Body of Europol, JSB).
Tillsyn och tillståndsgivning inom
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet
Under 2012 lade Datainspektionen drygt
12 procent av sina resurser på tillsyn och
tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och
inkassoverksamhet. Under året påbörjade Datainspektionen fem tillsynsärenden enligt kreditupplysningslagen och avslutade 13 ärenden.
Tillsynsverksamheten på kreditupplysningsområdet har under 2012 bl.a. inriktats på att
upprätthålla de förelägganden som Datainspektionen meddelade kreditupplysningsföretag under 2011.
Vad gäller Datainspektionens arbete med
tillsyn och tillstånd enligt inkassolagen har
antalet tillsynsärenden ökat från 66 till 80.
Antalet avslutade ärenden ökade från 66 till 86.

9.7.3

Analys och slutsatser

Justitiekanslern
Regeringen bedömer att Justitiekanslern har
uppfyllt de mål och uppgifter som regeringen
har satt upp för verksamheten. Det är positivt att
antalet avgjorda ärenden ökat och att
myndighetens handläggningstider har minskat
för merparten av ärendetyperna. Myndigheten
bör även fortsättningsvis bedriva utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra kvaliteten och
effektiviteten i verksamheten.
Datainspektionen
Regeringen bedömer att Datainspektionen har
uppfyllt de mål och uppgifter som regeringen
har satt upp för verksamheten. Med utgångspunkt i ett omfattande uppdrag och ett
föränderligt och växande arbetsfält har Datainspektionen gjort väl avvägda prioriteringar i sin
verksamhet under året.

9.8

Politikens inriktning

9.8.1

Demokrati

Regeringen kommer att fortsätta verka för att
individens rättigheter och möjligheter till
inflytande stärks och värnas. Arbetet med att
förverkliga målet för demokratipolitiken inriktas
mot följande fem utgångspunkter:
–

Ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

–

Ett breddat och jämlikt deltagande i de
folkvalda församlingarna.

–

Stärkta möjligheter till inflytande, insyn
och delaktighet mellan valen.

–

En ökad demokratisk medvetenhet.

–

Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.

Regeringen avser att under 2013 återkomma till
riksdagen med en skrivelse för att redovisa de
åtgärder som genomförts inom demokratipolitiken och vilka utmaningar som politiken ska
fokusera på under resten av mandatperioden. I
skrivelsen ska även de åtgärder som regeringen
avser genomföra inför de allmänna valen 2014
presenteras.
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Ett högt och mer jämlikt valdeltagande
Regeringen avser att verka för ett högt och mer
jämlikt valdeltagande.
Supervalåret 2014
Under 2014 kommer val till Europaparlamentet
äga rum den 25 maj och val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige den
14 september. Det är första gången dessa två val
infaller samma år, vilket ställer stora krav på
valadministrationen. Valmyndighetens arbete
under 2013 och 2014 inriktas således på de
kommande valen.
Insatser för ökat valdeltagande
I de senaste två allmänna valen i Sverige och i det
senaste svenska Europaparlamentsvalet ökade
det totala valdeltagandet. Ökningen var särskilt
påtaglig i väljargrupper som traditionellt deltar i
mindre utsträckning som till exempel unga och
utrikes födda. Samtidigt finns det fortfarande
betydande skillnader i valdeltagande mellan olika
grupper. I vissa geografiska områden, såsom
stadsdelar med ett stort utanförskap, är
valdeltagandet särskilt lågt. Skillnaderna mellan
de valdistrikt som har högst och lägst
valdeltagande var t.ex. i 2010 års val till
kommunalfullmäktige
58 procentenheter
i
Stockholm, 49 procentenheter i Malmö och
48 procentenheter i Göteborg.
Sedan Sverige blev medlem i EU har fyra
Europaparlamentsval
genomförts.
Valdeltagandet har i samtliga val varit runt
40 procentenheter lägre än valdeltagandet i de
nationella valen. Mot denna bakgrund finns det
särskilt stort behov av insatser för ökat valdeltagande i samband med Europaparlamentsvalet 2014.
Regeringen har under 2013 gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra förberedelser
av skolval 2014 (Ju2013/5251/D) och avser att
under 2014 avsätta medel till Ungdomsstyrelsen
för att genomföra skolval inför Europarlamentsvalet respektive riksdagsvalet. Skolval ger elever
en konkret upplevelse av röstningsförfarandet
samt är ett tillfälle för skolorna att diskutera
frågor om det demokratiska systemet och
demokratins principer. Utvärderingar av tidigare
skolval är positiva. Skolval kan påverka ungas
benägenhet att rösta i framtiden.
Regeringen kommer 2014 avsätta medel till
Ungdomsstyrelsen för att fördela medel till
organisationer inom det civila samhället och
kommuner som genomför verksamhet i syfte att
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öka valdeltagandet. Verksamheten ska i första
hand inriktas på unga och utrikes födda och
genomföras i områden med lågt valdeltagande i
syfte att nå ett mer jämlikt deltagande.
Ungdomsstyrelsen har under 2013 fått i uppdrag
att genomföra förberedelser av fördelning av
stödet (Ju2013/5250/D).
Regeringen avser också att ge Nämnden för
statens stöd till trossamfund ett uppdrag att
stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen 2014.
Uppdraget innebär att informera om rösträttens
betydelse och det praktiska röstningsförfarandet.
Det syftar till att öka valdeltagandet i grupper
som traditionellt röstar i betydligt lägre
utsträckning.
Regeringen avser också att fördela medel till
riksdagspartierna och partierna representerade i
Europaparlamentet för särskilda informationsinsatser inför de allmänna valen. Med medlen ges
partierna ökade möjligheter att nå ut till väljarna
och då särskilt till grupper där valdeltagandet
traditionellt sett är lägre.
Sedan 2009 pågår ett förvaltningspartnerskap
mellan regeringen, Europaparlamentet och
Europeiska kommissionen. Syftet är att öka
kunskapen om och engagemanget för EUfrågor. Under 2013 och 2014 är ungas engagemang för och deltagande i Europaparlamentsvalet 2014 särskilt prioriterat inom ramen för
förvaltningspartnerskapet. Regeringen avsätter
särskilda medel för detta inom ramen för
anslaget 9.1 Svenska institutet för europapolitiska
studier samt EU-information under utg.omr. 1.
Tillgängligheten till vallokaler och
röstningsmottagningsställen
Utredningen 2011 års vallagskommitté föreslår
att nuvarande möjlighet till dispens för
kommuner att använda en lokal för röstningsmottagning som inte uppfyller kraven på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning tas bort. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att under valen 2014 genomföra en kartläggning av tillgängligheten till
vallokaler och röstningsmottagningsställen.
Ett breddat och mer jämlikt deltagande i de
folkvalda församlingarna
Regeringen kommer att verka för att
engagemanget och delaktigheten inom ramen för
det representativa styrelseskicket främjas.
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Förtroendevalda
Regeringen avser att inleda ett arbete för att
förbättra den sociala representativiteten inom de
folkvalda politiska församlingarna. De senaste 20
åren har antalet medlemmar i de politiska
partierna halverats. Underrepresentationen av
unga och utrikes födda förtroendevalda är
dessutom betydande. Regeringen kommer
därför att verka för att främja engagemanget
bland framför allt unga och utrikes födda och för
att motverka att förtroendevalda hoppar av i
förtid.
I betänkandet Vital kommunal demokrati
(SOU 2012:30) har en parlamentarisk kommitté
föreslagit att kommunallagen ska ändras så att
det blir möjligt för förtroendevalda att fatta
beslut på distans i kommun- och landstingsnämnder. Regeringen avser att lämna en
proposition till Riksdagen med förslag till
ändringar i kommunallagen (1991:900).
Regeringen avser att arbeta vidare med frågorna.
2011 års vallagskommitté föreslår ändringar i
valsystemet som bl.a. syftar till att från och med
2018 säkerställa proportionaliteten i val och öka
väljarnas möjlighet att ta ställning till partivalet
genom krav på förhandsanmälan av partier för
deltagande i val. Förslagen bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
Hot och våld mot förtroendevalda
Att förebygga och motverka hot och våld mot
förtroendevalda är ett fortsatt prioriterat område. Brottsförebyggande rådet har under 2012
och 2013 kartlagt omfattningen av hot och våld
mot förtroendevalda. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har beviljats medel för en
exempelsamling om hot och våld mot
förtroendevalda.
Dessa
kunskapsunderlag
kommer att utgöra grunden för det fortsatta
arbetet.
Stärkta möjligheter till inflytande, insyn och
delaktighet mellan valen
Regeringen avser att verka för att stärka och
utveckla individens möjligheter till inflytande,
insyn och delaktighet i de politiska beslutsprocesser som utformar samhället och som har
beröring på den egna vardagen.
Fördjupade möjligheter till medborgarinflytande i
beslutsprocessen
För att fördjupa individens möjligheter till
inflytande, insyn och delaktighet avser
regeringen fortsätta arbeta för stärkta möjlig-

heter till deltagande i den lokala beslutsprocessen.
Regeringen anser att medborgardialogen som
ett forum för inflytande bör utvecklas och
fördjupas. Regeringen har därför för avsikt att
fortsätta stödja det arbete som bedrivs av SKL
för att utveckla medborgardialog som en del av
beslutsprocessen på kommunal nivå.
Att verka för att unga kan utöva inflytande
och delta i de beslutsprocesser som berör dem är
betydelsefullt för demokratins uthållighet och
för den sociala sammanhållningen i samhället.
Regeringen kommer att tillsätta en utredning i
syfte att se över individens möjligheter till
deltagande och inflytande i politiska beslutsprocesser och att utvärdera befintliga former för
direkt- och deltagardemokrati. Utredningen ska
bl.a. belysa frågor om deltagande och inflytande
bland unga och andra väljargrupper med lågt
valdeltagande.
EU och demokrati
Regeringen inledde under 2013 ett utvecklingsarbete vad gäller nationella aspekter på EU och
demokratifrågorna. EU påverkar de politiska
beslutsprocesserna på nationell, regional och
lokal nivå. Kunskap om EU och dess
institutioner är avgörande för individens
möjligheter till inflytande över de politiska
processer som berör den egna vardagen.
Regeringen avser att arbeta för att minska
avståndet mellan medborgarna och EU och
stimulera debatten om hur medborgarnas insyn,
inflytande och delaktighet i EU:s beslutsprocesser kan fördjupas.
Programmet Ett Europa för medborgarna 2014–
2020
Europeiska kommissionen presenterade i
december 2011 ett förslag om inrättande av
programmet Ett Europa för medborgarna 2014–
2020. Programmets övergripande syfte är att öka
kunskapen om EU och främja medborgarengagemang. Programmet bygger på det nuvarande programmet Ett Europa för medborgarna (2007–2013). Regeringen anser att det
är positivt att kommissionen lämnat förslag som
syftar till att uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och att öka kunskapen om
EU. Programmet inleds i januari 2014 och
regeringen avser ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag
att
även
fortsättningsvis
administrera
programmet.
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Medborgarinitiativet – ett verktyg för stärkt
demokrati och medborgarinflytande på EU-nivå
Sedan den 1 april 2012 kan EU-medborgare
begära att Europeiska kommissionen ska lägga
fram ett förslag i deras intresse. Regeringen ser
denna nya möjlighet för EU-medborgare att
påverka den politiska dagordningen som ett
verktyg för stärkt demokrati och medborgarinflytande.
EU ska enligt förordningen om medborgarinitiativet (nr 211/2011) genomföra en översyn
av tillämpningen av medborgarinitiativet senast
april 2015. Inför utvärderingen avser regeringen
att bjuda in berörda myndigheter och
organisationer inom det civila samhället till ett
samråd om medborgarinitiativets effekt för ett
stärkt medborgarinflytande inom EU.
En ökad demokratisk medvetenhet
Regeringen avser att genomföra insatser för att
stärka medvetenheten om demokratins grundläggande principer i samhället och tilltron till det
demokratiska systemet.
Åtgärder för att stärka de demokratiska
värderingarna
Medvetenhet om demokratins grundläggande
principer och kunskap om demokratins spelregler är en förutsättning för ett fungerande
demokratiskt styrelseskick. Regeringen genomför flera åtgärder för att stärka den demokratiska
medvetenheten i samhället. En särskild målgrupp
för arbetet är unga.
Regeringen avser att under 2014 ge Ungdomsstyrelsen ett fortsatt uppdrag att fördela
medel till organisationer inom det civila
samhället för verksamhet som stärker ungas
demokratiska värderingar.
Regeringen avser även att under 2014 ge
Forum för levande historia i uppdrag att vidareutveckla deras arbete för att stärka ungas
demokratiska värderingar. Detta ska omfatta det
digitala metodmaterial för användning inom
grund- och gymnasieskolan som myndigheten
fått i uppdrag att utveckla.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund har
fått i uppdrag att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera
arbetet med demokrati och demokratiska
värderingar och motverka antidemokratiska
yttringar i samhället. Regeringen kommer
fortsatt verka för att stimulera och utveckla
trossamfundens demokratiarbete.
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Regeringen avser vidare att genomföra
insatser för att öka medvetenheten hos unga
kring EU, dess historia och dess grundläggande
värden att värna frihet, demokrati och mänskliga
rättigheter.
Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
Regeringen avser att verka för att förebygga att
individer lockas till våldsbejakande extremism
och att motverka att antidemokratiska miljöer
får förankring och breder ut sig i samhället.
Handlingsplanen för att värna demokrati mot
våldsbejakande extremism
Regeringen presenterade i december 2011 en rad
åtgärder för att motverka våldsbejakande
extremism i skrivelsen Handlingsplan för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Åtgärderna genomförs
under 2011–2014 och ska framför allt öka
kunskapen om våldsbejakande extremism samt
motverka grogrunder för ett ideologiskt
motiverat våld.
Åtgärder för att förebygga våldsbejakande
extremism
Det civila samhällets aktörer är viktiga i arbetet
med att förebygga våldsbejakande extremism.
Regeringen kommer även under 2014 att avsätta
medel till Ungdomsstyrelsen för att fördela till
organisationer inom det civila samhället som
arbetar med att förebygga att individer ansluter
sig till våldsbejakande extremistgrupper och som
stödjer avhopp från sådana miljöer.
Som en uppföljning av den rapport som
Statens medieråd presenterade i juni 2013
(Ju2013/3289/D) fick myndigheten i uppdrag
att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial riktat
mot ungdomar med utgångspunkt i att främja
ungas medie- och informationskunnighet
(Ju2013/3289/D). Syftet med utbildningspaketet
är att stärka dem i rollen som medvetna medieanvändare i förhållande till antidemokratiska och
våldsbejakande budskap som förmedlas till dem
genom internet och sociala medier. Regeringen
avser att ge Statens medieråd i uppdrag att
fortsätta arbetet under 2014.
Under 2012 tillsatte regeringen en särskild
utredare som fick i uppdrag att skapa
förutsättningar för ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism (dir.
2012:57). Utredaren presenterade i juni 2013 en
delrapport. Utredningen har i uppdrag att stärka

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

samverkan mellan kommuner, myndigheter och
aktörer verksamma på det lokala planet inom
arbetet med att förebygga våldsbejakande
extremism. Utredaren kommer i december 2013
överlämna sitt slutbetänkande till regeringen,
vilket kommer innehålla förslag på hur arbetet
med att förebygga våldsbejakande extremism
kan utvecklas i framtiden och hur arbetet bör
bedrivas vidare.
Uppdrag att sammanställa en rapport om
våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige
För att kunna effektivisera arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism är
det viktigt att arbetet utgår från saklig och
vetenskaplig grund. För att förse regeringen med
ett uppdaterat kunskapsunderlag över de våldsbejakande extremistmiljöer som finns i Sverige
har en utredare fått i uppdrag att uppdatera
tidigare rapporter på området. Rapporten
presenteras i januari 2014.
Internationell samverkan
Sedan 2012 bedriver regeringen ett projekt för
att samla in och sprida goda exempel på
förebyggande av radikalisering och våldsbejakande högerextremism i Europa. Projektet
är i huvudsak finansierat av Europeiska kommissionen och genomförs i samverkan med
andra medlemsstater och civila organisationer.
Sverige deltar också tillsammans med ett antal
andra medlemsstater i ett EU-projekt som syftar
till att ta fram ett utbildningsmaterial till berörda
yrkesgrupper som i sin dagliga verksamhet kan
komma i kontakt med individer i riskzonen för
att radikaliseras.
Arbetet med att stärka det bi- och
multilaterala samarbetet med relevanta länder i
syfte att främja kunskapsutbyte kommer att
fortgå under året.
9.8.2

Mänskliga rättigheter

Det fortsatta systematiska arbetet för mänskliga
rättigheter i Sverige
Uppfattningar och värderingar som står i strid
med principen om allas lika värde utgör ytterst
en utmaning mot hela den värdegrund som bär
upp en demokrati. Sverige ska vara ett öppet och
fritt samhälle där alla människor ska ha samma
möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan
att hållas tillbaka av t.ex. diskriminering, främlingsfientlighet och annan intolerans.

Sverige har anslutit sig till internationella
överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Det innebär att regeringen har förbundit sig att
säkerställa att dessa folkrättsliga åtaganden följs
och får genomslag i lagstiftning och andra
offentliga åtaganden. För att Sverige ska kunna
säkerställa detta måste arbetet framöver
förstärkas och förtydligas.
Regeringen har låtit utreda hur skyddet för de
mänskliga rättigheterna ytterligare kan värnas i
Sverige (SOU 2010:70 och SOU 2011:29). Av
dessa betänkanden framgår med tydlighet att ett
fortsatt systematiskt arbete med frågor om
mänskliga rättigheter på nationell nivå är nödvändigt för att Sverige ska uppfylla de mål som
regering och riksdag har fastställt inom området.
Regeringen avser därför att återkomma till
riksdagen med en skrivelse om en samlad strategi
för ett fortsatt sådant arbete med mänskliga
rättigheter i Sverige. I strategin kommer förslagen i ovan nämnda betänkanden att beaktas.
De synpunkter som framkommit i kartläggningen av och i samrådsprocessen om
situationen för mänskliga rättigheter i Sverige
kommer också att uppmärksammas. Utgångspunkten för strategin utgörs av behovet av att
säkerställa att det finns kunskap och medvetenhet om rättigheterna så att konventionsåtaganden beaktas inom hela den offentliga
verksamheten, såväl inom staten som inom
kommuner och landsting.
Den kommande strategin bör ses som ett led i
en kontinuerlig process för skydd av individens
fri- och rättigheter, där regelbunden uppföljning
av arbetet utgör en väsentlig del.
Ett sådant uppföljningsarbete bör bedrivas i
förhållande till mål och delmål och bl.a. innefatta
regelbundna sammanställningar och analyser av
de kommentarer som Sverige mottar från
internationella övervakningsorgan. Som en del av
detta arbete bör återkommande synpunkter eller
problem som tyder på strukturella brister
identifieras, och behovet av åtgärder övervägas.
Att skydda och främja de mänskliga
rättigheterna är en angelägenhet för samhällsaktörer inom flera områden och sektorer,
framför allt statliga myndigheter, kommuner
och landsting och organisationer inom det civila
samhället. Arbetet bör därför även omfatta
återkommande samråd, i syfte att inhämta
synpunkter och förslag och till att finna former
för samverkan kring angelägna frågor.
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Åtgärder inom särskilda rättighetsområden
Arbetet med att samordna och utveckla frågor
om mänskliga rättigheter på nationell nivå
innebär att ta helhetsgrepp om konventionsstadgade frågor som rör en rad samhällsområden. I detta arbete ingår också att utifrån en
sådan överblick identifiera särskilt angelägna
frågor och områden. Regeringens arbete med
frågor som rör särskilda aspekter av de
mänskliga rättigheterna, såsom barnets rättigheter, funktionshinderpolitiken och minoritetspolitiken, fortsätter genom sedan tidigare
antagna handlingsplaner och strategidokument.
Dessa områden har alla en gemensam bas i
konventionerna om mänskliga rättigheter och
delar också flera arbetssätt. Därför är det viktigt
med en fortsatt aktiv dialog och samordning
mellan dessa områden.
Arbetet inom FN, EU och Europarådet
Sverige har tillrätt sju centrala FN-konventioner
om mänskliga rättigheter. I september 2005
ratificerade Sverige det fakultativa protokollet
den 18 december 2002 till FN:s konvention mot
tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I samband med Sveriges godkännande av protokollet
gjorde regeringen bedömningen att Sverige fick
anses uppfylla kravet på att det ska finnas ett
eller flera nationella besöksorgan, genom den
verksamhet som bedrivs av Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern (prop. 2004/05:107, s.
16 ff). Regeringen bedömer nu att Justitiekanslerns funktion på detta område bör
upphöra. Bakgrunden är dels att Riksdagens
ombudsmän genom 2011 års ändring i lagen
(1986:765) med instruktion för Riksdagens
ombudsmän angivits såsom ett nationellt
besöksorgan i enlighet med det aktuella
protokollet, dels att Riksdagens ombudsmän fått
ökade resurser och byggt upp en organisation
för uppgiften. Regeringens nya bedömning bör
meddelas FN genom Sveriges ständiga
representation i Genève.
Rapporteringen om genomförandet av
konventionsbestämmelserna på nationell nivå
sker med regelbundna intervaller. Under 2014
ska Sverige rapportera avseende genomförandet
av konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR) respektive konventionen
om avskaffande av diskriminering av kvinnor
(CEDAW).
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För regeringen är det av stor vikt att såväl alla
EU:s institutioner som medlemsstaterna tar sitt
ansvar för att se till att grundläggande rättigheter
följs och respekteras.
Regeringen arbetar aktivt tillsammans med
andra medlemsländer inom EU för att få till
stånd en effektiv granskning för att syna hur
medlemsländer respekterar de mänskliga
rättigheterna och rättsstatsprincipen.
Enligt förordningen om EU:s byrå för
grundläggande rättigheter (FRA) ska en extern
utvärdering göras efter att byrån varit verksam i
fem år. Styrelsen för FRA ska granska
utvärderingen och lämna rekommendationer till
kommissionen. Kommissionen kan utifrån
rekommendationerna lägga fram förslag till
ändringar i förordningen om FRA som den
anser nödvändiga. Rådet för rättsliga och inrikes
frågor (RIF) fattade i juni 2012 beslut om ett
nytt ramprogram för FRA för åren 2013–2017.
När ramprogrammet förhandlades, kom
medlemsländerna överens om att överväga att
inkludera det polisiära och straffrättsliga
området när utvärderingen av FRA är klar.
Förhandlingar om eventuella ändringar i
förordningen kommer troligtvis att påbörjas
under hösten 2013.
Inom ramen för Europarådet är Sverige bl.a.
en aktiv förespråkare för att homosexuella,
bisexuella och transpersoner ska åtnjuta de
mänskliga rättigheterna. Andra frågor om
mänskliga rättigheter som regeringen prioriterar
i Europarådet är romers åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna och frågor om barnets
rättigheter.
Europadomstolen har en central roll i det
europeiska systemet för skydd av mänskliga
rättigheter. Den enskilda klagorätten till Europadomstolen utgör en hörnsten. Det är av största
vikt att säkerställa att domstolen även fortsättningsvis kan bedriva ett effektivt arbete och
att den enskilda klagorätten värnas. För att
konventionssystemet ska fungera krävs att
medlemsstaterna genomför konventionen fullt
ut på nationell nivå. Även om både domstolen
och medlemsstaterna har en roll i att säkerställa
skyddet av konventionsrättigheterna så är det
medlemsstaterna själva som har det huvudsakliga
ansvaret.
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9.9

Budgetförslag

9.9.1

6:1 Allmänna val och demokrati

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 631 340 000 kronor anvisas under
anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 36 340 000 kronor per år.

Tabell 9.2 Anslagsutveckling 6:1 Allmänna val och
demokrati
Tusental kronor

2012

Utfall

29 811
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 165

Tabell 9.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:1 Allmänna val och demokrati
Tusental kronor

2013

Anslag

44 000

43 616

2014

Förslag

631 340

2015

Beräknat

36 340

Förändring till följd av:

2016

Beräknat

36 340

Beslut

2017

Beräknat

36 340

Överföring
till/från andra
anslag

Anvisat 2013 1

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för val och
statsbidrag till kommunerna för genomförande
av förtidsröstning. Anslaget får även användas
för valdeltagandeinsatser, utveckling och uppföljning av demokratipolitiken, värna och stärka
demokratin, samt åtgärder för att främja och
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
Anslaget får användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

2015

2016

2017

44 000

44 000

44 000

44 000

-7 660

-7 660

-7 660

36 340

36 340

36 340

117 340

Övrigt

470 000

Förslag/
beräknat
anslag

631 340

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

9.9.2

6:2 Justitiekanslern

Tabell 9.4 Anslagsutveckling 6:2 Justitiekanslern
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anslaget föreslås öka med 520 000 000 kronor
för utgifter i samband med val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige den
14 september 2014. Ökningen avser Valmyndighetens utgifter för genomförandet av valen samt
statsbidrag till kommunerna för genomförande
av förtidsröstning.
Vidare föreslås anslaget öka med 60 000 000
kronor för partiernas informationsinsatser i
samband med valen samt övriga valdeltagandeinsatser såsom skolval och stöd till
organisationer inom det civila samhället.
Regeringen föreslår även att anslaget tillförs
15 000 000 kronor årligen för att finansiera
insatser för åtgärder för att främja och säkerställa
respekten för de mänskliga rättigheterna på
nationell nivå.

2014

2012

Utfall

32 710

2013

Anslag

36 617

2014

Förslag

39 663

2015

Beräknat

40 185

2

2016

Beräknat

40 874

3

2017

Beräknat

41 783

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 682
36 746

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 39 664 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 39 663 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 39 664 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Justitiekanslerns
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

För att Justitiekanslern ska kunna upprätthålla
en god nivå på verksamheten utifrån det uppdrag
som myndigheten har föreslår regeringen att
anslaget ökas med 2 000 000 kronor från och
med 2014 så som aviserades i budgetpropositionen för 2013.
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Regeringen föreslår att 39 663 000 kronor
anvisas under anslaget 6:2 Justitiekanslern för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 40 185 000 kronor, 40 874 000 kronor
respektive 41 783 000 kronor.
Tabell 9.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:2 Justitiekanslern
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

36 617

36 617

36 617

36 617

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 43 790 000 kronor
anvisas under anslaget 6:3 Datainspektionen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 44 377 000 kronor, 45 157 000 kronor
respektive 46 174 000 kronor.
Tabell 9.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:3 Datainspektionen
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

42 583

42 583

42 583

42 583

1 261

1 849

2 630

3 648

-54

-55

-56

-57

43 790

44 377

45 157

46 174

Förändring till följd av:
Anvisat 2013

1

Pris- och löneomräkning 2

1 090

1 586

2 241

3 105

Förändring till följd av:

Beslut

2 000

2 026

2 061

2 107

Pris- och löneomräkning 2

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Beslut
-44

-45

-45

-46

39 663

40 185

40 874

41 783

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

9.9.3

6:3 Datainspektionen

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

9.9.4

Tabell 9.6 Anslagsutveckling 6:3 Datainspektionen

6:4 Svensk författningssamling

Tusental kronor

2012

Utfall

37 062

2013

Anslag

42 583

2014

Förslag

43 790

2015

Beräknat

44 377

2

2016

Beräknat

45 157

3

2017

Beräknat

46 174

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

765
42 305

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 43 790 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 790 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 790 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Datainspektionens
förvaltningsutgifter.
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Tabell 9.8 Anslagsutveckling 6:4 Svensk
författningssamling
Tusental kronor

2012

Utfall

1 160

2013

Anslag

1 300

2014

Förslag

1 300

2015

Beräknat

1 300

2016

Beräknat

1 300

2017

Beräknat

1 300

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

40
1 269

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för den
kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling till kommuner, landstings- och
kommunbibliotek.
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Kompletterande information

Regeringens överväganden

I författningssamlingsförordningen (1976:725)
finns bestämmelser om den kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling.

Regeringen föreslår att 18 932 000 kronor
anvisas under anslaget 6:5 Valmyndigheten för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 19 176 000 kronor, 19 497 000 kronor
respektive 19 926 000 kronor.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 1 300 000 kronor anvisas
under anslaget 6:4 Svensk författningssamling för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 300 000 kronor, 1 300 000 kronor
respektive 1 300 000 kronor.

Tabell 9.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:5 Valmyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2

2015

2016

2017

18 504

18 504

18 504

18 504

450

694

1 016

1 445

-22

-22

-23

-23

18 932

19 176

19 497

19 926

Beslut

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

1 300

1 300

1 300

1 300

Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:

Övrigt 3

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2014

Förändring till följd av:

Tabell 9.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:4 Svensk författningssamling

Anvisat 2013 1

1

1 300

1 300

1 300

1 300

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

9.9.6
9.9.5

6:5 Valmyndigheten

Tabell 9.12 Anslagsutveckling 6:6 Stöd till politiska partier
Tusental kronor

Tabell 9.10 Anslagsutveckling 6:5 Valmyndigheten
Tusental kronor

2012

2012

Utfall

17 649

2013

Anslag

18 504

2014

Förslag

18 932

2015

Beräknat

19 176

2

2016

Beräknat

19 497

3

2017

Beräknat

19 926

4

1

6:6 Stöd till politiska partier

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 057
19 134

Utfall

170 603

2013

Anslag

171 200

2014

Förslag

171 200

2015

Beräknat

171 200

2016

Beräknat

171 200

2017

Beräknat

171 200

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

597
171 200

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 932 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 932 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 932 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Valmyndighetens förvaltningsutgifter.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för stöd till de
politiska partierna. Enligt lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier lämnas stöd dels
som partistöd, dels som kanslistöd för ett år i
taget räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet
lämnas som mandatbidrag.
75

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Regeringens överväganden

Partistödet delas ut som ett bidrag per riksdagsplats. Resultatet i de senaste två valen
räknas. Bidraget är för närvarande 333 300
kronor per plats och år.
Kanslistödet lämnas som grundstöd och
tilläggsstöd. Medlen betalas ut av Partibidragsnämnden.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för ramanslaget 6:6 Stöd till
politiska partier besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 171 200 000 kronor
under 2015.
Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen
(2006:999)
om
ekonomiadministrativa
bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen krävs
bemyndigande för beslut om bland annat bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
utgifter under senare budgetår än det år
budgeten avser, vilket gäller för stödet till
politiska partier.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 171 200 000 kronor under 2015.
Tabell 9.13 Beställningsbemyndigande för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

127 389

171 200

171 200

171 200

171 200

-127 389

-171 200

Utestående åtaganden

127 389

171 200

171 200

Erhållet/föreslaget bemyndigande

171 200

171 200

171 200
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Regeringens övervägande

Regeringen föreslår att 171 200 000 kronor
anvisas under anslaget 6:6 Stöd till politiska
partier för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget uppgå till 171 200 000 kronor
för respektive år.
Tabell 9.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
6:6 Stöd till politiska partier
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

171 200

171 200

171 200

171 200

171 200

171 200

171 200

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

171 200

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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10

10.1

Nationella minoriteter

Omfattning

10.2

Området omfattar frågor om skydd och stöd för
de nationella minoriteterna och de historiska
minoritetsspråken. Verksamhet som rör de
nationella minoriteterna bedrivs även inom t.ex.
områdena utbildningspolitik, språkpolitik och
samepolitik.

Utgiftsutveckling

År 2014 ökar utgifterna inom området med
5 miljoner kronor jämfört med aviserade medel i
statens budget för 2013.
Ökningen förklaras av att anslag 7:2 Åtgärder
för den nationella minoriteten romer tillförs
5 miljoner kronor för att finansiera ett förstärkt
stöd för vidareutveckling av brobyggare med
romsk språk- och kulturkompetens.

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom område Nationella minoriteter
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

88

97

95

97

97

97

97

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

11

12

11

17

17

2

2

Summa Område Nationell minoriteter

99

108

106

113

113

98

98

Område Nationella minoriteter

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Målet för regeringens politik avseende nationella
minoriteter är (prop. 2008/09:1, bet.
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83):
–

att ge skydd för de nationella minoriteterna
och stärka deras möjligheter till inflytande
samt stödja de historiska minoritetsspråken
så att de hålls levande.

Målet ska följas upp inom följande delområden
(prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr.
2008/09:272):
–

diskriminering och utsatthet,

–

inflytande och delaktighet, samt

–

språk och kulturell identitet.

10.4

Resultatredovisning

Regeringens minoritetspolitiska strategi syftar
till att förverkliga enskildas minoritetsrättigheter
på framför allt lokal nivå, där beslut fattas som
rör enskilda. Uppföljningen och efterlevnaden av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk, Sveriges åtaganden enligt
Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, som
Sverige ratificerat, är viktiga utgångspunkter för
regeringens
politik
avseende
nationella
minoriteter.
Den tjugoåriga strategin för romsk
inkludering är en del av regeringens minoritetspolitiska strategi (prop. 2008/09:158). Det
övergripande målet är att den rom som fyller 20
år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som
den som är icke-rom.
I detta avsnitt redovisas resultaten av
genomförandet av lagen och efterlevnaden av
Sveriges åtaganden samt övriga insatser som
berör samtliga delområden. Därefter följer en
redovisning av resultaten inom respektive delområde med en särskild redovisning av
resultaten inom ramen för regeringens skrivelse
En samordnad långsiktig strategi för romsk
inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).

10.4.1 Indikatorer och bedömningsgrunder
För avsnittet saknas indikatorer. Redovisningen
och bedömningarna grundas på Länsstyrelsen i
Stockholms läns och Sametingets årliga rapport,
Länsstyrelsen i Stockholms läns särskilda
rapport om strategin för romsk inkludering,
återrapporteringar
av
uppdrag,
berörda
myndigheters årsredovisningar och övriga
rapporteringar.
10.4.2 Resultat
Genomförandet av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och Sveriges
åtaganden

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillförsäkrar samtliga fem nationella
minoriteter i hela Sverige vissa grundläggande
rättigheter. Dessa rättigheter utgör en minimistandard för minoritetsarbetet och innebär bl.a.
att myndigheter, kommuner och landsting ska
ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem. Det allmänna
har också ett ansvar för att främja bevarandet av
de nationella minoritetsspråken och möjligheten
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Kommuner och landsting har efter ansökan
till regeringen möjlighet att ingå i ett
förvaltningsområde för meänkieli, samiska eller
finska, som innebär vissa utökade rättigheter för
tornedalingar, samer och sverigefinnar. För de
merkostnader som detta innebär uppbär
kommuner och landsting statsbidrag. Genom
regeringsbeslut har ytterligare nio kommuner
2012 och åtta kommuner 2013 anslutits till något
förvaltningsområde.
Regeringens beslut om en fortsatt utvidgning
innebär att det förstärkta minoritetsskyddet för
minoritetsspråken ökat från sju kommuner och
ett landsting 2009 till 64 kommuner och 12
landsting 2013.
Tabell 10.2 Antal anslutna kommuner och landsting till
förvaltningsområde
2011

2012

2013

Antal kommuner

47

56

64

Antal landsting

10

12

12

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget
ansvarar för uppföljningen av tillämpningen av
lagen om nationella minoriteter och minoritets80
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språk och rapporterar årligen till regeringen.
Deras uppföljningsrapport visar att de allra flesta
kommuner som ingår i förvaltningsområdena
uppfyller sina åtaganden enligt lagen för den eller
de nationella minoriteter som de uppbär statsbidrag för (Rapport om tillämpningen av lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk
2012). Enligt den årliga rapporten framgår
däremot att kunskapen om lagen behöver öka
och lämpliga insatser vidtas, särskilt i de
kommuner som inte ingår i något förvaltningsområde. Enligt rapporten har landstingen
generellt haft svårt att komma igång med sitt
arbete och identifiera sin roll i minoritetspolitiken. Det finns dock undantag. Landstingen
har t.ex. i flera fall inkluderat de nationella
minoriteterna i de regionala kulturplaner som
tagits fram.
Statliga myndigheters arbete
För att få en ökad medvetenhet och ett större
genomslag för minoritetspolitiken inom olika
politikområden har elva statliga myndigheter,
under åren 2010–2012, haft i uppdrag att följa
upp, analysera och redovisa hur deras arbete
bidragit till att uppnå det minoritetspolitiska
målet och effekterna av insatserna. Enligt
myndigheterna har uppdraget inneburit att de
nationella minoriteternas rättigheter lyfts fram i
större uträckning. De myndigheter som genomfört samråd uppger att dessa varit värdefulla för
myndigheternas utvecklingsarbete. Inför 2013
fick, till att börja med, sex myndigheter inom
identifierade politikområden i sina regleringsbrev
nya och mer riktade uppdrag för att ytterligare
utveckla insatserna för de nationella minoriteterna utifrån det minoritetspolitiska målet.
Europarådets granskning av Sveriges åtaganden
I november 2012 offentliggjordes den rådgivande kommitténs rapport om hur Sverige
uppfyller åtagandena enligt ramkonventionen
om skydd för nationella minoriteter. I mars 2013
höll Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans
med Europarådet ett uppföljningsmöte med
inbjudna myndigheter, minoritetsorganisationer
och andra berörda för att diskutera den rådgivande kommitténs slutsatser från den tredje
övervakningsomgången. Den 11 juni 2013
fastställde sedan Europarådets ministerkommitté
rekommendationer till Sverige.
I mars 2013 påbörjades den femte övervakningsomgången med anledning av Sveriges
ratificering av den europeiska stadgan om

landsdels- eller minoritetsspråk. I samband med
det höll Arbetsmarknadsdepartementet ett
uppstartsmöte. Under hösten 2013 ska Sverige
avge sin femte periodiska rapport.
Diskriminering och utsatthet

Att skydda de nationella minoriteterna innebär
att värna om de mänskliga rättigheterna. Det
innebär också att motverka diskriminering av
personer som tillhör nationella minoriteter och
främja respekt i samhället för olikheter i ursprung, identitet, kultur och språk. Därmed ska
de nationella minoriteterna ges förutsättningar
att delta i samhällslivet på lika villkor.
Arbetet mot diskriminering
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder
anmälningar om diskriminering och kränkande
behandling av nationella minoriteter. De anmälningar som DO mottagit under de senaste åren
kommer i stort sett uteslutande från romer och
endast ett fåtal kommer från samer och tornedalingar. Anmälningar från romer rör i första
hand samhällsområdena bostad, socialtjänsten
och tillhandahållandet av varor och tjänster. DO
är också en av de myndigheter som under de tre
senaste åren haft ett särskilt uppdrag att följa
upp, analysera och redovisa myndighetens
insatser utifrån minoritetspolitikens mål.
I syfte att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten i samhället
beslutade regeringen 2012 att fördela fyra
miljoner kronor till Judiska centralrådet för den
judiska minoritetens interna säkerhetsarbete.
Insatsen har inneburit att judiska församlingar
och andra föreningar och organisationer som
bedriver verksamhet för den judiska minoriteten
har kunnat investera i olika former av
säkerhetsutrustning.
För att lyfta och synliggöra frågan om hur
antiziganismen i Europa kan bekämpas arrangerade Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med Europarådet i april 2013 ett
internationellt rundabordsmöte med fokus på
antiziganismen i Europa. Ett femtiotal olika
aktörer deltog på mötet.
Särskilda insatser för romsk inkludering
Centralt i arbetet för romsk inkludering är att
överbrygga den förtroendeklyfta mellan romer
och det offentliga, som tidigare övergrepp mot
romer och okunskap om romers livsvillkor har
81
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gett upphov till, och som hindrar romer från att
delta fullt ut i samhället. Regeringen har gett
vissa myndigheter och kommuner olika uppdrag
för att främja romsk inkludering. Statens skolverk (Skolverket) och Arbetsförmedlingen
använder sig av s.k. brobyggare med romsk
språk- och kulturkompetens som fungerar som
en länk mellan enskilda och offentlig
verksamhet.
Brobyggarnas verksamhet har bl.a. bidragit till
att fler elever tar del av skolans undervisning och
använder sig av skolans studiehjälp samt att fler
romska barn öppet visat sin härkomst. Arbetsförmedlingens brobyggare har t.ex. genomfört
informationsinsatser och bedrivit uppsökande
verksamhet i de kommuner som de är verksamma i. Arbetsförmedlingen har även tagit fram
ett utbildningspaket främst för myndighetens
personal, men också för andra myndigheter, för
att säkerställa kunskapen om romer som
nationell minoritet. I utbildningspaketet ingår
bl.a. en webbaserad utbildning som hittills över
4 100 personer har genomfört.
Skolverket har fått i uppdrag att ta fram och
sprida ett läromedelssupplement om romsk
kultur,
språk,
religion
och
historia
(A2013/3164/DISK). Materialet ska med
utgångspunkt i riktlinjerna till läroplanen för
grundskolan utgöra ett stöd i undervisningen om
de nationella minoriteterna. Skolverket ska
senast den 1 april 2014 redovisa uppdraget.
Inom ramen för strategin genomförs även en
särskild pilotverksamhet, en satsning för romsk
inkludering i fem kommuner, vars metoder och
arbetssätt sedan ska kunna spridas till andra
kommuner. De insatser som hittills genomförts
har bl.a. fokuserat på att etablera strukturer för
romsk delaktighet och inflytande.
Sammanlagt har regeringen beviljat drygt
7 miljoner kronor till de fem pilotkommunerna,
Arbetsförmedlingen och Skolverket.
För att följa upp insatserna i de kommuner
som deltar i pilotverksamheten görs en nulägesbeskrivning av situationen för romer i dessa
kommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen
i Stockholms län. Arbetet med en extern utvärdering av pilotverksamheten har också inletts.
Därutöver har regeringen under 2012 även
beviljat medel till Länsstyrelsen i Stockholms län
för att finansiera ett nationellt nätverk för
kommuner som arbetar med romsk inkludering.
Arbetet med att utarbeta en vitbok om
övergrepp, kränkningar och andra särbehand82

lande åtgärder mot romer under 1900-talet har
fortsatt.
Vidare har kommissionen i juni 2013 presenterat ett förslag till rådet om en rekommendation
om hur medlemsstaterna kan genomföra sina
nationella strategier för romsk integrering.
Behandling av förslaget inleddes i juli.
Jämställdhetssatsningar inom minoritetspolitiken
och inom strategin för romsk inkludering
I juli 2011 gav regeringen i uppdrag till Ungdomsstyrelsen att under 2011–2014 stödja
minoritetsorganisationernas jämställdhetsarbete
och arbete med att motverka diskriminering,
bl.a. genom att fördela bidrag för olika projekt.
Förutom att en rad sådana projekt nu har
startats har uppdraget inneburit att Ungdomsstyrelsens kontakter med de nationella minoriteterna ökade betydligt. Detta har bidragit till
att kunskapen om myndighetens verksamhet
ökat, vilket bl.a. lett till att flera organisationer
har sökt bidrag från stödformer som inte är
öronmärkta för de nationella minoriteterna.
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 2015
slutredovisa uppdraget.
Kvinnor och barn är särskilt prioriterade i
strategin för romsk inkludering. Regeringen gav
därför under 2012 Statens folkhälsoinstitut och
Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att låta
göra en fördjupad studie om romska flickors och
kvinnors livssituation och hälsa respektive att
fördela medel för telefonrådgivning om sexuell
och reproduktiv hälsa för romska flickor och
kvinnor. Uppdragen ska redovisas i mars 2014
respektive mars 2015. Länsstyrelsen har även fått
i uppdrag att i samarbete med Rom och Resande
Kvinnojouren erbjuda och utveckla ett nationellt
resursstöd för myndigheter och kvinnojourer
som möter romska kvinnor utsatta för våld i nära
relation. Uppdraget ska redovisas i april 2015.
Tre av de fem kommuner som deltar i pilotverksamheten beviljades bidrag för att rekrytera
och utbilda hälsokommunikatörer med romsk
språk- och kulturkompetens med särskilt fokus
på romska flickor och kvinnor.
Kunskapshöjande åtgärder
Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län
har ansvar för att genomföra informations- och
kunskapshöjande insatser till framför allt
kommuner och myndigheter.
Sametingets och Länsstyrelsen i Stockholms
läns årliga uppföljningsrapport visar att de flesta
kommunerna inom förvaltningsområdena för
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finska, samiska och meänkieli har särskild information på hemsida eller via liknande kanaler vad
gäller den, eller de, minoriteter som omfattas av
förvaltningsområdet.
Enligt
uppföljningsrapporten lämnas informationen dock ofta på
svenska, med undantag för finska förvaltningsområden, och på många kommuners hemsidor
saknas också information om lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk på
minoritetsspråken. Av de 71 kommuner utanför
förvaltningsområdena som svarat på enkäten för
uppföljningsrapporten uppger endast en
tredjedel att de informerar om de nationella
minoriteternas rättigheter i någon form. Detta
trots att de enligt 3 § i lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk när det behövs
på lämpligt sätt ska informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter. De
kommuner som inte informerar uppger ofta att
orsaken är bristande efterfrågan eller att de inte
anser att de har skyldighet att informera om
rättigheterna. Av de elva landsting och en region
som 2012 ingick i förvaltningsområden för
finska, samiska eller meänkieli uppgav åtta att de
informerar om de nationella minoriteternas
rättigheter på något sätt.
Regeringen fördelar därutöver särskilda medel
till Sametinget för webbsidan www.minoritet.se.
Besöksantalet på webbsidan ökade från cirka
3 000 besök per månad 2011 till 3 800 besök
2012.
Vidare hölls, under 2012, ett tiotal länsvisa
utbildningsseminarier av länsstyrelser i syfte att
öka kunskapen hos kommunerna om de
grundläggande rättigheterna för nationella minoriteter i länen. Ett flertal myndigheter och flera
kommuner har också genomfört olika typer av
åtgärder för att höja kunskapsnivån både hos de
nationella minoriteterna om deras rättigheter
och om de nationella minoriteterna bland
allmänheten.
Inflytande och delaktighet

Regeringens arbete syftar till att stärka de
nationella minoriteternas möjligheter till
inflytande i frågor som berör dem inom viktiga
samhällsområden och därmed öka dessa
gruppers egenmakt.

Samråd och minoriteters inflytande
Enligt 5 § lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk ska förvaltningsmyndigheter ge
de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt
det är möjligt samråda med representanter för
nationella minoriteter i sådana frågor.
Sametingets och Länsstyrelsen i Stockholms
läns årliga uppföljningsrapport visar att de
nationella minoriteternas möjlighet till inflytande har ökat. Samtidigt omfattar denna
förbättring inte alla fem nationella minoriteter i
samma uträckning och möjligheterna till
inflytande varierar i olika delar av landet. Att
kommuner och myndigheter ska möjliggöra
inflytande har medfört en ökad efterfrågan på
minoritetsorganisationernas medverkan i olika
samråd. I syfte att stödja och underlätta verksamheten för de organisationer som företräder
nationella minoriteter beviljas statsbidrag, enligt
förordningen (2005:765) om statsbidrag för
nationella minoriteter, årligen efter ansökan.
Fjorton organisationer ansökte om bidrag 2012
och tio beviljades bidrag på totalt 4,6 miljoner
kronor. Under 2012 har flera samrådsmöten
också genomförts med ansvarigt statsråd och
företrädare för de nationella minoriteterna.
Särskilda insatser för romsk inkludering
Genomförandet av strategin för romsk
inkludering bör enligt regeringen präglas av
romsk delaktighet och romskt inflytande. För
samtliga insatser inom ramen för strategin anges
att arbetet ska genomföras i samråd med romska
företrädare eller sakkunniga. Av myndigheternas
återrapportering framgår att olika former av
dialog och samråd genomförs med romska
företrädare. Samtliga kommuner som deltar i
pilotverksamheten arbetar aktivt med att etablera
ett romskt råd eller på annat sätt ha en fortlöpande dialog med romer boende i kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting, som har i
uppdrag att ge stöd i arbetet med samråd, har
sammanställt goda exempel i en skrift som ska
spridas till kommunerna som ett stöd i arbetet.
I juni 2013 fattade Regeringskansliet beslut
om att bilda en romsk referensgrupp för arbetet
med strategin för romsk inkludering. Referensgruppen ska säkerställa romsk delaktighet och
inflytande i arbetet med strategin och bidra med
information och synpunkter om hur regeringen
kan utveckla styrning och insatser i strategin. Ett
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första dialogmöte med referensgruppen hölls i
september 2013.
De brobyggare som pilotkommunerna och
Arbetsförmedlingen har anställt inom ramen för
strategin bidrar också till att öka romers deltagande och inflytande i arbetet. Vidare har
arbetet med strategin för romsk inkludering
bidragit till att fler personer med romsk språkoch kulturkompetens har anställts inom
offentlig förvaltning.

fråga om dessa minoriteters språk och kulturella
identitet.
Utanför förvaltningsområdena erbjuder drygt
hälften, av de 71 kommuner som besvarat Länsstyrelsen och Sametingets enkät med frågor om
kommunens arbete, språkstöd på något av
minoritetsspråken i förskolan eller modersmålsundervisning i grundskolan. 51 kommuner har
genomfört någon form av språk- eller kulturinsatser utanför utbildningsområdet, till exempel
litteraturinköp, språkbad eller kulturevenemang.

Språk och kulturell identitet

Insatser för kultur, språkvård och revitalisering
Institutet för språk och folkminnen har bl.a. i
uppdrag att genomföra språkvårdande insatser
för samtliga nationella minoritetsspråk med
undantag för samiskan som hanteras av Sametinget. Under 2012 har institutet fördelat 3,5
miljoner kronor till 33 olika projekt för
revitalisering av minoritetsspråken i enlighet
med förordningen (2010:21) om statsbidrag för
insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. I likhet med tidigare år prioriterades
bidrag till organisationer och stiftelser för
projekt som rörde barn och ungdomar. 28
procent av medlen fördelades för samiska
projekt, 18 procent för finska, 23 procent för
meänkieli, 15 procent till romani chib och 18
procent för jiddisch.
År 2010 etablerades samiska språkcentrum i
Tärnaby respektive Östersund. Under 2012 har
språkcentren fortsatt att arbeta med metodutveckling för språkrevitaliseringsarbete.
För att främja de nationella minoriteternas
språk och kultur fördelar även Statens kulturråd
(Kulturrådet), sedan 2002, medel inom utgiftsområde 17. Medlen utbetalas både som verksamhetsbidrag och som projektbidrag. Under 2012
fördelades 9,5 miljoner kronor, vilket ligger i
linje med 2011. Inom utgiftsområde 17
disponerar även Sametinget medel för insatser
för samisk kultur och samiska organisationer.
Bidraget uppgick 2012 till ca 14,2 miljoner
kronor och tilldelades verksamhet med en
samisk bibliotekskonsulent och Sámi Teáther
(Giron Sámi Teáther) samt till verksamhet inom
samiskt konst- och kulturliv.

Det allmännas särskilda ansvar för att skydda
och främja bevarandet av de nationella
minoritetsspråken har kommit till uttryck i
språklagen (2009:600) och lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Det innebär att
de nationella minoriteterna ska ges möjligheter
att tillägna sig, använda och utveckla sitt
minoritetsspråk samt utveckla en egen kulturell
identitet. Europarådet har i sin senaste rapport
om
Sveriges
minoritetsåtaganden
(ACFC/OP/III(2012)004) återigen pekat på
bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken och de utmaningar som finns inom
utbildningsområdet i fråga om de nationella
minoriteternas rätt till utbildning. Regeringen
har i augusti 2013 beslutat att ge Skolverket i
uppdrag att förstärka tillgången på lärare i
nationella minoritetsspråk (A2013/2958/DISK).
Skolverket får för uppdragets genomförande
disponera högst 3,7 miljoner kronor.
Regeringens övriga arbete med minoritetsspråk
inom utbildningsväsendet redovisas under
utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
Språkliga förvaltningsområden
Det förstärkta minoritetsskyddet inom de
språkliga förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska syftar bl.a. till att höja
minoritetsspråkens status, synliggöra språken
och att öka samhällsservicen på minoritetsspråken.
Inom förvaltningsområdena erbjuder de flesta
kommuner modersmålsundervisning i grundskolan. När det gäller de minoriteter som
kommunerna inte får statsbidrag för finns
däremot stora brister. Endast 17 av 64 förvaltningskommuner har genomfört insatser i
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Särskilda insatser för romsk inkludering
År 2012 var det 500 år sedan romernas ankomst
till Sverige först formellt noterades i Stockholms
stads register. Regeringen gav därför Kulturrådet
i uppdrag att anordna ett möte om romsk kultur
och historia i början av 2012. Kulturrådet
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konstaterar i sin årsredovisning för 2012 att
intresset för att söka utvecklingsstöd för romska
projekt ökade under 2012. Kulturrådet avser att
följa upp effekterna av konferensen.
Institutet för språk och folkminnen har under
2012 spridit kunskap och goda exempel på
språkvårdande insatser för romani chib bland
romer. Vidare pågår Skolverkets uppdrag med
att uppmuntra utveckling och produktion av
skolmaterial på alla varieteter av romani chib för
barn, unga och vuxna. Nästan alla av de nio olika
typer av skolmaterial som uppdraget har
resulterat i färdigställdes till höstterminen 2013.
10.4.3 Analys och slutsatser
Regeringen kan konstatera att det statsbidrag,
som lämnas till de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samiska, finska eller
meänkieli gett resultat eftersom de allra flesta av
kommunerna nu uppfyller sina åtaganden enligt
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Under 2012 användes också statsbidraget i
högre utsträckning än tidigare år. En förklaring
kan vara att fler nya kommuner kommit igång
med sitt arbete efter den inledande uppstartsfasen. En annan förklaring kan vara att möjligheten att dra in oförbrukade statsbidrag infördes
under året, vilket kan ha medfört att fler
kommuner förstått betydelsen av att använda det
årliga bidraget på ett planerat och effektivt sätt.
Behovet av olika typer av insatser på lokal,
regional och nationell nivå är dock fortsatt stort,
inte minst utanför förvaltningsområdena där
kunskapen om minoritetsrättigheterna, och
statens ansvar för dessa, fortsatt är mycket låg.
Sametingets och Länsstyrelsen i Stockholms läns
arbete är centralt i den processen men det krävs
också ett förbättrat ansvarstagande på
kommunal och nationell nivå. På regional nivå
har t.ex. länsstyrelserna en större roll att spela.
Möjligheten för kommuner att ansöka om
anslutning till ett förvaltningsområde ligger i
linje med, och stärker därmed, regeringens
minoritetspolitiska strategi. Det har visat sig vara
ett bra sätt att öka intresset för minoriteternas
rättigheter på lokal nivå samtidigt som det
innebär ett tydligare ansvarstagande från
kommunernas sida att ta ansvar för minoriteternas rättigheter. Regeringen kan konstatera
att den lagstadgade skyldigheten att möjliggöra
inflytande för de nationella minoriteterna har

bidragit dels till att minoriteterna i högre
utsträckning engagerat sig i frågor som rör
rättigheter på lokal och nationell nivå, dels till ett
ökat intresse från såväl kommuner som
myndigheter att genomföra samråd. Minoritetsorganisationerna har dock på grund av
kapacitetsbrist svårt att möta upp den ökade
efterfrågan. Samtidigt pekar både kommuner
och myndigheter på att samråden har en positiv
effekt på utvecklingsarbetet.
Arbetet från det tredje reformåret visar också
att ett fortsatt arbete krävs för att förändra
attityder och förhållningssätt, öka kunskapen
om rättigheterna och för att få ansvariga
kommuner, landsting och myndigheter att
genomföra de förändringar som krävs för att
förverkliga intentionerna med lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk. I det
ligger även att arbeta aktivt för att minoritetsfrågorna ska bli en naturlig del av den ordinarie
verksamheten. De särskilda uppdragen till ett
antal statliga myndigheter har varit värdefulla
både för det externa och interna utvecklingsarbetet. Det har hittills bl.a. resulterat i att sex
myndigheter har fått förnyade uppdrag för att
fortsätta den positiva utvecklingen samt att
arbetet för de nationella minoriteterna har blivit
ett prioriterat område för DO under de
kommande åren.
På kommunal nivå, såväl hos kommunerna
som hos minoritetsmedborgarna, finns ett större
medvetande och en ökad efterfrågan när det
gäller frågor som rör språk, kultur och
utbildning. Samtidigt visar flera rapporter att det
är inom utbildningsområdet som de största
utmaningarna finns för att tillgodose särskilt
barn och ungas minoritetsrättigheter.
I fråga om revitalisering av de nationella
minoritetsspråken finns ett fortsatt stort intresse
att bedriva revitaliseringsprojekt. Antalet ansökningar har dock minskat från 2011. Under 2011
inkom 122 ansökningar men 2012 inkom endast
80. Detta kan tyda på ett behov av att säkerställa
att ändamålet med bidraget fortfarande stämmer
överens med de behov som finns hos de
nationella minoriteterna.
Samiskt språkcentrums arbete med att
utveckla metoder för revitalisiering har haft en
positiv effekt på tillvaratagandet av språkkunskaper hos äldre och passiva språkbrukare
och bidragit till att öka antalet aktiva talare.
Språkcentrums metodutvecklingsarbete är av
stor betydelse för revitaliseringsarbetet.
85

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Regeringen bedömer vidare att de statliga
medel som fördelas till de nationella minoriteternas kulturverksamheter är betydelsefulla
när det gäller att bevara, utveckla och sprida
minoriteternas kultur.
Insatserna för att stärka jämställdhetsarbetet
bland de nationella minoriteterna har bidragit till
en ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor
bland grupperna och till ett mer systematiskt
jämställdhetsarbete. Inom strategin för romsk
inkludering är de särskilda satsningarna på
romska flickor och kvinnor en viktig del i arbetet
med att säkerställa att kvinnor och män kan delta
i samhället på lika villkor.
Insatserna inom ramen för regeringens
strategi för romsk inkludering har kommit igång
och bidragit till att ett målinriktat och långsiktigt
arbete för romsk inkludering utvecklas inom
såväl statlig som kommunal förvaltning. Flera av
de insatser som hittills genomförts har börjat ge
konkreta resultat. Brobyggarverksamheten har
t.ex. bidragit till att fler romska barn nu deltar i
skolan.
Romskt deltagande och inflytande är en
förutsättning för att det fortsatta arbetet med att
genomföra strategin för romsk inkludering ska
vara framgångsrikt.
Regeringens bedömning är att den vitbok om
övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet som
nu tas fram inom Regeringskansliet kommer att
bidra till att förstärka strategins legitimitet.

10.5

Politikens inriktning

Den minoritetspolitiska reformen
Regeringens minoritetspolitiska strategi syftar
till att nå det minoritetspolitiska målet och
förbättra efterlevnaden av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt Sveriges
folkrättsliga minoritetsåtaganden. I det fortsatta
arbetet ingår alltjämt att hantera de brister som
identifierats. Det handlar t.ex. om bristande
kunskap om skyddet för de nationella minoriteterna utanför förvaltningsområdena.
Regeringen anser att arbetet med att öka
kunskapen om och skyddet för de nationella
minoriteterna behöver fortsätta på alla nivåer i
samhället, särskilt utanför förvaltningsområdena
och vid statliga myndigheter. Länsstyrelsen i
Stockholms län och Sametinget tilldelas därför
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även 2014 resurser för att arbeta med kunskapshöjande insatser.
Regeringen kommer också att fortsätta det
långsiktiga arbetet inom ramen för regeringens
strategi för romsk inkludering.
Diskriminering och utsatthet
Det är viktigt att arbetet för att motverka
diskriminering och utsatthet bland nationella
minoriteter
fortsätter.
Främlingsfientliga
yttringar och annat negativt bemötande som
grundar sig på rasistiska föreställningar är aldrig
acceptabla i ett demokratiskt samhälle.
Det är angeläget att vidta åtgärder för att
motverka diskriminering och utsatthet gentemot
romer, eftersom social och ekonomisk utsatthet
är mer förekommande avseende den romska
gruppen än hos majoritetsbefolkningen. Det är
också betydelsefullt att fortsätta arbetet med att
överbrygga den förtroendeklyfta mellan romer
och det offentliga som tidigare övergrepp mot
romer, och okunskap om romers livsvillkor, har
gett upphov till och som hindrar romer från att
delta fullt ut i samhället. Verksamheten med
brobyggare har på kort tid visat på konkreta
resultat. Regeringen avser därför att fortsätta och
utvidga insatsen till att även inkludera vissa andra
samhällsområden.
Vidare avses vitboken om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot
romer under 1900-talet att presenteras under
2014.
Regeringens samarbete med Europarådet för
att motverka antiziganism kommer också att
följas upp. Som tidigare nämnts avsattes
särskilda medel för att stärka säkerheten för den
judiska minoriteten under 2012. Regeringen
avser att följa utvecklingen inom området.
Betänkandet Främlingsfienden inom oss
(SOU 2012:74) har remitterats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Vidare
kommer
Diskrimineringsombudsmannens
arbete med de nationella minoriteterna som ett
prioriterat område att följas upp.
Inflytande och delaktighet
Fungerande samråd mellan de nationella
minoriteterna och förvaltningsmyndigheter har
visat sig ha avgörande betydelse för ett framgångsrikt genomförande av minoritetspolitiken.
Regeringen anser det därför viktigt att fortsätta
stärka de nationella minoriteternas inflytande på
lokal, regional och nationell nivå samt att
reformarbetet i övrigt även fortsättningsvis sker i
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dialog med minoriteterna. Ett förbättrat inflytande för grupperna är av avgörande betydelse
för att synliggöra deras behov i samhället och
utgör i förlängningen en förutsättning för att
Sverige ska leva upp till gällande lagstiftning och
åtagandena
i
minoritetskonventionerna.
Regeringen kommer därför fortsatt följa hur
förvaltningsmyndigheterna lever upp till bestämmelsen om att ge de nationella minoriteterna
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
Det är också av betydelse att Sametinget och
Länsstyrelsen i Stockholms län fortsätter, och
förstärker, sina ansträngningar med att utveckla
arbetet med samråd.
Inom ramen för strategin för romsk
inkludering kommer samråd med romska
företrädare fortsatt att prioriteras. Den romska
referensgruppen för arbetet med strategin för
romsk inkludering utgör en viktig del i det
fortsatta arbetet. Regeringen avser även att följa
myndigheters och kommuners olika former av
dialog och samråd med romska företrädare.
Språk och kulturell identitet
Det är positivt att många kommuner vill ta
ansvar för det minoritetspolitiska arbetet. Statsbidraget ger bl.a. förvaltningskommunerna
möjligheter att vidta olika åtgärder för att öka
användningen av minoritetsspråken. Det är dock
av största vikt att statsbidragen används effektivt
för sådana merkostnader som uppkommer på
grund av åtaganden enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Fler kommuner har visat intresse för det
minoritetspolitiska arbetet och har under 2013
ansökt om frivillig anslutning till ett förvaltningsområde hos regeringen. Regeringen avser
att fortsätta utvidgningen av förvaltningsområdena, vilket innebär att fler enskilda kommer
att omfattas av det förstärkta minoritetsskyddet
under 2014.
Även om det på kommunal nivå finns ett ökat
medvetande om frågor som rör språk, kultur och
utbildning så finns fortfarande utmaningar.
Regeringen avser därför att genomföra särskilda
satsningar inom utbildningsområdet. Däribland
avser regeringen att följa genomförandet av det
uppdrag som Skolverket fått under 2013
(A2013/2958/DISK) i syfte att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk.
Revitalisering av de nationella minoritetsspråken är ett långsiktigt arbete och en rad
insatser kan komma att behövas innan

situationen för de mest hotade minoritetsspråken stabiliserats. De nationella minoriteterna
behöver verktyg för att själva kunna arbeta med
att återta språken. Efter dialog med de nationella
minoriteterna avser regeringen därför undersöka
om bidraget för revitaliseringsinsatser, som
Institutet för språk och folkminnen hanterar,
behöver förändras för att bättre fylla de behov
som finns. I övrigt är Sametingets arbete inom
Samiskt språkcentrum centralt för att utveckla
metoder för revitalisering av samiskan. Det är
viktigt att arbetet fortsätter med en tydligare och
mer långsiktig inriktning.
På nationell nivå kommer regeringen att
överväga om fler myndigheter inom ramen för
sina respektive ansvarsområden ska få uppdrag
inom det minoritetspolitiska området.

10.6

Budgetförslag

10.6.1 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter
Tabell 10.3 Anslagsutveckling 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter
Tusental kronor

2012

Utfall

88 016

2013

Anslag

96 917

2014

Förslag

96 917

2015

Beräknat

96 917

2016

Beräknat

96 917

2017

Beräknat

96 917

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 902
94 585

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
för de nationella minoriteterna enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk och
enligt språklagen samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden. Anslaget får även användas för Länsstyrelsens i Stockholms läns och Sametingets
utgifter för det nationella samordningsansvaret
för minoritetspolitiken samt för uppföljning
enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Därutöver får anslaget användas
för utgifter för statsbidrag enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk till
kommuner och landsting inom förvaltnings87
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områdena för finska, meänkeli och samiska samt
för utgifter för statsbidrag för verksamhet som
främjar regeringens minoritetspolitik.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 96 917 000 kronor
anvisas under anslaget 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 96 917 000 kronor,
96 917 000 kronor respektive 96 917 000 kronor.
Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

96 917

96 917

96 917

96 917

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
utvecklingsarbete och samordning för att främja
den nationella minoriteten romers rättigheter
och livsvillkor. Anslaget får även användas för
utgifter för utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för den nationella minoriteten romer.
Regeringens överväganden

Anslaget ökas med 5 miljoner kronor per år 2014
och 2015 för att finansiera ett förstärkt stöd till
vidareutveckling av brobyggare med romsk
språk- och kulturkompetens.
Mot
ovanstående
bakgrund
föreslår
regeringen att 16 500 000 kronor anvisas under
anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 16 500 000 kronor,
1 500 000 kronor respektive 1 500 000 kronor.
Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

96 917

96 917

96 917

96 917

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

11 500

11 500

11 500

11 500

5 000

5 000

-10 000

-10 000

16 500

16 500

1 500

1 500

Förändring till följd av:
Beslut

10.6.2 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.5 Anslagsutveckling 7:2 Åtgärder för den
nationella minoriteten romer

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2012

Utfall

11 343

2013

Anslag

11 500

2014

Förslag

16 500

2015

Beräknat

16 500

2016

Beräknat

1 500

2017

Beräknat

1 500

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

157
11 223

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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11

11.1

Medier

Omfattning

Regeringens överväganden

Kapitlet omfattar dagspress, radio och television.
Området är delat mellan utgiftsområdena 1
Rikets styrelse och 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I den del av budgetpropositionen som behandlar det senare utgiftsområdet återfinns en mer utförlig beskrivning
och analys av medieområdet.

Tabell 11.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:1 Presstödsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

6 580

6 580

6 580

6 580

179

265

377

327

-9

-9

-9

-9

6 750

6 836

6 948

7 098

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

11.2

Överföring
till/från andra
anslag

Budgetförslag

Övrigt 3

11.2.1 8:1 Presstödsnämnden

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 11.1 Anslagsutveckling 8:1 Presstödsnämnden

1

Tusental kronor

2012

Utfall

6 617

2013

Anslag

6 580

2014

Förslag

6 750

2015

Beräknat

6 836

2

2016

Beräknat

6 948

3

2017

Beräknat

7 098

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

110
6 441

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 6 750 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 751 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 750 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 6 750 000 kronor anvisas
under anslaget 8:1 Presstödsnämnden för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
6 836 000 kronor, 6 948 000 kronor respektive
7 098 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för Presstödsnämndens
förvaltningsutgifter.
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11.2.2 8:2 Presstöd

11.2.3 8:3 Myndigheten för radio och tv

Tabell 11.3 Anslagsutveckling 8:2 Presstöd

Tabell 11.5 Anslagsutveckling 8:3 Myndigheten för radio
och tv

Tusental kronor

2012

Utfall

535 323

2013

Anslag

558 119

2014

Förslag

567 119

2015

Beräknat

567 119

2016

Beräknat

567 119

2017

Beräknat

567 119

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

31 371
508 465

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för statsbidrag till
presstöd.

2012

Utfall

26 016

2013

Anslag

25 061

2014

Förslag

25 689

2015

Beräknat

26 013

2

2016

Beräknat

26 439

3

2017

Beräknat

27 011

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

171
24 625

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 25 690 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 25 689 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 25 689 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Myndigheten för radio
och tv:s förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden
Tabell 11.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:2 Presstöd

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

567 119

567 119

567 119

567 119

Tabell 11.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:3 Myndigheten för radio och tv
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

Anvisat 2013 1

Överföring
till/från andra
anslag

2015

2016

2017

25 061

25 061

25 061

665

989

1 416

1 989

-37

-37

-38

-39

25 689

26 013

26 439

27 011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2014

25 061

Beslut
567 119

567 119

567 119

Överföring
till/från andra
anslag

567 119

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 567 119 000 kronor
anvisas under anslaget 8:2 Presstöd för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
567 119 000 kronor, 567 119 000 kronor
respektive 567 119 000 kronor.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Delar av verksamheten vid Myndigheten för
radio och tv finansieras genom att medel anvisas
från rundradiokontot till statens budgets
inkomstsida. För 2014 föreslås att 8 700 000
kronor delfinansierar myndighetens verksamhet.
Av dessa medel avser 1 000 000 kronor en
förstärkning med anledning av ett förtydligat
90
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uppdrag till myndigheten (se utgiftsområde 17,
avsnitt 14.6).
Regeringen föreslår att 25 689 000 kronor
anvisas under anslaget 8:3 Myndigheten för radio
och tv för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 26 013 000 kronor,
26 439 000 kronor respektive 27 011 000 kronor.

Prognos 2013
Budget 20141

Prognos 2013

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

127 679

0

0

0

128 211

0

0

0

128 211

0

0

0

1

För 2013 anges det belopp som Myndigheten för radio och tv har fastställt avgifterna till. Beloppet har inte räknats upp för 2014 eftersom avgiften beräknas
utifrån förändringar i KPI för oktober månad.

Tabell 11.8 Offentligrättslig verksamhet – Särskild avgift
och viten
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2012

Uppdragsverksamhet

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

1

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Tabell 11.7 Offentligrättslig verksamhet

Utfall 2012

Tabell 11.10 Uppdragsverksamhet

Utfall 2012

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig
verksamhet

beroende av hur det tillgängliga utrymmet fördelats mellan olika tjänster och tekniska
lösningar.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

855

0

0

0

Prognos 2013

2 670

0

0

0

Budget 20141

-

-

-

-

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

216

298

-82

(0)

(0)

(0)

250

250

0

(0)

(0)

(0)

250

250

0

(0)

(0)

(0)

Myndigheten för radio och tv ansvarar för att
utfärda utgivningsbevis för webbsidor m.m. En
ansökningsavgift om 2 000 kronor per ansökan
eller ändringsansökan tas ut enligt förordningen
(2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden. Verksamheten är avgiftsfinansierad och
avgifterna ska täcka myndighetens direkta
kostnader. Myndigheten för radio och tv arbetar
aktivt med att informera om möjligheten att
söka utgivningsbevis för att på detta sätt öka
avgiftsintäkterna.

1

Att lämna en budget för särskilda avgifter och utdömda viten är inte möjligt då
dessa är beroende av framtida beslut av granskningsnämnden för radio och tv
och domstolsutslag.

Myndigheten för radio och tv ansvarar för
inkassering och eventuell indrivning av särskild
avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696).
Under 2012 inkasserades sammanlagt 855 000
kronor i särskilda avgifter.
Tabell 11.9 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för
tillstånd att sända tv och digital kommersiell radio
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2012

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

910

0

0

0

Prognos 2013

0

3 000

3 000

0

Budget 2014

0

0

0

0

Möjligheten att utlysa och meddela tillstånd för
marksänd tv är beroende av hur stort frekvensutrymme som fördelats för sådana sändningar.
Hur många tillstånd som kan meddelas är också
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12

12.1

Sieps samt EU-information

Omfattning

Området omfattar den forsknings- och analysverksamhet som bedrivs av Svenska institutet för
europapolitiska studier (Sieps). Inom detta
område finansieras även verksamhet gällande
information om Europeiska unionen (EU) och
om utvecklingen av samarbetet inom unionen.

12.2

Resultatredovisning

12.2.1 Resultat avseende Svenska
institutet för europapolitiska studier
Svenska institutet för europapolitiska studier
(Sieps) är en myndighet vars målsättning är att ta
fram forskningsrapporter, analyser och annat
underlag som rör utvecklingen inom EU och
göra detta tillgängligt för beslutsfattare på olika
nivåer samt aktivt delta i och skapa
internationellt forskningsutbyte. Regeringen
beslutade 2012 att Sieps verksamhet från och
med den 1 januari 2013 även ska omfatta
tillhandahållandet av utbildningar i ämnen som
rör EU som en del av kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen.
Forskningen vid Sieps bedrivs inom fem
övergripande temata eller ramprojekt vilka
samtliga är fleråriga. Inom varje delprojekt ryms
ett antal olika delområden. Under 2012 har de
flesta forskningsrapporterna från Sieps tagits
fram inom ramprojekten EU:s politiska och
institutionella system, medlemsstaterna och
Europeisk integration, ekonomisk politik i
Europa samt EU:s inre marknad och den fria
rörlighetens utmaningar.

Under 2012 utgav Sieps totalt tjugofyra
publikationer vilket innebär att publikationsnivån ligger på samma nivå som 2011.
Sieps anordnade under 2012 dels öppna
seminarier för representanter för bl.a. politiska
institutioner, civila samhället, förvaltning,
akademin, media och näringsliv och dels interna
seminarier i Regeringskansliet i olika aktuella
EU-politiska frågor. Ett seminarium genomfördes även vid Sveriges EU-representation i
Bryssel och Sieps ambition är att fler
forskningsresultat ska presenteras på plats i
Bryssel. Seminarierna utgör en väsentlig del av
Sieps verksamhet där forskningsresultat som
framkommit i rapporter och analyser
presenteras, diskuteras och analyseras. Paneldeltagarna vid seminarierna är forskare,
beslutfattare, representanter för intresseorganisationer och högre tjänstemän.
I Sieps uppdrag ingår att göra forskning,
analys och andra underlag tillgängliga för
beslutsfattare på olika nivåer. Medlen för att nå
Sieps målgrupper är publikationer, seminarier,
webbplatsen med nedladdningsbara publikationer samt att nå ut via media. Under 2012
fortsatte Sieps satsning på spridning av
rapporter, analyser och andra underlag. Direktutskick av publikationer utgör en viktig del i
detta.
Sieps har även uppdraget att delta i
internationellt forskningsutbyte och har under
året ytterligare utvecklat sitt deltagande i både
nationella och internationella nätverk kring
Europaforskning. Genom deltagande i dessa
nätverk sprider Sieps svensk forskning i andra
länder och för in resultat från europeisk
forskning i det svenska offentliga samtalet.
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Sieps har integrerat ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Bland annat har
andelen kvinnliga forskare vid Sieps ökat. Vidare
kan konstateras att bland ledamöterna i Sieps
insynsråd är det samma antal män och kvinnor.
12.2.2 Analys och slutsatser
Forsknings- och publikationsverksamheten har
varit på en fortsatt hög nivå. Det är positivt att
åtgärder för kvalitetssäkring vidmakthålls, vilket
är betydelsefullt för Sieps trovärdighet.
Myndighetens prestationer i form av publikationer, remissvar, utskick av publikationer,
seminarier samt antal unika besökare på
webbplatsen har hållit sig på en hög nivå under
2012 och är i paritet med föregående år.
Sammantaget kan konstateras att med samma
resurstilldelning har nivån på de prestationer
som myndigheten utfört motsvarat eller ökat i
jämförelse med 2011.
Den huvudsakliga effekten av Sieps verksamhet är att mycket av den forskning kring EU
samt publicering av forskningsresultat som Sieps
bidrar till annars inte skulle ha kommit till stånd
i Sverige. Vidare kan konstateras att den forskning som sker inom Sieps och de forskningsrapporter som Sieps beställer från forskare vid
universitet och högskolor förstärker och berikar
kunskapen kring EU i Sverige. Ytterligare en
effekt är det genomslag som verksamheten har i
media. Under 2012 har Sieps rapporter och
företrädare för myndigheten fått god uppmärksamhet i media. Seminariedeltagarnas
utvärderingar pekar också på en hög grad av uppskattning från det breda spektrum av deltagare
som Sieps seminarier har.
Regeringen bedömer att Sieps framgångsrikt
har genomfört de uppdrag som regleras i
instruktionen för myndigheten och att de målsättningar som gäller har uppfyllts.
12.2.3 Resultat avseende EU-information
Regeringen avsatte budgetåret 2012 medel för
EU-information för att ge stöd till olika aktörer i
syfte att stimulera ett mångsidigt offentligt
samtal kring EU:s framtidsfrågor. Förordningen
(2012:409) om statsbidrag för verksamhet som
belyser EU:s framtidsfrågor ligger till grund för
att ge statsbidrag i detta syfte. Förordningen
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trädde i kraft den 15 juli 2012 och Ungdomsstyrelsen utsågs till att fördela statsbidragen.
Det är regeringens långsiktiga ambition att
fler svenska medborgare ska erhålla anställning
inom EU:s institutioner. Regeringen beslutade
därför att under budgetåret 2012 avsätta medel
för EU-information för kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskaperna om
EU:s institutioner som arbetsgivare. Medlen
användes även till att informera om hur
rekryteringen via uttagningsprov till EU:s
institutioner går till eftersom dessa prov är den
främsta källan till nyrekrytering till unionens
institutioner. Uppdraget genomfördes under
2012 av Kompetensrådet för utveckling i staten,
Krus, och har från den 1 januari 2013 överförts
till den nya myndigheten Universitets- och
högskolerådet.
Genom finansiering av medel under
utgiftsområde 16, anslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet har
åtgärder vidtagits även på andra områden när det
gäller kommunikation kring EU-frågor. Gemensamma aktiviteter har ägt rum inom ramen för
det så kallade förvaltningspartnerskapet mellan
regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet. Syftet med partnerskapet är att öka
kunskapen om och engagemanget för EUfrågor, skapa synergier mellan medlemsstaternas
och EU-kommissionens åtgärder samt samordna
kommunikationsinsatser. I Sverige har utbildningsinsatser genomförts för gymnasielärare i
samhällskunskap och skolledare. Inom ramen
för verksamheten genomfördes att antal insatser
under 2012. Ytterligare en insats avseende EUkommunikation gäller EU:s program Ett Europa
för medborgarna.
12.2.4 Analys och slutsatser
När det gäller statsbidraget för verksamhet som
belyser EU:s framtidsfrågor kan regeringen
konstatera att ansökningsintresset var stort
under 2012. Totalt söktes medel som översteg
tillgängliga resurser och många projektförslag
var av god kvalitet. De av Ungdomsstyrelsen
beviljade medlen tillfaller under 2012 ett
balanserat urval av tankesmedjor och intresseorganisationer och omfattar totalt sju projekt. I
enlighet med regeringens ambition belyses EU:s
framtida utmaningar från olika utgångspunkter
och perspektiv.
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De medel som ställts till förfogande under
budgetåret 2012 för information och kunskapshöjande insatser när det gäller rekrytering till
EU:s institutioner och organ kompletterar på ett
bra sätt de förberedelse- och utbildningsinsatser
som sedan tidigare på regeringens uppdrag
genomförts för att förstärka möjligheterna för
svenska medborgare att bli antagna via uttagningsproven. Regeringen kan konstatera att de
medel som har avsatts för detta syfte har under
2012 på ett kostnadseffektivt sätt använts för
spridning av information till relevanta
målgrupper.
Avseende genomförandet av EU-utbildning
för lärare i samhällskunskap samt skolledare
inom ramen för förvaltningspartnerskapet
fattade regeringen 2009 beslut om att ge
Internationella Programkontoret för utbildningsområdet (IPK) uppdraget att genomföra
insatsen. I denna deltog mellan åren 2009–2012
cirka hälften av Sveriges gymnasieskolor i
aktiviteterna. Totalt 1 400 lärare, 120 skolledare
och 116 s.k. skolambassadörer genomgick en
särskild utbildning. En extern utvärdering
genomfördes under 2012 med positivt resultat
när det gäller insatser och resultat. Vad gäller
EU:s program Ett Europa för medborgarna gav
regeringen under 2012 Ungdomsstyrelsen uppdraget att vara nationell kontaktpunkt för
programmet.
Regeringen gör den samlade bedömningen att
de insatser som genomförts 2012 när det gäller
information och kommunikation kring EUfrågor har bidragit till att höja kunskaps- och
medvetandenivån i Sverige kring dessa frågor.

12.3

Politikens inriktning

En majoritet av de frågor som ryms inom
samhällspolitiken har en EU-dimension.
Politiska processer på EU-nivå påverkar det
offentliga samtalet och den
politiska
diskussionen i Sverige.
En viktig del i detta och i en demokrati är att
det finns underlag för en aktiv och initierad
dialog i EU-politiska frågor där olika perspektiv
och visioner om EUs framtida utveckling kan
föras fram. I denna är det viktigt att det förs en
debatt även kring de av medborgarnas vardagsfrågor som har anknytning till EU.

Det är också av vikt att forskning och analys
kring de långsiktiga politiska problemställningarna bedrivs och kan bli en del av det
offentliga samtalet. Det gäller såväl på nationell
nivå som i överväganden kring Sveriges EUpolitik och de vägar som Sverige bör förorda för
unionens långsiktiga utveckling. I sammanhanget är det också värdefullt med kunskaper
om hur EU:s gemensamma institutioner
fungerar och deras betydelse för medborgarna.
Även den kris beträffande samhällsvärderingar
som kan observeras i delar av unionen måste
hanteras.
Regeringen vill därför även under 2014 på
olika sätt bidra till att det finns en god kunskapsgrund kring EU och att det kan föras ett
initierat, mångfasetterat och livligt offentligt
samtal kring EU-politiska överväganden.
Svenska institutet för europapolitiska studier

Forskningen och spridningen av resultaten
Svenska institutet för europapolitiska studier
(Sieps) spelar en viktig roll genom sina forskningsbaserade analyser och seminarieverksamheten. EU står inför många utmaningar
under det kommande decenniet. Frågan om den
europeiska integrationens framtida utveckling är
ständigt aktuell och har fått ny näring av
ekonomiska utmaningar i euro-området. I
diskussionerna om EU:s framtid ingår även
frågor som grundläggande rättigheter, legitimitet
och de nationella parlamentens roll. Att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler
jobb inom EU är en pågående och långsiktig
utmaning och inbegriper en utveckling av den
inre marknaden, behov av ökad frihandel samt
en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.
Klimatpolitiken kommer inom överskådlig
framtid att stå i fokus för initiativ på EU-nivå,
till viss del kopplat till energifrågorna. EU är en
aktör på den världspolitiska arenan och externa
relationer är av växande betydelse. Det är
regeringens ambition att inriktningen på
forsknings- och analysverksamheten vid Sieps
ska ligga i linje med behovet av en initierad
belysning av dessa problemställningar, ge
regeringen och andra beslutfattare underlag för
överväganden samt lägga grund för ett offentligt
samtal i dessa frågor. Regeringen lägger vidare
vikt vid att Sieps även fortsättningsvis har en hög
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målsättning när det gäller spridning, bl.a. genom
publikationer och seminarier.
EU-utbildningar
Regeringen har från 1 januari 2013 givit Sieps i
uppgift att tills vidare tillhandahålla EU-utbildningar riktade till tjänstemän i statsförvaltningen
som en del i den långsiktiga kompetensförsörjningen på EU-området. Utbildningarna
ges såväl i form av fasta utbildningar som
utbildningar som är anpassade och utformade
för den enskilda myndighetens behov.
Kommunikationsinsatser på EU-området

EU:s framtidsfrågor och grundläggande värden
Regeringen avsätter medel från anslaget för att
ge stöd till olika aktörer. Det är regeringens
ambition att EU:s framtida utmaningar ska
belysas från olika utgångspunkter och perspektiv
så att olika handlingsalternativ formuleras. Syftet
är att stimulera ett offentligt samtal kring EU:s
framtidsfrågor och hur medborgarnas delaktighet i EU:s beslutsprocesser kan fördjupas.
Ungdomsstyrelsen kommer även under 2014 att
ha regeringens uppdrag att fördela statsbidrag i
enlighet med förordningen om statsbidrag för
verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor.
Regeringen avser vidare att genomföra insatser
för att öka medvetenheten hos unga kring EU,
dess historia och grundläggande värden.
Rekrytering till EU:s institutioner
EU:s gemensamma institutioner rekryterar och
anställer varje år hundratals personer. En ny och
mer ambitiös rekryteringsprocedur har införts
fr.o.m. 2010. Det finns ett behov för
nyrekrytering av svenskar till dessa institutioner.
Det har sin grund i att många svenska
medborgare som nu arbetar i institutionerna
kommer att pensioneras inom det närmaste
decenniet. Inom ramen för EU-informationen
avser regeringen att även under 2014 använda
medel inom anslaget för att genom särskilda
informationsinsatser höja kunskapsnivån i
Sverige kring rekryteringsvägar till EU:s
institutioner. Universitets- och högskolerådet
har regeringens uppdrag att genomföra detta och
även att anordna utbildning för intresserade
inför de uttagningsprov som ingår i
rekryteringsprocessen för arbete inom EU:s
institutioner.
96

Förvaltningspartnerskapet
Regeringen avser att genomföra insatser för att
informera om valet till Europaparlamentet 2014.
Det sker inom ramen för förvaltningspartnerskapet som syftar till att öka kunskapen
om och engagemanget för EU-frågor. Verksamheten bedrivs av Ungdomsstyrelsen och
Universitets- och högskolerådet. Medel från
anslaget avsätts för detta syfte. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och
EU:s medlemsländer. Insatser för att informera
om Europaparlamentsvalet 2014 genomförs även
inom ramen för regeringens demokratipolitik (se
vidare utgiftsområde 1, anslaget 6:1 Allmänna
val och demokrati).

12.4

Budgetförslag

12.4.1 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EUinformation
Tabell 12.1 Anslagsutveckling 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EU-information
Tusental kronor

2012

Utfall

18 828

2013

Anslag

19 104

2014

Förslag

20 406

2015

Beräknat

17 661

2

2016

Beräknat

17 944

3

2017

Beräknat

18 329

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

152
17 640

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 17 443 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 17 444 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 17 444 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Svenska institutet för
europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.
Anslaget får användas för kommunikationsinsatser på EU-området. Anslaget får användas
för utgifter för att medfinansiera medel från EU.
Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
och den administration som föranleds av detta.
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Kompletterande information

Bestämmelser om statsbidraget finns i
förordningen (2012:409) för verksamhet som
belyser EU:s framtidsfrågor. Medfinansiering av
medel från EU gäller i enlighet med ett avtal med
Europeiska kommissionen om att ekonomiska
bidrag får användas inom kommissionsprogrammet Förvaltningspartnerskapet.

Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2015

2016

2017

19 104

19 104

19 104

19 104

573

888

1 317

-3 000

-3 048

-3 113

1 000

1 013

1 029

1 051

-28

-28

-29

-29

20 406

17 661

17 944

18 329

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

330

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

I enlighet med 2013 års ekonomiska vårproposition (2012/13:100) förs 1 000 000 kronor
som avser tillhandahållande av utbildningar i
ämnen rörande Europeiska unionen, som en del
av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
från det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning uppförda anslaget 1:1
Statskontoret till anslaget 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EU-information.
Regeringen föreslår att 20 406 000 kronor
anvisas under anslaget 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EU-information för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 17 661 000 kronor, 17 944 000 kronor
respektive 18 329 000 kronor.

2014

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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I.I

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de
Stockholmsbaserade ambassadörerna per den 1 augusti 2013

I. Beskickningar
(sidoackrediteringar inom parentes)
Abu Dhabi
(Doha, Manama)
Abuja
(Accra, Banjul, Lomé, Porto Novo)
Addis Abeba
(Djibouti)
Alger
Amman
Ankara
Astana
Athen
Bagdad
Baku2)
Bamako
(Niamey, Nouakchott, Ouagadougou)
Bangkok
(Manila, Rangoon, Vientiane)
Belgrad
(Podgorica)
Berlin
Bern
(Vaduz)
Bogotá D.C.
(Caracas, La Paz, Quito,)
Brasilia
Budapest
Buenos Aires
(Asunción, Montevideo)
Bukarest
Canberra
(Apia, Funafuti, Nuku`alofa, Suva, Honiara,
Port Moresby, Port Vila, Södra Tarawa, Yaren,
Wellington)
Chisinau
Damaskus
(Beirut)
Dar es Salaam
(Antananarivo)
Dhaka
Doha2)
Guatemala
(San Salvador, Tegucigalpa, San José,
Managua, Panamà)
Haag
(Luxemburg)

Hanoi
Harare
(Lilongwe, Port Louis)
Havanna
Helsingfors
Islamabad
Jakarta
(Dili)
Jerevan2)
Kabul
Kampala
(Kigali)
Kairo
Khartoum
(Juba, N’Djamena)
Kiev
Kigali1)
Kinshasa
(Bangui, Brazzaville, Bujumbura, Libreville,
Malabo, Yaoundé)
Kuala Lumpur
Köpenhamn
La Paz1)
Lissabon
(Bissau, Praia)
London
Luanda
(Sao Tomé, Príncipe)
Lusaka
Madrid
(Andorra la Vella)
Maputo
(Mbabane)
Mexico
Minsk
Monrovia
Moskva
Nairobi
(Moroni, Victoria)
New Delhi
(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé)
Nicosia
Oslo
Ottawa
Ouagadougou1)
Paris
(Monaco)
Peking
(Ulan Bator)
5

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1

Phnom Penh
Prag
Pretoria
(Gaborone, Maseru, Windhoek)
Pristina1)
Pyongyang
Rabat
Reykjavik
Riga
Riyadh
(Muscat, Kuwait, Sana'a)
Rom
(San Marino)
Santiago de Chile
(Lima)
Sarajevo
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

3.

4.

5.

bemyndigar regeringen att för 2014–2021
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
som uppgår till högst 2 915 000 000 kronor
för att finansiera Statens järnvägars
obligationsportfölj (avsnitt 3.6.4),
bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till
en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst
100 000 000 kronor, dels får ta upp lån i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor
(avsnitt 3.6.6),
bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om en kredit i Riksgäldskontoret som
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår
till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av
likviditet i samband med inrättande av nya
myndigheter (avsnitt 4.5.3),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga
budgetprocessen ingå avtal för utveckling
och underhåll av statens informationssystem för budgetering, hantering av
dokument och uppföljning som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 45 000 000 kronor
2015–2018 (avsnitt 4.5.4),
bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om en kredit i Riksgäldskontoret som
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår

till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov
av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt
5.5.2),
6.

godkänner investeringsplanen för Statens
fastighetsverk för 2014–2016 (avsnitt
9.5.1),

7.

bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Statens fastighetsverk får ta upp lån i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
gjord upplåning uppgår till högst
12 800 000 000 kronor för investeringar i
fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1),

8.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal
om underhåll av bidragsfastigheter som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
30 000 000 kronor 2015 (avsnitt 9.5.2),

9.

godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2014–2016 (avsnitt 9.5.3),

10. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Fortifikationsverket får ta upp lån i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
gjord upplåning uppgår till högst
11 500 000 000 kronor för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler (avsnitt
9.5.3),
11. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning, när det gäller anslag
som står till regeringens disposition, enligt
följande uppställning:
11

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Riksrevisionen föreslår att riksdagen
12. bemyndigar Riksrevisionen att för 2014 ta
upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
15 000 000 kronor (avsnitt 11.5.1),

13. för budgetåret 2014 anvisar ett ramanslag
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning för Riksrevisionen
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Statskontoret

88 942

1:2

Kammarkollegiet

70 313

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen

46 110

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

1:6

Finanspolitiska rådet

9 469

1:7

Konjunkturinstitutet

60 536

1:8

Ekonomistyrningsverket

113 832

1:9

Statistiska centralbyrån

550 383

2 443
11 764 000

1:10 Bidragsfastigheter

334 500

1:11 Finansinspektionen

417 259

1:12 Riksgäldskontoret

303 512

1:13 Bokföringsnämnden

9 627

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter

2 370

1:15 Riksrevisionen
1:16 Finansmarknadsforskning
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
Summa

12

310 732
29 984
7 150
14 121 162
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2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

2.1

Omfattning

Strukturen på utgiftsområdet har förändrats i
denna budgetproposition, främst med syfte att
lyfta fram och samla redovisningen av finansmarknaden.
Även när det gäller den statliga förvaltningsoch arbetsgivarpolitiken har ambitionen varit att
bättre samla dessa båda näraliggande områden.
En följdkonsekvens av detta är bl.a. att detta
inledande avsnitt 2 renodlats till att främst avse
övergripande budgetmässiga och ekonomiska
uppgifter. Vidare har antalet avsnitt blivit färre
och ordningsföljden avsnitten emellan har
ändrats till följande:
2 Utgiftsområdet
3 Finansmarknaden
4 Statlig förvaltningspolitik
5 Statliga arbetsgivarfrågor
6 Offentlig upphandling
7 Statistik
8 Prognos- och uppföljningsverksamhet
9 Fastighetsförvaltning
10 God redovisningssed
11 Riksrevisionen
12 Vissa medlems- och garantiavgifter
I likhet med tidigare år redovisas statsförvaltningens utveckling i en bilaga.
Det tidigare avsnittet Kapitalhöjning i
Europeiska investeringsbanken har slopats i
denna budgetproposition, då det saknas budgetförslag för 2014.
Innehållet i utgiftsområdet är i övrigt i stora
drag oförändrat.

En mindre förändring har skett till följd av
riksdagens beslut om ändring av de ändamål och
verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdet där värdegrundsarbete i statsförvaltningen och uppgiften att tillhandahålla EUutbildningar förts till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse (prop. 2012/13:100, bet. 2012/13:KU32,
rskr. 2012/13:264).
Vidare föreslås i denna proposition vissa
anslagsmedel flyttas till utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Några få anslagsändamål har preciserats, men
anslagsbenämningar och nomenklatur är oförändrade.
Även utgiftsområdets anslagsfinansierade
innehåll är oförändrat i realekonomiska termer.
Huvuddelen, cirka 84 procent, är transfereringar
via utgifter för statliga tjänstepensioner, finansmarknadsforskning, avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter samt internationella medlemsavgifter. Resterande utgörs i huvudsak av
myndigheternas verksamhetsutgifter och mindre
än en procent utgörs av investeringar.
Utgiftsområdet omfattar avslutningsvis ett
femtontal
förvaltningsmyndigheter
under
regeringen, ett tiotal nämnder m.m. och Riksrevisionen under riksdagen. Under 2012 inrättades Statens servicecenter och Kompetensrådet för utveckling i staten upphörde.
Majoriteten av dessa myndigheter räknas till området Allmän förvaltning enligt Nationalräkenskapernas
internationellt
jämförbara
COFOG-indelning (Classification of Functions
of Government).
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Statskontoret

86

93

94

89

89

91

93

1:2 Kammarkollegiet

61

70

68

70

72

73

76

1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen

40

45

48

46

47

47

48

2

2

2

2

2

2

2

11 271

11 475

11 420

11 764

11 930

12 214

12 606

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
1:6 Finanspolitiska rådet

9

9

9

9

10

10

10

1:7 Konjunkturinstitutet

55

58

57

61

60

61

63

109

106

105

114

113

97

98

1:8 Ekonomistyrningsverket
1:9 Statistiska centralbyrån

559

540

524

550

549

554

566

1:10 Bidragsfastigheter

350

335

321

335

185

185

185

1:11 Finansinspektionen

306

343

328

417

456

496

507

1:12 Riksgäldskontoret

291

313

298

304

307

312

318

11

11

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

322

302

301

311

315

320

327

30

30

29

30

30

31

31

6

7

7

7

7

7

7

2 530

2 517

0

0

0

0

16 274

16 081

14 121

14 184

14 513

14 950

1:13 Bokföringsnämnden
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
1:15 Riksrevisionen
1:16 Finansmarknadsforskning
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s
tillsynsmyndigheter
Äldreanslag
2013 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1

13 511

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Kommentarer kring anslagsutfall

Kommentarer kring budgetförslaget för 2014

Som framgått av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2012 (skr. 2012/13:101),
uppgick utfallet för utgiftsområdet till
13 511 miljoner kronor, vilket var 152 miljoner
kronor (1 procent) högre än vad som anvisades i
statens budget och 640 miljoner kronor
(5 procent) högre än 2011. Utgiftsområdets sex
största anslag, främst anslaget 1:5 Statliga
tjänstepensioner m.m., förklarar merparten av
utfallet.
Halvårsutfallet 2013 uppgår till 9 295 miljoner
kronor, vilket är 2 546 miljoner kronor högre än
motsvarande period föregående år och motsvarar
57 procent av anvisade medel. De högre
utgifterna beror främst på en engångsutbetalning
till Europeiska investeringsbanken (EIB) i
februari på 2 517 miljoner kronor.

Ramen för utgiftsområdet föreslås minska med
ca 2 153 miljoner kronor mellan 2013 och 2014.
Det är 277 miljoner kronor mindre än den
minskning med 2 430 miljoner kronor som
beräknades för 2014 i budgetpropositionen för
2013. Den absoluta merparten (2 530 miljoner
kronor) beror på bortfallet av den engångsvisa
kapitalhöjningen i EIB 2013.
För 2014 beräknas anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. öka med ytterligare 102 miljoner
kronor utöver de 187 miljoner kronor som
beräknades för 2014 i budgetpropositionen för
2013. Merparten är hänförliga till uppskrivna
volymantaganden baserade på utfallet 2013.
Samtidigt har en nedskrivning skett till följd av
ändrade makroekonomiska förutsättningar
(lägre prisbasbelopp). Vidare har en teknisk
justering om 100 miljoner kronor under posten
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Övrigt gjorts för att kompensera för att en
ofinansierad räntekostnad belastade anslagskrediten 2012.
Den planenliga minskningen av anslaget
1:10 Bidragsfastigheter med 150 miljoner kronor
2014 skjuts ännu ett år fram i tiden. Finansiering
sker genom att Statens fastighetsverk betalar in
delar av sitt balanserade resultat.
För att stärka förutsättningarna för Finansinspektionen att bidra till ett väl fungerande
finansiellt system föreslog regeringen i samband
med budgetpropositionen för 2012 att ökade
resurser motsvarande 103 miljoner kronor skulle
tillföras under perioden 2012–2014. Bakgrunden
var att kraven på Finansinspektionen ökat.
Regeringens bedömning kvarstår och satsningen
bör därför utvidgas. Därför föreslår regeringen
att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs 2014–
2016. Genom förstärkningen förbättras Finansinspektionens förutsättningar att ytterligare
svara upp mot de höga ambitioner regeringen
har.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
1:11 Finansinspektionen ökas med 65 miljoner
kronor 2014. År 2015 beräknar regeringen att
anslaget ökas ytterligare med 33 miljoner kronor
och 2016 med ytterligare 33 miljoner kronor.
Utgiftsområdet och anslaget 1:12 Riksgäldskontoret renodlas genom att 15,2 miljoner
kronor per år i provisionskostnader förs till
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.
Anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån minskas
med 5 miljoner kronor när SCB:s tidsbegränsade
tillskott för statistikförbättringar 2011–2013
upphör planenligt. Ytterligare ett år återstår av
SCB:s tidsbegränsade tillskott på 7 miljoner
kronor per år under 2012–2014 för kvalitetshöjande åtgärder. SCB tillförs vidare 0,9 miljoner
kronor 2014 för genomförande av förstudie av
statistik inom ramen för cirkulär migration.
Finansiering sker från anslag 1:3 Migrationspolitiska
åtgärder
under
utgiftsområde
8 Migration.
Utgiftsområdet och anslaget 1:1 Statskontoret
minskar med motsvarande 6 miljoner kronor för
värdegrundsarbete i statsförvaltningen och för
uppgiften att tillhandahålla EU-utbildningar,
som förts till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Anslaget ökar med 1 miljon kronor mot bakgrund av att rektorerna vid statliga universitet
och högskolor omfattas av regeringens chefs-

utvecklingsprogram. Anslaget minskas med
1 miljon kronor för s.k. concours samt nordisk
och europeisk utbytestjänstgöring, som förts till
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. För inrättandet av ett nytt myndighetsregister 2014 beräknas 0,5 miljon kronor
mindre än för 2013.
Anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket ökas
med 3 miljoner kronor 2014, med 2 miljoner
kronor 2015 och 1,5 miljoner kronor 2016 när
ESV:s nuvarande uppdrag kring OpenPeppol
förlängs till 2016. Ökningen finansieras till
hälften genom att anslaget 1:2 Kammarkollegiet
minskas. Resterande finansiering sker genom att
anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikationer m.m. under utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas.
Anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket ökas
vidare med 1,5 miljoner kronor 2014 för genomförandet av regeringsuppdraget att stödja det
fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter.
Anslaget 1:13 Bokföringsnämnden minskas
med 2 miljoner kronor när tidsbegränsade
(2011–2013) medel för nya redovisningsregelverk upphör planenligt.
Anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet ökas med
1 miljon kronor för att finansiera merkostnaden
av de internationella experter som knyts till den
översyn av myndigheten och dess verksamhet
som planeras ske under 2014.
Utöver en teknisk justering av statliga tjänstepensioner består posten Övrigt i nedanstående
härledningstabell av två andra delar. Det rör sig
dels om en minskning av ett tiotal förvaltningsanslag med drygt 2 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
genomförs i statsförvaltningen, dels de sista
effekterna av 2009 års övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning, där tre förvaltningsanslag (avseende Riksgälden, ESV och Riksrevisionen) ökas med ca 1,8 miljoner kronor per
år fr.o.m. 2014. I övriga delar har effekterna
fasats ut under tidigare år.
Tre anslag föreslås vara nominellt oförändrade
(1:4 Arbetsgivarpolitiska
frågor,
1:14 Vissa
garanti- och medlemsavgifter och 1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter). Samtidigt föreslås att fyra anslag endast
bör påverkas av pris- och löneomräkning m.m.
(1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budget-
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processen, 1:6 Finanspolitiska rådet, 1:16 Finansmarknadsforskning och 1:15 Riksrevisionen).

2.3

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017. UO2
Samhällsekonomi och finansförvaltning

De båda målen för utgiftsområdet redovisas
numera i avsnitt 3.1.1 och 4.2. Resultat med
tillhörande indikatorer och bedömningsgrunder
redovisas i efterföljande avsnitt.
Politikens inriktning för utgiftsområdets båda
mål redovisas i avsnitt 3.2 och 4.4.
Riksrevisionens iakttagelser avser dåvarande
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
som fick revisionsberättelse med reservation för
2012 (se vidare avsnitt 5.3.4 och Årsredovisning
för staten 2012, skr. 2012/13:101 avsnitt 2.4.2,
bet. 2012/13:FiU33, rskr. 2012/13:298). Av
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten
2012 framgår även de rapporter inom
effektivitetsrevision som berört utgiftsområdet.
Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport
om statliga myndigheters skydd mot korruption
har
överlämnats
till
riksdagen
(skr. 2012/13:167).
Riksrevisionen har vidare lämnat revisionsrapporter avseende Kammarkollegiets årsredovisning och förvaltning av Allmänna arvsfonden 2012 samt uppmärksammat brister i
intern styrning och kontroll inom Statens
servicecenter, i Statistiska centralbyråns interna
kontroll av bearbetningsprocessen (avsnitt 7.3.1)
och i Statens fastighetsverks direktupphandlingsprocess.
I avsnitt 4.4 kommenteras Riksrevisionens
tidigare iakttagelser avseende effekter av s.k.
enmyndighetsreformer och riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294).
Riksrevisionen granskar för närvarande bl.a.
skattekontroll av myndigheter och kommuner,
hanteringen av myndighetsbeslut som överklagats samt förvaltningen av förvalsalternativet i
premiepensionssystemet.

Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

16 274

16 274

16 274

16 274

48

73

106

151

-2 468

-2 596

-2 584

-2 588

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-17

94

171

415

Volymer

230

385

592

740

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

-21

-21

-22

-17

76

-24

-24

-24

14 121

14 184

14 513

14 950

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Utgiftsområdet motsvarar 1–2 procent bl.a. av
summan av utgiftsområden, av takbegränsade
utgifter och antalet statsanställda. I andra
avseenden svarar utgiftsområdet för en högre
andel, bl.a. avseende avgiftsfinansierad verksamhet. Merparten av förvaltningsutgifterna för
utgiftsområdets myndigheter (drygt 7 miljarder
kronor) och drygt hälften av utgiftsområdets ca
4 300 anställda finansieras av avgifter och andra
ersättningar från främst inomstatlig uppdragsverksamhet, intäkter som myndigheterna själva i
huvudsak disponerar.
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3 Finansmarknaden

3.1

Omfattning

Detta avsnitt innehåller bl.a. en bedömning av
situationen på den svenska finansmarknaden och
en redogörelse för politikens inriktning inom
området. Vidare återfinns följande områden:
–

Finansinspektionen (3.3),

–

Riksgäldskontoret (avsnitt 3.4),

–

Finansmarknadsforskning (avsnitt 3.5) och

–

Budgetförslag inkl. vissa krediter (avsnitt
3.6).

3.1.1

Mål för finansmarknadsområdet

Riksdagen har beslutat (prop. 2012/13:1,
utg.omr. 2,
bet. 2012/13:FiU2,
rskr. 2012/13:132) om följande mål för det
finansiella systemet:
–

Ett stabilt finansiellt system som präglas av
högt förtroende med väl fungerande
marknader som tillgodoser hushållens och
företagens behov av finansiella tjänster
samtidigt som det finns ett högt skydd för
konsumenter.

–

Statens finansförvaltning ska bedrivas
effektivt och kostnaderna för statsskulden
ska minimeras på lång sikt med beaktande
av riskerna i förvaltningen.

3.1.2

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Finansinspektionen och Riksbanken m.fl.
redovisar löpande indikatorer m.m. som belyser
utvecklingen inom området. Därutöver redovisas
regelbundet indikatorer om utvecklingen internationellt från bl.a. EU, OECD och Internationella valutafonden (IMF). Riksgäldskontoret redovisar statsskuldens utveckling och
underlag för utvärdering av statsskuldsförvaltningen.
Indikatorerna syftar till att ge en bild av det
finansiella systemets funktion och dess utveckling samt identifiera potentiella risker etc.
Under 2014 avser regeringen att överlämna en
särskild resultatskrivelse till riksdagen för 2012
och 2013 avseende målet för det finansiella
systemet enligt riksdagens tillkännagivande
(prop. 2011/12:1,
bet. 2011/12:FiU2,
rskr. 2011/12:104).
I avsnitt 3.3 och 3.4 är utgångspunkten för
indikatorerna de övergripande målen för Finansinspektionen och Riksgäldskontoret.
3.1.3

Analys och slutsatser

Både Riksbanken och Finansinspektionen gör
bedömningen att den finansiella stabiliteten är
god. Riksbanken konstaterar att de svenska
storbankerna i dagsläget är finansiellt starka,
men att de behöver mer motståndskraft på sikt.
Skuldkrisen i euroområdet utgör alltjämt en
risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. En
långvarig recession i euroområdet kan leda till att
17
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kreditförlusterna stiger i de svenska storbankerna och att deras intjäningsförmåga minskar.
Om svensk ekonomi skulle drabbas av en
betydande konjunkturförsämring kan även
svenska bostadspriser sjunka, vilket relativt
snabbt kan leda till minskad konsumtion på
grund av hushållens höga skuldsättning. Detta
riskerar i sin tur att leda till ytterligare negativa
konsekvenser för tillväxten och den finansiella
stabiliteten, viket kan orsaka ytterligare kreditförluster i banksystemet.
Det svenska banksystemet är stort i förhållande till den svenska ekonomin och risken för
spridningseffekter är hög om någon av de större
bankerna drabbas av oväntat stora kreditförluster. Det innebär i sin tur att ett statligt
ingripande kan bli nödvändigt vid en finansiell
kris.
Det är viktigt att bankerna och övriga kreditinstitut ökar sin motståndskraft genom att
säkerställa att de klarar av att möta högre kapitaltäckningskrav och minska sina likviditetsrisker.
Till detta kommer att de större, mer systemviktiga bankerna bör förbereda sig på att klara
ännu högre kapitalkrav.
Finansinspektionen framhåller att fokus på
livbolagen och tjänstepensionskassorna har ökat,
eftersom många av dem är pressade på grund av
rådande ränte- och marknadsläge. Insatser har
vidtagits för att dessa institut ska kunna leva upp
till sina åtaganden gentemot försäkringstagarna.
Finansinspektionens bolåneundersökning från
2013 visar att belåningsgraderna minskat för
första gången på tio år och att andelen hushåll
med nya lån som överstiger 85 procent av
bostadens marknadsvärde, det s.k. bolånetaket,
mer än halverats sedan 2009. Få hushåll tar lån
över bolånetaket. Undersökningen visar också
att hushåll med belåning över bolånetaket
amorterar och att nio av tio hushåll amorterar på
lån med en belåningsgrad som överstiger
75 procent.
Samtidigt visar Finansinspektionens stickprovsundersökning att det enbart är fyra av tio
med en belåningsgrad lägre än 75 procent som
amorterar. Det är därför viktigt att följa upp
vilka risker som den svaga amorteringsviljan kan
medföra på längre sikt.
Utifrån stresstester drar Finansinspektionen
slutsatsen att de flesta hushåll som tagit ett nytt
bolån har god återbetalningsförmåga och är motståndskraftiga mot ränteuppgångar. Myndig-
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heten tolkar resultaten som att de svenska
bolånen inte hotar den finansiella stabiliteten.
En viktig förutsättning för finansiell stabilitet
är att konsumenter har förtroende för finansmarknaden. För att ytterligare stärka
konsumentskyddet krävs därför fortsatta
insatser, bl.a. bör arbetet för ökad jämförbarhet
och transparens och mot oseriös finansiell
rådgivning fortsätta. Situationen inom finansmarknaden, samt insatser för stabilitet och stärkt
konsumentskydd behandlas också i olika delar av
Förslag till statens budget, finansplan m.m.
(avsnitt 1.8).

3.2

Politikens inriktning

3.2.1

Ramverk för finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet är en hörnsten för en väl
fungerande samhällsekonomi och därmed för
offentliga finanser, tillväxt, sysselsättning och
välfärd. En förutsättning för finansiell stabilitet
är även att konsumenter upplever trygghet på
finansmarknaden och har förtroende för de
finansiella företagen.
För att nå regeringens uttalade mål om
finansiell stabilitet måste situationer som kan
leda till finansiell instabilitet minimeras. Därför
behöver skyddsvallar och motståndskraft byggas
upp. Genom detta kan effekterna på den svenska
ekonomin av oron i omvärlden begränsas. Att
fortsätta säkerställa ett robust finansiellt system
med hänvisning till skuldkrisen är därför av stor
vikt.
Sverige har en förhållandevis stor banksektor,
vilket är en tillgång för att utveckla ett
omfattande utbud av finansiella tjänster för både
företag och hushåll. En omfattande banksektor
medför emellertid ökad sårbarhet i samband med
störningar i det finansiella systemet. Störningar
kan dock ha sin grund i institutens egna
beteenden.
Finansiella produkter och tjänster har stor
betydelse för den enskilde konsumentens privatekonomi. Ett stabilt och väl fungerande finansiellt system fyller därför flera viktiga samhällsfunktioner – främst genom att omvandla
sparande till investeringar, hantera risker och
förmedla betalningar.
Regeringen har utarbetat ett ramverk för
finansiell stabilitet som ska minska risken för att
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det finansiella systemet drabbas av allvarliga
problem. Det ska även hantera en eventuell
finansiell kris så att återverkningarna på tillväxt
och sysselsättning begränsas och eventuella
kostnader för skattebetalarna minimeras. Inom
ramverkets olika delar pågår kontinuerligt ett
arbete för att stärka det finansiella systemet. De
viktigaste delarna i ramverket är:
–

stärkta regelverk,

–

förbättrad tillsyn,

–

effektivt krishanteringssystem, och

–

förstärkt insättningsgaranti.

Nedan lämnas en redogörelse för de olika
delarna i ramverket.
Stärkta regelverk

Skärpta kapital- och likviditetskrav
Efter den finansiella krisen 2008 lade Baselkommittén fram Basel 3-paketet som innehåller
skärpta kapital- och likviditetskrav för banker. I
EU ska Basel 3-reglerna införas genom en EUförordning (Capital Requirements Regulation,
CRR)
och
ett
EU-direktiv
(Capital
Requirements Directive 4, CRD 4). Regeringen
lägger stor vikt vid detta arbete eftersom Sverige,
i förhållande till ekonomins storlek, har en stor
finansiell sektor med betydande verksamhet i
andra länder. Finansiell instabilitet kan således få
stora konsekvenser för den svenska ekonomin.
Regeringen har därför arbetat för att högre
kapitalkrav än de som anges som miniminivåer i
Basel 3 ska kunna införas på nationell nivå.
Efter nästan två års förhandlingar inom EU
nådde rådet och Europaparlamentet under våren
2013 en överenskommelse om utformningen av
det europeiska regelverket. I förhandlingarna
nådde Sverige betydande framgångar i de
viktigaste frågorna. Regeringen anser därmed att
överenskommelsen är en bra och väl avvägd
kompromiss mellan å ena sidan medlemsstaternas möjligheter att kunna ställa högre
kapitalkrav nationellt, och å andra sidan
önskemålet att värna den inre marknaden genom
enhetliga och gemensamma regler för alla banker
och andra kreditinstitut inom EU. Det nya
regelverket ska börja gälla den 1 januari 2014 då
EU-förordningen börjar tillämpas och EUdirektivet ska vara genomfört i nationell rätt.
Regeringen tillsatte i april 2012 en utredning

som ska ge förslag på hur det nya regelverket ska
genomföras i svensk rätt (dir. 2012:34). Utredningen har fått förlängd utredningstid
(dir. 2012:94 och dir. 2013:47) och ska redovisa
sitt uppdrag senast den 16 september 2013.
Regeringen avser att så snart som möjligt
presentera förslag till ändringar i den nuvarande
lagstiftningen i dessa delar.
Stärkta krav på samband mellan solvens och risker
i försäkringsbolag
Regeringen lägger stor vikt vid genomförandet
av det nya solvensregelverket för försäkringsföretagen (Solvens II-direktivet). Reformen
kommer att stärka konsumentskyddet, men även
främja stabiliteten på marknaden. Genom det
nya solvenssystemet skapas incitament för
försäkringsföretagen att mäta sina risker och
hantera dem på ett ändamålsenligt sätt. EUdirektivet syftar således till att skapa en
framåtblickande och riskorienterad reglering
som utgår från det enskilda företagets verksamhet. Direktivet antogs i slutet av 2009, och för
närvarande pågår förhandlingar i EU om detaljbestämmelserna till direktivet.
Fler insatser
Utöver arbetet med skärpta kapitalkrav och
solvensregler finns en omfattande reformagenda
inom EU som rör i princip alla övriga delar av
finansmarknaden. (se t.ex. avsnitt 3.2.2.)
Förbättrad tillsyn

Finansiell stabilitetspolitik
Finansiell stabilitetspolitik bedrivs i syfte att
motverka uppbyggandet av finansiella obalanser
och därmed risken för finansiella kriser. Till
skillnad från traditionell, institutspecifik tillsyn
fokuserar finansiell stabilitetspolitik på problem
före, under och efter en finanskris som hotar
stabiliteten i det finansiella systemet och därigenom den ekonomiska utvecklingen. De
instrument som används kan vara såväl strukturella som
cykliska.
De
strukturella
instrumenten fokuserar både på det finansiella
systemets struktur och på de faktorer som är
viktiga för hushåll och företag, som t.ex. hushållens belåningsgrad. De cykliska instrumenten
kan ändras i takt med att läget i ekonomin
förändras. Ett exempel är den s.k. kontracykliska
kaptialbufferten som kommer att introduceras i
och med genomförandet av EU:s nya kapital19
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täckningsdirektiv. Denna buffert ska byggas upp
när kreditvolymerna växer alltför fort. Bufferten
kan även minskas, t.ex. i händelse av kris, i syfte
att motverka en kreditåtstramning.
Instrument för att främja finansiell stabilitet
har en nära koppling till finansiell tillsyn, dvs.
Finansinspektionens ansvarsområde. Finansinspektionen har också vidtagit eller aviserat en
rad åtgärder inom ramen för finansiell stabilitetspolitik såsom höjda kapitaltäckningskrav och
riskvikter samt införande av bolånetak.
Regeringen anser att Finansinspektionen ska få
det huvudsakliga ansvaret för de nya verktygen
för finansiell stabilitet vilket bl.a. inkluderar ett
ansvar över den s.k. kontracykliska kapitalbufferten. Genom att lägga ansvaret för de nya
instrumenten på Finansinspektionen värnas en
ordning som ger insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande.
Regeringens bedömning är att den finansiella
stabilitetspolitiken har en nära koppling till
traditionell tillsyn, penningpolitik, finanspolitik
och krishantering. Vidare har den finansiella
krisen med tydlighet pekat på att det finns behov
av ett system där preventiva åtgärder och
operativt krishanteringsarbete kan hanteras
samlat. Det behövs således ett forum för att
samråda i dessa delar. Regeringen avser därför att
inrätta ett formaliserat finansiellt stabilitetsråd
där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret ingår.
En av rådets huvuduppgifter kommer att vara att
diskutera finansiella stabilitetsåtgärder och
utformningen
av
finansiella
stabilitetsinstrument. Rådet ska ge möjlighet till samråd
och informationsutbyte samt omfatta såväl
krisförebyggande arbete som eventuell krishantering. Rådet ska bygga på det befintliga
stabilitetsrådet som redan samarbetar i frågor
som rör finansiell stabilitet och krishantering.
Det nya rådet kommer att ledas av finansmarknadsministern och i övrigt bestå av myndighetscheferna för Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret. Rådet ska vara
ett forum för samråd och därmed inte fatta
beslut.
För att säkerställa insyn och möjlighet till
ansvarsutkrävande bör diskussionerna i det nya
rådet redogöras för i offentliga protokoll eller
någon annan form av offentlig kommunikation
som tydliggör deltagande myndigheters ställningstagande i de frågor som behandlats i rådet
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och som avser stabilitetsåtgärder som gäller för
hela den finansiella sektorn.
Finansinspektionen stärks
Regeringens ambitioner är höga när det gäller
omfattningen av och kvaliteten i den finansiella
tillsynen. För att stärka förutsättningarna för
Finansinspektionen att bidra till ett väl
fungerande
finansiellt
system
föreslog
regeringen i samband med budgetpropositionen
för 2012 att ökade resurser motsvarande 103 miljoner kronor skulle tillföras myndigheten under
perioden 2012–2014. Bakgrunden var att kraven
ökat på Finansinspektionen i fråga om bl.a. tillsyn, regelgivning och internationellt utvecklingsarbete.
Regeringens bedömning i fråga om Finansinspektionens resursbehov kvarstår och satsningen bör utvidgas ytterligare för att främja
utvecklingen av den finansiella tillsynen. Därför
föreslås även avseende åren 2014–2016 en satsning som sammantaget bör uppgå till 100 miljoner kronor. Genom insatsen förbättras Finansinspektionens förutsättningar att ytterligare
svara upp mot de höga ambitioner regeringen
har avseende gott konsumentskydd, finansiell
tillsyn och myndighetens utvidgade roll
avseende finansiell stabilitetspolitik.
Effektivt krishanteringssystem

Befintliga krishanteringsinstrument
Regeringens åtgärdspaket för att hantera finanskrisen 2008 utgjordes av den s.k. stabilitetsplanen. Arbetet med att ta fram planen gick
snabbt och effektivt, något som var viktigt inte
minst ur förtroendesynpunkt. En viktig bas för
framgången i krishanteringen var starka statsfinanser, relativt god finansiell stadga i svenska
finansiella företag, relativt gynnsamma yttre
förutsättningar, relevanta och snabba åtgärder
samt ett fungerande samarbete mellan de
svenska myndigheterna.
Inslagen i stabilitetsplanen utgjordes av höjd
ersättningsnivå inom insättningsgaranti, garantiprogram för medelfristig utlåning, kapitaltillskottsprogram, akut stöd till insolventa banker
och inrättande av en stabilitetsfond.
Vid en eventuell ny finansiell oro av sådan art
att oron sprider sig till den svenska marknaden
finns fortsatt möjlighet att snabbt vidta nöd-
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vändiga åtgärder med stöd av lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut.
Regeringen anser att stabilitetsavgiften i
framtiden bör utformas så att den på sikt kan
täcka statens direkta kostnader för att hantera
problem i ett enskilt institut eller för en
finansiell kris där fler än ett institut drabbas. Den
nuvarande avgiftsnivån kan i dagsläget vara för
låg för att svara upp mot detta mål. I jämförelse
med andra länder är den svenska avgiften
förhållandevis låg trots att Sverige har en relativt
stor finansiell sektor. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med förslag, som
innebär att stabilitetsfonden görs om från att
vara ett räntebärande konto på Riksgäldskontoret till att bli en riktig fond med finansiella
tillgångar. Nuvarande målnivå för fonden bör
också tas bort. Den närmare utformningen av
avgiftsnivåerna utreds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Valutareserven ska göra det möjligt att alltid
kunna köpa och sälja utländsk valuta i Sverige,
även i en krissituation. Detta är centralt för såväl
banker (kreditutbudet) som för hushåll och
företag (kreditefterfrågan). Riksbanken har
under de senaste åren kraftigt utökat valutareserven i ett par steg. Valutareserven har
tidigare tillhandahållits av Riksbanken utan att
kostnaden för att hålla den har belastat
marknadens aktörer. Kostnaden för att hålla en
stor valutareserv har därför drabbat skattebetalarna. Regeringen avser därför föreslå att det
i fortsättningen är branschen (bankerna m.fl.)
som finansierar kostnaden för en extra stor
valutareserv. Den närmare utformningen av förslaget utreds för närvarande inom Regeringskansliet.
Ramverk inom EU
EU-kommissionen presenterade i juni 2012 ett
förslag till EU-ramverk för hantering av banker,
andra kreditinstitut och värdepappersföretag i
kris. Direktivet syftar till att säkerställa att
myndigheter har trovärdiga verktyg för att
avveckla institut på ett sätt som minimerar spridningsrisker och samtidigt bibehåller tillgången på
grundläggande finansiella tjänster. Aktieägarna,
vissa borgenärer och banksektorn – genom
någon form av stabilitetsfond – ska bära kostnaderna för ett eventuellt omhändertagande av
en bank i kris. På så sätt ska incitamenten för ett
överdrivet risktagande, s.k. moral hazard,

minskas. Genom direktivet föreslår EUkommissionen åtgärder inom följande områden:
–

förberedande och förebyggande åtgärder,

–

åtgärder för tidigt ingripande,

–

avvecklingsåtgärder,

–

samordning av gränsöverskridande krishantering,

–

finansiering av kostnaderna för avveckling,
och

–
sanktioner.
Regeringen välkomnar initiativ på området
eftersom regeringen anser att det är viktigt att
säkerställa att alla EU:s medlemsstater har
möjlighet att agera snabbt och kraftfullt när det
behövs för att återställa förtroendet för det
finansiella systemet. För svensk del är det viktigt
att säkerställa viss flexibilitet i tillämpningen av
skuldnedskrivningsverktyget. Denna flexibilitet
har säkerställts i förhandlingarna i Europeiska
unionens råd. Förhandlingarna avslutades under
sommaren och trilogförhandlingarna med
Europaparlamentet har inletts och bedöms vara
avslutade före årsskiftet. Direktivet beräknas
vara genomfört i svensk rätt tidigast 2015.
Samarbete inom Norden och Baltikum
För att förbättra samordningen av det praktiska
internationella krisarbetet har Sverige undertecknat en överenskommelse med de nordiska
och baltiska länderna om att inrätta en internationell krishanteringsgrupp. Ett nordisktbaltiskt samarbetsavtal har ingåtts och därmed
har en första regional stabilitetsgrupp (NordicBaltic Stability Group, NBSG) bildats i Europa.
Gruppen bidrar till ett ökat samarbete mellan
myndigheterna i de för Sverige ur stabilitetssynpunkt viktigaste länderna. I arbetsgruppen
finns representanter för regeringar, centralbanker och tillsynsmyndigheter från de medverkande länderna. Under 2012 och 2013 har
Sverige varit ordförandeland för NBSG.
Återhämtnings- och avvecklingsplaner
The Financial Stability Board (FSB) tog hösten
2011 fram en lista med s.k. Global Systemically
Important Financial Institutions (G-SIFIs).
Listan består nu av 28 institut, där Nordea är det
enda svenska institutet på listan. Instituten på
listan ska bl.a. vara föregångare i avseendet att ta
fram återhämtnings- och avvecklingsplaner att
användas i händelse av kris. För att hantera detta
arbete avseende Nordea skapades Crisis
21
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Management Group Nordea (CMG Nordea) i
december 2011 med Sverige som ordförandeland. I CMG Nordea ingår företrädare för
centralbanker och tillsynsmyndigheter i de
länder där Nordea bedriver större verksamhet.
Ett antal dokument ska tas fram i CMG Nordea:
återhämtningsplan, avvecklingsstrategi, avvecklingsplan, samarbetsavtal och en bedömning av
planens praktiska tillämpning. Under 2013 har
överenskommelser gjorts kring några av dessa
dokument och under hösten ska arbetet
slutföras.
Utredningar
Regelverket för hantering av finansiella kriser
och möjligheterna för myndigheterna att ingripa
i tid vid en hotande kris håller på att ses över av
Finanskriskommittén (dir. 2011:6). Kommittén
har lämnat delbetänkandet Att förebygga och
hantera finansiella kriser (SOU 2013:6).
Kommittén ska redovisa sina slutliga förslag
senast den 31 december 2013.
En särskild utredare lämnade tidigare i år förslag i betänkandet Riksbankens finansiella
oberoende och balansräkning (SOU 2013:9).
Utredningen har redovisat förslag om att genom
lagstiftning säkerställa Riksbankens kapitalstruktur och framför allt skapa ett tydligare
ramverk för valutareserven. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
Regeringen har beslutat att ge en särskild
utredare i uppdrag att utreda frågor som rör
statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella
stabiliteten (dir. 2013:17). Regelverket och målet
för den nuvarande statsskuldspolitiken har sin
bakgrund i den statsfinansiella krisen på 1990talet. Sedan dess har de svenska statsfinanserna
stärkts betydligt samtidigt som den finansiella
sektorn vuxit som andel av BNP. Under senare
år har den finansiella oron tydliggjort att statspapper kan ha en roll när det gäller stabiliteten i
den finansiella sektorn och därmed för
samhällsekonomin i stort. Utredarens uppdrag
är bl.a. att belysa samspelet mellan statsskuldspolitiken och den finansiella stabiliteten samt
utreda om målet för statsskuldspolitiken bör
kompletteras eller formuleras om. Uppdraget
ska redovisas senast den 15 januari 2014.
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Förstärkt insättningsgaranti

Konsumenter som har insättningar måste
skyddas vid en finansiell kris. En bra insättningsgaranti främjar också konsumenternas förtroende, vilket i sin tur främjar stabiliteten i det
finansiella sysyemet.
Regeringen har sedan finanskrisen 2008 vidtagit en rad åtgärder som förbättrat insättningsgarantin. Den maximala ersättningen har höjts
från 250 000 kronor, först till 500 000 kronor
eller 50 000 euro och sedan till 100 000 euro.
Garantin träder i kraft om ett institut går i
konkurs eller när Finansinspektionen beslutar
att insättningsgarantin ska träda in i fall medlen
för konsumenten inte är tillgängliga.
Insättningsgarantifondens värde uppgick till
28,3 miljarder kronor den 31 december 2012.
Finansieringen av insättningsgarantin sker via
avgifter från instituten som omfattas av garantin,
därmed hålls skattebetalarna skadeslösa.
Inom EU pågår sedan hösten 2010 förhandlingar om ytterligare förbättringar av reglerna
om insättningsgarantin. Förslaget innebär bl.a.
att det införs harmoniserade regler för
finansieringen av insättningsgarantisystem, att
utbetalningstiden vid ersättningsfall förkortas
och att informationen till insättarna förbättras.
Regeringen har under förhandlingarna verkat för
att det ges möjligheter i insättningsgarantidirektivet att underlätta genomförandet av
direktivet i medlemsstater som inte har euro som
valuta och för att ersättningsbeloppet ska kunna
anges i svenska kronor. Förhandlingarna är ännu
inte avslutade.
Övriga insatser inom EU

Bankunion
Hösten 2012 presenterade EU-kommissionen
ett förslag om en gemensam tillsynsmekanism.
Förslaget syftade till att skapa den första
komponenten i en s.k. bankunion för euroländerna och de övriga medlemsstater som
önskar delta. Förslaget innebar att europeiska
centralbanken ges i uppgift att utöva banktillsyn
i de deltagande länderna. EU:s finansministrar
nådde i december 2012 en kompromiss som
innebär att svenska krav tillgodosågs. Detta
gällde särskilt möjligheterna för deltagande
länder att besluta om kapitalkrav på nationell
nivå och införande av regler som skyddar icke
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deltagande länder från att förlora inflytande vid
beslutsfattande inom den europeiska bankmyndigheten.
I juli 2013 presenterade EU-kommissionen ett
förslag om en gemensam avvecklingsmekanism,
som utgör ytterligare en komponent i bankunionen. Förslaget innebär att en särskild,
gemensam mekanism för avveckling av banker
på obestånd inrättas för de medlemsstater som
deltar i bankunionen. Förhandlingar om förslaget väntas pågå under hösten 2013.
Separering av bankverksamhet
I februari 2012 tillsatte EU-kommissionen en
expertgrupp för att utvärdera tänkbara strukturella reformer, utöver nuvarande regleringsarbete, för europeiska banker. Detta för att
stärka den europeiska finansiella stabiliteten,
marknadseffektiviteten samt konsumentskyddet.
Rapporten presenterades för kommissionen av
expertgruppens ordförande Erkki Liikanen
hösten 2012 och huvudförslaget är att
europeiska banker bör separera riskfylld
verksamhet från den traditionella in- och
utlåningsverksamheten.
Liikanengruppen föreslår att egenhandel och
vissa andra typer av betydande värdepappersoch derivathandelsverksamheter (däribland
tillhandahållandet av marknadslikviditet) som
bedrivs i en bankgrupp ska drivas inom en
separat juridisk enhet. Dessa aktiviteter ska
skiljas ut om de uppgår till en betydande del av
bankens verksamhet eller om verksamheten kan
riskera den finansiella stabiliteten.
Den föreslagna separationen ska säkerställa att
garanterade insättningar inte används för att
finansiera mer spekulativa verksamheter. De
separerade enheterna ska dock kunna ingå i
samma bankgrupp, men de ska var och en självständigt följa alla regulatoriska krav, bl.a. kapitalkrav.
Flera medlemsstater har redan, på eget
initiativ, påbörjat strukturella bankreformer,
däribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Dessa förslag varierar mellan
länderna i sin utformning, men generellt förbjuds banker att bedriva egenhandel med
garanterade medel och undantas verksamheter
såsom tillhandahållandet av marknadslikviditet.
EU-kommissionen arbetar med att utvärdera
möjliga reformer och konsekvenser. Som ett led
i detta arbete har kommissionen genomfört ett
allmänt samråd. Målsättning med samrådet var

att få synpunkter, argument och beräkningar på
empiriska grunder från både medlemsstater och
andra intressenter angående t.ex. strukturförändringar. Kommissionen har aviserat att ett
förslag kommer att presenteras under hösten
2013.
Vidare har EU-parlamentet på eget initiativ
antagit en rapport (2013/2021[INI]) som uppmanar och stödjer kommissionen att efter en
ordentlig konsekvensanalys dela på europeiska
bankerna i de tidigare nämnda skilda enheterna.
Regeringen har tillsammans med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret svarat på
kommissionens konsultation (dnr Fi2013/2606).
De svenska myndigheterna ställer sig tveksamma
till en tvingande uppdelning av europeiska
banker. Detta motiveras med att den föreslagna
separationen inte tar hänsyn till bankernas
riskprofiler utan endast storlek, att effekterna av
nuvarande och kommande bankreglering ännu
inte har utvärderas och att det är viktigt att ta
hänsyn till enskilda länders strukturer, t.ex. att
Sverige är mycket beroende av att banker
tillhandahåller marknadslikviditet.
3.2.2

Väl fungerande finansmarknader

Inom G20 bedrivs ett arbete, där Sverige representeras indirekt genom EU-kommissionen.
G20 har tagit initiativ till att formulera en
reformagenda för global finansiell stabilitet.
Detaljarbetet har utförts av G20:s underorgan
Financial Stability Board (FSB) som har
presenterat ett antal förslag. Med bl.a. utgångspunkt från överenskommelser inom G20 och
rekommendationer från FSB har kommissionen
initierat en rad förslag till lagstiftningsåtgärder
på EU-nivå. Efter att förslagen antagits som
rättsakter av Europeiska unionens råd och
Europaparlamentet ska dessa därefter genomföras i svensk rätt om de är i form av EUdirektiv. EU-förordningar blir direkt tillämpliga i
medlemsstaterna men kan innebära att anpassningar måste göras i nationell rätt.
En fortgående ambition är att utveckla och
förbättra finansmarknadernas funktionssätt
inom EU och att säkerställa finansiell stabilitet, i
kombination med nödvändigheten av att
tillvarata erfarenheter från finansiella kriser. EUkommissionens övergripande målsättning för
finansmarknadsområdet är att främja stabila,
säkra och effektiva marknader och säkerställa
23

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

enhetlighet och konsekvens mellan finansmarknaderna inom EU.
Regeringen kan konstatera att EUkommissionens målsättning ligger väl i linje med
regeringens egna mål för finansmarknadsområdet. Även om samsyn föreligger i fråga om
de övergripande målen måste de enskilda
förslagen noga granskas. Regeringen har i detta
arbete som ambition att säkerställa att regelverket anpassas efter mindre marknaders behov
och struktur, såsom den svenska. Den omvandlingsprocess som initierats i Europas finanssektor måste få fortsätta för att kunna möta nya
framtida utmaningar. Det är emellertid
avgörande att valda lösningar anpassas till det
faktum att den europeiska finansmarknaden inte
är en homogen företeelse. Medlemsstaternas
skilda marknadsstrukturer kräver ett flexibelt
regelverk som medger att marknadsfunktionaliteten vid behov kan prioriteras före målet
att harmonisera.
De förslag till lagstiftningsåtgärder som är
aktuella syftar bl.a. till att öka genomlysningen
av marknaderna, stärka den inre marknaden,
reducera finansiella systemrisker och stärka
investerarskyddet.
Nedan redogörs för aktuella frågor inom
området.
Marknader för finansiella instrument

EU-kommissionen lade hösten 2011 fram
förslag till en förordning och ett nytt direktiv
om marknader för finansiella instrument
(MiFIR/MiFID II). Förslagen innebär ändringar
i de regler som gäller enligt direktivet om
marknader för finansiella instrument (MiFID I),
som huvudsakligen har genomförts i svensk rätt
genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förslagen ingår som en del i reformeringen av det EU-rättsliga regelverket på
finansmarknadsområdet.
Syftet med förslagen är att uppnå ett säkrare,
sundare, mer genomlyst och ansvarstagande
finansiellt system och att uppfylla de åtaganden
som gjorts inom G20 med att reglera det
finansiella systemets mindre reglerade delar.
Syftet är också att förbättra den finansiella
tillsynen, inte minst för finansiella instrument
som främst handlas vid sidan av reglerade
handelsplatser. Förslagen är omfattande och
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berör främst verksamhet som drivs av värdepappersinstitut och börser.
Förslagens väsentliga delar handlar om att
göra marknadsstrukturerna mer robusta och
effektiva genom att det bl.a. införs regler om
icke diskriminerande tillträde till clearing av
finansiella instrument och handelsplatser. Vidare
uppdateras regelverket för att kunna möta nya
innovationer på finansmarknaden som t.ex.
algoritmisk handel och högfrekvenshandel.
Genomlysningen av handeln med värdepapper
ökas, bl.a. ska även andra finansiella instrument
än aktier, t.ex. obligationer, strukturerade
produkter, utsläppsrätter och derivatinstrument,
omfattas av krav på genomlysning. Reglerna för
handel med råvaruderivat förstärks och skärps
genom att det införs krav på gränser för
positioner och rapportering. Investerarskyddet
förbättras genom bl.a. ökade krav på den
information som värdepappersinstitut ska
tillhandahålla kunder. Tillsynsmyndigheterna ges
utvidgade och förstärkta befogenheter för att
kunna främja efterlevnaden av regelverket.
Förslagen har ännu inte färdigbehandlats i
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Regeringen har dock i avvaktan på
att detta ska ske tillsatt en utredning i slutet av
våren 2013 som ska ta fram förslag till nödvändiga ändringar i svensk rätt (dir. 2013:55).
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast
den 30 juni 2014. Avsikten är att utredningens
förslag därefter remitteras.
Marknadsmissbruk

I EU förhandlas för närvarande två förslag till
förstärkt reglering avseende marknadsmissbruk.
Förslagen, som omfattar en förordning och ett
direktiv, lämnades av EU-kommissionen i
oktober 2011 och innebär en utvidgning och
skärpning av befintlig EU-reglering på området.
Flera marknader, aktörer och beteenden föreslås
falla in under tillämpningsområdet för regleringen som också föreslås genomgå ytterligare
harmonisering.
Den EU-rättsliga regleringen om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan finns i
dag i ett direktiv från 2003, det s.k. marknadsmissbruksdirektivet. Det direktivet har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument (marknads-
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missbrukslagen) och lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument.
EU-kommissionens förslag innebär att
marknadmissbruksdirektivet ersätts av en EUförordning om marknadsmissbruk, som alltså
blir direkt tillämplig i medlemsstaterna.
Därigenom minskar utrymmet för medlemsstaterna att ha egen lagstiftning på området.
Förordningen ska kompletteras av ett direktiv
om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel
och otillbörlig marknadspåverkan. Enligt
direktivet ska EU:s medlemsstater föreskriva
straffrättsliga sanktioner för de allvarligaste
formerna av insiderhandel, röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan.
Förslagen kompleterades i juli 2012 i syfte att
manipulation av s.k. referensvärden också ska
omfattas av förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan.
Förslagen har ännu inte färdigbehandlats i
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Regeringen beslutade dock redan i
oktober 2012 att tillsätta en utredning om
bekämpning av marknadsmissbruk för att
utredaren ska ha gott om tid på sig att analysera
alla de frågeställningar som är aktuella
(dir. 2012:108).
I syfte att motverka insiderhandel finns regler
om att s.k. insynspersoner (styrelseledamöter
m.fl.) ska anmäla egna transaktioner avseende
aktier i det bolag de har insyn i. På grund av
reglernas konstruktion omfattar anmälningsskyldigheten inte transaktioner inom ramen för
en kapitalförsäkring. På regeringens uppdrag
redovisade Finansinspektionen i oktober 2011
förslag till lagändringar i syfte att även sådana
transaktioner ska omfattas av anmälningsskyldigheten. Eftersom insynspersoners anmälningsskyldighet kommer att regleras av den
kommande EU-förordningen om marknadsmissbruk, finns det inte utrymme för nationella
regler på detta område. Därför pågår för
närvarande inget nationellt arbete för att ändra
den svenska lagstiftningen. Regeringen har i
stället under förhandlingsarbetet i EU uppmärksammat denna fråga och fått gehör för ändringar
i kommissionens förslag som innebär att
transaktioner i kapitalförsäkringar kommer att
omfattas av anmälningsskyldighet enligt EUförordningen. I det arbetet har regeringen haft
stor hjälp av den promemoria som Finans-

inspektionen tog fram och som också har varit
föremål för remissförfarande.
Kreditvärderingsinstitut

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet
har under våren 2013 kommit överens om
ändringar i EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut. Ändringarna innebär att det
införs regler som syftar till att motverka alltför
stor förlitan på kreditbetyg. Reglerna avser bl.a.
längsta avtalsperiod för ett kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg på statspapper, information
om strukturerade finansiella instrument, dubbel
kreditvärdering av finansiella instrument,
utnyttjande av flera kreditvärderingsinstitut samt
skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut.
Rådet och parlamentet har även kommit överens
om ändringar i EU-direktiven om tjänstepensionsinstitut, fondföretag och förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Ändringarna i de
tre direktiven syftar – i likhet med ändringarna i
EU-förordningen – till att motverka alltför stor
förlitan på kreditbetyg. De lagar och andra
författningar som behövs i medlemsstaterna för
att genomföra ändringarna i direktiven ska träda
i kraft senast den 21 december 2014. Arbetet
med att ta fram förslag till nödvändiga ändringar
i svensk rätt har påbörjats och avsikten är att ett
förslag ska remitteras under hösten 2013.
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Med anledning av EU-förordningen om OTCderivat, centrala motparter och transaktionsregister trädde flera författningsändringar i kraft
den 1 juni 2013. I en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU-förordningen finns bl.a.
bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn
och om sanktionsavgifter vid överträdelser av
reglerna om clearing och rapportering av OTCderivat i förordningen. Bestämmelserna om
centrala motparter i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har upphävts med anledning
av att centrala motparters verksamhet nu regleras
i EU-förordningen.
För centrala motparter gäller dock fortfarande
bestämmelserna om bl.a. Finansinspektionens
tillsyn och sanktioner i lagen om värdepappersmarknaden eftersom det är frågor som inte
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regleras i EU-förordningen. I EU-förordningen
har det gjorts en ändring i EU-direktivet om
slutgiltig avveckling i system för överföring av
betalningar och värdepapper. Den ändringen
avser reglerna om säkerheter som en systemoperatör ställer till en annan systemoperatör i
samband med att deras system samverkar. De
lagar och andra författningar som behövs i
medlemsstaterna för att genomföra ändringen
ska börja tillämpas senast den 17 augusti 2014.
Arbetet med att ta fram förslag till nödvändiga
ändringar i svensk rätt har påbörjats och avsikten
är att ett förslag ska remitteras under hösten
2013. I det arbetet kan det även bli aktuellt att
behandla frågor om ytterligare lagändringar som
kan vara motiverade med hänsyn till EU-förordningen.
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

EU-direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder har genomförts i svensk rätt.
En ny lag om förvaltare av alternativa
investeringsfonder trädde i kraft den 22 juli
2013. Den innebär att förvaltare av alternativa
investeringsfonder såsom hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder kommer att
behöva tillstånd och stå under tillsyn av
Finansinspektionen. Vidare ska förvaltarna uppfylla krav på bl.a. att lämna information till
investerare samt att hantera risker och intressekonflikter.
I EU-direktivet ingår även regler om ett
underrättelseförfarande som ger möjlighet för
dels förvaltare som är etablerade inom EES att
inom hela EES marknadsföra alternativa
investeringsfonder som är etablerade utanför
EES, dels förvaltare som är etablerade utanför
EES att marknadsföra alternativa investeringsfonder inom hela EES. Dessa regler ska
emellertid börja tillämpas tidigast 2015 och
under förutsättning av att kommissionen antar
en delegerad akt med den innebörden. I AIFförvaltarutredningens
betänkande
(SOU 2012:67) ingår det förslag även när det
gäller hur de reglerna ska genomföras i svensk
rätt. Arbetet med att ta fram en lagrådsremiss
har påbörjats och avsikten är att den ska kunna
beslutas under hösten 2013.
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Förvaringsinstitut för värdepappersfonder

Det s.k. UCITS-direktivet innehåller regler om
värdepappersfonder och fondbolag och syftar till
att skapa större affärs- och investeringsmöjligheter för såväl fondbranschen som
investerarna genom att integrera EU:s fondmarknad. UCITS-direktivet har reviderats ett
flertal gånger och reglerna finns genomförda i
svensk rätt främst genom lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.
EU-kommissionen lämnade i juli 2012 ett
förslag till ändringar i UCITS-direktivet
(UCITS V) som bl.a. syftar till att skapa tydliga
regler avseende förvaringsinstitutens förpliktelser och stärka tillsynen över förvaringsinstitut.
Förslagen innebär att enbart ett enda
förvaringsinstitut får finnas för varje värdepappersfond och att det klargörs vilka typer av
företag som får vara förvaringsinstitut. Dessutom föreslås mer detaljerade regler för
förvaringsinstitutens verksamhet och hantering
av intressekonflikter. Det föreslås regler om
under vilka förutsättningar förvaringsinstitut får
delegera uppgifter till andra företag och vilka
skyldigheter förvaringsinstituten har mot
investerarna vid en eventuell förlust av tillgångar.
Förslaget behandlas i Europeiska unionens råd
och Europaparlamentet.
Förslag till EU-förordning om förbättrad
värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler

I mars 2012 presenterade EU-kommissionen ett
förslag till förordning med harmoniserade regler
på EU-nivå för värdepapperscentraler och
värdepappersavveckling. Värdepapperscentraler
har hittills varit nationellt reglerade, vilket
medfört att gränsöverskridande handel och
avveckling av värdepapperstransaktioner har
fördyrats. Därutöver motiveras förordningen av
att harmonisering av bl.a. avvecklingscykeln
behöver säkerställas inför Europeiska centralbankens paneuropeiska plattform för värdepappersavveckling (TARGET2-Securities, T2S).
Förslaget har ännu inte färdigbehandlats i
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.
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Insynskrav på emittenter vars värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad
m.m.

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet
har under våren 2013 kommit överens om
ändringar i EU-direktivet om harmonisering av
insynskraven angående upplysningar om
emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad, det s.k.
öppenhetsdirektivet. Direktivet reglerar vilken
finansiell information som ska offentliggöras av
sådana emittenter, vilka oftast är aktiebolag –
samt skyldigheten att anmäla större innehav av
exempelvis aktier i bolagen i samband med att
vissa angivna tröskelvärden tangeras eller
passeras, s.k. flaggning. Den viktigaste ändringen
är att kravet på att lämna delårsredogörelse eller
kvartalsrapport tas bort. Under vissa särskilt
angivna förutsättningar ska medlemsstaterna
dock kunna ställa krav på att emittenterna ska
lämna sådan information.
Vidare införs en bredare definition av vilka
finansiella instrument som ska vara underkastade
krav på flaggning. Förutom aktier, och finansiella instrument som ger rätt att förvärva aktier,
ska även andra finansiella instrument med liknande ekonomisk effekt omfattas, bl.a. kontantavräknade derivatinstrument. För emittenter
verksamma inom utvinnings- och naturskogsindustrin införs ett krav på att rapportera betalningar till stater i vilka de är verksamma.
Tillsynsmyndigheterna ges förstärkta befogenheter och harmoniserade och kraftigare sanktioner som ska kunna tillämpas vid överträdelser
av direktivets regler. Ändringarna i direktivet
bedöms kunna träda ikraft under hösten 2013.
De lagar och andra författningar som behövs i
medlemsstaterna för att genomföra ändringarna i
direktivet ska träda ikraft senast två år därefter.
Blankning

En ny lag med kompletterande bestämmelser till
EU:s blankningsförordning trädde i kraft den
1 januari 2013. Blankningsförordningen ska
minska riskerna för att blankning och andra
korta positioner hotar den finansiella stabiliteten
och förtroendet för finansmarknaderna. I den
nya lagen regleras bl.a. Finansinspektionens
befogenheter att ingripa vid överträdelser av
förordningen.

Långsiktiga investeringsfonder

EU-kommissionen presenterade i juni 2013
förslag till en förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif). Syftet är att
ytterligare förbättra möjligheterna till finansiering av små och medelstora företag samt av
långsiktiga projekt inom EU. Det ska ske genom
en form av alternativa investeringsfonder som
ska uppfylla villkoren i direktivet om förvaltare
av alternativa investeringsfonder (AIFMdirektivet).
Marknadsföring av fondandelar föreslås kunna
ske till alla kategorier av investerare inom EU,
inklusive konsumenter. I enlighet med fondernas
syfte att möta behovet av långsiktiga investeringar saknar andelsägarna möjlighet till förtidsinlösen av fondandelar, innan fonden upplöses
genom avveckling av dess innehav. En placering i
en långsiktig investeringsfond är därmed inlåst
under lång tid.
Penningmarknadsfonder

EU-kommissionen publicerade den 4 september
2013 ett förslag till en förordning om penningmarknadsfonder. EU-kommissionen har som ett
led i sitt arbete med att analysera och reglera
skuggbanksektorn identifierat penningmarknadsfonder som en risk mot finansiell stabilitet
och att fallissemang i denna sektor kan skapa
systemrisker. Det är penningmarknadsfondernas
inneboende kredit- och likviditetsrisker som kan
orsaka uttagsanstormningar som i sin tur utgör
ett hot mot finansiell stabilitet.
Förslaget, som omfattar både penningmarknadsfonder med tillstånd enligt UCITSdirektivet och de penningmarknadsfonder som
förvaltas av förvaltare med tillstånd enligt
AIFM-direktivet, syftar till att öka likviditeten i
fonderna samt att stärka deras struktur.
Förslaget innebär vissa investeringsbegränsningar och krav på riskhantering som syftar till
att öka likviditeten i fonderna. Dessutom
föreslås regler kring fondernas värderingsmetoder samt krav på en särskild kapitalbuffert
för de fonder som redovisar ett konstant
nettotillgångsvärde.
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3.2.3

Bättre förutsättningar för
konsumenter

För en långsiktigt sund utveckling av finansiella
marknader är det av yttersta vikt att en ökad
genomlysning uppnås, likväl som ökad kunskap
hos enskilda konsumenter och ökad kompetens
hos de finansiella aktörerna och producenterna.
Regeringen arbetar målmedvetet och fortsätter
att prioriterat detta med olika medel.
Finansiella produkter och tjänster är en viktig
del av den enskilde konsumentens ekonomi,
såsom sparande, försäkringar, bostadslån och
betalningar. Det är av grundläggande betydelse
att konsumenten har de redskap som behövs för
att kunna göra ett informerat val. Det är lika
viktigt att regleringen av produkter och tjänster
är välavvägd och effektiv som att systemet för
tillståndsprövning och tillsyn av företagen är
ändamålsenligt.
Genomlysning av bolån

Bolånekunder är ofta i ett informationsunderläge
när de förhandlar med banker och andra kreditinstitut. Finansinspektionen har under en längre
period haft i uppdrag att övervaka kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor till
företagen och hushållen. I uppdraget ingår att
följa räntesättningen och ställa denna i relation
till institutens upplåningskostnader för olika
löptider. Rapporterna från Finansinspektionen
har utgjort ett värdefullt underlag för analys och
ökad kunskap om bolånemarknaden.
I syfte att öka genomlysningen av bolånemarknaden vill regeringen bl.a. att bolånekundernas insyn i hur utlåningsräntorna bestäms
ska öka. Finansinspektionen har därför även fått
i uppdrag att utreda och redovisa möjliga
åtgärder för hur kreditinstituten (banker m.fl.)
ska kunna öka kundernas insyn i hur de faktiska
utlåningsräntorna för bolån bestäms. Detta ska
belysas i förhållande till de räntesatser som
instituten publicerar bl.a. på sina webbplatser.
Finansinspektionen ska även överväga och
klargöra om kreditinstituten bör åläggas att
publicera finansieringskostnaden för en viss typ
av bolån. Redovisningen ska också innehålla en
handlingsplan för hur insatser kan genomföras
och en tidsplan för detta. Finansinspektionen
har redovisat en delrapport. I rapporten klargörs
de faktorer som kan öka konsumenternas insyn,
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vilka kommer att utredas närmare. I delrapporten redogör Finansinspektionen vidare för
vilken information som kan öka insynen i hur
bolåneräntan bestäms och vilka informationskrav som ställs på bankerna och övriga
kreditinstitut i dag. Finansinspektionen ska
lämna en slutrapport senast den 15 oktober
2013.
Ökad rörlighet på kreditmarknaden för
bolånetagare

Att i förtid lösa ett bolån med bunden ränta har
under senare år kunnat bli oproportionerligt dyrt
för den enskilde konsumenten, till följd av hur
beräkningsmodellen för den s.k. ränteskillnadsersättningen är utformad. Detta kan skapa inlåsningseffekter för konsumenten och hämmar
rörligheten på bolånemarknaden. Ett förslag på
en mer rättvis modell för beräkning av
ränteskillnadsersättning skickades ut på remiss
före sommaren 2013 (Ds 2013:38). Förslaget
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Ökad motståndskraft vid bolån

Det är av stor vikt att hushållens skuldsättningsgrad inte är högre än att hushållen klarar av
en sämre utveckling på bostadsmarknaden,
däribland ett eventuellt fall i bostadspriserna.
Amortering av bolån kan vara ett effektivt sätt
för hushållen att nå hållbara skuldnivåer. I syfte
att stärka amorteringskulturen har Finansinspektionen fått i uppdrag att pröva förutsättningarna för en lämplig reglering så att bolåneinstituten ger nya bolånekunder eller befintliga
kunder som ökar sina lån, förslag till en
individuellt anpassad amorteringsplan. Med
amorteringsplan avses en skriftlig plan, som
beskriver en tidsprofil för amorteringar och som
sträcker sig långt fram i tiden. I amorteringsplanen ska institutet motivera varför planen
ligger i kundens långsiktiga intresse. Av
dokumentationen ska också framgå hur kunden
förhåller sig till planen. Åtgärden avser inte att
inskränka avtalsfriheten mellan bolåneinstitutet
och låntagaren. Amorteringsplanen ska inte
omfatta ett formellt krav att amortera. Finansinspektionen ska senast den 15 oktober 2013
redovisa en handlingsplan som anger vilka
insatser som planeras för att stärka amorterings-
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kulturen, hur dessa insatser kan genomföras och
en tidsplan för arbetet.
Ökade krav i samband med viss kreditgivning till
konsumenter

Regeringen arbetar aktivt för att motverka de
negativa effekterna av s.k. snabblån. Snabblån
kännetecknas av att de avser lån på relativt små
belopp under en kort tid som ges mot att
konsumenten återbetalar ett högre belopp, vilket
ger en hög effektiv ränta. Låneansökan kan göras
via sms eller via internet och lånet utbetalas ofta
relativt snabbt. Kännetecknande för snabblånen
är också att marknadsföringen kan vara intensiv.
Enligt Kronofogdemyndighetens statistik har
ansökningar om betalningsföreläggande med
snabblån som grund ökat.
Finansdepartementet har tagit fram förslag till
en ny lag om viss verksamhet med konsumentkrediter (Ds 2013:26). Förslaget innebär att
tillstånd kommer att krävas från Finansinspektionen för att få driva bl.a. snabblåneverksamhet. Genom att verksamheten blir tillståndspliktig kan Finansinspektionen kontrollera att det finansiella företaget följer de
författningar som reglerar dess verksamhet. Om
det finansiella företaget åsidosätter sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa. Därigenom stärks konsumentskyddet. Förslaget har
remissbehandlats och bereds för närvarande
inom Regeringskansliet. Se också utgiftsområde
18 avsnitt 4 Konsumentpolitiken om ytterligare
initiativ från regeringen.
Ökad jämförbarhet m.m. av produkter och
tjänster

Arbetet med förbättrad information om avgifter
av olika slag och andra villkor går vidare. I EU
förhandlas sedan september 2012 ett förslag till
en förordning om faktablad för investeringsprodukter. Förordningen syftar till att standardisera produktinformationen och därigenom öka
förståelsen
och
jämförbarheten
mellan
investeringsprodukter. Regeringen arbetar aktivt
för att ytterligare öka jämförbarheten genom att
ett jämförelsebelopp ska införas i faktabladet
med syftet att påvisa kostnadernas långsiktiga
effekt på sparandet. Jämförelsebeloppen används

redan på den svenska marknaden, det s.k.
Normanbeloppet.
EU-kommissionen presenterade i maj 2013
ett förslag till direktiv om jämförbarhet för
avgifter för betalkonto, byte av betalkonto och
tillgång till betalkonto med grundläggande
funktioner. Ett betalkonto definieras i direktivet
som ett konto i en eller flera konsumenters
namn som används för att utföra betalningstransaktioner. Medlemsstaterna ska utse minst
en betaltjänstleverantör som ska erbjuda ett
grundläggande betalkonto. Förslaget omfattar
inte sparkonton och konsumenten ska inte heller
behöva erbjudas någon kredit i samband med
betalkonto med grundläggande funktioner.
Förslaget syftar till att säkerställa att alla EUinvånare ska ha rätt att ha tillgång till grundläggande betaltjänster i hela EU, eftersom detta
har blivit en viktig förutsättning för att delta i
det ekonomiska och sociala livet. Utvecklingen i
ekonomin går stadigt mot allt fler kontantlösa
transaktioner. Denna trend påverkar såväl
företag som konsumenter. Förslaget kommer nu
att behandlas i Europeiska unionens råd och
Europaparlamentet.
Remitteringar, dvs. pengar som migranter
skickar till sina ursprungsländer, har blivit en allt
viktigare del av ekonomin för många människor i
utvecklingsländer. I syfte att öka jämförbarheten
av de avgifter som betalningsförmedlare tar ut
för att föra över belopp till ett specifikt land
avser regeringen att ge Konsumentverket i
uppdrag att i samråd med Finansinspektionen
inrätta och tillhandahålla en webbaserad tjänst
som synliggör betalningsförmedlarnas avgifter.
Ökad kvalitet och oberoende i rådgivningen

Finansiell rådgivning i vid bemärkelse regleras i
en rad olika lagar, där olika krav ställs upp. Det
innebär också att skyddet för konsumenten kan
variera. Regeringen har därför gett en särskild
utredare uppdraget att se över konsumentens
ställning på rådgivningsmarknaden genom att
bl.a. analysera regelverket för marknadsföring
och finansiell rådgivning, analysera hur tillsynen
fungerar samt utreda om konsumenternas
möjlighet till tvistlösning bör förbättras
(dir. 2012:98).
Regeringen anser att det finns behov av en
sammanhållen och överskådlig näringsrättslig
reglering av finansiell rådgivning till konsumen29
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ter och har därför även gett en särskild utredare i
uppdrag att analysera vilka näringsrättsliga
lagstiftningsåtgärder som behöver vidtas på
området, t.ex. vad gäller rådgivning som inte
omfattas av tillståndsplikt (dir. 2013:55).
Utredaren ska också inom ramen för genomförandet av det omarbetade direktivet om
marknader för finansiella instrument (MiFID II)
i svensk rätt bl.a. analysera om högre krav på
investeringsrådgivning bör ställas i svensk rätt
jämfört med direktivet. Utredaren ska vidare
överväga om det är möjligt och lämpligt att
åstadkomma en tydligare distinktion mellan vad
som bör anses vara rådgivning respektive försäljning.
På rådgivningsmarknaden är det angeläget att
klargöra vilka intressekonflikter som finns till
följd av att ersättning ges i form av provisioner.
Finansinspektionen har i sin tillsynsrapport för
2013 berört att kundens intressen ibland
åsidosätts när försäkringsförmedlare förmedlar
komplicerade produkter och får ersättning
genom provisioner. Inom EU pågår förhandlingar om den frågan med anledning av ett
förslag till ändrat försäkringsförmedlingsdirektiv
(IMD2). Frågor om intressekonflikter till följd
av provisioner och andra ekonomiska incitament
ska också övervägas särskilt vid genomförandet
av det omarbetade direktivet om marknader för
finansiella instrument.
Enligt Pensionsmyndigheten har telefonförsäljning av framför allt s.k. förvaltnings- och
rådgivningstjänster på premiepensionsområdet
orsakat betydande problem för konsumenterna.
Ofta är det oklart om något avtal över huvud
taget kommit till stånd, men även andra missförhållanden har påtalats. Ett förslag om krav på
skriftlig bekräftelse vid vissa telefonavtal har
tagits fram (Ds 2013:25). Syftet med förslaget är
att skapa större trygghet för konsumenterna.
Förslaget har remissbehandlats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Ökad kunskap hos konsumenter

Finansinspektionen har som mål att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
genom finansiell folkbildning. Finansinspektionen har därför vidtagit en rad insatser för att
stärka konsumenternas finansiella förmåga.
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Regeringen har ökat Finansinspektionens
resurser för finansiell folkbildning från 5 till
7 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
För att säkerställa att fortsatta satsningar får
önskade effekter har Finansinspektionen fått i
uppdrag att ta fram kriterier för utvärdering och
även redogöra för de modeller som används för
utvärdering av de insatser som rör finansiell
folkbildning.
3.2.4

Försäkringsområdet

Regeringens ambition är att Sverige ska ha en
finansiellt stabil och effektiv försäkringsmarknad
som tillgodoser konsumenternas intressen. Det
är viktigt att försäkringsföretag har tillräckligt
med tillgångar och likviditet för att uppfylla sina
åtaganden. Stabila försäkringsföretag bidrar inte
bara till ett gott konsumentskydd utan även till
stabilitet i det finansiella systemet.
När det gäller försäkringsområdet fortsätter
reformeringen av regelverken. Utifrån betänkandet Rörelsereglering för försäkring och
tjänstepension
(SOU 2011:68)
arbetar
regeringen med att ta fram nya solvensregler för
försäkringsföretag. Vidare deltar regeringen i
arbetet med att ta fram de sista detaljreglerna i de
bakomliggande EU-direktiven (Solvens II och
Omnibus II). Målet med de nya solvensreglerna
är att ge försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade ett gott skydd genom att bl.a.
skapa incitament för företagen att mäta sina
risker och hantera dem på ett ändamålsenligt
sätt.
För att stärka försäkringstagarnas intressen
har en särskild utredare lämnat förslag till
lagstiftning om bl.a. flytträtt för befintligt
försäkringssparande (SOU 2012:64). Förslagen
har remissbehandlats. En utökad flytträtt är en
viktig konsumentfråga för regeringen. En
pensionssparare som bär den finansiella risken
bör ha möjlighet att flytta sitt sparande till
skäliga villkor. En utökad flytträtt stärker
konsumentmakten, men kan även bidra till en
bättre marknadsdisciplin. Flytträttsfrågan är
emellertid mycket komplex eftersom den väcker
flera civil-, närings- och skatterättsliga frågor
samt även systemriskfrågor. Det är också viktigt
att flytträtten utnyttjas för att tillvarata spararnas
intresse och inte för att exempelvis ge större
provisioner till förmedlarna. Vidare måste understrykas att det i första hand är arbetsmarknadens
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parter som ansvarar för tjänstepensioner och att
frågor om tjänstepensioner regleras i kollektivavtal. För närvarande analyseras och bereds dessa
frågor inom Regeringskansliet.
En annan prioriterad fråga för regeringen är
regleringen
av
tjänstepensionsinstituten.
Regeringen har därför gett en särskild utredare i
uppdrag att lämna förslag till näringsrättslig och
associationsrättslig reglering för tjänstepensionsinstituten (dir. 2013:32). Utgångspunkten för
uppdraget är EU:s tjänstepensionsdirektiv. Detta
reglerar sådana institut som tillhandahåller
tjänstepensionsförmåner och som inte omfattas
av annan EU-rättslig reglering, t.ex. försäkringsdirektiven. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag
senast den 31 december 2013.
Vidare står tjänstepensionsdirektivet inför en
översyn. EU-kommissionen har aviserat att ett
förslag till ett omarbetat direktiv kommer att
presenteras under hösten 2013. Enligt
kommissionen kommer förslaget att omfatta
regler om bl.a. styrning och rapportering, men
däremot inte några nya solvensregler. I förhandlingsarbetet i EU kommer regeringen att arbeta
aktivt för ändamålsenliga regler för bl.a. styrning
och kontroll för att säkerställa en sund och
effektiv ledning av instituten.
3.2.5

Bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism

Regeringen kommer att fortsätta att aktivt delta i
det internationella samarbetet bl.a. i Financial
Action Task Force (FATF), som syftar till att
motverka att det finansiella systemet utnyttjas
för penningtvätt, finansiering av terrorism eller
finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF är global standardsättare inom
ovan nämnda områden. Medlemmarna i
organisationen utvärderar varandra avseende
efterlevnaden av FATF:s rekommendationer och
föreslår förbättringsåtgärder. I slutet av 2013
inleds de första utvärderingarna i den fjärde
utvärderingsrundan på grundval av de nyligen
(februari 2012) reviderade 40 rekommendationerna.
Sverige förbättrade och förstärkte det
nationella ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i och med
genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet och kunde därför år 2010 lämna den
uppföljningsprocess som följde av FATF:s

utvärdering av Sverige som ägde rum 2005/2006.
Inför plenarmötet i oktober 2012 lämnades en
obligatorisk uppföljningsrapport till FATF med
anledning av att det var två år sedan Sverige
trädde ut ur förfarandet.
Den 5 februari 2013 antog EU-kommissionen
ett förslag till ett reviderat penningtvättsdirektiv
(det fjärde i ordningen) och en förordning om
information som ska åtfölja överföringar. Dessa
två rättsakter syftar till att på EU-nivå genomföra de reviderade FATF-rekommendationerna.
Det väntande nationella genomförandet av det
antagna förslaget till direktiv utgör en viktig del
av det omfattande förberedelsearbete som nu på
allvar inleds inför den ovan nämnda fjärde
utvärderingsrundan. En annan central del av förberedelserna utgörs av arbetet som redan pågår
som en följd av ett uppdrag som regeringen
lämnade i november 2012 (dnr Fi2012/4457).
Enligt regeringsuppdraget ska 16 myndigheter i
samverkan (med Finansinspektionen som
koordinerande myndighet) ta fram en nationell
bedömning av risker relaterade till penningtvätt
och finansiering av terrorism. Den första delen
avseende penningtvättsrisker avrapporterades
den 30 augusti 2013 (Penningtvätt –En nationell
riskbedömning) medan den andra delen
avseende risker kopplade till finansiering av
terrorism ska avrapporteras senast den 28 mars
2014.
Regeringen kommer att ta fram en nationell
strategi för bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism som är förenlig med
slutsatserna i riskbedömningen. Den nationella
strategin kommer att tydliggöra inriktningen,
prioriteringarna och de konkreta åtgärder som
regeringen bedömer behöver vidtas för att
säkerställa ett effektivt system för bekämpning
av penningtvätt och finansiering av terrorism.
3.2.6

Stärkt krisberedskap i det centrala
betalningssystemet

Det är viktigt att det finns en effektiv reglering
av hur allvarliga kriser i det centrala betalningssystemet ska förebyggas och hanteras.
Regeringen beslutade under 2011 om direktiv
till en särskild utredare om Stärkt krisberedskap i
det centrala betalningssystemet (dir. 2011:58).
Utredaren fick i uppdrag att med utgångspunkt i
tidigare arbete inom området vidareutveckla och
ytterligare konkretisera de förslagen.
31
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Utredningen lämnade förslag till insatser i
betänkandet Stärkt krisberedskap i det centrala
betalningssystemet (SOU 2011:78). Utredningen bekräftar behovet av att det nationella
ansvaret för samordning av krisberedskapen i det
centrala betalningssystemet tydliggörs och
föreslår bl.a. att Riksbanken blir samordningsansvarig myndighet. Förslagen har remissbehandlats och beredning av förslagen pågår
inom Regeringskansliet (dnr Fi2011/4991).
3.2.7

Effektivare kontanthantering

En särskild utredare har fått i uppdrag av
regeringen att analysera hur regelverket för
företag som medverkar i kontanthanteringen i
Sverige bör vara utformat (dir. 2013:71).
Utredaren ska bl.a. klargöra Riksbankens roll i
kontanthanteringen och ta ställning till om
staten åter bör ta på sig hela eller delar av
ansvaret för kontanthanteringen. Vidare ska
kontanthanteringskedjans aktörer identifieras
och bristerna i regelverket kring dessa ses över.
Utredaren ska utarbeta de författningsförslag
som behövs för att säkerställa ett heltäckande
regelverk för kontanthanteringen. Utredaren ska
redovisa sitt uppdrag senast den 1 september
2014.
3.2.8

Den statliga betalningsmodellen
stärks

Arbetet med säkerheten i de statliga
betalningarna har fortsatt. Nytt för 2012 var att
Riksgäldskontoret årligen ska redovisa de
samlade riskerna i statens betalningsmodell.
Analysen som genomfördes under 2012
inkluderade även myndigheternas betalningsverksamhet. Bedömningen var att säkerheten i
den statliga betalningsmodellen är god, men med
några förbättringsmöjligheter. Fler myndigheter
bör bl.a. använda sig av limiter på kontonivå och
myndigheterna bör uppmärksamma riskerna i att
lägga ut betalningsverksamhet.
I avsnitt 4.3 redovisas åtgärder om behöriga
företrädare för myndigheter som ytterligare ska
bidra till att säkerställa effektiviteten och
säkerheten i statens betalningsprocesser.
De åtgärder som vidtagits för att förbättra
säkerheten i statens betalningar de senaste åren
har tidigare även redovisats i regeringens
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skrivelse Stärkt säkerhet i statens betalningar
(skr. 2011/12:91,
bet. 2011/12:FiU43,
rskr. 2011/12:251).
3.2.9

Riksgäldskontorets centrala roll

Riksgäldskontorets ställning som statens
centrala finansförvaltning innefattar bl.a. att vara
myndigheternas bank och att svara för
upphandlingar av betalningslösningar till och
från staten. Myndigheterna kan även låna hos
Riksgäldskontoret, exempelvis för att finansiera
investeringar.
Myndigheten ansvarar också för statens
upplåning och statsskuldens förvaltning samt för
att ställa ut statliga garantier och krediter. Flera
av Riksgäldskontorets uppgifter syftar till att
främja finansiell stabilitet och konsumentskydd,
bl.a. genom rollen som statens stödmyndighet
men också genom uppgiften att administrera
insättningsgarantin och investerarskyddet.
3.2.10 Satsning på
finansmarknadsforskning
Regeringen anser att det är angeläget att utveckla
finansmarknadsforskningen. Verket för innovationssystem (Vinnova) har därför sedan något år
tillbaka i uppdrag att, efter samråd med
Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig
satsning på finansmarknadsforskning.
Det statliga stödet till finansmarknadsforskningen är viktig för sektorns utveckling och för
förståelsen för hur finansiella marknader
fungerar.
Programmet består av två insatsformer:
centrumfinansiering och tematiska utlysningar.
Utvecklingen av programmet visar på en ökad
samverkan mellan områdets aktörer. Detta är en
viktig förutsättning för att uppnå målen för
satsningen.
En viktig målsättning för genomförandet av
programmet är att den privata finansmarknadsbranschen bidrar med hälften av de totala
insatserna. Resultatet av samfinansieringen pekar
på en ökad grad av samfinansiering, vilket
förväntas ge en ökad måluppfyllelse.
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3.2.11 Pensionsfrågor
Översyn av AP-fondernas verksamhet

Den översyn av AP-fondernas regelverk som
påbörjades 2011 har fortsatt. Syftet med översynen är att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för en god förräntning av fondkapitalet
efter förvaltningskostnader. I översynen ingår
Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna). Fondernas uppdrag och placeringsregler ses över, liksom möjliga effektiviseringar
av förvaltningen.
I samråd med Pensionsgruppen (Arbetsgrupp
för vårdande av pensionsöverenskommelsen
[S 2007:F] med representanter från regeringspartierna
och
Socialdemokraterna),
gav
regeringen i september 2011 en särskild utredare
i uppdrag att se över AP-fondernas regelverk
(dir. 2011:84). Utredningen, som antog namnet
Buffertkapitalsutredningen,
överlämnade
i
augusti 2012 sitt betänkande AP-fonderna i
pensionssystemet – effektivare förvaltning av
pensionsreserven (SOU 2012:53). Betänkandet
remitterades under hösten 2012. Av 68 remissinstanser som inbjöds lämnade 32 synpunkter på
utredningens förslag. Därutöver inkom på eget
initiativ yttrande från 10 instanser. Sammanställning av remissvaren finns hos Finansdepartementet (dnr Fi2012/3047). Beredning av
förslaget pågår och sker i samråd med Pensionsgruppen.

Utifrån de problem som identifierats i översynen
presenteras två förslag på alternativa vägval. Det
första alternativet behåller ett stort antal fonder
på Pensionsmyndighetens fondtorg. Bekräftelseval införs för nya pensionsrätter, vilket innebär
att respektive premiepensionssparare efter en
viss period ska bekräfta sina tidigare gjorda
fondval. Dessutom införs kostnads- och riskbegränsningar för fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg.
Det andra alternativet bygger på ett betydligt
begränsat fondtorg med upp till tio alternativ
med möjlighet att välja olika risk och inriktning.
Förslagen har remitterats och frågan om vilket
vägval som bör väljas för premiepensionen
kommer att hanteras av Pensionsgruppen.

3.3

Finansinspektionen

3.3.1

Omfattning

Avsnittet avser den verksamhet som bedrivs
inom Finansinspektionen och som omfattar
finansiell tillsyn, regelgivning och tillståndsgivning.
3.3.2

Mål

Målet för Finansinspektionen är att inom ramen
för egna beslut om resursfördelning och
planering arbeta för att det finansiella systemet

Översyn av premiepensionssystemet

–

På initiativ av Pensionsgruppen påbörjades
hösten 2012 en översyn av premiepensionssystemet. Översynen resulterade i promemorian
Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) som
presenterades i 2013. Översynen är i första hand
en analys av systemets funktion och följande
huvudsakliga slutsatser dras:

är stabilt och präglas av ett högt förtroende
med väl fungerande marknader som
tillgodoser hushållens och företagens behov
av finansiella tjänster och

–

ger ett högt skydd för konsumenter.

–

Spridningen i pensionsutfall vid samma livsinkomst kan bli stor.

–

Ett stort fondutbud, ett utbrett ointresse
och bristande kunskaper riskerar att
resultera i dåliga och irrationella val och har
medfört en framväxt av premiepensionsrådgivare med blandad kvalitét.

–

Kostnaderna är högre än vad som är
nödvändigt.

3.3.3

Resultatredovisning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Den grundläggande utgångspunkten för
regeringens bedömning av verksamheten inom
Finansinspektionen utgår från de övergripande
målen för myndigheten. Till dessa kopplas ett
antal mått som beskriver verksamhetens faktiska
innehåll och som redovisas bl.a. i myndighetens
årsredovisning. Därutöver redovisar Finans33
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inspektionen löpande utvecklingen inom finansmarknaden avseende finansiell stabilitet, risker
och konsumentskydd. Kärnverksamheten inom
Finansinspektionen utgörs av tillsyn, regelgivning samt tillståndsprövning och utvärderas i
förhållande till givna mål, redovisade aktiviteter
och prestationer.
Resursanvändning

Verksamheten inom Finansinspektionen ska
bedrivas utifrån ett stabilitets- och konsumentperspektiv. En stor del av verksamheten är
kopplad till arbetet inom EU och annan internationell verksamhet. Finansinspektionen har
också i uppgift att ansvara för samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (enligt
förordningen [2009:92] om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism) samt
för finansmarknadsstatistik.
Finansinspektionens kostnader uppgick under
2012 till 389,3 miljoner kronor (363,7 miljoner
kronor 2011). Kostnadsutvecklingen är en
konsekvens av regeringens arbete med att stärka
tillsynen och regleringen av den finansiella
sektorn.
Finansinspektionens finansiering sker till stor
del genom statens budget. Myndigheten tar ut
avgifter av de företag som står under tillsyn.
Avgifterna ska motsvara Finansinspektionens
kostnader för den anslagsfinansierade delen av
verksamheten, med undantag för samordningen
av tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Inkomsterna förs till
statens budget.
Finansinspektionen finansieras även genom
avgifter för prövning av tillstånds- och anmälningsärenden. Dessa avgifter disponeras av
myndigheten
och
finansierade
omkring
16 procent av de totala kostnaderna under 2012.
Under 2012 uppvisade den delen av verksamheten ett överskott. Sedan tidigare finns dock ett
ackumulerat underskott i verksamheten.
Regeringen har därför under 2010–2012 beslutat
om justeringar av avgifterna för att målet om full
kostnadstäckning över tid ska kunna uppnås.
Finansinspektionen har för fjärde året i rad
särskilt redovisat hur myndigheten arbetar med
kvalitets- och effektiviseringsinsatser av myndighetens verksamhet. Finansinspektionen framhåller att man genomgående strävar efter att

utföra både operativ och stödjande verksamhet
enhetligt genom fastlagda och dokumenterade
processer. Finansinspektionen mäter och
redovisar kontinuerligt olika indikatorer på
effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Ambitionen inom Finansinspektionen är att
upprätthålla och helst öka effektiviteten i den
dagliga ärendehanteringen. Finansinspektionen
har redovisat att myndigheten under 2012
avgjorde något fler ärenden än vad som tillkom i
jämförelse med 2011, vilket innebär att ärendebalansen minskade något. Statistik från Finansinspektionens diarium visar också att den
genomsnittliga handläggningstiden sammantaget
för alla ärenden minskat med fem dagar jämfört
med föregående år.
Kostnaderna för de olika verksamheterna fördelas enligt vad som redovisas i tabell (3.1). I fördelningen ingår även de myndighetsgemensamma kostnaderna.
Tabell 3.1 1 Procentuell fördelning av Finansinspektionens
kostnader på olika verksamheter 2008–2012
Procent
Verksamhet

Tillsyn

1

2008

2009

2010

2011

2012

63

61

56

54

51

Regelgivning

15

17

21

23

24

Tillstånd och
anmälningar

14

14

15

15

16

Statistik

4

4

3

4

4

Folkbildning

1

2

2

2

1

Penningtvättssamordning 1

0

1

1

1

1

Beredskap

2

1

1

1

1

Övrigt

1

1

1

1

1

Verksamheten infördes 2009

Insatser inom kärnverksamheten

När det gäller Finansinspektionens kärnverksamhet tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning fördelas den nedlagda arbetstiden enligt
tabell 3.1. Av redovisningen framgår att insatserna ökade inom regelgivning och tillståndsgivning, vilket är ett resultat av de ökade resurser
som tillförts.

1 Uppgifterna i tabellerna och diagrammen i detta avsnitt är hämtade från

Finansinspektionens årsredovisningar.
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Tabell 3.2 Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd
2009–2011
antal timmar

Tillsyn

2010

2011

2012

144 598

165 534

164 449

Regelgivning

57 372

67 166

89 937

Tillstånd

42 269

50 733

60 613

Totalt

244 239

283 433

314 999

Tillsyn

Finansinspektionens prioritering av insatserna
inom tillsynen baseras till betydande del på ett
riskanalysarbete. Inom ramen för denna process
görs riskbedömningar två gånger om året. Med
beaktande även av det makroekonomiska läget
och utvecklingen på de finansiella marknaderna
görs sedan en samlad riskanalys och bedömning.
Detta analysarbete – vars slutsatser redovisas i
Finansinspektionens rapport om risker i det
finansiella systemet, senast publicerad i
november 2012 – utgör grunden för de övergripande prioriteringarna inom den riskbaserade
tillsynen. Till detta kommer företagsspecifika
risker som t.ex. kan uppmärksammas genom
klagomål eller den finansiella rapporteringen. I
riskrapporten från november 2012 uppmärksammas bl.a. riskerna med den statsfinansiella
krisen i några europeiska länder, livförsäkringsbolagens hantering av marknadsrisker samt
fortsatta risker med bristande rådgivning och
komplexa produkter.
Finansinspektionen publicerar även en årlig
tillsynsrapport som anger principiella ställningstaganden, viktigare företeelser, erfarenheter och
viktigare beslut fattade av myndigheten. Årets
tillsynsrapport som publicerades i maj 2013 lyfte
bl.a. fram det faktum att finansiella tjänster och
produkter ofta är komplicerade och att
produktens nytta, risker och kostnader kan vara
svåra att bedöma för konsumenten. Vidare
konstaterade Finansinspektionen i rapporten att
rådgivnings- och förmedlingsverksamhet har en
viktig roll och att det därför är av stor betydelse
att t.ex. provisioner inte styr rådgivningen på ett
sätt som är till kundernas nackdel. Finansinspektionen uppmärksammade också den ökade
rörligheten inom livförsäkringsområdet och
vikten av att konsumenterna ges möjligheter till
välgrundade val. Finansinspektionen avser att
fortsätta med olika uppföljningsinsatser inom
nämnda områden. Vidare uppmärksammades

även utvecklingen av bolånemarknaden bl.a. den
goda effekten av det s.k. bolånetaket.
När det gäller finansiell stabilitet fortsätter
Finansinspektionens arbete med att utforma och
genomföra nya kapital- och likviditetskrav på
svenska banker och andra kreditinstitut i syfte
att skapa ett stabilare finansiellt system.
Finansinspektionen har också i uppdrag att
granska hur banker och andra kreditinstitut
anpassar sig till ökade kapitalkrav. Granskningen
ska omfatta vilka effekter denna anpassning får
för utlåning och räntesättning på lån till hushåll
och företag. Rapporter publiceras kvartalsvis.
Finansinspektionen ska i detta sammanhang
också redogöra för vilka effekter de ökade
kapitaltäckningskraven haft på hushåll och
företag.
Diagram 3.1 Fördelning av olika aktiviteter inom tillsynen
2009–2012
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I årsredovisningen redovisar Finansinspektionen
insatserna inom tillsynen fördelat på områdena
bank, försäkring och fond samt marknader.
I den operativa tillsynen används flera
metoder och aktiviteter: platsundersökningar,
utredningar, enkäter, intervjuer, dialoger och
möten, samt seminarier som kan resultera i
rapporter eller skrivelser. Uppföljning av viktiga
nyckeltal sker dessutom fortlöpande bl.a. genom
granskning av den återkommande inrapporteringen från företagen.
Tillsynen kan i vissa fall resultera i sanktioner
som är en åtgärd som Finansinspektionen kan ta
till mot företag som inte har följt regelverken. I
valet mellan sanktion eller annan åtgärd
överväger Finansinspektionen konsekvenserna
av den ena eller andra åtgärden. Tillsynen syftar
också till att vara förebyggande för att initiativ
ska kunna tas innan problemen blir alltför stora.
35

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Antalet sanktioner är därför enligt Finansinspektionen inte ett mått på marknadsmisslyckanden eller på hur effektiv tillsynen är.
Finansinspektionen har därför inte heller något
bestämt mål för antalet sanktioner. Av tabell 3.3
framgår att antalet sanktioner minskat något i
förhållande till 2011.

Diagram 3.2 Regelgivning, aktiviteter 2009–2012
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Tabell 3.3 Antalet beslutade sanktioner 2008–2012
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Finansinspektionen varnar också på sin
webbplats för företag som bedriver en oseriös
verksamhet. Under 2012 varnade Finansinspektionen för 753 oseriösa företag (2011 var
det 853). Av de varningar som publicerades
utgjorde 675 varningar resultatet av ett internationellt samarbete mellan tillsynsmyndigheter
världen över.
Regelgivning

Reglerna som Finansinspektionen beslutar om
ska bidra till stabiliteten och till genomlysningen
av de enskilda företagen samt till ett förbättrat
konsumentskydd. Under 2012 ökade regelgivningen kraftigt vilket kan förklaras av utvecklingen inom EU, inte minst arbetet med
Solvens 2, kräver fortsatta insatser. Den ökade
regelgivningen är också en konsekvens av
finanskrisen 2008 som uppdagade ett stort
behov av nya och skärpta regelverk. Regelgivningen inom Finansinspektionen sker genom
föreskrifter och allmänna råd.
Av diagrammet nedan framgår den kraftiga
ökningen av verksamheten samt fördelningen på
olika aktiviteter. Det internationella arbetet
avseende reglering ökade kraftigt.

36

2009

2012

Tillståndsgivning

Handläggningen av ärenden i verksamheten med
tillstånd och registrering ska hålla hög kvalitet
samt vara snabb och kostnadseffektiv.
Under 2012 inkom till Finansinspektionen
7 602 ärenden avseende ansökningar om tillstånd
samt registreringar (6 951 under 2011).
Tabell 3.4 Aktiviteter inom tillståndsgivning 2009–2012
Totalt antal timmar
Antal beslutade ärenden

2009

2010

2011

2012

36 845

42 269

50 733

60 613

5 588

6 021

7 079

7 647

Handläggningstid, dagar

25

30

30

28

Handläggning inom
utsatt tid, andel (%)

87

84

83

83

Finansinspektionens tillståndsprövning syftar
bl.a. till att säkerställa att företag som startar en
tillståndspliktig verksamhet eller förändrar sin
verksamhet är väl kapitaliserade, har en god
intern styrning och riskhantering, en kompetent
styrelse och ledning samt lämpliga ägare.
Antalet tillstånds- och anmälningsärenden har
de senaste åren ökat betydligt. Mellan 2011 och
2012 var ökningen 8 procent. Antalet nedlagda
timmar på ärenden ökade samma tidsperiod med
19,5 procent. En förklaring till att antalet nedlagda timmar ökat i större utsträckning än
antalet ärenden beror bl.a. på att Finansinspektionen har handlagt tidskrävande ärenden
som avser förhandsgranskning av interna
modeller med anledning av kommande
Solvens 2-regler. Samtidigt har den genomsnittliga handläggningstiden i dagar minskat i
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förhållande till året innan. Måttet anger hur
många dagar det tar i genomsnitt för Finansinspektionen fatta beslut.
Internationellt arbete

Det internationella arbetet tar i anspråk en
omfattande andel av de totala kostnaderna inom
Finansinspektionen. I tabell 3.5 redovisas
insatserna inom den operativa tillsynen,
regelgivningen samt samordningen om insatser
mot penningtvätt m.m. som genomförts i
utlandet eller som initierats på internationell
nivå.
Tabell 3.5 Andel internationellt arbete av totala kostnader
2009–2012
miljoner kronor

Andel internationellt arbete

2009

2010

2011

2012

12

18

19

16

Statistik

Finansinspektionen är statistikansvarig myndighet för finansmarknadsstatistiken. Produktionen
av denna är liksom tidigare år utlagd till
Statistiska centralbyrån (SCB). I betänkandet En
databas för övervakning och tillsyn över
finansmarknaderna (SOU 2012:79) föreslås att
SCB ska ta över ansvaret för finansmarknadsstatistiken. Betänkandet har remitterats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Folkbildningsinsatser

Finansinspektionen har i uppdrag att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
genom finansiell folkbildning. Under 2012 har
Finansinspektionen använt 4,7 miljoner kronor
för det ändamålet. Inom området har en rad
olika insatser genomförts, vilka framgår av rutan
nedan.
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Genomförda folkbildningsinsatser
Gilla Din Ekonomi – nätverket och utbildningsinsatserna
Nätverket Gilla Din Ekonomi har under 2012 blivit en allt viktigare bas för Finansinspektionens utbildningsstrategi.
Inom nätverket samverkar ett femtiotal medlemmar från myndigheter, organisationer och privata företag, i första hand
för att driva arbetsplatsutbildningar och för att hålla lärarseminarier (www.gilladinekonomi.se).
Ett utbildningsprogram för fackliga ombudsmän inom TCO och PTK pågår sedan hösten 2011. Syftet är att de fackliga
ombudsmännen i sin tur ska vidareutbilda fackliga medlemmar i frågor om privatekonomi. Parallellt har lärare vid
Folkuniversitetet fått motsvarande privatekonomisk utbildning. Dessa har under 2012 hållit utbildningsträffar på olika
orter i landet.
Sveriges Television spelade under våren 2012 in tvådagarskursen Trygga din ekonomiska framtid. Utbildningen sändes i
sin helhet i Kunskapskanalen med en uppskattad räckvidd på cirka 100 000 tittare per vecka. Kursen har därutöver varit
tillgänglig på SVT:s webb fram till årets slut. FI vann även första pris i Statens pensionsverks tävling Guldkanten 2012
för det samlade utbildningspaketet Trygga din ekonomiska framtid.
Unga arbetslösa – Ekonomismart
Finansinspektionen deltar i projektet Ekonomismart i samverkan med Konsumentverket, Folkuniversitetet och
Allmänna arvsfonden samt ett antal kommuner. Målgruppen är unga arbetslösa som bjuds in till en tvådagarskurs i
vardagsekonomi och konsumenträtt.
Skolprojekt och invandrarundervisning
Nya läroplaner för skolans högstadium och gymnasium innebär att alla elever ska få undervisning i privatekonomi. För
att stödja berörda lärare med material och underlag driver Finansinspektionen, Konsumentverket och
Kronofogdemyndigheten två gemensamma projekt med filmer och tillhörande studiematerial. Den ena projektet har
under 2012 resulterat i filmen Livet och pengarna, med högstadiets lärare i hem- och konsumentkunskap som främsta
målgrupp. Filmen tar upp privatekonomi, konsumenträtt och internethandel. Den lanserades till berörda skolor och
lärare i hela landet inför höstterminen 2012.
Som en del av skolprojektet Koll på cashen deltog under läsåret 2011/12 drygt 1 500 elever från 40 gymnasieskolor i en
landsomfattande tävling på temat privatekonomi och ekonomicoaching. Finansinspektionens material för
kommunernas invandrarundervisning i svenska (sfi) består av en webbplats, ett studiehäfte och en dvd samt tillhörande
övningar och faktablad på enkel svenska. Under 2012 registrerades nära 17 700 besök på webbplatsen,
www.sfiekonomi.se. Finansinspektionens studiehäfte och dvd distribuerades i 9 300 respektive 4 800 exemplar.

Tillsyn och samordning av åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen
avrapporterade
den
30 augusti 2013 den nationella riskbedömningen
beträffande penningtvätt. Av riskbedömningen
framgår att det finns brister i det svenska
systemets övergripande förmåga att effektivt
bekämpa penningtvättsaktiviteter. Det finns
därför ett behov av konkreta insatser bl.a. i form
av intensifierad forskning, utbildning, effektivare
samordning och samverkan samt en översyn av
lagstiftningen relaterad till penningtvätt.
Finansinspektionen har också redovisat ett
särskilt uppdrag under 2012 och 2013 om de
insatser
som
samordningsorganet inom
Finansinspektionen vidtagit för tillsyn över
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism för att bidra till en adekvat och effektiv
38

rapportering till Finanspolisen. De myndigheter
som ingår i samordningsorganet har fortsatt
arbetat med att förbättra och effektivisera
rapporteringen av misstänkta transaktioner, bl.a.
informations- och utbildningsinsatser, men även
av operativa tillsynsinsatser.
I rapporten pekar Finansinspektionen även på
vissa brister avseende tillförlitligheten och
utformningen av den aktuella statistiken hos
Finanspolisen. De framtida åtgärderna för att
förbättra rapporteringsgraden utgörs framför allt
av fortsatta informations- och utbildningsinsatser för att öka verksamhetsutövarnas medvetenhet om skyldigheterna enligt lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.
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Verksamhet inom samhällsskydd och beredskap

I enlighet med 9 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap ska Finansinspektionen årligen analysera om det finns
sårbarhet, hot och risker inom myndighetens
ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan
försämra förmågan till verksamhet inom
området. En sådan redovisning överlämnades i
november 2012 (dnr Fi2012/4234) och innefattar myndighetens planerade åtgärder samt
bedömning av behov av ytterligare åtgärder.
Finansinspektionens övergripande bedömning
var att den finansiella sektorn har en god
krishanteringsförmåga och en god förmåga att
motstå allvarliga störningar i samhällsviktig
verksamhet. Under 2012 använde Finansinspektionen 4 miljoner kronor från anslaget
2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6.
Analys och slutsatser

Finansinspektionen har vid sin regelgivning och
tillståndsprövning agerat i enlighet med de mål
som är uppställda för verksamheten.
När det gäller den finansiella tillsynen har
denna inte ökat i omfattning, trots betydande
resurstillskott under 2012. Sett som andel av
verksamheten minskade tillsynsverksamheten
under 2012. Tillsynen ökade dock påtagligt i
omfattning under 2011 i förhållande till 2010.
I stället för ökning av tillsynen ökade
verksamheten inom regelgivning och tillståndsprövning påtagligt. Inom regelgivningen har
särskilt det internationella arbetet krävt mycket
stora resurser av myndigheten. Även tillsynsmyndigheterna inom EU har ställt mycket stora
krav på Finansinspektionen. Detta förhållande
kan förklara varför omfattningen av tillsynen
inte har ökat. Insatser bör emellertid vidtas för
att främja en ökad omfattning av den finansiella
tillsynen.
Finansinspektionens arbete med att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
genom information och privatekonomisk utbildning har utvecklats väl och nått fram till fler
grupper än tidigare.
Under 2012 har Finansinspektionen följt,
analyserat och publicerat fakta om hur bolånemarknaden och marginalerna har utvecklats.
Rapporterna från Finansinspektionen har utgjort

ett värdefullt underlag i analysarbetet kring
bolånemarknaden.
Kraven på företag för att få tillstånd att driva
olika slags verksamhet på finansmarknaden har
fortsatt varit höga. Antal ärenden har ökat samtidigt som handläggningstiderna minskat. De
kortare handläggningstiderna kan ses som en
effekt av genomförda effektiviseringar. Kostnadstäckningsgraden i tillståndsgivningen har
förbättrats, vilket möjliggör för Finansinspektionen att uppnå målet om full kostnadstäckning
över tid.
Finansinspektionen har även under 2012
fortsatt att utveckla myndighetens styrprocesser
i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten och
effektiviteten i verksamheten. Regeringen
bedömer att insatserna är angelägna och bör ges
fortsatt prioritet inom myndigheten.
De ökande kraven på verksamheten bl.a. från
EU i kombination med genomförande av nya
regler har medfört ändrade planeringsförutsättningar för Finansinspektionen. Beträffande
arbetet med bekämpning av penningtvätt m.m.
har Finansinspektionen fortsatt med en ökad
fokusering och strategisk inriktning.
Finansinspektionen har genom tillsyn,
regelgivning och tillståndsprövning verkat för
och bidragit till ett stabilt och väl fungerande
finansiellt system samt till att förbättra
konsumentskyddet inom det finansiella
systemet. Med detta i beaktande bedömer
regeringen att Finansinspektionen i huvudsak
nått upp till ställda mål.
3.3.4

Politikens inriktning

Stabilitet

Finansiell stabilitet är central för en väl fungerande finansiell sektor. Stabilitet utgör en hörnsten för samhällsekonomin, välfärden, tillväxten
och sysselsättningen. Arbetet med att säkerställa
ett stabilt finansiellt system är därför centralt i
regeringens politik. I detta sammanhang har
Finansinspektionen ett viktigt uppdrag att fylla.
Instrument för att främja finansiell stabilitet
har en nära koppling till finansiell tillsyn, dvs.
Finansinspektionens ansvarsområde. Finansinspektionen har också vidtagit en rad åtgärder
inom ramen för finansiell stabilitetspolitik såsom
höjda kapitaltäckningskrav och riskvikter samt
införande av bolånetak. Regeringen anser att
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Finansinspektionen ska få ansvar för de nya
verktygen för finansiell stabilitet vilket bl.a.
inkluderar ett huvudsakligt ansvar över den s.k.
kontracykliska kapitalbufferten (se även
avsnitt 3.2.1).
Konsumentskydd

Konsumenten på finansmarknaden befinner sig i
ett kunskaps- och informationsunderläge i förhållande till de finansiella företagen. Finansinspektionens arbete med tillsyn, regelgivning
och tillstånd är därför av stor betydelse för att
säkerställa att konsumentens intressen värnas.
Finansinspektionens ska i sin tillsyn bl.a. se till
att konsumenternas tillgångar skyddas i de
finansiella företagen. Detta förutsätter att
företagen är stabila genom att hålla en sund
balans mellan kapital och risker. Finansinspektionen granskar också hur företagen uppträder
mot sina kunder och hur de informerar om sina
produkter och tjänster. I myndighetens redovisning av tillsynen tas regelbundet flera viktiga
fokusområden upp. Konsumenternas intressen
på finansmarknaden ska värnas. I detta sammanhang har Finansinspektionen en central roll och
ska använda sina verktyg effektivt för att främja
konsumentskyddet.
Tillsyn, reglering och tillståndsprövning

Finansiell tillsyn, reglering och tillståndsprövning utgör medel i arbetet med att bidra till måluppfyllelsen och utgör därmed kärnverksamheten inom Finansinspektionen.
Regeringens ambitioner är höga när det gäller
omfattningen av och kvaliteten i den finansiella
tillsynen. Finansinspektionen har tilldelats ökade
resurser för att kunna utveckla omfattningen av
tillsynen, såväl ur ett stabilitets- som ett
konsumentperspektiv.
Det
internationella
regleringsarbetet har dock krävt mer resurser än
vad som tidigare kunde förutses.
Finansinspektionens strategi för tillsynsarbetet ska vara tydlig. Därför pågår ett arbete
inom Finansinspektionen som syftar till att
utveckla tillsynen och redovisningen av denna.
Strategin för utvecklingen av tillsynen ska
kännetecknas av att insatserna är fastställda på
förhand enligt en tydlig prioritering. Tillsynen
ska även fortsättningsvis göras utifrån ett
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riskbaserat förhållningssätt. Beredskap måste
även finnas för tillsynsinsatser när oförutsedda
problem uppstår. Finansinspektionens uppdrag
att bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn
utifrån ett stabilitets- och konsumentperspektiv
står därmed fast.
Regleringen av finansmarknaden utvecklas
snabbt och Finansinspektionen har i uppgift att
återkommande genomföra nya och ändrade
regler i syfte att stärka det finansiella systemet.
Ändringarna ska genomföras effektivt och syfta
till att Sverige lever upp till bindande krav.
Finansinspektionens tillståndsprövning ska
bidra till målen. Ambitionshöjningarna inom
tillståndsprövningen antas över tiden medföra
effektivitetsvinster, eftersom kvalitetshöjningar i
tillståndsgivningen på sikt bör kunna minska
belastningen inom tillsynsverksamheten.
Effekter av kapitaltäckningsreglerna

Finansinspektionen har i uppdrag att löpande
övervaka kreditinstitutens kreditgivning och
kreditvillkor till hushåll och företag, inklusive
bolånemarginaler. I uppdraget ingår också att
redogöra för hur och i vilken omfattning kreditinstituten anpassat sig till ökade kapitaltäckningskrav och om effekterna för hushåll och
företag. Regeringen anser att effekterna för små
och medelstora företag bör belysas särskilt och
avser därför att precisera Finansinspektionens
uppdrag i enlighet med detta.
Finansiell folkbildning

I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud av
finansiella tjänster, samtidigt som krav ställs på
genomtänkta beslut. För att fullt ut kunna
utnyttja valmöjligheterna krävs att konsumenterna har tillräckliga kunskaper. Finansinspektionens uppdrag med att genom information och privatekonomisk folkbildning stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden
bör därför fortsätta i oförminskad omfattning.
Internationella insatser

Det pågående arbetet med regleringen inom
finansmarknaden syftar till stor del att skärpa
kraven för de finansiella företagen och göra
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sektorn mer robust för att minska risken för
kriser. Därutöver ska harmoniseringen länderna
emellan öka. Finansinspektionen deltar aktivt i
detta arbete och ska genom väl utarbetade
ställningstaganden arbeta för att öka möjligheterna till svenskt inflytande.
Tillsynsmyndigheterna inom EU har en viktig
roll för utvecklingen inom området. Dessa
myndigheter beslutar om regler som svenska
företag ska följa och som påverkar svenska
regler. Aktiva insatser från svensk sida ökar därför möjligheten till inflytande. I detta sammanhang har Finansinspektionen en viktig funktion
att fylla.
Finansinspektionen ska också aktivt delta i
standardsättande arbete på global nivå. Arbete
bedrivs inom Baselkommittén där kraven på
arbetsinsatserna har ökat. Finansinspektionen
ska också delta aktivt i International Association
of Insurance Supervisors (IAIS), som är det
globala organet på försäkringsområdet, och
inom International Organization of Securities
Commissions (IOSCO), som är det globala
standardsättande organet på värdepappersmarknadsområdet.
Finansmarknadsstatistiken ska kännetecknas
av hög kvalitet och tillförlitlighet och svara upp
mot de krav som ställs internationellt.
Insatser mot penningtvätt och finansiering av
terrorism

På området för bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism ska Finansinspektionen
utöver det löpande tillsynsarbetet fortsätta att
aktivt delta i arbetet inom Financial Action Task
Force (FATF) och arbetet inom EU. Vidare ska
arbetet inom och utvecklingen av samordningsorganet för tillsyn fortsätta.
Finansinspektionens rapportering i april 2013
avseende samordning av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism pekade bl.a.
på brister inom statistiken på området. Detta är
ett av de områden som regeringen kommer att
analysera närmare inom ramen för arbetet med
framtagandet av en nationell strategi för
bekämpning av penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Resurser och effektivitet

För att stärka förutsättningarna för Finansinspektionen att bidra till ett väl fungerande
finansiellt system föreslog regeringen i samband
med budgetpropositionen för 2012 att ökade
resurser motsvarande 103 miljoner kronor skulle
tillföras under perioden 2012–2014. Bakgrunden
var att kraven ökat på Finansinspektionen
avseende bl.a. tillsyn, regelgivning och internationellt utvecklingsarbete.
Regeringens bedömning i fråga om Finansinspektionens resursbehov kvarstår och
satsningen bör utvidgas ytterligare för att främja
utvecklingen av den finansiella tillsynen. Därför
föreslås även avseende åren 2014–2016 en
satsning som sammantaget bör uppgå till
100 miljoner kronor. Genom insatsen förbättras
Finansinspektionens förutsättningar att ytterligare svara upp mot de höga ambitioner
regeringen har avseende gott konsumentskydd,
finansiell tillsyn och myndighetens utvidgade
roll avseende finansiell stabilitetspolitik.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Finansinspektionen ökas med 65 miljoner
kronor 2014. År 2015 beräknar regeringen att
anslaget ökas ytterligare med 33 miljoner kronor
och 2016 med ytterligare 33 miljoner kronor.
Regeringen avser även fortsättningsvis att
följa upp myndighetens insatser för att säkerställa verksamhetens effektivitet. Finansinspektionen har därför i uppdrag att löpande redovisa
hur arbetet med att effektivisera verksamheten
bedrivs.

3.4

Riksgäldskontoret

3.4.1

Omfattning

Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning. Myndigheten har fem huvudsakliga
uppgifter: att vara statens internbank, att förvalta
statsskulden, att ställa ut garantier och krediter
som riksdagen har beslutat om, att ansvara för
insättningsgarantin och investerarskyddet samt
att vara statens stödmyndighet enligt lagen
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
Riksgäldskontoret har därmed en central roll i
att främja stabilitet och konsumentskydd på
finansmarknaden.
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3.4.2

Resultatredovisning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringens bedömning av Riksgäldskontorets
verksamhet utgår från målen i myndighetens
regleringsbrev och instruktion samt från de lagar
och förordningar som reglerar Riksgäldskontorets verksamhet. Statsskuldens förvaltning
utvärderas även utifrån de årliga riktlinjebesluten.
Resultat

Utfallet för Riksgäldskontoret förvaltningskostnader 2012 blev 297 miljoner kronor, varav
291 miljoner kronor betalades med anslagsmedel. Resterande 6 miljoner kronor betalades
från stabilitetsfonden och avsåg kostnader för
verksamheten med stöd till banker och andra
kreditinstitut. Kostnaderna för bankstödet
minskade därmed med ca 7 miljoner kronor
jämfört med 2011.
De totala förvaltningskostnaderna var 18 miljoner kronor lägre 2012 jämfört med 2011. Kostnaderna ökade något för personal, lokaler och
avskrivningar. Övriga driftkostnader minskade
(-32,5 miljoner kronor), varav största delen
beror på lägre marknadsföringskostnader
kopplade till privatmarknadsupplåningen
(-19,7 miljoner kronor).
Utöver dessa kostnader uppgick förvaltningskostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten till 47,1 miljoner kronor.
Statens internbank

I sin roll som statens internbank ansvarar Riksgäldskontoret för att förvalta och utveckla den
statliga betalningsmodellen samt att tillhandahålla den infrastruktur som de statliga myndigheterna behöver för att genomföra sina betalningar och för att få tillgång till de anslagsmedel
och lån som respektive myndighet blivit tilldelade.
Målet för verksamheten är att den ska
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, hålla en
hög säkerhet, tillgodose krav på information och
valfrihet samt att staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.
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Myndigheterna som är kopplade till internbankens verksamhet var under året mycket nöjda
med den service och de tjänster som tillhandahållits. Nöjdkundindex steg från 87 till det
hittills högsta värdet på 95 av maximalt 100,
vilket med marginal översteg Riksgäldskontorets
eget mål på 85.
Ett nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster trädde i kraft den 1 januari 2013. Avtal
tecknades med fyra kortleverantörer.
Riksgäldskontoret fattade även beslut om att
upphandla ett nytt ramavtal för kontantkort som
träder i kraft den 1 januari 2014.
Stärkt säkerhet i statens betalningar
I syfte att få en tydligare bild av de samlade
riskerna i statens betalningsmodell inrättades
från 2012 en årlig process att sammanställa dessa
risker. I riskanalysen som genomfördes under
2012 konstaterade Riksgäldskontoret att arbetet
med riskreducering har gett resultat och att
säkerheten i betalningsmodellen är god
(dnr Fi2012/4048). Det finns dock fortsatta
förbättringsmöjligheter, bl.a. avseende beloppsgränserna (s.k. limiter) på myndigheternas
bankkonton då dessa bör utnyttjas i en större
utsträckning. Även riskerna med att lägga ut
betalningsverksamhet till någon annan (s.k.
outsourcing) uppmärksammades.
Sedan september 2012 är Riksgäldskontoret
ansluten till masstransaktionssystemet Dataclearingen. Med systemet skapas säkrare och
effektivare betalningar åt de statliga myndigheterna eftersom insättningar och uttag från
konton i statens internbank nu genomförs
samma dag som de registreras.
Kostnader för statens betalningar
Genom de centrala ramavtalsupphandlingarna
för betaltjänster som Riksgäldskontoret genomför för samtliga myndigheter skapas goda
förutsättningar för staten att ställa höga krav på
affärsbankerna avseende de tjänster och den
service de tillhandahåller.
Av tabell 3.6 framgår att kostnaderna för
statens betalningar fortsatt att minska trots att
antalet betalningar över tid har ökat. Minskningen förklaras av lägre priser i de nya ramavtalen och av att myndigheterna använder de
dyraste betaltjänsterna i mindre utsträckning.
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Tabell 3.6 Antal betalningar samt kostnader för
betalningar i statens betalningssystem
2008

2009

2010

2011

2012

Antal betalningar
(miljoner)

132

138

142

152

151

Total kostnad
(miljoner kr)

114

114

118

96

86

Kostnad/betalning
(kr)

0,86

0,83

0,83

0,63

0,57

Källa: Riksgäldskontoret.

Betalningsflödet över statens centralkonto var
under 2012 5 826 miljarder kronor, där
2 908 miljarder kronor var inbetalningar och
2 918 miljarder kronor utbetalningar.
In- och utlåning
Statens internbank erbjuder myndigheter,
affärsverk och vissa statliga bolag möjligheten att
låna och placera medel hos Riksgäldskontoret.
Myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar finansieras genom lån hos Riksgäldskontoret.
Vid 2012 års slut uppgick den samlade inlåningen
till
statens
internbank
till
128,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en
ökning med 11,9 miljarder kronor jämfört med
2011. Ökningen kan i huvudsak förklaras av
ökad inlåning från Exportkreditnämnden,
Stabilitetsfonden och Pensionsmyndigheten.
Den samlade utlåningen uppgick till 362 miljarder kronor, vilket är en ökning med 26,5 miljarder kronor jämfört med 2011. Redovisningen
är inte jämförbar med de uppgifter som
lämnades i budgetpropositionen för 2013, eftersom utlåning med kreditrisk nu är exkluderad
för att renodla redovisningen. Utlåning med
kreditrisk redovisas nu i stället under avsnittet
gällande garantier och krediter.
Under 2012 ökade CSN:s lånevolym med
5 miljarder kronor till en total lånevolym på
176 miljarder kronor. Affärsverkens och bolagens lån uppgick till 4,4 respektive 0,06 miljarder
kronor vid utgången av 2012.
De lån i utländsk valuta som togs upp 2009
för att finansiera lån till Riksbanken motsvarade
vid utgången av 2012 88,5 miljarder kronor.
Delvis till följd av valutakursförändringar (en
starkare krona) har beloppet uttryckt i kronor
minskat jämfört med motsvarande belopp 2009.
Första utsläppsrättsauktionen genomförd
I november 2012 genomfördes den första
auktionen av utsläppsrätter där Riksgälds-

kontoret förordnats som svensk auktionsförrättare (se vidare utgiftsområde 20 avsnitt
3.5.1). Totalt under 2012 inbringade auktionerna
av utsläppsrätter 68,1 miljoner kronor till den
svenska staten.
Statsskuldsförvaltning

Målet för statsskuldspolitiken är att statens
skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske
inom ramen för de krav som penningpolitiken
ställer, se 5 kap. 5 § budgetlagen (2011:203).
Ansvarsfördelning och process för statsskuldspolitiken
Riksgäldskontorets operativa förvaltning sker
inom de årliga riktlinjer som regeringen beslutar
och utvärdering av verksamheten redovisas
vartannat år i särskild skrivelse.
Den senaste utvärderingsskrivelsen, som avsåg
2007−2011,
överlämnades
våren
2012
(skr. 2011/12:104). I skrivelsen framgår att
statens upplåning och skuldförvaltning fungerat
väl under hela utvärderingsperioden. De
kvantitativa målen har uppnåtts och Riksgäldskontoret bedöms ha en kostnadseffektiv
skuldförvaltning. I den externa granskarens
rapport lämnas några rekommendationer om
styrningen av statsskuldsförvaltningen till
regeringen. Ett av de förslag som granskaren
lämnade resulterade i en ändring i riktlinjerna för
2013, med innebörden att regeringen och inte
Riksgäldskontoret fastställer principerna för den
aktiva förvaltningen.
Nästa utvärderingsskrivelse, som ska avse
2009−2013, kommer att överlämnas till riksdagen i april 2014. Åren mellan utvärderingsskrivelserna redovisar regeringen sin preliminära
syn på den genomförda statsskuldsförvaltningen
i budgetpropositionen. Nedan redovisas i korthet riktlinjer och uppnådda resultat för statsskuldsförvaltningen 2012.
Olika mått på statsskulden
Statsskulden mäts på olika sätt beroende på
måttets syfte. I detta avsnitt används främst det
officiella måttet okonsoliderad statsskuld, vilket
visar den skuld Riksgäldskontoret förvaltar. I
andra delar av budgetpropositionen använder
regeringen främst måttet konsoliderad statsskuld. Skillnaden mellan de båda måtten utgörs
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av statliga myndigheters innehav av statspapper.
Vid 2012 års utgång uppgick detta innehav till
33,4 miljarder kronor. Båda måtten visar statens
framtida åtaganden i termer av summerade
nominella slutbelopp för Riksgäldskontorets
utestående låneinstrument, utan myndigheternas
innehav.
För styrning av statsskulden används sedan
2007 måttet statsskuldens summerade kassaflöde
(SSK-måttet). Detta mått mäter risken i statsskulden genom att omfatta framtida åtaganden i
termer av kassaflöden. Förutom nominella
slutbelopp ingår även kupongbetalningar och
inflationskompensation. En annan viktig skillnad
jämfört med måtten okonsoliderad och
konsoliderad statsskuld är att SSK-måttet
inkluderar kassaflöden från tillgångar som ligger
inom Riksgäldskontorets skuldförvaltning.
Denna typ av tillgångar har under perioder ökat
till följd av t.ex. extraupplåning i statsskuldväxlar
(hösten 2008) och vidareutlåning till Riksbanken
(från våren 2009). De styrande målandelarna för
statsskuldens sammansättning liksom riktvärdena för löptiden i de olika skuldslagen
baseras på SSK-måttet.
Vid bedömning av EU-ländernas offentliga
finanser används det av EU definierade skuldmåttet Maastrichtskulden. Detta mått avser den
konsoliderade bruttoskulden för hela den
offentliga sektorn. För svenska förhållanden omfattar måttet statsskulden och den kommunala
sektorns skulder på kapitalmarknaden med
avdrag
för
AP-fondernas
innehav
av
statsobligationer.
Statsskuldens utveckling
Statsskulden är ett resultat av att statens budget
historiskt visat större underskott än överskott.
Förenklat ökar statsskulden när statens budget
visar underskott och minskar när budgeten visar
överskott. Som andel av BNP har statsskulden
ökat kraftigt under två perioder. Åren 1976 till
1985 ökade den okonsoliderade statsskulden
från 22 till 65 procent av BNP och åren 1990 till
1995 från 43 till 77 procent av BNP. Sedan
mitten av 1990-talet har skuldkvoten minskat.
Vid slutet av 2012 uppgick skuldkvoten till
32 procent av BNP.

Diagram 3.3 Okonsoliderad statsskuld i procent av BNP

I början av 2012 gjorde Riksgäldskontoret vissa
ändringar i redovisningen av statsskulden.
Ändringen gjordes för att göra rapporteringen
om statsskulden mer konsekvent och
transparent. Med ändringarna uppgick den
okonsoliderade statsskulden till 1 153 miljarder
kronor vid utgången av 2012. I förhållande till
föregående år motsvarar detta en minskning av
statsskulden med 5 miljarder kronor när den nya
reviderade redovisningen jämförs för båda åren.
Används däremot den tidigare redovisningen för
skulden vid 2011 års slut ökade skulden med
45 miljarder kronor under 2012. Med andra ord
ledde redovisningsförändringen till att nivån för
den okonsoliderade statsskulden höjdes med
50 miljarder kronor. För att få en bild av hur den
faktiska statsskulden utvecklats redovisas den
okonsoliderade statsskulden de tio senaste åren
enligt den nuvarande redovisningsprincipen
nedan, där staplarna avläses mot den vänstra
axeln (miljarder kronor) och linjen mot den
högra (procent av BNP). Den officiella statsskulden före 2011 och tidigare har dock inte
ändrats. Statsskuldens förändring redovisas närmare under anslag 1:1 Räntor på statsskulden
utgiftsområde 26.
Diagram 3.4 Okonsoliderad statsskuld enligt nuvarande
redovisningsprincip, miljarder kronor och procent av BNP
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Källa: Riksgäldskontoret
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Maastrichtskulden
Vid 2012 års slut uppgick den konsoliderade
bruttoskulden, den s.k. Maastrichtskulden, i
förhållande till BNP för Sveriges del till
38,2 procent. Motsvarande för EU-länderna som
helhet var 87,2 procent och för euroområdet
93,1 procent. De svenska statsfinanserna är
därmed att betrakta som starka ur ett såväl
historiskt som internationellt perspektiv.
Diagram 3.5 Den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld i EU 2007 och 2012
180
160
140

2007
2012 ökning

120

att de reala lånen förfaller. Den genomsnittliga
emissionsräntan för valutaskulden uppgick vid
2012 års slut till 0,4 procent. Det motsvarar en
minskning med en procentenhet jämfört med ett
år tidigare. Denna kostnad avspeglar inte heller
den slutliga kostnaden, eftersom valutakursutvecklingen till dess att valutalånen förfaller
har stor betydelse. Det bör också noteras att
löptiden i de olika skuldslagen skiljer sig åt
varför emissionsräntorna i de olika skuldslagen
inte är jämförbara med varandra. Av diagram 3.6
framgår hur de genomsnittliga emissionsräntorna för de olika skuldslagen har utvecklats
sedan 2005.
Diagram 3.6 Genomsnittliga emissionsräntor
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Anm.: I Sverige minskade den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld från
40 procent av BNP 2007 till 38 procent 2012.
Källa: European Economic Forecast Winter 2013 (Europeiska kommissionen 2013).

Statsskuldens kostnad
Statsskuldens kostnader påverkas i första hand
av skuldens storlek och räntenivåerna när
räntorna på skuldinstrumenten sätts. Kostnaden
påverkas även av valutakursrörelser, eftersom en
del av statsskulden är exponerad mot utländsk
valuta. På motsvarande sätt påverkas realskuldens kostnader av hur KPI utvecklas. Givet
dessa förutsättningar påverkar regeringens
riktlinjer och Riksgäldskontorets förvaltning av
statsskulden också skuldens kostnader och
risker.
Vid styrning och uppföljning mäts kostnaden
för statsskulden som genomsnittlig emissionsränta. Med emissionsränta avses den ränta (eller
yield) som staten vid emissionstillfället lånade
till. Vid utgången av 2012 uppgick den genomsnittliga räntan för den nominella kronskulden
1,9 procent, vilket var 0,8 procentenheter lägre
än vid föregående årsskifte. För den reala
kronskulden uppgick den genomsnittliga
emissionsräntan till 2,2 procent vid 2012 års slut.
Detta motsvarade en minskning med
0,1 procentenheter jämfört med föregående
årsskifte. Den slutliga kostnaden är dock
beroende av inflationens utveckling fram till dess
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Källa: Riksgäldskontoret

De utgifts- och kostnadsmässiga statsskuldsräntorna redovisas närmare under anslag
1:1 Räntor på statsskulden utgiftsområde 26.
Risker i statsskuldsförvaltningen
Risken i statsskuldsförvaltningen definieras på
övergripande nivå i termer av variationer i
statsskuldens kostnader. De riskfaktorer som
driver kostnaden är förändringar i räntor,
inflation och valutakurser. Statsskuldens löptider
och sammansättning styr hur statsskuldsportföljen är exponerad mot dessa risker. Vidare
påverkar statsskuldens storlek variationerna i
räntekostnaderna (uttryckt i kronor). Det finns
inget enskilt mått som beskriver den sammantagna risken i statsskuldsförvaltningen. I stället
används mått på olika typer av risker, varav de
främsta är ränteomsättningsrisk och refinansieringsrisk. Med ränteomsättningsrisk menas att
räntan på skulden snabbt stiger till följd av högre
marknadsräntor. Denna risk ökar när en stor del
av skulden består av rörliga och korta fastförräntade lån. Då räntan på korta lån i regel är
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lägre än på längre lån måste en avvägning göras
mellan kostnad och risk. Den genomsnittliga
räntebindningstiden för hela statsskulden var
5,1 år både vid slutet av 2011 och 2012. Under
2012 varierade måttet mellan 5,0 och 5,4 år.
Refinansieringsrisken avser risken att det visar
sig svårt och/eller kostsamt att ersätta förfallande lån med nya. I regel framträder refinansieringsrisken samtidigt som behovet av nyupplåning ökar kraftigt. Den bästa försäkringen mot
refinansieringsrisker är således goda och hållbara
statsfinanser. Riksgäldskontoret begränsar också
refinansieringsrisken genom sina strategier för
upplåning och marknadsvård. Upplåningen görs
till stor del i statsobligationer, vilka fördelas över
flera lån med olika förfallotidpunkter. På så sätt
är det endast en mindre del av den utestående
skuldstocken som förfaller och måste refinansieras varje år. Refinansieringsrisken begränsas
också genom att upplåningen fördelas löpande i
små och regelbundna auktioner, en ordning som
är mindre vanlig i andra europeiska länder. De
senaste åren har refinansieringsrisken även
begränsats genom att den långa upplåningen
ökat. Ett skäl till detta har varit den stora
osäkerheten som råder till följd av statsfinansiella
problem i vissa europeiska länder och de
erfarenheter som gjorts när det gäller dessa
länders finansiering av förfallande skulder. Den
genomsnittliga tiden till förfall för hela
statsskulden uppgick till 5,4 år både vid slutet av
2011 och 2012. Under 2012 varierade måttet
mellan 5,3 och 5,9 år.
Statsskuldens sammansättning
Statsskulden är fördelad på flera skuldslag i syfte
att minska risken i statsskuldsförvaltningen utan
att öka kostnaderna. En skuldportfölj som är
fördelad på flera skuldslag med olika riskegenskaper är mindre riskfylld än en portfölj
som endast består av ett skuldslag.
Den största delen av statsskulden består av
nominella lån i kronor. I övrigt består statsskulden av real skuld i kronor och valutaskuld.
Regeringen styr statsskuldens sammansättning
genom att fastställa målandelar för valutaskulden
och för den reala kronskulden. Andelen
nominell kronskuld är en direkt konsekvens av
målandelarna för de båda andra skuldslagen. I
riktlinjebeslutet för 2005 fastställdes målandelarna till 15 procent valutaskuld, 20–
25 procent real kronskuld och resterande
60−65 procent nominell kronskuld. I samband
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med att ett nytt andelsmått infördes 2007
justerades av beräkningstekniska skäl målandelen
real kronskuld till 25 procent. I riktlinjerna för
2009 ändrades målformuleringen så att styrningen av den reala kronskuldens andel ska ske
ur ett långsiktigt perspektiv. Sedan 2007 har
målandelarna varit oförändrade.
Det långsiktiga målet om 15 procents valutaskuld uppnåddes sommaren 2008, efter flera år
med amorteringar på densamma. I samband med
att målet uppnåddes infördes ett styrintervall på
±2 procentenheter kring målandelen. Under
2012 uppgick andelen valutaskuld i genomsnitt
till 14,3 procent. Under hela året låg andelen
valutaskuld inom styrintervallet på 4 procentenheter. Upplåningen i utländsk valuta sker
antingen genom att Riksgäldskontoret emitterar
obligationer i utländsk valuta eller genom att
byta kronupplåning till exponering i utländsk
valuta. När lånebehovet är litet prioriterar
Riksgäldskontoret upplåning i kronor som byts
till exponering i utländsk valuta. Under 2012
uppgick upplåningen i utländsk valuta till 35 miljarder kronor och avsåg endast refinansieringen
av lån till Riksbanken. Kronupplåningen som
byttes till exponering i utländsk valuta uppgick
till 20 miljarder kronor. Det låga ränteläget
globalt, stor efterfrågan på obligationer med hög
kreditvärdighet samt ett begränsat lånebehov för
den svenska staten bidrog till låga upplåningskostnader i både utländsk valuta och i kronor.
Diagram 3.7 Andelen real kronskuld och valutaskuld i
förhållande till målandelarna (30 dagar glidande
medelvärde)
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Andelen real kronskuld uppgick under 2012 i
genomsnitt till 25,5 procent. Vid två tillfällen
minskade andelen real kronskuld med två
procentenheter. Detta hände dels i april då en
realobligation förföll, dels i december då den
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nominella kronskulden av säsongsmässiga skäl
ökade. I diagram 3.7 redovisas de faktiska
andelarna för den reala kronskulden och för
valutaskulden i förhållande till målandelarna för
respektive skuldslag. Under 2012 sjönk
inflationstakten under den genomsnittliga break
even-nivån i realskulden. Det kalkylmässiga
resultatet för realupplåningen, mätt som
kostnadsskillnaden mellan upplåning i reala och
nominella obligationer, ökade under 2012 med
7,2 miljarder kronor.

Diagram 3.8 Skuldslagens räntebindningstid (30 dagar
glidande medelvärde)
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Statsskuldens löptid
Löptiden i statsskulden styr i stor utsträckning
avvägningen mellan kostnad och risk i statsskuldsförvaltningen. Avvägningen bygger på att
räntan på kortare löptider i regel är lägre än på
långa löptider samtidigt som variationen i
räntekostnaden ökar när löptiden är kortare. En
kortare upplåning innebär att en större del av
skulden omsätts varje år till på förhand okända
villkor.
Regeringen styr sedan 2009 löptiden i statsskulden genom att lägga fast separata målvärden
för räntebindningstiden i vart och ett av de tre
skuldslagen. I riktlinjerna för 2012 angav
regeringen att räntebindningstiden för den
nominella kronskulden med låneinstrument med
upp till tolv år ska vara mellan 2,7 och 3,2 år.
Under 2012 var räntebindningstiden för nämnda
instrument 2,9 år, dvs. inom intervallet. För
låneinstrument i nominell kronskuld med mer än
tolv år till förfall var riktvärdet för den
utestående volymen 60 miljarder kronor för
2012. I slutet av 2011 uppgick motsvarande
volym till 41 miljarder kronor. Under 2012 gav
Riksgäldskontoret ut en 20-årig obligation som
ökade den utestående volymen till 53 miljarder
kronor, dvs. något lägre än riktvärdet på 60 miljarder kronor. I riktlinjebeslutet för 2013 höjdes
motsvarande riktvärde till 70 miljarder kronor.
Syftet var att öka volymen skuld i de långa
löptidssegmenten och därmed i viss utsträckning
minska refinansieringsrisken i statsskulden.
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För löptidsstyrningen av den reala kronskulden
fastställdes att räntebindningstiden under 2012
skulle vara mellan 7 och 10 år. Under 2012 ökade
den genomsnittliga räntebindningstiden i den
reala kronskulden från 8,4 till 8,5 år, dvs. inom
intervallet. Orsaken till att räntebindningstiden
blev något längre under året var att ett reallån
löpte till förfall. Under 2012 styrdes räntebindningstiden för valutaskulden, liksom tidigare år,
mot 0,125 år (ett halvt kvartal). Räntebindningstiden för valutaskulden låg under hela 2012 kring
detta riktvärde. Riksgäldskontoret har möjlighet
att styra räntebindningstiden för valutaskulden
genom att använda derivatinstrument, vilket
underlättar upprätthållandet av en jämn räntebindningstid för detta skuldslag.
Uppdrag till Riksgäldskontoret att analysera
statsskuldens andelar och löptider vid en betydligt
högre respektive lägre statsskuld
De nuvarande målandelarna för statsskuldens
sammansättning bygger i första hand på en
analys som Riksgäldskontoret genomförde 2004.
I april 2010 gav regeringen Riksgäldskontoret i
uppdrag att med utgångspunkt från en betydligt
högre respektive lägre statsskuld analysera hur
stora andelarna bör vara samt analysera hur
löptiden bör hanteras i dessa fall. I Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för 2012
presenterades en kvalitativ analys av frågeställningen och i förslaget till riktlinjer för 2013
presenterades en förnyad analys av framför allt
valutaskuldens andel. I regeringens riktlinjebeslut för 2013 framgick att innan den
nuvarande andelen för valutaskulden på
15 procent omprövas bör kostnadsaspekterna
analyseras djupare. Riksgäldskontoret ska
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redovisa en sådan analys i riktlinjeförslaget för
2014. Ytterligare skäl till att avvakta en
förändring av riktlinjerna för valutaskulden är att
det pågått en utredning om Riksbankens
finansiella oberoende och balansräkning
(Fi 2011:12). Utredningen behandlar frågor som
kan komma att påverka Riksgäldskontorets
valutaexponering samt dess roll i finansieringen
av valutareserven. Utredningen lämnade sitt
betänkande i januari 2013 (SOU 2013:9).
Regeringen har också beslutat att ge en
särskild utredare i uppdrag att utreda frågor som
rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella
stabiliteten (dir. 2013:17). Uppdraget ska
redovisas senast den 15 januari 2014.
Positionstagande
I syfte att sänka kostnaden för statsskulden har
Riksgäldskontoret, vid sidan om den ordinarie
finansieringen av statsskulden, möjlighet att ta
ränte- och valutapositioner. Regeringen
delegerar mandat för risktagandet. Positioner får
inte tas på den svenska räntemarknaden. För
2012 innebar mandatet att positioner i utländsk
valuta var begränsat till 450 miljoner kronor mätt
som daglig Value-at-Risk vid 95 procents sannolikhet. Mandatet omfattar såväl styrelsens
strategiska positioner som de löpande
positionerna för Riksgäldskontoret och dess
externa förvaltare. Utöver nämnda mandat har
Riksgäldskontoret möjlighet att ta positioner i
kronans valutakurs. För 2012 sänktes detta
mandat från 50 till 15 miljarder kronor. Sänkningen innebar att mandatet återfördes till den
nivå som gällde före finanskrisens utbrott 2008.
Under finanskrisen utnyttjade Riksgäldskontoret det tillfälligt höjda mandatet då kronan
bedömdes vara kortsiktigt undervärderad. I
september 2010 inleddes en gradvis avveckling
och i juni 2011 var positionen helt avvecklad.
Positionen resulterade i ett positivt resultat på
8,1 miljarder kronor. Under 2012 togs inga
strategiska positioner i kronans valutakurs.
Under 2012 visade den löpande positionstagningen negativt resultat för både Riksgäldskontoret (-185 miljoner kronor) och för de
anlitade externa förvaltarna (-25 miljoner
kronor). I båda fall motsvarar detta -0,1 procent
av nominellt kapital. Som framgår av tabell 3.7
uppvisar resultatet för positionstagningen en
relativt stor variation mellan åren. Positionsverksamheten utvärderas därför över en femårs48

period. För perioden 2008−2012 uppgick i
genomsnitt det totala resultatet till 2 173 miljoner kronor per år. Huvuddelen av resultatet
hänför sig till Riksgäldskontorets strategiska
positioner (2 109 miljoner kronor), medan Riksgäldskontorets löpande förvaltning i genomsnitt
har visat ett underskott på 38 miljoner kronor
per år. Den externa förvaltningen har under
perioden i genomsnitt visat ett överskott på
103 miljoner kronor.
Tabell 3.7 Resultat av positioner (strategiska och löpande)
2008

2009

2010

2011

2012

Medel

1 892

3048

5 464

134

-185

2 071

1 587

2 623

6 051

285

0

2 109

Löpande

305

426

-587

-151

-185

-38

Extern
positionstagning

187

90

263

-1

-25

103

2 079

3 138

5 727

133

-210

2 173

Egen
positionstagning
Varav
Strategisk

Totalt
resultat

Marknads- och skuldvård
I riktlinjerna för statsskuldens förvaltning anges
att Riksgäldskontoret genom marknads- och
skuldvård ska bidra till att statspappersmarknaderna fungerar väl i syfte att uppnå det
långsiktiga målet om kostnadsminimering med
beaktande av risk. Av riktlinjerna framgår även
att Riksgäldskontoret ska besluta om principer
för marknads- och skuldvård. Principerna för
den operativa verksamheten utgörs bl.a. av
Riksgäldskontorets upplåningsstrategi, vilken är
att koncentrera skulden på ett begränsat antal
löptider och att upprätthålla effektiva försäljningskanaler.
Som en del av marknads- och skuldvården ger
Riksgäldskontoret ut rapporten Statsupplåning –
prognos och analys, tre gånger per år. I
rapporten beskrivs samverkan mellan prognoser
över lånebehovet, regeringens riktlinjer för
statsskuldens förvaltning och upplåningens
fördelning på olika skuldslag och instrument.
Syftet med rapporten är att underlätta för
marknadens aktörer att bilda sig en uppfattning
om statsskuldspolitiken och om kommande
upplåningsbehov. Riksgäldskontoret har även ett
antal marknadsvårdande åtaganden gentemot
sina återförsäljare för att underhålla likviditeten i
statspapper. Syftet med dessa åtaganden är att
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minska osäkerheten vid bristsituationer,
eliminera risker vid transaktionsproblem samt
att kompensera för att den svenska statspappersmarknaden är relativt liten.
För nionde året i rad har Riksgäldskontoret
låtit TSN Sifo Prospera genomföra en utvärdering av hur svenska och utländska investerare
samt återförsäljare uppfattar Riksgäldskontorets
upplåningsverksamhet. Utvärderingen visar att
förtroendet för Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet är fortsatt högt. Helhetsintrycket är
något mer positivt jämfört med föregående år.
Ökningen har skett hos internationella
investerare och hos Riksgäldskontorets återförsäljare, medan förtroendet hos svenska
investerare i stort är oförändrat.
Lån för att tillgodose behovet av statslån
Sedan hösten 2008 har Riksgäldskontoret
möjlighet att ta upp lån för att tillgodose
behovet av statslån (statsskuldväxlar eller
obligationer). Möjligheten får bara utnyttjas om
det är påkallat på grund av hot mot den
finansiella marknadens funktion. Under 2012
har möjligheten inte utnyttjats.
Upplåning på privatmarknaden
I riktlinjerna för statsskuldens förvaltning 2012
preciserades målet för upplåning på privatmarknaden. Den nya målformuleringen innebär
att Riksgäldskontoret genom privatmarknadsupplåning ska bidra till att minska kostnaderna
för statsskulden i förhållande till motsvarande
upplåning på institutionsmarknaden. I målformuleringen angavs tidigare endast att privatmarknadsupplåningen ska bidra till att sänka
kostnaderna för statsskulden. De kostnader som
tillkommer för att distribuera och hantera privatmarknadsupplåningen ska liksom tidigare belasta
resultatet.
Vid 2012 års utgång uppgick den sammanlagda privatmarknadsupplåningen till 50 miljarder kronor, vilket motsvarade 4,3 procent av
statsskulden. Under 2012 minskade privatmarknadsupplåningen kostnaden för statsskulden med 129 miljoner kronor. För perioden
2008−2012 uppgick den samlade kostnadsbesparingen till 804 miljoner kronor eller
161 miljoner kronor i genomsnitt per år. Liksom
tidigare är det framför allt försäljningen av
premieobligationer som bidrar till kostnadsbesparingen.

Tabell 3.8 Besparing privatmarknadsupplåning
Miljoner kronor

2008

2009

2010

2011

2012

Premieobligationer

106

170

171

130

126

38

36

12

11

4

144

203

183

144

129

Riksgäldsspar
Summa besparing

Garantigivning och utlåning

Riksgäldskontoret utfärdar garantier och lån
med kreditrisk till företag och annan verksamhet
efter beslut av riksdagen och regeringen. En
garanti eller ett lån sker antingen genom
särskilda beslut eller genom lagar och
förordningar om garanti- eller utlåningsprogram.
Målet för garanti- och utlåningsområdet är
bl.a. att Riksgäldskontoret ska bidra till att
statens risk begränsas och dess rätt tryggas.
Grundprincipen för garanti- och utlåningsmodellen är att avgiften som tas ut ska motsvara
statens förväntade kostnad (inklusive administrativa kostnader), såvida inte riksdagen beslutat
annat. Efter täckning av administrativa kostnader
sätts avgifterna in på konto hos Riksgäldskontoret, för finansiering av eventuella förluster
som uppstår i verksamheten.
Riskanalys av statens garantier och utlåning
I mars 2013 lämnade Riksgäldskontoret, i
enlighet med uppdrag i regleringsbrevet, en riskanalys av statens samlade garantier och utlåning
(dnr Fi2013/1116). Rapportens slutsatser var
bl.a. att risken för större samlade kreditförluster
på grund av stora exponeringar i statens portfölj
med garantier och lån till företag och
privatpersoner är förhållandevis låg och att de
likviditetsrisker som förknippas med stora och
snabba utbetalningar med anledning av utfärdade
garantier och lån till företag är mycket små. För
en fullständig riskbedömning av större samlade
kreditförluster behöver Riksgäldskontoret fortsätta arbetet med att utveckla fördjupade
analyser.
Garantier till bilindustrin
Under 2010 beviljades både Saab Automobile
AB och Volvo Personvagnar AB lån med statliga
garantier enligt den ram för statliga kreditgarantier till fordonsföretag som söker lån från
Europeiska investeringsbanken (EIB) (prop.
2009/10:1 utg. omr. 24, bet. 2009/10:NU1,
rskr. 2009/10:146).
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I samband med försäljningen av Saab Automobile AB under 2010, till det nederländska
bolaget Spyker, ställde Riksgäldskontoret en
kreditgaranti för lån hos EIB. När bolaget i
december 2011 lämnade in en konkursansökan
fick Riksgäldskontoret infria den utställda
garantin på 2,2 miljarder kronor och fick
därigenom en fordran på motsvarande belopp på
Saab Automobiles konkursbo. Riksgäldskontoret hade säkerhet framför allt i form av
aktierna i två bolag, Saab Automobile Parts AB
och Saab Automobile Tools AB (i konkurs).
Konkursförvaltarna slutförde under augusti
2012 försäljningen av merparten av tillgångarna i
konkursbolagen Saab Automobile AB, Saab
Automobile Tools AB och Saab Automobile
Powertrain AB till National Electric Vehicle
Sweden AB (Nevs). Aktierna i Saab Automobile
Parts AB ingick inte i försäljningen.
I december 2012 tog Riksgäldskontoret över
ägandet i Saab Automobile Parts AB, varpå
regeringen i januari 2013 beslutade att
förvaltningen av aktierna i bolaget skulle föras
över till Finansdepartementet. En eventuell
framtida köpeskilling av bolaget ska tillfalla
Riksgäldskontoret och föras till garantireserven.
En omvärdering av säkerheterna gjordes i
samband med övertagandet av aktierna vilket
medförde en nedskrivning av det bokförda
värdet från 2 miljarder kronor till 1,6 miljarder
kronor. Minskningen förklaras primärt av att
effekterna på Saab Automobile Parts verksamhet
av Saab Automobiles konkurs blev större än
förväntat. Värdet av Saab Automobile Tools
minskade även till följd av bolagets begränsade
möjlighet att använda tillhörande verktyg och
maskiner avseende den senaste bilmodellen.
I december 2010 ingick Riksgäldskontoret
och Volvo Personvagnar AB avtal om en statlig
kreditgaranti avseende ett projektlån på högst
3,55 miljarder kronor från EIB. Bolaget betalade
i december 2012 i förtid tillbaka de totalt
2,62 miljarder kronor som då var utestående.
Lånet skulle vara återbetalt senast 2017.
Villkorat lånelöfte till SAS
Riksgäldskontoret fick i december 2012 i
uppdrag av regeringen (dnr Fi2012/271) att
handlägga svenska statens del av ett villkorat
lånelöfte till SAS, efter riksdagens beslut
(prop. 2012/13:46,
bet. 2012/13:NU10,
rskr. 2012/13:102). Svenska statens andel av den
sammanlagda lånefaciliteten på 3,5 miljarder
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kronor var 749 miljoner kronor. Per halvårsskiftet 2013 har lånefaciliteten minskat till
2,67 miljarder kronor där Sveriges andel är
572 miljoner kronor.
Övriga garanti- och utlåningsuppdrag
Riksgäldskontoret har i uppdrag att handlägga de
krediter till Island och Irland som riksdagen bemyndigat
regeringen
att
besluta
om
(prop. 2008/09:106, bet. 2008/09:FiU34, rskr.
2008/09:177,
prop.
2010/11:132,
bet.
2010/11:FiU36, rskr. 2010/11:310, prop.
2011/12:119,
bet.
2011/12:FiU41,
rskr.
2011/12:209).
Åren 2009–2011 lånade Island 495 miljoner
euro (motsvarande 4 641 miljoner kronor) från
svenska staten. Island gjorde våren 2012 två
återbetalningar i förtid på de nordiska bilaterala
lånen samt på lån från IMF. För svensk del
innebär det att 205 miljoner euro (motsvarande
cirka 1 759 miljoner kronor) fortfarande var
utestående vid årsskiftet. Lånet ska vara slutbetalt i december 2021.
Riksgäldskontoret fick i maj 2012 ett uppdrag
av regeringen att handlägga ett lån till Irland om
högst 600 miljoner euro. Lånet avses betalas ut i
fyra delar, där de två första utbetalningarna
genomfördes under 2012 på totalt 300 miljoner
euro (motsvarande 2 638 miljoner kronor) och
det tredje genomfördes i juni 2013 om
150 miljoner euro (motsvarande 1 285 miljoner
kronor). Lånet ska i sin helhet vara återbetalt
2022.
I syfte att stödja svensk exportfinansiering har
Svensk Exportkredit AB (SEK) sedan 2009 en
låneram hos Riksgäldskontoret. Låneramen uppgår till 100 miljarder kronor och har hittills inte
utnyttjats. Det är fortfarande centralt för
exportföretagen att få stöd med finansiering för
att inte få sämre förutsättningar än sina
konkurrenter och de facto gå miste om affärer
eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
Eftersom den ekonomiska och finansiella
situationen har stabiliserats sedan finanskrisen,
föreslår regeringen att den nuvarande låneramen
sänks till 80 miljarder kronor för systemet med
statsstödda exportkrediter. (se vidare utg. omr.
24, avsnitt 4.4–4.6).
Garantiportföljen
De utställda garantierna uppgick sammanlagt till
36,9 miljarder kronor vid utgången av 2012,
vilket är en minskning med 2 miljarder kronor
jämfört med 2011. Minskningen förklaras i
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huvudsak av Volvo Personvagnars återbetalning
av sitt lån till EIB.
Tabell 3.9 Riksgäldskontorets garantiverksamhet
Miljoner kronor
2008

2009

2010

2011

2012

50 610

46 213

45 063

38 949

36 894

2 336

3 166

2 577

2 028

Garantiåtaganden
- Ordinarie
reserv

Tillgångar i
garantiverksamheten
- Ordinarie
reserv

2 406

1
Tillgångar i garantiverksamheten består av behållning på räntekonto i
Riksgäldskontoret, regressfordringar samt värdet av framtida avgifter.

Infrastrukturprojekt stod för 60,1 procent av
garantiåtagandena. Övriga garantiåtaganden rör
främst pensioner till tidigare anställda i statliga
myndigheter som omvandlats till bolag
(22,3 procent),
internationella
åtaganden
(16,5 procent) samt finansiering (1,1 procent).
Vid halvårsskiftet 2013 hade de utställda
garantierna minskat med 1,2 miljarder kronor till
35,7 miljarder kronor. Minskningen beror främst
på förändringar i den upplåning som staten
garanterar hos Öresundsbrokonsortiet.
Tillgångarna i garantiverksamheten, som
utgörs av avgifter för utställda garantier för att
täcka framtida förluster, regressfordringar och
värdet av framtida avgifter, uppgick vid 2012 års
utgång till 2 miljarder kronor. Reserveringen för
förväntade förluster uppgick till 0,76 miljarder
kronor.
Vid sidan av detta finns garantier utställda av
affärsverk och andra myndigheter på 1,9 miljarder kronor. Utöver Riksgäldskontorets
åtaganden finns särskilt garantikapital till internationella finansieringsinstitutioner på 107 miljarder kronor som hanteras av Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. Dessa
åtaganden är undantagna garantimodellen och
hanteras i särskild ordning.

Utlåning med kreditrisk
Riksgäldskontorets utlåning med kreditrisk
minskade med 12,7 miljarder kronor under 2012
till 11,7 miljarder kronor (utlåningen till Island
och Irland är medräknad). Minskningen berodde
på att lånet till Botniabanan AB togs över av
Trafikverket i samband med avveckling av
bolaget (lånet finns kvar hos Riksgäldskontoret
men utlåningen sker numera till en myndighet
och det finns därmed ingen kreditrisk i
utlåningen). Med en nedskrivning till följd av en
förväntad kreditförlust på 0,8 miljarder kronor är
lånestocken värderad till 10,9 miljarder kronor.
De största låntagarna var vid 2012 års utgång
Svensk-Danska broförbindelsen AB (SVEDAB
AB), Irland, Island och A-Train AB. I tabell 3.10
redovisas Riksgäldskontorets samlade utlåning
per den 30 juni 2013 med kreditrisk inklusive
lånen till Island och Irland.
Tabell 3.10 Lån med kreditrisk hos Riksgäldskontoret
Miljoner kronor, per den 30 juni 2013
Låneram

Utestående
lån

Nedskrivning till
följd av
förväntade
kreditförluster

SVEDAB AB

5 300

5 191

350

A-train AB

1 000

1 000

88

Island

495 miljoner euro

1 799

Irland

600 miljoner euro

3 948

Övriga

-

354

Summa

12 292

438

Insättningsgaranti och investerarskydd

Riksgäldskontoret är garantimyndighet enligt
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och
lagen (1999:158) om investerarskydd. Syftet
med insättningsgarantin och investerarskyddet
är att bidra till ett stärkt konsumentskydd för
allmänhetens insättningar respektive för finansiella instrument. Detta bidrar i sin tur till
stabiliteten i det finansiella systemet.
Insättningsgarantin
Regeringen har sedan finanskrisen 2008 vidtagit
en rad åtgärder som förbättrat insättningsgarantin. Den maximala ersättningen har höjts
från 250 000 kronor, först till 500 000 kronor
eller 50 000 euro och sedan till 100 000 euro.
Garantin träder i kraft om ett institut går i
konkurs eller när Finansinspektionen beslutar
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att insättningsgarantin ska träda in i fall medlen
inte är tillgängliga för konsumenten.
Under 2012 slutförde Riksgäldskontoret den
initiala prövningen av de omkring 2 500 kontoslag som används för att ta emot insättningar för
att avgöra vilka som omfattas av insättningsgarantin. Nya kontoslag prövas löpande.
Under året inleddes även arbetet med att
kontrollera att de institut som är anslutna till
garantin kan leverera nödvändiga uppgifter för
att ersättningen ska kunna betalas ut inom
lagstadgad tid.
Under 2012 uppkom inga ersättningsfall inom
insättningsgarantin.
Insättningsgarantifonden
Insättningsgarantin finansieras genom årliga
avgifter från de drygt 140 institut som omfattas
av garantin. Den årliga avgift som instituten
betalar för garantin ska uppgå till ett belopp som
motsvarar 0,1 procent av insättningarna. Under
2012 uppgick avgiften till drygt 1,2 miljarder
kronor, då de garanterade insättningarnas värde
vid slutet av 2011 var 1 226 miljarder kronor.
Avgifterna placeras i en fond som förvaltas av
Kammarkollegiet på uppdrag av Riksgäldskontoret. Placeringarna görs i statsobligationer
och på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret.
Insättningsgarantifondens samlade värde vid
slutet av 2012 var 28,3 miljarder kronor. Avkastningen under året blev 2,1 procent, vilket är
minskning från 2011 års avkastning på
12,6 procent. Minskningen förklaras i huvudsak
av marknadsräntans utveckling.
Investerarskyddet
Investerarskyddet uppgår till 250 000 kronor per
kund och institut. Skyddet träder in när ett
institut har gått i konkurs och kunden inte kan
få ut sina värdepapper eller pengar.
En årlig avgift för administrationen av skyddet
betalas av de institut som är anslutna till
investerarskyddet. Kostnader vid ett eventuellt
ersättningsfall betalas däremot i efterhand av de
institut som var anslutna vid tidpunkten för
ersättningsfallet.
Under 2012 aktiverades inte investerarskyddet.
Under 2011 fakturerade Riksgäldskontoret de
institut som vid tiden för CTA Lind & Co
Scandinavia AB:s (CTA) konkurs var anslutna
till skyddet avseende ersättningsfallet med
anledning av det som inträffade 2004. Ett antal
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av dessa institut överklagade avgiftsbeslutet. En
av sex processer är avslutad till Riksgäldskontorets fördel. Resterande fem är ännu inte
avgjorda.
Stöd till kreditinstitut

Riksgäldskontoret är stödmyndighet enligt lagen
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
(stödlagen). Uppdraget innebär att Riksgäldskontoret får lämna stöd till banker och andra
kreditinstitut för att förhindra allvarliga
störningar i det finansiella systemet. Stödåtgärderna ska så långt som möjligt vara affärsmässiga och de ska inte heller leda till snedvridning av konkurrensen. Statens långsiktiga
kostnader för stödet ska minimeras så att
insatserna i möjligaste mån kan återfås.
Avsevärd minskning av utestående bankgarantier
Två statliga stödprogram, garanti- och
kapitaltillskottsprogrammet (se förordningen
[2008:819] om statliga garantier till banker
m.fl.), stängdes för nyteckning den 30 juni 2011.
Syftet med programmen var att underlätta
bankernas och bostadsinstitutens upplåning och
därigenom ge bättre förutsättningar för företag
och hushåll som behövde låna pengar. Efter
halvårsskiftet 2010 har inga nya garantier ställts
ut och inga infrianden har behövt göras. Tre
banker hade vid 2012 års slut kvar garanterade
skuldförbindelser, Carnegie Investment Bank,
Sparbanken Öresund och Swedbank. De
garanterade volymerna uppgick då till 30,4 miljarder kronor, vilket är en kraftig minskning från
91 miljarder kronor ett år tidigare. I diagram 3.9
framgår de garanterade volymerna i miljarder
kronor om inga nya garantier ställs ut. De sista
garantierna förfaller under 2015. Garantiprogrammet har hittills genererat en intäkt till
staten på 5,7 miljarder kronor.
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Diagram 3.9 Omfattning av åtagandet inom
garantiprogrammet
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Källa: Riksgäldskontoret.

Kapitaltillskottsprogrammet inrättades i februari
2009. Endast en bank, Nordea Bank AB, har
deltagit i programmet, då staten under våren
2009 bidrog med 5,6 miljarder kronor i samband
med en nyemission i banken. I juni 2013 såldes
en del av de aktier som förvärvats i samband med
nyemissionen till ett värde av 10,1 miljarder
kronor. Det kvarstående innehavet hade vid
halvårsskiftet 2013 ett värde på 11,1 miljarder
kronor.
Carnegie Investment Bank
I november 2008 gav Riksgäldskontoret
Carnegie Investment Bank (CIB) ett stödlån,
där panten bestod av aktierna i CIB och i
försäkringsmäklaren Max Matthiessen. När CIB
förlorade sitt banktillstånd realiserades panten
och Riksgäldskontoret blev därmed ägare av de
pantsatta bolagen. Dessa såldes sedan till Altor
och Bure.
I och med försäljningen av CIB kom
Riksgäldskontoret överens med de nya ägarna
om vinstdelning. Ett arrangemang rörande en
portfölj norska krediter har till och med
årsskiftet inbringat 288 miljoner kronor. Ett
annat arrangemang är kopplat till tillgångar som
CIB tog över från en betydande låntagare i
banken. Under 2012 inbringade utbetalningarna
kopplat till arrangemanget 360 miljoner kronor
och ytterligare 90 miljoner kronor förväntas
under 2013.
Stabilitetsfonden
Riksdagen beslutade under hösten 2008 att
inrätta en stabilitetsfond i form av ett konto i
Riksgäldskontoret. I den mån fonden inte räcker
till för att finansiera stödåtgärder finns en

obegränsad kredit att tillgå. Fonden skapades för
att kunna finansiera framtida åtgärder inom
ramen för stödlagstiftningen. Målet är att fonden
inom 15 år, dvs. till 2023, ska uppgå till ett
genomsnittligt värde på motsvarande 2,5 procent
av BNP.
Vid utgången av juni 2013 uppgick stabilitetsfondens totala behållning exklusive Nordeaaktierna till 35 miljarder kronor. Räknas Nordeaaktierna in i fonden baserat på sitt anskaffningsvärde, uppgår värdet till 37,9 miljarder
kronor, eller till 46,1 miljarder kronor om
marknadsvärdet används.
Riksdagen har lagt Riksrevisionens rapport
om
stabilitetsfonden
till
handlingarna.
(RiR 2011:26,
skr. 2011/12:71,
bet. 2011/12:FiU44,
rskr. 2011/12:252).
I
skrivelsen
redovisar
och
kommenterar
regeringen de synpunkter om stabilitetsfonden
som Riksrevisionen framför i sin granskningsrapport. En översyn av frågor som rör
stabilitetsfonden har inletts inom Regeringskansliet.
Regeringen tillsatte i februari 2011 en
kommitté med uppdrag att genomföra en översyn av regelverket för hantering av finansiella
kriser (dir. 2011:6). I uppdraget ingår bl.a. att
utreda och föreslå ett system för stabilitetsfonden med en riskdifferentierad avgift.
Kommittén ska även utvärdera för- och nackdelar med en målsatt nivå för stabilitetsfonden. I
delbetänkandet som överlämnades i januari 2013
(SOU 2013:6) föreslås bl.a. att stabilitetsfonden
ska slås samman med insättningsgarantifonden
till en bankkrisreserv. Ett ställningstagande kring
en riskdifferentierad avgift avvaktar kommittén
med i väntan på att EU-kommissionens förslag
till EU-direktiv om upprättande av en ram för
rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut
och värdepappersföretag, det s.k. krishanteringsdirektivet, färdigförhandlats. Delbetänkandet har
remissbehandlats. Ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
I regeringens skrivelse med anledning av
Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden
anger regeringen att man inte utesluter att det
kan finnas skäl för att de medel som inflyter till
stabilitetsfonden kan placeras på ett annat sätt än
på räntebärande konto i Riksgäldskontoret
(skr. 2011/12:71).
Regeringen
avser
att
återkomma till riksdagen med förslag, som
innebär att stabilitetsfonden görs om från att
vara ett räntebärande konto på Riksgälds53
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kontoret till att bli en riktig fond med finansiella
tillgångar.
Tabell 3.11 Översikt, stabilitetsfonden den 30 juni 2013
Typ av transaktion

Kapital, anslag till fonden

Miljoner kronor

15 000

Bankgarantiavgifter

5 787

Stabilitetsavgifter

5 645

Influtet CIB och MM (exkl. Riksgäldskontorets
kostnader)
Nordea, nyemission
Nordea, aktieutdelning
Försäljningsintäkt Nordea

266
-5 610
2 882
10 162

Försäljningskostnad Nordea

-12

Tillförd ränta på behållning

916

Förvaltningskostnader

-100

Fondbehållning exkl. Nordeaaktierna

34 996

Fondbehållning inkl. Nordea bokfört värde

37 926

Fondbehållning inkl. Nordea marknadsvärde

46 103

Källa: Riksgäldskontoret.

Stödmyndighetens förvaltningskostnader
De förvaltningskostnader som kan hänföras till
Riksgäldskontorets uppdrag som stödmyndighet
tas från stabilitetsfonden. Regeringen sätter
årligen upp ett kostnadstak för stödmyndighetens kostnader.
Under 2012 uppgick stödmyndighetens förvaltningskostnader till 6 miljoner kronor, vilket
motsvarade det av regeringen uppsatta kostnadstaket på 6 miljoner kronor. Kostnadstaket för
2013 är satt till 10 miljoner kronor. Under det
första halvåret 2013 uppgick kostnaderna till
4,3 miljoner kronor och för helåret beräknas de
till 9,3 miljoner kronor. Regeringen har för
avsikt att fastställa ett tak för stödmyndighetens
kostnader även avseende 2014.
De ackumulerade kostnaderna för stödmyndigheten från starten av uppdraget hösten
2008 till halvårsskiftet 2013 uppgår till
100 miljoner kronor, varav 57 miljoner kronor är
konsultkostnader.
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
har till uppgift att pröva vissa tvister enligt stödlagen. Sedan den 1 juli 2011 har Prövningsnämnden även till uppgift att pröva vissa ansökningar och överklaganden enligt lagen om insättningsgaranti. Nämndens förvaltningskostnader
belastar stabilitetsfonden, med undantag av kostnader för insättningsgarantiärenden som belastar
insättningsgarantifonden. Regeringen har satt
förvaltningskostnadstaket för Prövningsnämnden för 2013 till en miljon kronor.
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Analys och slutsatser

Riksgäldskontoret har en viktig roll som statens
finansförvaltning. Effektiviteten och säkerheten i
finansieringslösningarna i staten är av största vikt
för att upprätthålla förtroendet för systemet.
Genom ett samlat ansvar och samlad kompetens
hos Riksgäldskontoret för bl.a. statliga betalningar, statsskuldsförvaltning, garantier, lån och
bankstöd bidrar myndigheten till att stärka så väl
stabiliteten som konsumentskyddet i det
finansiella systemet.
Statens internbank
Regeringen bedömer att Riksgäldskontoret har
hanterat internbanksverksamheten i enlighet
med uppsatta mål och uppdrag. Kostnaderna för
betaltjänster har sänkts ytterligare och arbetet
med att öka säkerheten i den statliga betalningsmodellen har fortsatt. Den årliga kundenkäten
visar att myndigheterna är nöjda med internbankens tjänster och service.
Statsskuldsförvaltning
Regeringen lämnar vartannat år en skrivelse till
riksdagen innehållande en utvärdering av statens
upplåning och skuldförvaltning. Utvärderingen
görs över rullande femårsperioder. För perioden
2007–2011 visade utvärderingen att statens
upplåning och skuldförvaltning fungerat väl
under hela utvärderingsperioden. Den externa
granskaren bedömer att Riksgäldskontoret
uppfyller målsättningen om en kostnadseffektiv
statsskuldsförvaltning. Nästa utvärderingsskrivelse avser perioden 2009–2013 och kommer
att överlämnas till riksdagen i april 2014.
Regeringens preliminära bedömning för 2012 är
att målet för statsskuldsförvaltning har uppnåtts.
Garantier och krediter
Övertagandet av ägandet i Saab Automobile
Parts AB och det av regeringen beslutade
lånelöftet till SAS har under året dominerat
garanti- och kreditverksamheten. Regeringen
bedömer att verksamheten har bedrivits i
enlighet med de mål och uppdrag som
Riksgäldskontoret tilldelats.
Insättningsgaranti och investerarskydd
Under året har arbetet med att genomföra den
initiala prövningen av vilka kontoslag som
omfattas av insättningsgarantin avslutats. Inga
nya fall gällande insättningsgarantin eller
investerarskyddet har uppkommit. Riksgälds-
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kontoret har arbetat vidare med ett tidigare
ersättningsfall inom investerarskyddet.
Riksgäldskontoret anses ha hanterat uppgifterna i enlighet med sitt uppdrag och utifrån
gällande mål.
Stöd till kreditinstitut
Riksgäldskontoret bedöms ha utfört sitt uppdrag i enlighet med verksamhetens mål och på
ett sådant sätt att det främjat stabiliteten i det
finansiella systemet i Sverige.
3.4.3

Politikens inriktning

Statens internbanks inriktning framöver är att
vidareutveckla arbetet med säkerheten och
effektiviteten i den statliga betalningsmodellen.
Riksgäldskontoret ska enligt myndighetens
instruktion senast den 1 november årligen
redogöra för de samlade riskerna i den statliga
betalningsmodellen.
Statsskuldsförvaltningen kommer likt tidigare
år drivas i enlighet med målet om kostnadsminimering samtidigt som riskerna beaktas.
Förvaltningen ska även bedrivas inom ramen för
de krav som penningpolitiken ställer. Regeringen
tillsatte i februari 2013 en utredning som har
bäring på den framtida statsskuldsförvaltningen
(Översyn av statsskuldspolitiken dir. 2013:17).
Syftet är att se över regelverket så att det är
ändamålsenligt. Uppdraget ska redovisas senast
den 15 januari 2014.
Inriktningen för garantiverksamheten är att
fortsatt värna om de principer som utgör
ramarna för garantimodellen. Riksgäldskontoret
har i uppdrag att senast den 15 mars 2014 lämna
en rapport till regeringen om riskerna i statens
garanti- och kreditportfölj. Analysen ska utgå
från statens kreditrisk och likviditetsrisk.
De två bankstödsprogrammen, garanti- och
kapitaltillskottsprogrammet, stängdes för nya
åtgärder i juni 2011. Om behov skulle uppstå
kan programmen åter sättas i bruk med kort
varsel.

3.5

Finansmarknadsforskning

3.5.1

Mål

Målet med satsningen på finansmarknadsforskningen är att stödja utvecklingen av forskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har en hög relevans för den
finansiella sektorns aktörer i såväl privat som
offentlig verksamhet.
3.5.2

Resultatredovisning

Regeringen har uppdragit åt Verket för
innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd
med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig
satsning
på
finansmarknadsforskning
(dnr Fi2009/7978). Syftet med satsningen är att
stödja utvecklingen av forskning som är både
internationellt konkurrenskraftig och har en hög
relevans för den finansiella sektorns aktörer i
såväl privat som offentlig verksamhet.
Finansmarknadsforskningsprogrammet inom
Vinnova består av två insatsformer, centrumfinansiering och tematiska utlysningar av
projektmedel.
Vinnova delfinansierar sedan 2010 tre
centrumbildningar: ett nationellt centrum under
ansvar av Handelshögskolan i Stockholm
(Swedish house of finance, SHOF) samt två
kompetenscentrum under ansvar av Lunds
universitet (Knut Wicksells centrum för
finansvetenskap) respektive Handelshögskolan i
Göteborg (Centrum för finans).
Centrumbildningarna är ett långsiktigt
åtagande som bygger på en internationellt
etablerad modell och finansieras gemensamt av
Vinnova, universitet och högskolor samt av
finansmarknadsbranschen. Centrumen har byggt
upp aktiva och attraktiva miljöer, med ett
ökande kunskapsutbyte med andra universitet
och högskolor, såväl nationella som internationella. Utbyte sker även med andra aktörer
inom området. Antalet producerade och
publicerade vetenskapliga artiklar ligger på en
hög nivå, vilket visar på att centrumen utvecklas
mot målen att producera internationellt
konkurrenskraftig forskning.
Tre tematiska utlysningar av projektmedel har
genomförts sedan programmet startade. Målet
med utlysningarna har varit att de teman som
valts ska ha hög relevans för finansmarknadens
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aktörer, både privata och offentliga. Utlysningen
2012, med temat Finansiell stabilitet och
regleringar, attraherade 12 ansökningar varav sex
stycken beviljades medel.
Finansmarknadsforskningsprogrammet
är
fortfarande under uppbyggnad. Resultatet för
2012 pekar bl.a. på att en ökad samverkan mellan
områdets aktörer, t.ex. genom samlokalisering av
forskare inom de tre centrumen. Vidare sker
också på en ökad samverkan mellan praktiker
och akademiker. Under 2012 fick forskare inom
centrumbildningarna 58 vetenskapliga artiklar
publicerade.
Det nationella centrumet arbetar med att
skapa unika databaser baserade på svenska data.
Det möjliggör fler studier i svensk kontext och
skapar en unik tillgång som utländska forskare
attraheras av. Dessa databaser kommer vara
tillgängliga för alla forskare i Sverige. Centrumen
prenumererar på internationella databaser vilket
ger
förutsättningar
för
internationellt
konkurrenskraftig forskning.
Centrumbildningarnas verksamhet styrs av
verksamhetsplaner, upprättade i samråd med
Vinnova. Verksamhetsplanerna uppdateras
regelbundet i samband med uppföljningar och
utvärderingar. Varje centrum har styrgrupper, i
vilka Vinnova deltar som observatör.
Centrumbildningarna
rapporterar
sina
kvantitativa resultat till Vinnova i en årlig
uppföljning. Vinnova planerar också att genomföra mer omfattande utvärderingar av centrumbildningarna. Den första utvärderingen kommer
att initieras under 2013. Utvärderingarna görs av
internationella experter och generalister.
Målet att finansmarknadsbranschen bör bidra
med motsvarande del av satsningen visar på en
positiv utveckling. Vad gäller samfinansieringen
med den privata branschen och andra finansiärer
visar resultaten att medfinansieringen 2012 totalt
uppgår till 66 procent av de totala resurserna,
varav offentliga medel (exkl. Vinnova) står för
19 procent och privata medel står för 47 procent.
Graden av samfinansiering varierar dock mellan
olika projekt, t.ex. finns det regionala skillnader.
Analys och slutsatser

Det statliga stödet till finansmarknadsforskningen är viktig för sektorns utveckling och för
förståelsen för hur finansiella marknader
fungerar.
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Programmet består av två insatsformer:
centrumfinansiering och tematiska utlysningar.
Utvecklingen av programmet visar på en ökad
samverkan mellan områdets aktörer. Detta är en
viktig förutsättning för att uppnå målen för
satsningen. Vidare har det nationella centrumet i
Stockholm på många sätt visat på betydande
insatser, t.ex. genom uppbyggnaden av databaser.
En viktig målsättning för genomförandet av
programmet är att den privata finansmarknadsbranschen bidrar med hälften av de totala
insatserna. Resultatet av samfinansieringen pekar
på en ökad grad av samfinansiering vilket
förväntas ge en ökad måluppfyllelse.
Den planerade utvärderingen bedöms bli ett
värdefullt tillskott för programmets utveckling.

3.6

Budgetförslag

3.6.1

1:11 Finansinspektionen

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:11 Finansinspektionen
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

305 876

2013

Anslag

343 317

2014

Förslag

417 259

2015

Beräknat

455 698

1

2016

Beräknat

496 400

2

2017

Beräknat

507 347

2

-5 539
328 189

1

Motsvarar 449 834 tkr i 2014 års prisnivå.
2
Motsvarar 481 869 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Finansinspektionens
förvaltningsutgifter,
för
Krigsförsäkringsnämnden och för samordningsorganet för tillsyn
över åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringens överväganden

Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Finansinspektionen

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2012

364 018

68 793

389 292

50 308

Förändring till följd av:

Prognos 2013

426 000

65 336

428 018

65 100

Budget 2014

454 000

67 120

497 000

39 420

Pris- och löneomräkning 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Anvisat 2013

1

Beslut

Avgifterna regleras i förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och i förordningen (2007:1135)
om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna bestäms i
syfte att uppnå full kostnadstäckning över tid.
Finansinspektionen tar ut avgifter för den verksamhet som är anslagsfinansierad, med undantag
för verksamheten som avser samordning av
tillsyn för penningtvätt. Även kostnaden under
anslaget 1:17 Finansinspektionens avgifter till
EU:s tillsynsmyndigheter ingår i de avgiftsgrundande beloppen (se avsnitt 3.6.2). Detta
innebär att en höjning av anslaget är saldoneutralt, eftersom motsvarande belopp tas upp
på inkomstsidan.
Under 2012 redovisades ett överskott på
4 568 000 kronor som innebar att det
ackumulerade underskottet vid årets ingång
minskade till 20 139 000 kronor.
I beloppen för intäkter till inkomsttitel ingår
även sanktionsavgifter som företagen under
tillsyn betalar vid överträdelser. Överskotten
förklaras bl.a. av dessa inbetalningar.

2014

2015

2016

2017

343 317

343 317

343 317

343 317

9 332

13 929

19 967

27 978

65 000

98 847

133 518

136 462

-390

-395

-402

-411

417 259

455 698

496 400

507 347

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Finansinspektionen tillförs ökade resurser för att
förstärka den finansiella tillsynen och
konsumentskyddet samt för myndighetens
utvidgade roll avseende finansiell stabilitetspolitik. Anslaget ökas därför sammantaget med
65 000 000 kronor fr.o.m. 2014. Av anslaget
beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom den finansiella folkbildningen.
Regeringen föreslår att 417 259 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Finansinspektionen
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
455 698 000 kronor,
496 400 000 kronor
respektive
507 347 000 kronor.
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3.6.2

1:17 Finansinspektionens avgifter
för EU:s tillsynsmyndigheter

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:17 Finansinspektionens
avgifter för EU:s tillsynsmyndigheter
Tusental kronor

2012

Utfall

5 711

2013

Anslag

7 150

2014

Förslag

7 150

2015

Beräknat

7 150

2016

Beräknat

7 150

2017

Beräknat

7 150

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 439
6 905

till 60 procent finansieras av de nationella
tillsynsmyndigheterna och till 40 procent av EUbudgeten. Den avgift som Finansinspektionen
ska betala för 2013 beräknas uppgå till
7,1 miljoner kronor. Avgiften har sedan 2012
budgeterats under ett eget anslag. Under 2011
belastades anslaget 1:11 Finansinspektionen.
Regeringen föreslår att 7 150 000 kronor
anvisas under anslaget 1:17 Finansinspektionens
avgifter för EU:s tillsynsmyndigheter för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
7 150 000 kronor respektive år.
3.6.3

Ändamål

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:12 Riksgäldskontoret

Anslaget får användas för utgifter för Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter Europeiska bankmyndigheten, Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Regeringens överväganden

Tusental kronor

1

Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:17 Finansinspektionens avgifter för EU:s
tillsynsmyndigheter
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

1:12 Riksgäldskontoret

2014

2015

2016

2017

7 150

7 150

7 150

7 150

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

291 423

2013

Anslag

312 825

2014

Förslag

303 512

2015

Beräknat

307 121

1

2016

Beräknat

311 750

1

2017

Beräknat

318 234

1

25 019
298 150

Motsvarar 303 512 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Riksgäldskontorets
förvaltningsutgifter.

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

7 150

7 150

7 150

7 150

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Syftet med myndigheterna är att främja en
väsentlig förbättring av möjligheterna att följa
och analysera utvecklingen och att vidta
relevanta åtgärder för att främja den finansiella
stabiliteten inom EU. De europeiska tillsynsmyndigheterna har till uppgift att bl.a. ta fram
förslag till tekniska standarder, som sedan ska
antas av EU-kommissionen i form av förordningar eller beslut. Tillsynsmyndigheterna ska
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Avgifter tas ut för verksamheterna inom
områdena garantier och krediter, statens internbank samt insättningsgaranti och investerarskydd.
De riskavspeglande garanti- och kreditavgifterna finansieras av garantitagarna eller
genom anslag på statsbudgeten. Dessa avgifter,
och återvinningar från tidigare infrianden,
placeras på räntebärande konton hos Riksgäldskontoret och ska finansiera eventuella infrianden
i Riksgäldskontorets garanti- och kreditverksamhet. De administrativa avgifter som tas
ut disponeras av Riksgäldskontoret för att täcka
de administrativa kostnaderna i verksamheten.
Målet är att avgifterna ska täcka infrianden och
administrationskostnaderna sett över en längre
tid. Modellen ska vara finansiellt självbärande

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

och tydligt visa vad kostnaderna för statens
garanti- och kreditgivning uppgår till. Kassaflödesmässigt är dock reservkontona konsoliderade med statens övriga finanser. Detta innebär att inbetalda avgifter minskar statens upplåningsbehov, statsskulden och statens räntekostnader, medan infrianden leder till motsatt
effekt.
Tabell 3.18 Riksgäldskontorets garanti- och
kreditverksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

1

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

49 115

188 390

4 393

183 997

Prognos 2013

30 000

170 000

-271 720

441 720

Budget 2014

0

170 000

27 477

142 523

Exklusive bankgarantier och insättningsgaranti (se tabell 10.5 och 10.9).

För 2012 resulterade garanti- och kreditverksamheten i ett överskott på 184 miljoner kronor. En
stor del av förändringen beror på en justering i
avsättningarna för framtida garantiförluster med
anledning av förordning (2011:211) om utlåning
och garantier. För 2013 och 2014 beräknas det
uppskattade resultatet för garanti- och kreditverksamheten till 442 respektive 143 miljoner
kronor. Under första halvåret 2013 var de
minskade avsättningarna större än kostnaderna i
verksamheten, därav de negativa kostnaderna för
perioden.
Under 2012 uppgick avgifterna inom Statens
internbank (och därmed inleveransen på inkomsttitel) till 4,4 miljoner kronor. För 2013
och 2014 beräknas motsvarande avgifter till
4,7 miljoner kronor per år.
Avgifterna inom statens internbank förs till
inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank
i Riksgäldskontoret. Avgifterna används som
styrmedel i strävan mot ökad effektivisering av
den finansiella verksamheten inom staten. För
att undvika subventionering har Riksgäldskontoret även möjlighet att ta ut avgifter av kunder
som inte är myndigheter.

Tabell 3.19 In- och utlåningsverksamheten i Statens
internbank
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

4 400

0

0

0

Prognos 2013

4 700

0

0

0

Budget 2014

4 700

0

0

0

Verksamheten insättningsgaranti och investerarskydd finansieras genom Riksgäldskontorets
förvaltningsanslag. Administrationskostnaden
för denna verksamhet avräknas från efterföljande
års avgifter och redovisas mot inkomsttitel 2552
Övriga offentligrättsliga avgifter. Resterande avgifter placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade
av staten. Avgifter för insättningsgaranti och
investerarskydd betalas av de institut som är
anslutna till garantin respektive skyddet.
Tabell 3.20 Insättningsgaranti och investerarskydd
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

14 424

0

19 153

-4 729

Prognos 2013

19 200

0

17 300

1 900

Budget 2014

17 300

0

16 700

600

1

Intäkterna till inkomsttitel motsvaras normalt av föregående års anslagsförbrukning.
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Regeringens överväganden
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Riksgäldskontoret
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

312 825

312 825

312 825

312 825

4 932

8 711

13 556

20 345

-15 200

-15 381

-15 613

-15 937

955

966

981

1 001

303 512

307 121

311 750

318 234

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Anslaget 1:12 Riksgäldskontoret renodlas genom
att 15,2 miljoner kronor per år i provisionskostnader förs till anslaget 1:3 Riksgäldskontorets
provisionskostnader
under
utgiftsområde
26 Statsskuldsräntor m.m.
Regeringen föreslår att 303 512 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Riksgäldskontoret för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 307 121 000 kronor, 311 750 000 kronor
respektive 318 234 000 kronor.

lösta men ett antal obligationer, valutasäkringsavtal och till dessa kopplade lån återstår.
Löptiden i obligationsportföljen är fram till
december 2021 och likvidflödena är matchade till
slutförfallodagen. Samtliga lån är nollkuponglån,
viket innebär att ingen ränta betalas under
löptiden. Räntan ackumuleras och betalas på
förfallodagen. Nominellt belopp, motsvarande
summan av de belopp som på respektive
förfallodag ska återbetalas inklusive upplupen
ränta, uppgår till 2 915 miljoner kronor för 2014
och till 2 249 miljoner kronor för 2015.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014–
2021 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår
till högst 2 915 000 000 kronor för att finansiera
Riksgäldskontorets förvaltning av Statens
järnvägars obligationsportfölj.
3.6.5

Tabell 3.22 Anslagsutveckling
1:16 Finansmarknadsforskning
Tusental kronor

1

3.6.4

Riksgäldskontorets förvaltning av
Statens järnvägars
obligationsportfölj

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014–2021 besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret som uppgår till högst
2 915 000 000 kronor för att finansiera Statens
järnvägars obligationsportfölj.
Skälen för regeringens förslag: Riksgäldskontoret har 2013 i samband med avvecklingen
av affärsverket Statens järnvägar övertagit de
finansiella tillgångar och skulder som
ursprungligen härrör från de amerikanska
leasingtransaktioner som Statens järnvägar hade
ingått. De amerikanska leasingkontrakten är
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1:16 Finansmarknadsforskning

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

30 129

2013

Anslag

30 006

2014

Förslag

29 984

2015

Beräknat

30 316

1

2016

Beräknat

30 709

1

2017

Beräknat

31 311

1

293
29 284

Motsvarar 29 984 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för finansmarknadsforskning och högst 2 procent av
anslaget får användas för programanknutna
förvaltningsutgifter.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Regeringens överväganden
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:16 Finansmarknadsforskning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

30 006

30 006

30 006

30 006

22

354

748

1 351

-44

-44

-45

-46

29 984

30 316

30 709

31 311

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 29 984 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 30 316 000 kronor,
30 709 000 kronor respektive 31 311 000 kronor.
3.6.6

Krediter till Sjunde AP-fonden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta att Sjunde AP-fonden dels får
tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till
högst 100 000 000 kronor, dels får ta upp lån i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten.
Skälen för regeringens förslag: Regeringens
utvärdering av Sjunde AP-fondens förvaltning
redovisades nyligen i skrivelse till riksdagen,
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m.
2012 (skr. 2012/13:130 s. 28 ff. och 60 ff.).
Kostnaderna för Sjunde AP-fondens verksamhet ska täckas med förvaltningsavgifter som
tas ur de två fonderna AP7 Aktiefond och AP7
Räntefond. Sjunde AP-fonden disponerar två
krediter hos Riksgäldskontoret. En kredit på
räntekonto som för 2013 uppgår till

105 miljoner kronor och en låneram för finansiering av anläggningstillgångar på 5 miljoner
kronor. Syftet med krediterna är att sprida
Sjunde AP-fondens uppstartskostnader över en
längre period för att skapa neutralitet mellan
generationer av premiepensionssparare.
För att kunna hantera ett akut likviditetsbehov i fonden har regeringen de senaste åren
bemyndigats av riksdagen att bevilja en högre
kredit på räntekonto (160 miljoner kronor för
2013) än vad regeringen har beviljat Sjunde APfonden. Ett oförutsett likviditetsbehov kan
uppstå i fonden på grund av att fondens intäkter
beror av fondkapitalets utveckling, medan en del
av kostnaderna är fasta.
Det balanserade underskottet i Sjunde APfondens verksamhet uppgick till 63,4 miljoner
kronor vid utgången av 2012 (127,4 miljoner
kronor året innan). I slutet av 2013 beräknas
underskottet uppgå till 40 miljoner kronor.
Sjunde AP-fonden har fastställt att det balanserade underskottet ska vara eliminerat till 2020.
För att fortfarande sprida kostnaderna under
uppbyggnadsskedet över en längre period har
Sjunde AP-fonden sänkt avgifterna fr.o.m. 2013.
Mot bakgrund av osäkerheten kring Sjunde
AP-fondens kreditbehov, som är en följd av
osäkerheten kring fondens intäkter, bedömer
regeringen att det för 2014, i likhet med tidigare
år, finns behov av en viss säkerhetsmarginal för
att tillgodose ett eventuellt likviditetsbehov om
fondkapitalet kraftigt minskar. Regeringen
föreslår därför att riksdagen bemyndigar
regeringen att besluta om en kredit i Riksgäldskontoret omfattande högst 100 miljoner kronor.
Regeringen ska därefter i december 2013
besluta om en nivå på Sjunde AP-fondens
räntekontokredit för 2014 som är rimlig i
förhållande till det faktiska behovet. Den högre
ramen utgör en möjlighet för regeringen att med
kort varsel besluta om att utöka krediten om
förutsättningarna skulle ändras, t.ex. till följd av
ett utflöde av fondkapital från Sjunde APfonden eller en negativ utveckling på de
finansiella marknaderna.
En oförändrad ram på 5 miljoner kronor avseende lån för finansiering av anläggningstillgångar
under
2014
bedöms
vara
tillräcklig.
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4 Statlig förvaltningspolitik

4.1

Omfattning

Statlig förvaltningspolitik omfattar styrning,
ledning, organisation och utveckling av de
statliga myndigheterna samt vissa övergripande
frågor om relationen mellan stat och kommun,
inklusive regional ansvarsfördelning.
Vidare omfattar området myndigheterna
Statskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statens servicecenter. I
avsnittet ingår även ett anslag för verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen samt en
redovisning av den övergripande politiken för
elektronisk förvaltning. Budgetförslag inom
området elektronisk förvaltning behandlas inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 4.
En beskrivning av statsförvaltningens utveckling, bl.a. avseende organisationsförändringar
och personalstrukturen m.m., finns i bilagan
Statsförvaltningens utveckling.
Statliga arbetsgivarfrågor redovisas i avsnitt 5,
offentlig upphandling i avsnitt 6 och statlig
fastighetsförvaltning och lokalförsörjning i
avsnitt 9. Utvecklingen i den kommunala sektorn beskrivs under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner.

4.2

Mål

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en
innovativ och samverkande statsförvaltning som
är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad
kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett
effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175,
bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).

4.3

Resultatredovisning

Resultatredovisningen görs dels avseende vissa
aspekter av förvaltningens utveckling som helhet, inklusive en redovisning av ett antal förvaltningspolitiska åtgärder som vidtagits av regeringen, dels genom en redovisning av resultat
av verksamheten hos vissa myndigheter inom
området.
Underlag för att bedöma förvaltningens utveckling finns bl.a. i ESV:s och Statskontorets
rapporter, Riksrevisionens årliga revision och
effektivitetsrevisioner, rapporter från särskilda
analys- och utvärderingsmyndigheter samt
myndigheternas årsredovisningar och övriga
rapporter. Det finns också brukarundersökningar av myndigheternas verksamhet och
studier av allmänhetens och företagens förtroende för olika samhällsinstitutioner. Vidare finns
det internationella studier som utförs av bl.a.
OECD.
4.3.1

Statsförvaltningens utveckling

Statsförvaltningens kostnader

Kostnaderna för statens egen verksamhet uppgick 2012 till 242 miljarder kronor, vilket motsvarar 22 procent av statens totala kostnader.
Fördelningen av kostnaderna för statens egen
verksamhet och jämförelser med 2011 redovisas i
tabell 4.1.
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Tabell 4.1 Kostnader för statens egen verksamhet
Miljoner kronor

Personal

2011

2012

111 294

116 264

17 506

18 084

81 760

83 063

23 185

24 391

233 745

241 802

Lokaler
Övrig drift

1

Av- och nedskrivningar
Totalt

Källa: Årsredovisning för staten 2012 (skr. 2012/13:101).
1
Inkl. vissa garanti- och kreditkostnader.

Kostnaderna har ökat med 8,1 miljarder kronor
jämfört med 2011. En närmare redovisning av
förvaltningens kostnader finns i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2012
(skr. 2012/13:101).

bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och
länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Landstingen i Jönköpings, Östergötlands,
Gävleborgs, Norrbottens, Västernorrlands,
Örebro och Kronobergs län har ansökt hos regeringen om att från och med 2015 få ansvara för
regionala utvecklingsfrågor enligt nämnda lag.
Regeringskansliet (Socialdepartementet) har
under våren 2013 remitterat departementspromemorior där landstingen i Jönköpings län
(Ds 2012:55), Västernorrlands län och Norrbottens län (Ds 2013:13) samt Örebro län och
Gävleborgs län (Ds 2013:14) föreslås omfattas av
lagen från och med 2015.
Reformering av statens administration

Antalet myndigheter och anställda

Antalet myndigheter har under 2012 fortsatt att
minska. Den 1 januari 2013 fanns det enligt
Statskontorets beräkningar 372 myndigheter
under regeringen. Totalt har tolv myndigheter
avvecklats och sju myndigheter nybildats under
2011 och 2012. Det innebär en nettominskning
med fem myndigheter.
År 2012 var drygt 243 000 personer anställda i
den statliga sektorn, vilket är en ökning med
cirka 4 000 sedan 2011.
En beskrivning av statsförvaltningens utveckling, bl.a. avseende organisationsförändringar
och personalstrukturen i staten, redovisas i
bilagan Statsförvaltningens utveckling.
4.3.2

Redovisning av vissa
förvaltningspolitiska åtgärder

Regeringen redovisade i 2010 års förvaltningspolitiska proposition Offentlig förvaltning för
demokrati,
delaktighet
och
tillväxt
(prop. 2009/10:175,
bet. 2009/10:FiU38,
rskr. 2009/10:315) ett antal åtgärder som förväntas bidra till det förvaltningspolitiska målet.
Nedan redovisas vissa åtgärder som regeringen
har vidtagit.
Det regionala utvecklingsansvaret

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län omfattar Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. Lagen innehåller
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För att öka effektiviteten och minska
administrationskostnaderna i statsförvaltningen
inrättade regeringen myndigheten Statens
servicecenter den 1 juni 2012.
Inrättandet medför en ökad koncentration,
standardisering och automatisering av statsförvaltningens administrativa processer. Syftet är
att öka effektiviteten och skapa kvalitativa nyttor
för staten som helhet. För att målen ska uppnås,
behöver processen stödjas och vidareutvecklas.
Myndigheter som ännu inte har anslutit sig
behöver stöd i sina analyser och förändringsarbeten. Regeringen behöver underlag och
rekommendationer när det gäller hur styrningen
av och förutsättningarna för reformen kan
förbättras. Därför gav regeringen i maj 2013 ESV
i uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet
med
Statens
servicecenter
(dnr S2013/3452/SFÖ). Uppdraget består av
fyra delar.
Den första delen av uppdraget innebär att
ESV ska vidareutveckla det metodstöd för
enhetlig bedömning av stödverksamheten som
tidigare har tagits fram av ESV. Stödet ska kunna
användas av myndigheterna när de analyserar
förutsättningarna för och konsekvenserna av en
anslutning till Statens servicecenter och ska bidra
till beslutsunderlag som på ett relevant och
rättvisande sätt, bl.a. avseende kostnader och
kalkylperiod, jämför alternativet egenregi med
att köpa tjänsterna från Statens servicecenter.
Som en andra del ska ESV tillhandahålla stöd
till myndigheterna när det gäller ledning och
styrning av den förändringsprocess som uppkommer i det fall en myndighet beslutat om en
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anslutning till Statens servicecenter och därmed
byter roll från att vara utförare till beställare.
Den tredje delen av uppdraget är att kartlägga
och analysera hur egenregiverksamheten inom
de tre tjänsteområden som Statens servicecenter
erbjuder bedrivs avseende bl.a. effektivitet vid ett
urval av statliga myndigheter med över
500 årsarbetare. Kartläggningen ska kunna
användas av såväl myndigheter som Regeringskansliet som underlag till fördjupade analyser.
ESV ska slutligen bedöma behovet av ytterligare åtgärder, bl.a. utreda behovet av och
analysera fördelar och nackdelar med en starkare
styrning och samordning av anslutningen av
myndigheter till Statens servicecenter och
särskilt utreda och överväga behovet av förordningsreglering.

kansliet (Socialdepartementet) i november 2011
en sakkunnig person i uppdrag att se över frågor
och regelverk kring identifikation av behöriga
företrädare för myndigheter. Uppdraget redovisades i en promemoria den 31 mars 2012. I
promemorian föreslås att ett register över
myndigheter och behöriga myndighetsföreträdare skapas. Registret ska enligt förslaget ha
till ändamål att vara ett allmänt myndighetsregister för tillförlitlig information om de statliga
myndigheterna och att ge säker och uppdaterad
information om behöriga företrädare för statliga
myndigheter. Promemorian har remissbehandlats och förslagen bereds för närvarande
inom Regeringskansliet (dnr S2011/9574/SFÖ).
Elektronisk förvaltning

Vidareutnyttjande av offentlig information

Europeiska kommissionen lämnade i december
2010 förslag till ändringar i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/98/EG av den
17 november 2003 om vidareutnyttjande av
information från den offentliga sektorn (PSIdirektivet). Förhandlingarna i rådet har slutförts
under våren 2013. Ändringarna i direktivet
trädde i kraft den 17 juli 2013 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av
den 26 juni 2013 om ändring av direktiv
2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn).
Regeringen beslutade den 17 januari 2013 att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a.
föreslå de författningsändringar som behövs för
att genomföra ändringarna i PSI-direktivet
(dir. 2013:2). Utredaren ska också bl.a. se över
vissa bemyndiganden och utreda vilket stöd
myndigheterna behöver på området. Utredaren
ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 oktober
2013.
Vinnova fick i juli 2012 i uppdrag av regeringen att utveckla öppnadata.se, en plattform
för förmedling av data som tillgängliggjorts för
vidareutnyttjande.
Rutiner och regelverk för behöriga företrädare för
myndigheter

För att säkerställa hög effektivitet och säkerhet i
statens betalningsprocesser gav Regerings-

Regeringen fattade i december 2012 beslut om
en ny strategi för digital samverkan mellan
myndigheter, Med medborgaren i centrum –
Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning. Strategin preciserar de övergripande mål och ställningstaganden som finns i
den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och
tillväxt (prop. 2009/10:175) och i den digitala
agendan.
Regeringen fattade den 26 juli 2012 beslut om
en ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte
för att driva på myndigheternas arbete med införandet av elektroniska beställningar. Samtliga
statliga myndigheter med mer än 50 anställda ska
senast vid utgången av 2013 hantera sina beställningar elektroniskt. ESV har regeringens uppdrag att leda och samordna införandet av elektronisk handel i staten.
Regeringen beslutade i juli 2012 att det ska
finnas en myndighetsgemensam infrastruktur
för säker meddelandeförmedling – Mina meddelanden.
Riksdagen beslutade i maj 2013 att bifalla
förslagen i propositionen Myndigheters tillgång
till tjänster för elektronisk identifiering
(prop. 2012/13:123,
bet. 2012/13:FiU37,
rskr. 2012/13:212). En ny lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering trädde därmed i kraft den 1 juli
2013. Lagen gör det möjligt för myndigheter att
få tillgång till elektroniska identifieringstjänster
från alla leverantörer som lever upp till på
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förhand uppställda krav. Syftet är att öka
tillgängligheten till e-legitimationer och öka valfriheten för användaren.
De myndigheter som har behov av elegitimationstjänster kan genom lagen ansluta sig
till ett system för säker elektronisk identifiering,
som ska tillhandahållas av E-legitimationsnämnden.
Utvecklingen inom området elektronisk förvaltning beskrivs också under utgiftsområde
22 Kommunikationer, avsnitt 4.
4.3.3

Resultat avseende vissa
myndigheter inom utgiftsområdet

Statskontoret

Statskontoret har främst till uppgift att bistå regeringen med utredningar, utvärderingar samt
uppföljningar av statlig och statligt finansierad
verksamhet, samt övergripande frågor om den
offentliga förvaltningens funktionssätt. Statskontoret har under 2012 utfört uppdrag åt samtliga departement i Regeringskansliet. Antalet pågående uppdrag under 2012 uppgick till
83 stycken, jämfört med 91 uppdrag 2011 och
74 uppdrag 2010. Antalet avrapporterade
uppdrag under 2012 var 54 vilket är två fler än
2011 och tolv fler än 2010.
Statskontoret följer upp samtliga avrapporterade regeringsuppdrag med uppdragsgivaren enligt en fastställd modell där såväl
produktkvalitet, som genomförande och förtroende mäts. Under 2012 visar mätningarna,
liksom tidigare år, att Statskontoret når ett gott
resultat.
Statskontoret har under 2012 utvecklat en
fördjupad uppföljning av resultatet av sina utredningar. Den fördjupade uppföljningen visar
att under perioden 2008–2012 har Statskontoret
producerat 184 rapporter och skrifter. Av dessa
har 110 stycken omnämnts i riksdagstryck, varav
56 stycken av rapporterna har lett till någon
form av förändring i den riktning Statskontoret
har föreslagit. I knappt hälften av de 56 rapporterna har regeringen i princip följt förslagen. I de
övriga fallen har regeringen delvis följt förslagen
eller uppmanat den utvärderade myndigheten att
följa förslagen. I vissa fall har Statskontorets
rapporter utgjort underlag för en utredning. Det
bör i sammanhanget noteras att inte alla rapporter som Statskontoret producerat har i syfte att
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leda fram till någon förändring. Därtill kan
konstateras att tidsfaktorn har betydelse för om
en rapport ska leda fram till en förändring, ju
aktuellare rapport desto lägre andel förändring i
enlighet med Statskontorets förslag.
Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har i enlighet med sitt uppdrag
tillhandahållit service avseende ekonomi, juridik,
kapitalförvaltning, riskhantering (försäkring),
fordringsbevakning, redovisning och andra
administrativa tjänster. Kammarkollegiet har
även ansvarat för inköpssamordning och upphandlingsstöd. Upphandlingsstödet beskrivs
närmare i avsnitt 6.
Ekonomistyrningsverket

ESV har bistått regeringen med underlag i syfte
att öka effektiviteten samt förbättra den interna
styrningen och kontrollen i statsförvaltningen.
ESV har även samordnat den statliga internrevisionen. Utvecklingen av den ekonomiska
styrningen och myndigheternas interna styrning
och kontroll beskrivs utförligare i Förslag till
statens budget, finansplan och skattefrågor
avsnitt 12.4.
ESV har på regeringens uppdrag fungerat som
nationellt revisionsorgan för de EU-medel som
hanteras i Sverige där ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och genomförandet av kontroller är delat mellan svenska myndigheter och
Europeiska kommissionen. ESV har för varje
program eller fond lämnat en årlig revisionsrapport och i anslutning till denna även ett
revisionsutlåtande. En sammanfattning av de
program och fonder som har granskats under
2011/2012 och resultaten av dessa granskningar
redovisas i avsnitt 6.3.2 i Årsredovisning för
staten 2012 (skr. 2012/13:101). ESV har utfört
arbetet i enlighet med EU:s regelverk.
ESV:s verksamhet inom elektronisk upphandling redogörs för i avsnitt 6, prognosverksamhet
beskrivs närmare i avsnitt 8 och myndighetens
verksamhet inom den statliga lokalförsörjningen
i avsnitt 9.
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Statens servicecenter

Statens servicecenter har till uppgift att efter
överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna. Myndighetens
initiala tjänsteutbud omfattar ekonomiadministration, löneadministration samt ehandel. Statens servicecenter har krav på full
kostnadstäckning och finansieras med avgifter
från de myndigheter som nyttjar myndighetens
tjänster.
Den 1 juni 2012 inledde Statens servicecenter
sin verksamhet med Skatteverkets verksamhetsstöd i Gävle och delar av Försäkringskassans
verksamhetsstöd i Östersund som bas. Den
1 oktober 2012 inordnades Kammarkollegiets
administrativa service och den 1 december 2012
inordnades
Försäkringskassans
ekonomiadministrativa- och e-handelsdelar i verksamheten i Östersund.
Antalet anställda vid myndigheten uppgick i
juni 2013 till 252 stycken. Vid samma tidpunkt
var 15 procent av statsförvaltningen, mätt i
antalet anställda, anslutna till något av Statens
servicecenters tjänsteområden.
Statens servicecenter arbetar med såväl bastjänster som tilläggstjänster inom redovisning
och bokslut, kundfakturering, anläggningsredovisning samt tidredovisning. Därutöver hanterar
myndigheten specialtjänster inom bl.a. bokslut.
Statens servicecenter hanterade under 2012
ekonomiadministration för cirka 12 procent av
de statligt anställda.
Statens servicecenter hanterar lön för cirka
15 procent av de statligt anställda. Under 2012
hanterade myndigheten lönespecifikationer för
anställda vid sammanlagt 87 myndigheter.
Utöver bas- och tilläggstjänster arbetade Statens
servicecenter med specialtjänster rörande bl.a.
statistik och rapporter och underlag vid lönekartläggning och lönerevision.
Inom tjänsteområdet e-handelstjänster hanterade Statens servicecenter under 2012 leverantörsfakturor för 10 kundmyndigheter.
Statens servicecenter avrapporterade under
2012 regeringsuppdrag avseende bl.a. myndighetens samverkansmodell, nyckeltal och
utkontraktering
till
privata
aktörer
(dnr S2012/7492/SFÖ).

Verksamhetsstödet för den statliga
budgetprocessen

ESV har under året bl.a. arbetat med att bistå
Regeringskansliet med kompetens i arbete med
kravspecifikationer och förbättringsåtgärder
avseende Verksamhetsstödet för den statliga
budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). En
viktig del har varit att färdigställa en produktionsgodkänd version av RK Statsbudgetstöd.
Regeringen bedömer att arbetet i denna del är
avslutat.
4.3.4

Analys och slutsatser

Statsförvaltningens måluppfyllelse mäts främst i
relation till hur väl myndigheternas verksamheter bidrar till att uppfylla de mål som gäller för
respektive utgiftsområde. Regeringen redovisar
måluppfyllelsen per utgiftsområde i denna proposition. Verksamheten hos de myndigheter
som behandlas i detta avsnitt redovisas i relation
till det förvaltningspolitiska målet.
Statskontoret bedriver utredningsarbete inom
hela regeringens verksamhetsområde och kan
därför dra nytta av ett sektorsövergripande
perspektiv i sin verksamhet. Genom att kunna
analysera olika verksamheter utifrån kunskap om
hela bredden i statsförvaltningens verksamhet
utgör Statskontorets rapporter ett värdefullt bidrag till de beslutsunderlag Regeringskansliet
behöver för att stödja regeringen i dess beslutsfattande.
Kammarkollegiet har en viktig roll i arbetet
med att upprätthålla och utveckla en effektiv och
rättssäker statsförvaltning. Kammarkollegiet utvecklar kontinuerligt sin förmåga att tillhandahålla service inom sitt uppdrag.
ESV ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet. Myndigheten ska bl.a. bistå regeringen med underlag för
att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv
och att den interna styrningen och kontrollen är
betryggande samt utveckla och förvalta regelverk
och metoder.
Statens servicecenter ska leverera administrativa stödtjänster med hög kvalitet och kostnadseffektivitet till sina kundmyndigheter. Genom
att myndighetens kärnverksamhet utgörs av
administrativa stödtjänster och att den därtill
kan dra fördel av de stordriftsfördelar som uppstår skapas nyttor för staten som helhet.
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Regeringen bedömer att myndigheternas arbete
tillsammans med övriga förvaltningspolitiska
åtgärder har bidragit till att utveckla
statsförvaltningen i linje med det förvaltningspolitiska målet.

4.4

Politikens inriktning

Det förvaltningspolitiska målet är att statsförvaltningen ska vara innovativ och samverkande, rättssäker och effektiv, ha väl utvecklad
kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidra till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Regeringen genomför successivt åtgärder för att utveckla statsförvaltningen i
linje med det förvaltningspolitiska målet.
Reformering av statens administration genom
Statens servicecenter

Inrättandet av Statens servicecenter är en central
förvaltningspolitisk reform som syftar till att öka
effektiviteten och sänka administrationskostnaderna i staten som helhet. Målet som angavs i
föregående års budgetproposition ligger fast,
dvs. att 25 procent av statsförvaltningens
anställda är anslutna till Statens servicecenter vid
utgången av 2015 och att huvuddelen av myndigheterna är anslutna på längre sikt.
Det kan finnas enskilda myndigheter som av
säkerhetsskäl, t.ex. informationssäkerhet, sekretessbehov eller liknande inte bedöms som lämpliga att anslutas. Regeringens utgångspunkt är att
Statens servicecenter ska erbjuda det mest
effektiva alternativet för administrativa tjänster.
Om det ändå kan visas att en enskild myndighet
har en mer effektiv administration än vad
servicecentret kan erbjuda, är det också ett skäl
att inte ansluta myndigheten till Statens servicecenter.
ESV har regeringens uppdrag att bl.a. utreda
behovet av och analysera fördelar och nackdelar
med en starkare styrning och samordning av
anslutningen av myndigheter till Statens servicecenter och särskilt utreda och överväga behovet
av förordningsreglering.
Såsom tidigare aviserats avser regeringen
också att närmare utreda möjligheterna att
utvidga Statens servicecenters tjänsteutbud med
bl.a. e-arkiv och e-diarium.
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Lokal närvaro och service

I den förvaltningspolitiska propositionen
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt (prop. 2009/10:175) har regeringen
angivit att utgångspunkten för myndigheternas
service ska vara en så långt som möjligt likvärdig
tillgång till service för alla. Detta kan uppnås bl.a.
genom ökad samverkan och bättre uppföljning
samt genom en ökad användning av ny teknik.
Utvecklingen av myndigheternas service bör
följas upp på ett samlat sätt så att regeringen kan
göra en helhetsbedömning och vid behov ställa
tydligare service- och tillgänglighetskrav på
berörda myndigheter.
Övergripande mål för utvecklingen av medborgarkontakter och service är att
–

kontakterna sker via de kanaler som, med
beaktande av rättssäkerhet och kvalitet,
mest effektivt tillgodoser medborgares och
företags behov,

–

varje myndighet ansvarar för att medborgarkontakter och service inom myndighetens område uppfyller behoven hos
medborgare och företag i hela landet,

–

utvecklingen av lokala servicekontor och
annan kontorsnärvaro bör präglas av balans
mellan möjligheter till samordning, lokala
förutsättningar samt möjligheter till och
utveckling av service genom andra kanaler,
samt att

–

de statliga och kommunala myndigheternas
kontakter med medborgare och företag
organiseras ändamålsenligt och effektivt
och, när det är påkallat, i samverkan.

Statskontoret pekar i sin rapport Service i medborgarnas och företagens tjänst (2012:13) på
frågor som enligt verket behöver utredas och
utvecklas för att stödja myndigheternas lokala
service i samverkan. Rapporten bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Den offentliga sektorns integritet

Den offentliga sektorns integritet omfattar flera
frågor om förvaltningens förmåga att behålla
allmänhetens förtroende och motstå olika typer
av otillbörlig påverkan. Exempel på frågor som
hör till detta område är förebyggande av
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korruption, statsanställdas värdegrund och
säkerhet i statens betalningar.
Regeringen bedömer att förvaltningens arbete
med att förebygga korruption behöver stärkas.
Åtgärderna bör utgå från en bred definition av
korruption. Så långt som möjligt bör åtgärderna
rymmas inom den befintliga modellen för
regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna.
Vissa åtgärder har redovisats i regeringens
skrivelse Riksrevisionens rapport om statliga
myndigheters
skydd
mot
korruption
(skr. 2012/13:167). Regeringen avser att följa
utvecklingen på området och bedöma om det
behövs ytterligare insatser för att stärka myndigheternas arbete mot korruption.
Vidareutnyttjande av offentlig information

Förutsättningarna för vidareutnyttjande av
information från myndigheter för kommersiella
och ideella ändamål behöver förbättras, med
beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter.
Myndigheternas information kan, på samma sätt
som deras tjänster, ligga till grund för tjänster
som utvecklas av kommersiella och ideella
aktörer.
För att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande har regeringen gett Vinnova i uppdrag att utveckla en plattform för tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande
(N2012/3599/ITP).
Den särskilde utredare som har i uppdrag att
föreslå de författningsändringar som behövs för
att genomföra ändringarna i PSI-direktivet har
även uppdrag som syftar till att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar
i övrigt (dir. 2013:2). Utredaren ska bl.a. föreslå
om någon myndighet behöver ges i uppdrag att
ge statliga och kommunala myndigheter stöd i
deras arbete på området. Uppdraget ska slutredovisas den 30 oktober 2013.
Regeringen följer även i övrigt utvecklingen
på området, bl.a. genom att flera myndigheter i
regleringsbrev givits i uppdrag att återrapportera
vilka åtgärder de vidtagit för att säkerställa att
lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSIlagen) efterlevs, och vilka ytterligare åtgärder de
skulle kunna vidta för att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar.

Regeringen avser med utgångspunkt i dessa olika
påbörjade
insatser
och underlag
från
myndigheter vidta de ytterligare åtgärder som
behövs för att säkerställa att offentlig information, när det är möjligt och lämpligt, är tillgänglig på ett enkelt sätt för vidareutnyttjande.
Innovation i offentlig verksamhet

Den svenska förvaltningsmodellen, med fristående myndigheter med en hög grad av delegerat ansvar från regeringen, innebär att det ställs
stora krav på varje myndighet att ständigt vidareutveckla sin verksamhet och organisation.
Kommittén om ett nationellt råd för innovation
och kvalitet i offentlig verksamhet (Innovationsrådet, S2011:06) har sedan augusti 2011 haft
regeringens uppdrag att bl.a. analysera, kartlägga
och stödja myndigheternas utvecklingsarbete
samt att ge förslag på åtgärder som främjar
innovations- och förändringsarbetet i offentlig
verksamhet (dir. 2011:42).
Innovationsrådet överlämnade den 11 juni
2013 en slutredovisning av sitt arbete Att tänka
nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i
offentlig verksamhet (SOU 2013:40) till
regeringen. I betänkandet presenteras ett antal
förslag och rådet redovisar sina resonemang och
uppfattningar. Flera av förslagen rör pågående
initiativ och samarbeten mellan myndigheterna.
Regeringen stödjer och uppmuntrar dessa pågående arbeten. Det gäller särskilt arbetet med
att utveckla ett utvecklings- och kompetenscentrum för offentliga tjänster, att upprätta ett
system för idé- och kunskapshantering och att
utveckla ett program för myndighetschefer som
stödjer dem i arbetet att utveckla och förnya
offentlig verksamhet. Regeringen kommer på
lämpligt sätt att hålla sig informerad om hur
myndigheternas arbete fortskrider. De förslag
som riktar sig till regeringen bereds i Regeringskansliet i samarbete med berörda myndigheter.
I Innovationsrådets betänkande förs också
allmänna resonemang om förutsättningar och
inriktning för myndigheternas och regeringens
arbete med utveckling och innovation.
Regeringen uppmuntrar en fortsatt diskussion
inom och mellan myndigheterna kring de
resonemang och uppfattningar som rådet för
fram. Ett tydligare fokus på de offentliga verksamheternas nytta för medborgare och företag,
incitament för utveckling i organisationerna och
69
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en helhetssyn på verksamheternas samhällseffekter och statens utgifter är exempel på frågor
som är viktiga att arbeta vidare med för att den
offentliga förvaltningen ska fortsätta att
utvecklas och förnyas.

Regeringen ser för närvarande över möjligheterna till en effektivisering av statens lokalförsörjning.
Elektronisk förvaltning

Enmyndighetsreformer

Regeringen har i budgetpropositionerna för 2012
(prop. 2011/12:1)
respektive
2013
(prop. 2012/13:1) i anslutning till respektive
myndighetsavsnitt redovisat bl.a. vilka åtgärder
som har vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Från många till
en – sammanslagningar av myndigheter
(RiR 2010:3) om enmyndighetsreformerna vid
Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten samt riksdagens tillkännagivande
på
samma
område
(bet. 2010/11:KU8,
rskr. 2010/11:154–156). Regeringen har därmed
ansett granskningsrapporten och tillkännagivandet som slutbehandlade. Riksdagen har
uppmärksammat regeringen på att det är
angeläget att riksdagen får en samlad redovisning
av det som framkommit med avseende på
enhetlighet i rättstillämpningen sedan Riksrevisionens
rapport
(bet. 2012/13:KU21,
rskr. 2012/13:294–295). Regeringen avser därför
att vid senare tillfälle återkomma till riksdagen i
denna fråga.
Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning

De av riksdagen 1991 beslutade reformerna om
lokalförsörjning och fastighetsförvaltning som
låg till grund för omorganisationen av statens
fastighetsförvaltning 1993 ligger fast. Detta
innebär bl.a. att fastighetsförvaltningen bör vara
skild från brukandet av lokaler och mark, att
statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med
ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav samt att de fastigheter som av
historiska eller andra skäl är olämpliga att föra
över till bolag bör läggas i en samordnad förvaltning i myndighetsform. Inriktningen för
regeringens fortsatta arbete inom området
redovisas i avsnitt 9 Fastighetsförvaltning.
Regeringen avser att under 2014 återkomma till
riksdagen med förslag gällande förvaltningen av
statens fastigheter.
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Regeringen avser att under det kommande året
börja bereda frågan om hur arbetet med att
digitalisera den offentliga förvaltningen bäst bör
samordnas på myndighetsnivå. E-delegationen
ska enligt sina direktiv (dir. 2009:19) senast den
31 mars 2014 ge förslag till hur arbetet kan föras
vidare i ett längre perspektiv.
Regeringen har slutit ett avtal med Sveriges
Kommuner och Landsting om närmare samverkan kring digitaliseringsfrågor. Hur denna samverkan ska ske ska utredas vidare. Regeringen
avser att hitta former för en konkret samverkan
kring digitala samverkansprojekt.
E-förvaltningsfrågorna redovisas utförligare
under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
avsnitt 4.
Kammarkollegiet

I avsnitt 6 Offentlig upphandling beskriver
regeringen hur en förbättrad offentlig upphandling kan uppnås. För Kammarkollegiets del innebär det att kollegiets uppgift att svara för upphandlingsstöd ska inordnas i Konkurrensverket
senast den 1 juli 2014. Vid förändringen ska
6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Inköpscentralen vid Kammarkollegiet bedöms inte beröras av förändringen.
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4.5

Budgetförslag

4.5.1

1:1 Statskontoret

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

86 391

2013

Anslag

93 265

2014

Förslag

88 942

2015

Beräknat

89 084

1

2016

Beräknat

90 584

1

2017

Beräknat

92 836

2

5 306
94 070

1

Motsvarar 87 943 tkr i 2014 års prisnivå.
2
Motsvarar 88 186 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Statskontorets
förvaltningsutgifter och för regeringens behov av
vissa förvaltningspolitiska insatser.
Anslaget får även användas för att finansiera
avvecklingskostnader av Kompetensrådet för
utveckling i staten (Krus).
Regeringens överväganden
Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Statskontoret

rskr. 2012/13:264). Det gäller dels 5 000 000
kronor för värdegrundsarbete i statsförvaltningen som förts till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m., dels 1 000 000 kronor för
tillhandahållande av EU-utbildningar som förts
till anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information. Därutöver
har anslaget minskat med 1 000 000 kronor för
uppgiften att anordna s.k. concours samt
uppgiften att administrera och informera om
nordisk och europeisk utbytestjänstgöring, som
förts till anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning. Anslaget ökar med
1 000 000 kronor mot bakgrund av att
rektorerna vid statliga universitet och högskolor
omfattas av regeringens chefsutvecklingsprogram. I samband med budgetpropositionen
för 2013 ökades anslaget engångsvis med
1 500 000 kronor för att finansiera kostnader vid
inrättandet av ett nytt myndighetsregister.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget
även
för
2014
ökas
med
1 000 000 kronor med anledning av inrättandet
av ett sådant register.
Regeringen föreslår att 88 942 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Statskontoret för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
89 084 000 kronor, 90 584 000 kronor respektive
92 836 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

93 265

93 265

93 265

93 265

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

4.5.2

Statens servicecenter

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
2 237

3 477

5 106

7 272

-536

-1 556

-1 582

-6 617

-6 000

-6 078

-6 180

-1 057

-24

-24

-25

-25

88 942

89 084

90 584

92 836

Tabell 4.4 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

74 649

152 589

- 83 7501

Prognos 2013

208 681

264 816

-56 135

Budget 2014

261 116

304 674

-43 558

Inklusive underskott om 5 810 tkr överfört från Kammarkollegiet.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
2

Anslaget
1:1 Statskontoret
minskar
med
6 000 000 kronor till följd av riksdagens beslut
om överföring av ändamål och verksamheter till
utgiftsområde 1 (prop. 2012/13:100 avsnitt
12.1.1 och 12.1.2, bet. 2012/13:KU32,

Verksamheten vid Statens servicecenter finansieras med avgiftsintäkter från de myndigheter
som är anslutna till Statens servicecenter. Statens
servicecenter erbjuder tjänster inom ekonomiadministration, löneadministration och e-handel.
Fram till dess att myndighetens verksamhet är
självfinansierande kommer myndigheten utnyttja en räntekontokredit. Myndigheten redovisar
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ett beräknat underskott de första åren som
kommer att balanseras genom beräknat överskott åren därefter i takt med att allt fler myndigheter ansluter sig till Statens servicecenters
tjänster. Prognosen är att myndigheten redovisar
ett positivt resultat fr.o.m. 2015 och når ett
balanserat ackumulerat resultat senast vid
utgången av år 2022.
4.5.3

1:2 Kammarkollegiet

Tabell 4.5 Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

61 348

2013

Anslag

70 276

2014

Förslag

70 313

2015

Beräknat

71 731

1

2016

Beräknat

73 183

2

2017

Beräknat

75 552

3

6 785
67 828

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.6 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

4 017

12 326

-8 309

Prognos 2013

4 000

13 900

-9 900

Budget 2014

4 000

13 900

-9 900

Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten avser auktorisation av tolkar m.m. och
stiftelserätt. Verksamheten är anslagsfinansierad.
I samband med ansökan tas en avgift ut enligt
avgiftsförordningen
(1992:191).
Kammarkollegiet disponerar inte ansökningsavgifterna.
Tabell 4.7 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

371 690

412 038

-40 348

Prognos 2013

353 570

341 600

11 970

Budget 2014

365 620

359 700

5 920

Uppdragsverksamhet

1

Motsvarar 70 826 tkr i 2014 års prisnivå.
Motsvarar 71 084 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 71 814 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för Kammarkollegiets
förvaltningsutgifter och för förvaltningsutgifter
för vissa nämnder. Anslaget får även användas
för utgifter för att bevaka statens rätt och andra
allmänna intressen samt vissa mindre skadestånd.
Kompletterande information

Nämnderna är Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd,
Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i
vissa trygghetsfrågor, Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.
Med mindre skadestånd avses skadestånd upp
till 600 000 kronor enligt 4 § förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.
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Kammarkollegiets verksamhet finansieras till
större delen av avgifter. Uppdragsverksamheten
avser kapitalförvaltning, försäkringsverksamhet,
ramavtalsupphandling, fordringsbevakning och
registrering av trossamfund. Intäkternas och
resultatets storlek inom uppdragsverksamheten
beror i huvudsak på utfallet av försäkringsverksamheten. Kostnaderna inom försäkringsverksamheten består till största delen av försäkringsersättningar.
Ramavtalsverksamheten finansieras av avgifter
som tas ut av leverantörerna. Avgiften för ramavtalsupphandlingen ska sättas så att full
kostnadstäckning uppnås. Över- och underskott
bör balanseras över flera verksamhetsår eftersom
kostnaderna uppstår i inledningen av upphandlingen, medan intäkterna kommer först när
avtalen är tecknade. Intäkterna, som i huvudsak
är baserade på leverantörernas omsättning på
ramavtalen, faktureras i efterskott.
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Regeringens överväganden
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Kammarkollegiet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

70 276

70 276

70 276

70 276

1 639

2 558

3 762

5 383

-1 500

-1 000

-750

0

-102

-103

-105

-107

70 313

71 731

73 183

75 552

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

har tre organisationskommittéer (Universitetsoch Högskolerådet, Inspektionen för vård och
omsorg samt Hälso- och vårdinfrastruktur)
utnyttjat krediten med som mest cirka
17 800 000 kronor. För vilka nya myndigheter
som krediten behöver utnyttjas under 2014, och
i vilken utsträckning, är svårt att bedöma.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014
låta Kammarkollegiet disponera en kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret på högst
355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av
likviditet i samband med inrättandet av nya
myndigheter.
4.5.4

1:3 Verksamhetsstöd för den
statliga budgetprocessen

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
2

Anslaget 1:2 Kammarkollegiet minskas med
1 500 000 kronor 2014, med 1 000 000 kronor
2015 och 750 000 kronor 2016 för att delfinansiera förlängningen till 2016 av Ekonomistyrningsverkets nuvarande uppdrag kring
OpenPeppol.
Regeringen föreslår att 70 313 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Kammarkollegiet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 71 731 000 kronor, 73 183 000 kronor respektive 75 552 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit
uppgår till högst 355 000 000 kronor för att
tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i
samband med inrättande av nya myndigheter.

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 1:3 Verksamhetsstöd för den
statliga budgetprocessen
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

39 706

2013

Anslag

45 201

2014

Förslag

46 110

2015

Beräknat

46 692

1

2016

Beräknat

47 445

1

2017

Beräknat

48 465

1

10 297
48 056

Motsvarar 46 110 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter
för statens informationssystem för budgetering,
hantering av dokument och uppföljning.

Skälen för regeringens förslag: I avvaktan på
ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet anser
regeringen att tillgångar och övriga utgifter för
nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt bör finansieras från en kredit
hos Kammarkollegiet. När en myndighet har
bildats bör anskaffningen av tillgångar eller
övriga utgifter inklusive ränta regleras genom
betalning av krediten.
Cirka 6 000 000 kronor av krediten utnyttjades både 2011 och 2012. Hittills under 2013
73

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Regeringens överväganden
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

45 201

45 201

45 201

45 201

974

1 557

2 311

3 332

-65

-66

-67

-68

46 110

46 692

47 445

48 465

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

digandet. Framöver bedöms de framtida utvecklingsbehoven främst handla om förvaltning av
det befintliga verksamhetsstödet. Behovet av
bemyndigande bedöms dock kvarstå under överskådlig tid, men i mindre omfattning. Storleksordningen är svårbedömd men ett helt slopat
bemyndigande skulle bl.a. försvåra hantering av
komplexa driftavbrottssituationer orsakade av
eventuella omvärldsförändringar.
Mot bakgrund av detta och att en delmängd
av systemet, Transaktionsdatabasen, för närvarande är föremål för prövning, har regeringen valt
att tills vidare föreslå en oförändrad nivå på bemyndigandet. Regeringen avser att senare återkomma till riksdagen när behovet av framtida
bemyndigande bättre har analyserats.
Tabell 4.11 Bemyndigande för anslaget
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
Tusental kronor
Förslag
2014

Regeringen föreslår att 46 110 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för
den statliga budgetprocessen för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
46 692 000 kronor, 47 445 000 kronor respektive
48 465 000 kronor.

Ingående
åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Infriade åtaganden

under 2014 för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för
den statliga budgetprocessen ingå avtal för
utveckling och underhåll av statens informationssystem för budgetering, hantering av
dokument och uppföljning som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 45 000 000 kronor
2015–2018.

Skälen för regeringens förslag: Tillkomsten
av bemyndigandet motiverades ursprungligen
med ett stort behov av att renovera, modernisera
och anpassa verksamhetsstödet för den statliga
budgetprocessen. Utvecklingsåtgärder för förbättrad infrastruktur, teknisk plattform samt
funktionalitet har genomförts löpande under
åren, men inom ramen för anslaget.
Det har visat sig att alla åtgärder har kunnat
genomföras utan något nyttjande av bemyn74

Beräknat
2017–
2018

-9 000

-9 000

-27 000

0

0

0

45 000
–

Utestående
åtaganden

45 000

Erhållet/föreslaget
bemyndigande

45 000

4.5.5

Beräknat
2016

–

Nya åtaganden

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Beräknat
2015

1:8 Ekonomistyrningsverket

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 1:8 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

109 238

2013

Anslag

106 371

2014

Förslag

113 832

2015

Beräknat

112 753

1

2016

Beräknat

97 347

2

2017

Beräknat

97 956

3

4 174
104 809

1

Motsvarar 111 307 tkr i 2014 års prisnivå.
2
Motsvarar 94 513 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 93 058 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.13 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2012

2 220

0

0

Prognos 2013

2 220

0

0

Budget 2014

2 220

0

0

Resultat
(intäkt kostnad)

Den offentligrättsliga verksamheten avser hyresintäkter från avtal med landsting.
Tabell 4.14 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

36 441

38 798

-2 357

9 728

10 197

-469

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

35 700

37 400

-1 700

(varav tjänsteexport)

11 000

11 200

-200

Budget 2014

35 500

33 300

2 200

5 000

5 000

0

(varav tjänsteexport)

Uppdragsverksamheten
avser
områdena
Ekonomisk styrning, Administrativa system och
Information om statlig ekonomi.

Anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket ökas med
3 000 000 kronor 2014, med 2 000 000 kronor
2015 och 1 500 000 kronor 2016 för förlängningen till 2016 av myndighetens nuvarande
uppdrag kring OpenPeppol. Ökningen finansieras genom att anslagen 1:2 Kammarkollegiet
och 2:4 Informationsteknik: Telekommunikationer m.m. under utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas med hälften av beloppet på
respektive anslag.
Anslaget
ökas
engångsvis
med
1 500 000 kronor 2014 för genomförandet av
regeringsuppdraget att stödja det fortsatta
utvecklingsarbetet med Statens servicecenter
(dnr S2013/3452).
Anslaget beräknas planenligt minska med ca
15 000 000 kronor fr.o.m. 2016 när ESV:s tidsbegränsade medel (2009–2015) för EU-revision
avseende nuvarande programperiod upphör.
Förhandlingar pågår mellan EU:s institutioner
och medlemsstaterna om programmens
utformning inför kommande programperiod
2014–2020.
Regeringen föreslår att 113 832 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 112 753 000 kronor,
97 347 000 kronor respektive 97 956 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

106 371

106 371

106 371

106 371

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 886

4 305

6 162

8 637

Beslut

4 500

2 001

-15 263

-17 131

75

76

77

79

113 832

112 753

97 347

97 956

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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5 Statliga arbetsgivarfrågor

5.1

Omfattning

Området Statliga arbetsgivarfrågor omfattar
personal- och lönepolitiska frågor, såsom löneutveckling, pensionsvillkor, arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning, statlig arbetsrätt och kompetensförsörjning. I området ingår
bl.a. frågor om arbetsmiljö och hälsa, etnisk och
kulturell mångfald, värdegrundsarbete samt
jämställdhet inom staten. Till området hör
Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk
(SPV) samt följande nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området: Statens ansvarsnämnd,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Statens överklagandenämnd samt Trygghetsstiftelsen – en
kollektivavtalsstiftelse.
Finansieringen av kvarvarande avvecklingskostnader för Kompetensrådet för utveckling i
staten (Krus), som upphörde som myndighet
den
31 december
2012,
framgår
av
avsnitt 4 Statlig förvaltningspolitik.
Finansieringen av värdegrundsarbetet i den
statliga förvaltningen flyttas fr.o.m. den 1 januari
2014 och framgår av anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m., utgiftsområde 1.

5.2

Mål

Målet för området Statliga arbetsgivarfrågor är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.
För att uppnå målet måste staten vara en
attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De statliga

myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete
med sin kompetensförsörjning. Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen.
Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten är av stor vikt för förtroendet.
Följande delmål har satts upp för de statliga
arbetsgivarna.
− Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara
löneledande.
− Andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten ska öka.
− Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i
staten ska minska.
− Den etniska och kulturella mångfalden bland
anställda i staten ska öka på alla nivåer.
− Arbetsmiljön i staten ska vara god.
− De statsanställda ska ha kunskap om och
förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.

5.3

Resultatredovisning

5.3.1

Indikatorer

För att följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet i förhållande till målen används i
huvudsak följande indikatorer:
–
myndigheternas arbete med kompetensförsörjningen,
–
personalförsörjningsläget i staten,
–
utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden,
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–
–
–
–
–

andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten,
löneskillnaden mellan kvinnor och män i
staten,
andelen anställda med utländsk bakgrund
på olika nivåer i staten,
den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten,
samt
utvecklingen av nybeviljade sjukpensioner i
staten.

År 2012 var drygt 243 000 personer anställda i
den statliga sektorn vilket motsvarar 5,6 procent
av samtliga sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. I bilagan Statsförvaltningens utveckling ges en övergripande redovisning av
personalstrukturen m.m. inom staten.
5.3.2

Resultat

En strategisk kompetensförsörjning i staten

I de underlag som togs fram av respektive
departementet utifrån bl.a. myndigheternas årsredovisningar inför myndighetsdialogerna under
våren 2013 ges de arbetsgivarpolitiska frågorna
generellt sett motsvarande uppmärksamhet som
2012.
I merparten av underlagen ges kompetensförsörjningsfrågorna en tydlig koppling till
verksamheten. I likhet med tidigare år utgör
frågor om jämställdhet (könsfördelning) och
sjukfrånvaro (arbetsmiljö) de mest förekommande. Jämfört med tidigare år berörs
personalrörligheten och åldersstrukturen i allt
större utsträckning. Genomförda medarbetarundersökningar är vanligt förekommande. Även
frågor om mångfald respektive chef- och
ledarskap tas upp. Värdegrundsfrågor nämns
endast i begränsad omfattning. Frågor som rör
personer med funktionsnedsättning nämns
endast i begränsad omfattning. För några enstaka myndigheter tas frågor om våld och hot
upp.
En bedömning av hur myndigheten tar sitt
arbetsgivarpolitiska ansvar förekommer för fler
myndigheter än vad som gjordes 2012.
Någon systematisk genomgång av myndigheternas redovisning av kompetensförsörjningen i respektive årsredovisning för 2012 har
inte genomförts.

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarverket
Den statliga arbetsgivarpolitiken utvecklas
genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets
medlemmar och samordnas av Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket förhandlar och sluter
kollektivavtal på statens vägnar för det statliga
avtalsområdet. Verket svarar också för
information, rådgivning och utbildning i arbetsgivarfrågor. Alla statliga myndigheter som har
arbetsgivaransvar är medlemmar i Arbetsgivarverket. Enligt årsredovisningen företräder
Arbetsgivarverket 25 icke-obligatoriska medlemmar med anknytning till det statliga
området2. Därutöver har Arbetsgivarverket
serviceavtal med riksdagen och dess myndigheter
samt ger service till vissa nordiska myndigheter,
sammanlagt åtta arbetsgivare. Arbetsgivarverket
är en avgiftsfinansierad myndighet vars verksamhet finansieras av medlemsavgifter. Medlemsavgiften är liksom de senaste åren 0,085 procent
av respektive medlems bruttolönesumma. År
2012 uppgick den till drygt 75 miljoner kronor,
att jämföra med knappt 73 miljoner kronor
2011. Totalt uppgick intäkter och avgifter och
andra ersättningar till 84,6 miljoner kronor 2012,
att jämföra med 82,7miljoner kronor 2011.
Nuvarande ramavtal om löner m.m. för
arbetstagare inom det statliga avtalsområdet
gäller tills vidare3 med Sveriges akademikers
centralorganisation (Saco-S). Avtalen med
Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
och med Offentliganställdas Förhandlingsråds
förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna (OFR/S,P och O)
gäller t.o.m. den 30 september 20134. Under
2013 har årets avtalsrörelse förberetts.
I december 2012 beslutade Arbetsgivarverkets
styrelse om en handlingsplan för att förverkliga
den strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken
som Arbetsgivarkollegiets årsmöte beslutade i
november 2010.
Under 2012 arbetade medlemmarna tillsammans med att utveckla strategin och gemensamma åtaganden. Den arbetsgivarpolitiska
strategin är uppbyggd av fem visionära arbetsgivarpolitiska prioriteringar – fem avgörande

2 En icke obligatorisk medlem lämnade Arbetsgivarverket 2012-09-30.
3 RALS 2010–T.
4 RALS 2012–2013.
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områden för den statliga arbetsgivarpolitiken
och för verksamheternas utveckling.

under hela anställningstiden, dock är kravet att
de är det senast vid pensionsavgången. Det har
skett en kraftsamling sedan 2006 då aktualiseringsgraden uppgick till 57,01 procent att
jämföra med 2012 då aktualiseringsgraden uppgick till 93,15 procent.

–

En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en
effektiv verksamhet.

–

Verksamheternas behov av utveckling styr
kompetensförsörjningen.

–

Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet.

Tabell 5.1 Utveckling av aktualiseringsgrad

–

Ledarskap och medarbetarskap i samspel
utvecklar verksamheten.

Procent

–

En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling.

Medlems- och chefsbarometer
Den årliga Medlemsbarometern, där målgruppen
är kontaktpersoner hos medlemmarna, visar att
90 procent (93 procent) av dessa har en ganska
eller mycket positiv uppfattning i stort om
Arbetsgivarverket som helhet (svarsfrekvens
77 procent). Resultatet ligger i nivå med undersökningen avseende 2011 (svarsfrekvens
76 procent).
För sjätte året i rad har Arbetsgivarverket
genomfört en chefsbarometer, riktad till medlemmarnas chefer. Undersökningen visar att
91 procent av dessa har en ganska eller mycket
positiv uppfattning i stort om Arbetsgivarverket
som helhet, att jämföra med 92 procent år 2011.
Svarsfrekvensen var 54 procent, att jämföra med
58 procent 2011.
Barometrarna visar på fortsatt goda resultat –
det finns variationer både positiva som negativa
utfall i förhållande till utfallet 2011. Det noteras
att det har skett en positiv utveckling bl.a. när
det gäller Arbetsgivarverkets stöd för ökad kunskap om hur staten uppfattas som arbetsgivare
av viktiga kategorier för statens kompetensförsörjning.
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för
frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring.
SPV ska, förutom att besluta om och betala ut
förmåner, även svara för en automatisk matrikelföring av de som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser.
SPV redovisar den så kallade aktualiseringsgraden som ett mått på kvaliteten i matrikelregistret. Aktualiseringsgraden beskriver andelen
personer för vilka anställningsuppgifterna är
korrekta och uppdaterade. Samtliga anställningsuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade

Aktualiseringsgrad

2008

2009

2010

2011

2012

80,46

85,85

89,63

91,95

93,15

Driftkostnaderna jämförs sedan flera år tillbaka
med tjänstepensionsföretaget Alecta. Jämförelsen görs utifrån aktörernas respektive driftkostnadsprocent, vilket är ett mått som sätter
pensionsadministratörens driftkostnader i relation till premieinkomsterna. SPV:s driftkostnadsprocent har ökat marginellt mellan 2011 och
2012 medan den har minskat vid Alecta.
Driftskostnadsprocenten är fortfarande ett
”trubbigt” instrument för att göra jämförelser,
vilket SPV också har redogjort för i sina
årsredovisningar.
När det gäller säkerheten i form av andelen
felaktiga utbetalningar har en ny metod för
stickprovskontroll införts den 1 januari 2012.
Målet är att alla utbetalningar till minst
99 procent ska vara korrekta vid 90 procents
konfidensintervall. I den nya kontrollen ingår
alla utbetalningar, även om det inte har skett
några förändringar. Vidare ingår utbetalningar av
den kompletterade ålderspensionen och utbetalningar inom bolagiserad verksamhet. Resultatet
ackumuleras över fyra år.
Det är en markant skillnad i ackumulerat
resultat för 2011 och 2012. Den ackumulerade
felprocenten 2012 uppgår till 3,03 procent att
jämföra med 1,23 procent 2011. SPV har
påbörjat en analys för att ta reda på vilka faktorer
som påverkar felprocenten. Mot bakgrund av
skillnaderna mellan den nya och den gamla
versionen av utbetalningskontroll är det svårt att
göra jämförelser mellan resultaten för de olika
perioderna. Det gör det också svårt att säga om
nivån av korrekta utbetalningar har ökat eller
minskat. Precis som tidigare år gäller en stor
andel av felen låga belopp (drygt 60 procent är på
belopp under 50 kronor).
För mycket utbetald pension redovisas varav
den andel som SPV råder över har minskat
mellan 2011 och 2012.
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Resultatet av den årliga kontrollen av vissa utbetalda pensionsförmåner mot Skatteverkets
inkomstuppgifter framgår av tabell 5.2.
Tabell 5.2 Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp
Antal och kronor
År

Kontrollerade förmåner

Återkrävda belopp, avrundat

2010

1 169

9 200 000

2011

1 037

6 100 000

2012

856

4 600 000

Pensionsinformation, kundnöjdhet och samverkan
Under 2012 har SPV förbättrat informationen
om den statliga tjänstepensionen genom att
skicka ut ett samordnat pensionsbesked för de
tre delar som den statliga tjänstepensionen
består av. Fler pensionssparare har fått pensionsbesked och leveranserna till Min Pension har
förbättrats ytterligare. Från och med april 2013
erbjuder SPV pensionsbesked via tjänster för
självbetjäning.
Under 2012 har SPV tagit fram serviceåtaganden till kunderna så att de ska veta vad de
kan förvänta sig när de kontaktar SPV.
SPV gör årligen mätningar av hur nöjda
kunderna är med de tjänster och den service som
verket står för. Den övergripande nöjdheten
bland arbetsgivarna uppgick till 83 på en 100gradig skala, att jämföra med 81 för 2011.
Nöjdheten bland de statligt anställda har ökat till
55 från 53 år 2011. Nöjdheten bland pensionärer
har minskat och uppgår till 63, att jämföra med
69 för 2011. Jämfört med 2011 är svarsfrekvensen lägre för arbetsgivare, 57 procent
(72 procent) och pensionärer, 49 procent
(57 procent) men högre för statligt anställda,
41 procent (32 procent).
Under 2012 har den myndighetssamverkan
som sker inom Sundsvallsregionen fortsatt att
utveckla myndighetsnätverket5. Det har
resulterat i att ytterligare sex myndigheter i
regionen valt att delta i samarbetet. Nätverket
planerar nu för två intressanta projekt; ett
myndighetsgemensamt traineeprogram inom it
samt ett myndighetsgemensamt praktikprogram
för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare åtgärder genomförs för en mer strategisk

5 Samverkande myndigheter: SPV, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mittuniversitetet,
Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tullverket och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Folke Bernadotteakademien har deltagit i vissa aktiviteter.
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samverkan för att i ökad utsträckning dela på
gemensamma resurser.
Statlig pensionsverksamhet m.m.
Området Statlig pensionsverksamhet m.m.
inrymmer bl.a. administrationen av de förmånsbestämda pensionerna enligt tjänstepensionsavtalet PA 03 och den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Verksamheten står för drygt två
tredjedelar av SPV:s omsättning och ska bedrivas
med full kostnadstäckning. Verksamhetsutfallet
för 2012 blev ett negativt utfall om drygt
14 miljoner kronor. Utfallet ligger i linje med
budgeten för området. Den 31 december 2011
uppgick det ackumulerade överskottet för detta
område till ca 15,7 miljoner kronor.
Inomstatliga pensionsuppdrag
I syfte att underlätta de administrativa processer
som myndigheterna ska hantera i samband med
tjänstepensioneringar kan SPV erbjuda en
enklare pensionshantering för de myndigheter
som efterfrågar detta. Denna verksamhet har
utvecklats ytterligare under 2012 till att omfatta
124 arbetsgivare (120 arbetsgivare 2011,
96 arbetsgivare 2010 och åtta arbetsgivare 2009),
varav 80 i samverkan med Kammarkollegiets
administrativa service som numera tillhör
Statens servicecenter. Cirka 61 000 arbetstagare
omfattas av denna tjänst vilket är en ökning med
drygt 10 000 från 2011. Verksamhetsutfallet för
området Inomstatliga pensionsuppdrag blev ett
överskott på knappt 1 miljon kronor. Verksamhetsområdet ska bedrivas med full kostnadstäckning.
Under 2012 slöts avtal med ytterligare sju
arbetsgivare med drygt 10 000 anställda, som
omfattas av tjänsten från januari 2013.
Pensionsverksamhet på uppdrag
SPV bedriver uppdragsverksamhet enligt den
affärsstrategi som regeringen fastställde den
24 mars 2011 (dnr S2011/54/ESA) i enlighet
med förslag från SPV.
Uppdragsverksamheten inrymmer bl.a. administrationen av de två avgiftsbestämda pensionerna enligt det statliga tjänstepensionsavtalet
PA 03. Ungefär en tredjedel av SPV:s omsättning hänför sig till denna verksamhet. Målet för
verksamheten är att generera ett verksamhetsutfall, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, som på fem år motsvarar
minst sex procent av verksamhetens intäkter.
Områdets ekonomiska resultat 2012 bidrar till
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att det långsiktiga målet på sex procent nås för
tredje året i följd.
Den statliga försäkringsmodellen
SPV har det övergripande ansvaret för att
försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas
för statliga tjänstepensioner och liknande förmåner. I detta ingår att SPV med tillgängligt
underlag ska påföra arbetsgivarna rätt premier
utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.
Premierna fastställs inom ramen för en statlig
försäkringsmodell med en fiktiv försäkringsrörelse. Beräkningarna sker enligt försäkringstekniska riktlinjer som beslutas av SPV.
De premier som myndigheterna och andra
berörda arbetsgivare betalar till SPV och de
förmåner som SPV betalar ut, redovisas på
inkomsttitel 5211 Statliga pensionsavgifter
respektive belastar anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. Förmånerna ska finansieras fullt
ut inom ramen för försäkringsrörelsen. För ett
budgetår avspeglas dock inte utgifterna på
anslaget av inkomsterna på inkomsttiteln, vilket
följer av att premierna avser beräknade pensionskostnader för aktiv personal, medan anslaget
belastas med de förmåner som under året betalas
ut till pensionärer och andra förmånstagare.
I budgetpropositionen för 2013 redogjorde
regeringen för ett beslut fattat 2012 om en
justering i försäkringsmodellen efter en framställan från SPV (dnr S2011/10756/ESA).
Justeringen syftar till att förutsättningarna enligt
modellen ska vara sådana att arbetsgivarnas
premiekostnader kan hållas stabila och förutsägbara.
Den ekonomiska ställningen i försäkringsrörelsen framgår av konsolideringsgraden, dvs.
tillgångarna i förhållande till skulderna. Vid
utgången av 2012 uppgick konsolideringsgraden
i
försäkringsrörelsens
sparrörelse,
där
ålderspensioner
ingår,
till
102,7 procent
(101,9 procent). Enligt den policy som SPV har
fastställt under 2012 ska konsolideringsgraden
befinna sig i intervallet 108–118 procent. För att
hålla premienivån så stabil som möjligt för
arbetsgivarna har SPV som målsättning att under
en sexårsperiod succesivt öka konsolideringsgraden för att nå det intervallet.
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
avvecklades och upphörde som myndighet den
31 december 2012. Med anledning av förändringen har regeringen beslutat följande.

–

Uppgiften att uppmärksamma regeringen
på behov av samlade stödinsatser för
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen samt uppgiften att tillhandahålla de
trycksaker m.m. som Krus distribuerat till
statliga myndigheter har den 1 januari 2013
överförts till Statskontoret.

–

Uppgiften att tillhandahålla utbildningar i
ämnen som rör Europeiska unionen har
den 1 januari 2013 överförts till Institutet
för europapolitiska studier (SIEPS).

–

Uppgiften att anordna utbildning inför
deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours samt
uppgiften att administrera och informera
om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring har den 1 januari 2013 överförts till
Universitets- och högskolerådet.

Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (dir. 2012:112) ansvarar för avvecklingen av bl.a. Krus, se vidare under avsnitt 4
Statlig förvaltningspolitik.
Krus har i december lämnat en slutrapport
över projektet Offentligt etos som bedrivits på
uppdrag av regeringen under perioden 2010–
2012 (dnr S2011/51/ESA).
En föredömlig och attraktiv arbetsgivare

Det är angeläget att de statliga arbetsgivarna
arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning. De bör fortsätta utveckla formerna för att
marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. Detta kan ske enskilt eller i samverkan,
bl.a. genom Arbetsgivarverket (se vidare prop.
2009/10:175 s. 121 f. 6).
Arbetsgivarverkets styrelse har beslutat
verksamhetsmål för Arbetsgivarverket 2012.
Målet att minst 50 procent av Arbetsgivarverkets
medlemmar ska anse att verket dels ökar den
övergripande kunskapen i samhället om medlemmarna som attraktiva arbetsgivare, dels ökar
medlemmarnas kunskaper om framtidens arbetskraft och arbetsgivarprofileringens roll för
kompetensförsörjningen uppnåddes. Enligt
Medlems- och Chefsbarometern var utfallet 60

6 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.
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respektive 65 procent bland kontaktpersonerna
respektive myndighetscheferna.

väntas bli oförändrade hos en majoritet av
medlemmarna

Konjunkturbarometern för den statliga
sektorn
Arbetsgivarverket och Konjunkturinstitutet
genomför två gånger per år en konjunkturbarometer för den statliga sektorn i vilken samtliga medlemmar hos Arbetsgivarverket ingår. Av
medlemmarna svarade 63 procent på Konjunkturbarometern våren 2013 vilket motsvarar
88 procent av de anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Detta är en försämring av
svarsfrekvensen jämfört med undersökningen
våren 2012, då 72 procent av medlemmarna
svarade, och där svaren omfattade 92 procent av
de anställda.
Barometern visar att sysselsättningen ökat
under 2012. Prognosen för 2013 visar att en
majoritet, 67 procent, tror på ett oförändrat antal
anställda. Bristen på lämpliga sökanden vid
rekryteringar har för det senaste halvåret fortsatt
att minska, men är fortsatt hög. Trots en
generellt sämre arbetsmarknad har bristtalen inte
påverkats i någon större utsträckning. Andelen
medlemmar som haft brist på lämpliga sökande
uppgick till 50 procent, att jämföra med
undersökningen hösten 2012 då den uppgick till
55 procent, vilket är den högsta andelen på 2000talet. Vårens undersökning visar dessutom att
andelen medlemmar som anser att bristen
påverkat verksamheten negativt i stor
omfattning har ökat från 7 till 13 procent.
Andelen medlemmar vars verksamhet påverkats i
en liten omfattning har minskat från 92 procent i
undersökningen hösten 2012 till 84 procent i
vårens undersökning. Allt tydligare blir bristen
inom it-området. Av de som hade brist på
lämpliga sökanden var det i vårens undersökning
79 procent som rapporterat brist inom it. Sannolikt är det inte brist på alla typer av it-kompetens
eftersom medlemmar samtidigt rapporterat uppsägningar inom it-området, främst på handläggarnivå.
Andelen medlemmar som sagt upp personal
under det senaste halvåret har ökat.
Andelen medlemmar som haft omfattande
pensionsavgångar har ökat till 30 procent och
andelen som påverkats negativt av detta uppgår
till 35 procent.
Av Konjunkturbarometern framgår också att
personalomsättningen
och
övertidsuttaget

Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse
Trygghetsstiftelsen bildades av parterna på den
statliga arbetsmarknaden 1990 i samband med
att de enades om Trygghetsavtalet för statligt
anställda. Stiftelsens uppgift är att administrera
och genomföra de aktiviteter som uttrycks i
avtalet.
När en statsanställd blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist stödjer Trygghetsstiftelsen arbetstagaren.
Stiftelsens arbete är individanpassat och utgår
från arbetslinjen.
Trygghetsstiftelsens verksamhet finansieras
genom avgifter från statliga myndigheter och
andra arbetsgivare som omfattas av det statliga
trygghetsavtalet. Avgifterna fastställs genom
centrala kollektivavtal mellan parterna. Den
totala avgiften för stiftelsen var oförändrad 2012
och uppgick till 0,3 procent av arbetsgivarnas
lönesummor, vilket motsvarar 278 miljoner
kronor, jämfört med 313 miljoner kronor 2011.
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Anmälda hos Trygghetsstiftelsen
Under 2012 anmäldes 2 202 personer till Trygghetsstiftelsen. Året innan anmäldes 2 153 personer enligt reviderade uppgifter från Trygghetsstiftelsen.
För andra året i rad var majoriteten av de som
anmäldes till Trygghetsstiftelsen personer som
hade lämnat en tidsbegränsad anställning. Andelen var 52 procent 2012 och 55 procent 2011.
De flesta kom från universitet och högskolor.
År 2012 var det första året sedan 2005 som det
var en större andel män än kvinnor som
anmäldes till Trygghetsstiftelsen. Andelen män
som anmäldes uppgick till 51 procent och
andelen kvinnor till 49 procent. Under 2011
uppgick andelen män till 47 procent och andelen
kvinnor till 53 procent.
Anmälningarna till Trygghetsstiftelsen påverkas av att Svevia AB sade upp ett stort antal
tillsvidareanställda under 2012 och att Försvarsmakten genomförde en större omorganisering.
Snittåldern för dem som anmäldes till Trygghetsstiftelsen 2012 var oförändrad jämfört med
2011 och uppgick till 42 år.
Vid utgången av 2012 hade totalt 4 751 personer ännu inte fått en permanent lösning av sin
situation, vilket är något fler jämfört med utgången av 2011. Bland dessa hade knappt hälften
en tillfällig lösning eller var i en målinriktad
åtgärd.
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De som lämnade Trygghetsstiftelsen
Under 2012 var det färre som lämnade
Trygghetsstiftelsen än under de senaste åren.
Totalt var det 2 300 personer som avskrevs,
jämfört med 3 282 personer under 2011 enligt
stiftelsens reviderade uppgifter. Majoriteten var
tidigare anställda inom universitet och högskolor.
Av de som lämnade Trygghetsstiftelsen 2012
fick 82 procent ett nytt arbete eller startade eget
företag, jämfört med 70 procent 2011. Det var
en lägre andel som gick i pension, 11 procent
2012 jämfört med 16 procent 2011. Av de som
fick ett nytt arbete anställdes 41 procent i den
statliga sektorn, 16 procent i den kommunala
sektorn och 43 procent i den privata sektorn.
Tidigare år har det varit en högre andel som har
återanställts inom staten än som anställts inom
den privata sektorn.
Av de som lämnat en tillsvidareanställning
fick 78,3 procent under 2012 ett nytt arbete eller
en annan lösning före uppsägningstidens slut.
Motsvarande uppgift för 2011 var 80,1 procent.
Av de personer som lämnat en tidsbegränsad
anställning fick 84,6 procent under 2012 en
lösning inom nio månader från uppsägningen.
Detta kan jämföras med 82,8 procent för 2011.
Kundernas bedömning av Trygghetsstiftelsen
Hösten 2012 genomförde TNS Sifo en telefonintervju bland de som var anmälda hos Trygghetsstiftelsen. Nio av tio var positiva eller
mycket positiva i sin helhetsbedömning av kontakterna de haft med Trygghetsstiftelsen.
Trygghetsstiftelsen har fortsatt sitt arbete
med att öka kännedomen bland arbetsgivare och
fackliga representanter. En kännedomsundersökning som Trygghetsstiftelsen genomfört
visar att åtta av tio känner till Trygghetsstiftelsen
och Trygghetsavtalet.
Både kundnöjdheten och kännedomen om
Trygghetsstiftelsen ligger i nivå med tidigare års
undersökningar. Trygghetsstiftelsens verksamhet uppvisar goda resultat, där stiftelsens arbete
ger människor stöd på vägen till ett nytt arbete.

Diagram 5.1 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994-2012
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Som framgår av diagram 5.1 fortsätter löneutvecklingen i staten att relativt väl följa
utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
Andelen kvinnor på ledande befattningar
Regeringens mål är att andelen kvinnor på
ledande befattningar i staten ska öka. Målet följs
i första hand upp genom statistik över andelen
kvinnor respektive män med uppgift att planera
och leda myndighetens verksamhet (ledningskompetens).
I kompetenskategorin ledningskompetens
klassas personal med formellt personalansvar
som har till uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, oberoende av
om ledningsuppgifterna avser kärn- eller stödverksamhet. En förklaring till att andelen
kvinnor på ledande befattningar i staten sjönk
efter 2009 är en strukturell ändring som skett
inom Försvarsmakten i och med att personalförsörjningssystemet i fråga om gruppbefäl,
soldater och sjömän förändrades den 1 juli 2010.
Personalansvar har delegerats till befäl i
insatsorganisationen. Personer som innehar
dessa anställningar är i huvudsak män.

Löneutvecklingen i staten
Regeringens mål är att staten totalt sett inte ska
vara löneledande. Som underlag för uppföljningen av detta mål används utvecklingen av
genomsnittliga löner i olika sektorer.
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Diagram 5.2 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att
planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer
2003–2012. Visar även fördelningen exkl. Försvarsmakten

Tabell 5.3 Fördelningen den 6 september 2013 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal
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Män
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64
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50
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Källa: Arbetsgivarverket.

Som framgår av diagram 5.2 har den totala
andelen kvinnor på ledande befattningar ökat
från 26 procent 2003 till drygt 37 procent 2012.
Det finns nu ca 5 600 kvinnliga chefer, att jämföra med ca 3 400 år 2003.
Vid en exkludering av anställda tillhörande
ledningskompetens inom Försvarsmakten uppgår andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten 2012 till 43,2 procent att jämföra med
42,1 procent 2011, med 41,1 procent 2010 och
med 40,6 procent 2009.
Av diagram 5.2 framgår dels den totala
fördelningen av kvinnor och män på ledande
befattningar 2003–2012, dels utvecklingen 2006–
2012 exklusive Försvarsmakten.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt
Under 2012 anställde regeringen totalt 34 myndighetschefer, 18 var män och 16 var kvinnor.
Andelen kvinnor var 47 procent.
Bland myndighetscheferna var andelen
kvinnor 46,5 procent i september 2013, vilket
innebär en ökning med 1,4 procentenheter sedan
2012. Som en följd av förändringar i myndighetsstrukturen har det totala antalet myndighetschefer, som regeringen anställer, minskat från
204 år 2012 till 198 år 2013.
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Män

Rektorer

60

30

Kvinnor

Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag
från lärosätets styrelse.
2
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
3
Inklusive vikarierande myndighetschefer.

Den särskilda utredare som haft i uppdrag att
göra en översyn av de anställningsvillkor som
gäller för chefer som leder myndigheter vilka
lyder omedelbart under regeringen lämnade sitt
slutbetänkande
Myndighetschefers villkor,
(SOU 2011:81),
den
13 december
2011
(dnr S2011/10980/ESA). Betänkandet har varit
föremål för remittering och bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Förslaget att rektorerna vid statliga universitet- och högskolor ska omfattas av regeringens
chefsutvecklingsprogram har genomförts fr.o.m.
2013.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män i staten ska minska. Som
underlag för uppföljningen används partsgemensam statlig förhandlingsstatistik.
I september 2012 var statsanställda kvinnors
genomsnittslön totalt sett 10,3 procent lägre än
statsanställda
mäns
genomsnittslön
(se
diagram 5.3). År 2011 var motsvarande löneskillnad 10,9 procent. Skillnaden har minskat
successivt och trenden mot en minskad löneskillnad fortsatt.
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Diagram 5.3 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2003-2012
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Källa: Arbetsgivarverket

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer.
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler
kvinnor än män arbetar deltid, arbetets svårighetsgrad och innehåll samt att fler män än
kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att
arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika
myndigheter. Det finns också skillnader när det
gäller utbildning, erfarenhet och i vilken region
den anställde arbetar.
Den s.k. oförklarade löneskillnaden
Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k.
oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns
tillgänglig i den partsgemensamma statistiken,
uppgick i september 2012 till ca 1,2 procent, dvs.
samma nivå som 2011. År 2003 var den som
högst och uppgick då till 2,0 procent.
Förklaringsfaktorer
Som framgår av diagram 5.3 är det två faktorer
som tillsammans står för hälften av den totala
löneskillnaden mellan kvinnor och män. Dessa
två viktigaste förklaringar är att kvinnor jämfört
med män oftare innehar befattningar med en
lägre grupperingsnivå7 och att kvinnor i större
utsträckning än män arbetar deltid. Skillnader i
grupperingsnivå är 2012 fortfarande den

7 Grupperingsnivåerna i BESTA, Befattningsgruppering för statistik,

anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den
självständighet, de kunskaper och erfarenheter som deras utförande
förutsätter.

viktigaste förklaringsfaktorn, även om den har
minskat marginellt (0,2 procentenheter) i
betydelse med den ökade andelen chefer på låga
grupperingsnivåer främst bland män. Arbetsinnehåll har tagit över en del av förklaringsvärdet
(plus 0,3 procentenheter i förhållande till 2011).
År 2012 var det knappt 17 procent av kvinnorna
som arbetade deltid (knappt 18 procent 2011)
medan motsvarande andel för männen var
8,1 procent (8,5 procent 2011).
Bland samtliga statsanställda har 93 procent av
kvinnorna en heltidsanställning att jämföra med
94 procent av männen.
Genomsnittslöner
Inom chefskollektivet hos Arbetsgivarverkets
medlemmar har löneskillnaderna mellan kvinnor
och män varierat under den studerade perioden.
Mellan 2004 och 2012 ökade snittlönen för
kvinnliga chefer från 38 034 till 48 728 kronor
per månad, medan snittlönen för manliga chefer
ökade från 39 434 till 46 906 kronor. År 2004 var
genomsnittslönen 3,6 procent högre för manliga
chefer än för kvinnliga. För 2012 visar statistiken
att genomsnittslönen för kvinnliga chefer är
3,9 procent högre än för manliga. Den nya
organisationen inom Försvarsmakten, där personalansvaret delegerats till ca 1 600 i huvudsak
manliga befäl i insatsorganisationen 2010, ger
härvid genomslag.
Genomsnittlig löneutveckling
Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt
under statistikperioden september 2010 till
september 2012 har varit högre för de kvinnliga
cheferna än för de manliga. Den uppgår till
5,0 procent för de kvinnliga och 4,3 procent för
de manliga cheferna i staten. Denna beräkning
gäller endast identiska individer, de som varit
anställda på samma myndighet under hela
mätperioden.
Partsgemensamt arbete
Parterna har ett gemensamt ansvar för att
utjämna och förhindra skillnader i löner och
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och
män som utför arbete som är att betrakta som
lika eller likvärdigt. Parterna ska också främja alla
medarbetares lika möjligheter att på sakliga
grunder påverka sin löneutveckling.
Det metodstöd, BESTA-vägen, som utvecklats i syfte att stödja lokala parters arbete med att
säkerställa att det inte föreligger osakliga
löneskillnader implementeras fortlöpande.
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I nu aktuella avtal har centrala parter diskuterat
behov av fortsatt stöd till lokala parter vad gäller
hanteringen och utvecklingen av den lokala
lönebildningen. Detta arbete innefattar bl.a.
implementeringen och framtida förvaltning av
nämnda metodstöd.
Den etniska och kulturella mångfalden
Regeringens mål är att den etniska och kulturella
mångfalden bland de anställda i staten ska öka på
alla nivåer. Målet följs framför allt upp med hjälp
av statistik avseende hur stor andel av de statsanställda som har utländsk bakgrund8.
År 2012 hade totalt 35 867 statsanställda
utländsk bakgrund. 9 Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten ökar stadigt och uppgick 2012 till 15,2 procent. Det är en ökning med
1,1 procentenheter jämfört med 2011. Bland de
nyanställda i staten har 23,9 procent utländsk
bakgrund, vilket är högre än andelen individer
med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande
på hela den svenska arbetsmarknaden och för
första gången högre än i befolkningen i arbetsför
ålder. Ökningen bland nyanställda är
2,5 procentenheter sedan 2011.
Samtliga utrikes födda ingår i gruppen av
personer med utländsk bakgrund. Av de
15,2 procent som har utländsk bakgrund är
12,5 procentenheter utrikesfödda. Bland utrikesfödda har de som kommer från länder utanför
EU och Norden successivt ökat under de
senaste åren.
I och med den högre andelen individer med
utländsk bakgrund bland de nyanställda i staten,
jämfört med övriga arbetsmarknaden, ökar
andelen anställda med utländsk bakgrund i staten
snabbare än bland det totala antalet förvärvsarbetande. Andelen i staten har ökat med
4,9 procentenheter under perioden 2003–2012.
Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska
arbetsmarknaden var ökningen 3,8 procentenheter under 2003–2011. Den senast tillgängliga
uppgiften om förvärvsarbetande är från 2011 då

8 Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands,

personer med två föräldrar som är födda utomlands och personer med
okänt födelseland.
9 Statligt anställda avser individer med månadsavlönad anställning hos

obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade
m.fl ingår inte. Nyanställda är personer som inte var anställda i staten
föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan
föregående år.
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17,2 procent av de förvärvsarbetande hade
utländsk bakgrund.
Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i
vid bemärkelse i staten
Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i
staten, som de statliga arbetsgivarna gemensamt
ställde sig bakom och beslutade 2008, är framtagen som ett stöd och ett verktyg för att statliga
verksamheter ska präglas av mångfald i vid bemärkelse. Strategin tar sikte på att en blandning
av bakgrund och kompetens som har betydelse
för arbete, kvalitet och kundorientering ska
prägla verksamheten. Strategin har nu funnits i
drygt fyra år och börjat ge avtryck i flera myndigheters arbete med kompetensförsörjningen.
Könsfördelningen
År 2012 var andelen kvinnor i statsförvaltningen
med utländsk bakgrund 15,7 procent och
andelen män 14,6 procent. Det innebär en
ökning med en procentenhet för både kvinnor
och män jämfört med 2011. Att andelen är lägre
bland män hänger samman med strukturen i de
tre mest mansdominerade verksamhetsinriktningarna Försvar, Näringslivsfrågor m.m. samt
Samhällsskydd och rättsskipning. Inom dessa
verksamhetsområden har knappt 6, 9 respektive
10 procent av de anställda utländsk bakgrund.
De låga andelarna kan till viss del förklaras av en
skev könsfördelning och det krav på svenskt
medborgarskap som följer av lagstiftning bl.a.
lagen (1994:260) om offentlig anställning, förkortad LOA, eller av säkerhetsklassning som
gäller för vissa arbetsuppgifter inom dessa verksamhetsinriktningar. Att en betydande andel av
verksamheterna bedrivs i regioner med en befolkning med få invånare med utländsk bakgrund kan också ha betydelse.
Åldersstrukturen
Medelåldern är lägre bland personer med
utländsk bakgrund än bland övriga statsanställda.
Den totala andelen anställda i åldrarna 25–34 år
var 20,5 procent 2012, medan andelen anställda i
gruppen med utländsk bakgrund var 31,2 procent. Det innebär en ökning i denna grupp med
1,6 procentenheter. Andelen äldre är generellt
lägre bland anställda med utländsk bakgrund.
Bland samtliga statligt anställda var 2012 andelen
som var 55 år och äldre 25,6 procent, men bland
anställda med utländsk bakgrund endast
17,3 procent. Det innebär en minskning i denna
grupp med 0,6 procentenheter.
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Var och på vilka kompetenskategorier inom staten
finns de anställda med utländsk bakgrund?
I staten är andelen anställda med utländsk bakgrund högst inom verksamhetsinriktningen
Utbildning, där 25,7 procent av de anställda har
utländsk bakgrund.
Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig
avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst
mellan storstadsområden och landsbygd. Utanför de tre storstadsområdena är andelen personer
med utländsk bakgrund lägre än genomsnittet.
Det gäller oavsett om jämförelsen görs för
befolkningen, samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden eller statligt anställda. Högst andel
med utländsk bakgrund i staten finns i de tre
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö, där andelarna är 19,3, 18,6 respektive
19,4 procent.
Anställda med utländsk bakgrund är något
över genomsnittet i kategorin kärnkompetens
och under genomsnittet i kategorierna ledningsoch stödkompetens.
Tabell 5.4 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2011 och
2012

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Under de senaste 20 åren har sjukfrånvaron varit
lägre i staten än i de andra arbetsmarknadssektorerna. Under dessa 20 år har sjukfrånvaron
i staten aldrig varit så låg som 2010 och 2011. År
2012 ökade den totala sjukfrånvaron i de statliga
myndigheterna från 2,9 procent till 3,0 procent
av den tillgängliga arbetstiden.
Diagram 5.4 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid,
total och uppdelat på kön och ålder 2011 och 2012
5,0
4,5
2011

4,0

2011

2012

14,1

15,2

14,7

15,7

13,6

14,6

6,4

6,9

Kvinnor

7,6

8,4

Män

5,7

6,0

15,5
15,7
15,4
11,7

17,0
17,0
16,9
12,0

13,0
10,0

13,4
10,1

21,4

23,9

17,2

i.u.

22,4

23,0

1

Kvinnor
Män
Ledningskompetens

Kärnkompetens
Kvinnor
Män
Stödkompetens
Kvinnor
Män
Nyanställda i staten2
Förvärvsarbetande 20–64 år
Befolkningen 20–64 år4

3

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.
2
Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
3
Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka.
4
Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

En god arbetsmiljö
Regeringens mål är att arbetsmiljön i staten ska
vara god. Målet följs framför allt upp utifrån

2012

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Totalt

Procent

Staten totalt

uppgifter om sjukfrånvaro och sjukpension,
enligt det statliga pensionsavtalet PA 03, i staten.

Kvinnor

Män

- 29 år

30-49 år

50- år

Källa: Statskontoret.

Under 2012 ökade sjukfrånvaron marginellt för
både kvinnor och män. Kvinnors sjukfrånvaro är
fortfarande nästan dubbelt så hög som männens:
4,0 procent jämfört med 2,1 procent.
Ökningen av sjukfrånvaron gäller för alla
åldersgrupper. För de som är yngre än 30 år var
ökningen 0,1 procentenheter, och både för de
som är 30 till 49 år gamla och de som är äldre än
50 var ökningen 0,2 procentenheter. Frånvaron
för de som är yngre än 30 år har dock legat
stadigt kring 2 procent av arbetstiden under de
senaste åren.
Även inom statens olika verksamhetsområden10 ökade sjukfrånvaron 2012, från 2,9 till
3,0 procent. Den största ökningen skedde inom
området Samhällsskydd och rättskipning där
sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter till
3,8 procent. Inom övriga sex verksamhetsområden var ökningen 0,1 till 0,2 procentenheter.

10 Enligt COFOG-indelningen (Classification of the functions of the

government) syftar till att redovisa sektorns uppgifter efter deras
funktion eller ändamål.
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Högst sjukfrånvaro finns inom området Socialt
skydd och hälso- och sjukvård, samt
Samhällsskydd och rättskipning, där sjukfrånvaron 2012 uppgick till 4,9 respektive
3,8 procent. Lägst sjukfrånvaro har Försvar och
Utbildning, där sjukfrånvaron under 2012 uppgick till 1,7 respektive 2,1 procent. Inom
områdena Allmän förvaltning, Näringslivsfrågor
m.m. och Fritidsverksamhet m.m. var sjukfrånvaron 2,9 till 3,0 procent under 2012.
Av de statliga myndigheterna hade 45 procent
samma eller lägre sjukfrånvaro och 55 procent
högre sjukfrånvaro under 2012 än under 2011.
Utvecklingen av antalet nybeviljade sjukpensioner
Statligt anställda som beviljas sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken har rätt till en sjukpensionsförmån, sjukpension eller tillfällig sjukpension, enligt det
statliga tjänstepensionsavtalet PA 03.
Det totala antalet nybeviljade sjukpensionsförmåner minskade varje år under perioden
2007–2011. Under 2012 har dock det totala
antalet nybeviljade förmåner ökat, men ligger
fortsatt på en låg nivå.
Tabell 5.5 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2011 och 2012
Antal

Tillfällig sjukpension

2011
Kvinnor

2011
Män

2012
Kvinnor

2012
Män

68

34

81

36

7

5

13

10

75

48

78

36

150

87

172

82

< 100 procent
Tillfällig sjukpension
100 procent
Sjukpension
Totalt

Källa: Statens tjänstepensionsverk
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.

Ökningen av antalet nybeviljade sjukpensionsförmåner under 2012 är hänförlig till kvinnorna.
Bland männen var det totala antalet nybeviljade
förmåner något lägre.
Bland kvinnor har nybeviljandet ökat både vad
gäller förmåner med en omfattning lägre än
100 procent och med omfattningen 100 procent.
För män var det däremot något färre som beviljades en sjukpensionsförmån med omfattningen 100 procent, och något fler som
beviljades en förmån med en lägre omfattning än
100 procent under 2012.
Det finns en markant skillnad mellan könen
när det gäller sjukpensioner. Under 2012 var det
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mer än dubbelt så många kvinnor än män som
beviljades en förmån.
Kunskap och förståelse för grundläggande
värden i statsförvaltningen
Regeringens mål är att de statligt anställda ska ha
kunskap om och förståelse för grundläggande
värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.
På regeringens uppdrag har Kompetensrådet
för utveckling i staten (Krus) under tre år t.o.m.
utgången av 2012 bedrivit projektet Offentligt
etos. Syftet med projektet har varit att de anställdas kunskaper om förståelse för grundläggande
värden i statsförvaltningen och rollen som
statstjänsteman ska stärkas. Projektet vände sig
till hela statsförvaltningen, med särskilt fokus på
cheferna i förvaltningen. Krus har kommit in
med
en
slutrapport
av
projektet
(dnr S2011/51/ESA). Krus avvecklades och
upphörde som myndighet den 31 december
2012.
Regeringen har den 6 september 2013 gett
Statskontoret i uppdrag att utvärdera projektet
Offentligt etos med fokus på myndigheternas
arbete med den gemensamma värdegrunden i
statsförvaltningen. Utvärderingen ska redovisas
senast
den
1
oktober
2014
(dnr S2013/6132/ESA).
Utvärderingen aviserades i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 2,
avsnitt 5.4).
Värdegrundsdelegationen
I
budgetpropositionen
för
2013
(prop. 2012/13:1, utg.omr. 2, avsnitt 5.4) satsade
regeringen 5 miljoner kronor årligen 2013–2016
för att fortsatt främja värdegrundsarbetet i den
statliga förvaltningen.
Regeringen
har
därefter
beslutat
(dnr S2012/9080/ESA) att det inom Regeringskansliet ska tillsättas en arbetsgrupp, Värdegrundsdelegationen, som genom aktiviteter,
skrifter och andra utåtriktade insatser ska verka
för att respekten och förståelsen för den statliga
värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i
statsförvaltningen.
Syftet med Värdegrundsdelegationen är att
stärka den statliga värdegrunden samt att främja
värdegrundsarbetet i statsförvaltningen genom
att vara ett stöd för myndigheterna i deras
arbete.
Värdegrundsdelegationens uppgift är att i
samarbete med andra aktörer inom statlig
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förvaltning bidra till att uppfylla regeringens
delmål att de statsanställda ska ha kunskap om
och förståelse för de grundläggande värden i
statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.
Inriktningen på arbetsgruppens arbete finns
närmare angivet i bilagan till beslutet, där
regeringen ser det som angeläget att de erfarenheter som upparbetats i projektet Offentligt etos
tas till vara och utvecklas. Bland de punkter som
bör vara vägledande i Värdegrundsdelegationens
arbete nämns bl.a. följande:
–

Hur bemöter staten, genom sina anställda,
allmänheten?

–

Hur vidmakthålls och förstärks tilltron till
statsförvaltningen genom att främja en
kultur som förebygger korruption och
oegentligheter?

–

Legitimiteten för statsförvaltningen är
viktigt. Hur utvecklas förtroendet för de
enskilda myndigheterna/staten totalt över
tid? Hur kan man följa upp och mäta
förtroendet?

Värdegrundsdelegationen bemannades under
våren 2013. En samlad redovisning av arbetet
och en bedömning av resultat ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 31 december 2016.
Myndigheternas personalansvarsnämnder och
Statens ansvarsnämnd
Myndigheternas personalansvarsnämnder handlägger ärenden som rör disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden när det
gäller statligt anställda.
För statligt anställda med högre befattningar,
t.ex. myndighetschefer, domare, åklagare, polischefer och professorer, prövas frågor om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning eller avskedande av Statens
ansvarsnämnd. Statens ansvarsnämnd tar endast
upp ärenden på anmälan av anställningsmyndigheten, Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. Skrivelser från t.ex. allmänheten tas
däremot inte upp av ansvarsnämnden.
Myndigheternas personalansvarsnämnder och
Statens ansvarsnämnd har viktiga funktioner när
det gäller att upprätthålla allmänhetens förtroende för statlig förvaltning och tillgodose
arbetstagarnas intresse av en korrekt handläggning av de enskilda ärendena.

De
statliga
myndigheterna
hanterade
572 personalansvarsärenden under 2012, vilket är
201 fler ärenden än 2011. Av diagram 5.5 framgår utvecklingen av antalet personalansvarsärenden under perioden 2003–2012.
Diagram 5.5 Antal personalansvarsärenden och antal
ärenden som lett till åtgärd, 2003-2012
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Källa: Ds 2006:19 samt Arbetsgivarverket 2006-2013.

Anm: Uppgifterna 2006–2012 bygger på en enkätundersökning. Svarsfrekvensen
uppgick för 2006 till 95 procent, 2007 till 100 procent, 2008 till 97 procent, 2009
till 96 procent, 2010 till 98 procent, 2011 till 99 procent och 2012 till
98,6 procent.

Tabell 5.6 Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall
2012
Antal
Typ av ärenden

Ärenden som lett till
åtgärd

Uppsägning

94

Avskedande

22

Varning

136

Löneavdrag

60

Åtalsanmälan

39

Avstängning

4

Totalt

355

Källa: Arbetsgivarverket.

Under 2012 registrerades elva anmälningsärenden hos Statens ansvarsnämnd, varav fem
lämnats av enskilda och därför inte prövats i sak
av nämnden. Året innan registrerades nio anmälningsärenden, varav fyra hade lämnats in av
enskilda.
Av tabell 5.7 framgår utvecklingen av antalet
anmälningsärenden som inletts i behörig ordning
under perioden 2008–2012.
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Tabell 5.7 Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos
Statens ansvarsnämnd 2008–2012
Antal
2008

2009

2010

2011

2012

*5

2

4

2

0

Inkomna ärenden

4

10

4

5

6

Avgjorda ärenden

7

8

6

7

5

- varav avsked/avstängning

1

0

0

1

0

- varav läkarundersökning

0

0

0

0

0

- varav åtalsanmälan

0

1

0

1

1

- varav disciplinansvar

2

3

3

3

2

**4

4

3

2

2

2

4

2

0

1

Pågående ärenden

- varav avskrivna ärenden
Kvarstående ärenden

Källa: Statens ansvarsnämnd.
* Uppgifter om pågående ärenden för 2008 är anpassad till den redovisningsmetod som tillämpas fr.o.m. 2008.
** Två avskrivna ärenden föregicks av delbeslut om åtalsanmälan.

Av de fem ärenden som Statens ansvarsnämnd
avgjorde under 2012 innebar ett att beslut
fattades om åtalsanmälan av en domare, och att
två beslut fattades om disciplinansvar i form av
varning. Två ärenden om disciplinansvar föranledde inte någon åtgärd utan har skrivits av.
Åldersstrukturen i staten
Under 2013–2022 beräknas knappt 53 300 personer i statsförvaltningen uppnå sin pensionsålder. Av dessa ingår drygt 5 000 personer
som uppnått sin pensionsålder enligt gällande
tjänstepensionsavtal före 2013, men som kvarstår i anställning. En av de stora utmaningar som
statsförvaltningen måste hantera de kommande
åren är generationsväxlingen bland de anställda.
För att följa utvecklingen i detta avseende
används uppgifter om åldersstrukturen i staten.
Diagram 5.6 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i
staten 2007 och 2012
30
25

2007

2012

20
15
10
5
0
<35
Källa: Arbetsgivarverket.
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Som framgår av diagram 5.6 har andelen
anställda under 35 år ökat med två procentenheter mellan 2007 och 2012. Jämfört med 2011
har andelen män ökat med en procentenhet till
24 procent i denna åldersgrupp, medan andelen
kvinnor fortfarande utgör 22 procent.
Av diagrammet framgår vidare en minskning
med fyra procentenheter av andelen anställda i
åldersgruppen 55–65 år mellan 2007 och 2012.
Jämfört med 2011 har andelen kvinnor minskat
med en procentenhet till 24 procent i denna
åldersgrupp medan andelen män fortfarande utgör 25 procent.
Det är således fortfarande en jämn könsfördelning i båda dessa grupper.
Genomsnittsåldrarna
för
kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens avseende samtliga anställda framgår av
tabell 5.8. Strukturen är densamma som 2011.
Tabell 5.8 Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga anställda 2012
Alla

Kvinnor

Män

Ledningskompetens

49

49

49

Kärnkompetens

44

44

44

Stödkompetens

47

47

47

Samtliga

45

45

45

Källa: Arbetsgivarverket.

Medianåldern för pensionsavgångar är 65 år
Medianåldern för när statsanställda avgår med
pension är 65 år. Kvinnorna hade t.o.m. 2007 en
högre medianålder vid pensionering än männen.
Från 2008 och framåt har medianåldern varit
65 år både för kvinnor och för män.
Allt fler statsanställda fortsätter att arbeta
efter 65-årsdagen. Antalet statsanställda med
månadslön och som är 67 år eller äldre har
fortsatt att öka, från 1 165 personer 2011 till
1 359 personer 2012. Detta kan jämföras med
2002, då antalet statsanställda med månadslön
och som var 65 år eller äldre uppgick till drygt
30 personer.
Fördelningen efter kompetenskategori och
kön framgår av tabell 5.9.
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Tabell 5.9 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter
kompetenskategori och kön 2012
Antal
Män

Kvinnor

Total

34

8

42

Kärnkompetens

641

287

928

Stödkompetens

84

125

209

Oklassad

144

36

180

Summa

903

456

1 359

Ledningskompetens

Källa: Arbetsgivarverket.

Jämfört med 2011 har antalet ökat inom kärnkompetens och bland oklassade. En minskning
har skett inom lednings- och stödkompetens.
Andelen kvinnor bland totala antalet uppgår till
34 procent, att jämföra med 33 procent 2011.
Utbildningsbakgrund bland de statsanställda
Medelåldern är högre inom statlig sektor än på
den övriga arbetsmarknaden, knappt 45 år för
både män och kvinnor 2012. En stor anledning
till detta är att utbildningsnivån i statlig sektor är
högre än på arbetsmarknaden i övrigt, vilket
innebär att de anställda i de yngsta åldersgrupperna är få. Av de anställda inom statlig
sektor år 2012 hade 74 procent eftergymnasial
utbildning. En majoritet av dessa har en utbildning som är två år eller längre. På arbetsmarknaden i stort var andelen med eftergymnasial
utbildning 43 procent11.
Män i staten har i snitt en högre utbildningsnivå än kvinnor inom staten. Bland yngre
statsanställda är dock inte den skillnaden lika
tydlig, däremot finns stora skillnader mellan
vilka utbildningsområden som män och kvinnor
finns inom. Inom det enskilt största utbildningsområdet säkerhetstjänster finns en mycket stor
majoritet män. Detta område inkluderar poliser
och militär personal. Även inom teknikområdet
dominerar männen, medan kvinnorna är fler
inom övriga områden, främst inom samhällsoch
beteendevetenskap,
företagsekonomi,
handel och administration, juridik och rättsvetenskap samt hälso- och sjukvård.

Praktikantprogram i statsförvaltningen för
personer med funktionsnedsättning m.m.

Enligt regeringens strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken 2011–2016 12 framgår
bl.a. att hela den offentliga sektorn behöver ta ett
större ansvar för att skapa arbetstillfällen för
personer med funktionsnedsättning. Staten bör
vara ett föredöme.
Regeringen har den 6 december 2012
(dnr A2012/4066/A) gett Arbetsförmedlingen i
uppdrag att, inom ramen för befintligt regelverk,
genomföra ett praktikantprogram i statliga myndigheter för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med programmet är att deltagarna ska få
erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter,
vilket kan förbättra deras möjligheter till ett
framtida arbete, med eller utan lönesubvention.
Genomförandet av programmet ska initialt
ske stegvis utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och praktikplatser. Utgångspunkten är
att praktikantprogrammet ska bedrivas under
minst tre år fr.o.m. den 1 januari 2013.
Insatserna mot individen bör i normalfallet
omfatta arbetspraktik på tre plus tre månader. I
övrigt ska programmet i huvudsak genomföras
med den inriktning Arbetsförmedlingen föreslår
i
sin
återrapportering
i
april
2012
(dnr A2012/1321/A). Arbetsförmedlingen ska
vid genomförandet av uppdraget nära samråda
med Arbetsgivarverket. Arbetsförmedlingen ska
också samråda med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket samt de centrala
arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.
Arbetsförmedlingen har den 31 maj 2013
redovisat hur arbetet med uppdraget fortskrider
(dnr A2013/2235/A). Se vidare utg.omr. 6,
avsnitt 6.6 och utg.omr. 14, avsnitt 4.4.5.
Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda
teater-, dans- och musikinstitutioner

Tjänstepensionerna för ca 5 700 anställda vid ett
sextiotal statsunderstödda teater-, dans- och
musikinstitutioner är delvis statligt reglerade.
Regleringen sker genom förordningen (2003:56)

11

Enligt
uppgift
www.arbetsgivarverket.se.

från

Arbetsgivarverkets

hemsida

12 Beslutad den 16 juni 2011 (dnr S2011/5905/FST).
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om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring
för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
(PISA-förordningen), som knyter an till det
statliga tjänstepensionsavtalet PA 03. Som
komplement till förmånerna enligt PISAförordningen har områdets kollektivavtalsparter
slutit ett avtal om avgiftsbestämd individuell
ålderspension (AIP). Av budgetpropositionen
för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17) framgår
att regeringen anser att arbetsmarknadens parter
bör ta över ansvaret för att genom kollektivavtal
reglera pensionsvillkoren på scenkonstområdet.
Som redogörs för under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
avsnitt 3.2.2 bedömer regeringen att en övergång
till en helt kollektivavtalsreglerad ordning bör
inledas 2015 och den nuvarande regleringen av
tjänstepensioner för anställda vid scenkonstinstitutionerna utmönstras ur PISA-förordningen under en femårsperiod. Det innebär att
PISA-förordningen fr.o.m. den 1 januari 2015
inte längre kommer att reglera villkoren för
anställda vid scenkonstinstitutionerna. Samtidigt
kommer det att införas övergångsbestämmelser
till förordningen, som reglerar fastställandet av
pensionsrätter och fortsatt tillämpning för de
arbetstagare vid scenkonstinstitutionerna som
2015 har fem år eller mindre kvar till pensionsåldern enligt förordningen. Förordningsändringen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Förmånerna
enligt
PISA-förordningen
hanteras inom den interna statliga försäkringsmodellen. Det innebär bl.a. att scenkonstinstitutionerna betalar pensionspremier som redovisas
på inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter,
och att förmånsutbetalningar till anställda och
tidigare anställda vid institutionerna belastar
anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. Med
övergången till en kollektivavtalsreglerad ordning följer att pensionspremier inte längre ska
betalas in på inkomsttitel utan i stället fonderas
på kapitalmarknaden. Staten kommer dock att
ha kvar pensionsåtaganden för dem som varit
anställda vid scenkonstinstitutionerna, vilket
innebär att anslaget fortsatt kommer att belastas
med förmånsutbetalningar. Detta medför en viss
saldoförsvagning på statsbudgeten fr.o.m. 2015,
då premiebetalningen till inkomsttiteln minskar
när flertalet anställda övergår till att omfattas av
den kollektivavtalsreglerade ordningen. Efter
avvecklingsperioden om fem år beräknas
inkomstförsvagningseffekten uppgå till ca
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200 miljoner kronor. Därefter kommer även de
pensionsutbetalningar som belastar anslaget
successivt att minska, vilket på lång sikt kommer
att balansera inkomstbortfallet.
5.3.3

Analys och slutsatser

Staten totalt

Regeringen noterar att utvecklingen är fortsatt
positiv för flertalet av de delmål som har ställts
upp för staten som arbetsgivare och där utvecklingen följs upp med angivna indikatorer.
–

Löneutvecklingen i staten fortsätter att
relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.

–

Andelen kvinnor på ledande befattningar
har ökat.

–

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män
fortsätter att minska.

–

Andelen anställda med utländsk bakgrund
har ökat på samtliga nivåer.

–

Sjukfrånvaron i staten har ökat marginellt
men är fortfarande på en låg nivå.

–

Antalet nybeviljade sjukpensioner har ökat
marginellt från en mycket låg nivå.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen
genomfört en analys av hur myndigheterna
arbetar med att förebygga och hantera hot, våld
och andra riskfaktorer. Uppdraget redovisades i
oktober 2012 (dnr S2012/6934/ESA). I rapporten För säkerhets skull – myndigheters arbete
mot hot och våld riktat mot deras anställda slår
Statskontoret fast att hot och våld som riktas
mot tjänstemän inte enbart är ett arbetsmiljöoch säkerhetsproblem för den enskilda
tjänstemannen och för myndigheten. Det är
dessutom ett rättssäkerhets- och demokratiproblem för samhället i sin helhet.
Rapporten presenterades på ett seminarium
som genomfördes av Arbetsgivarverket, Statskontoret och Regeringskansliet (Socialdepartementet) i januari 2013.
Arbetsmiljöverket har under 2012 genomfört
särskilda satsningar, däribland inom området hot
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och våld vid myndighetsutövning (se vidare
utg.omr. 14, avsnitt 5.4).
Partsrådet13 inrättade under 2012 ett
arbetsområde för att stödja lokala parter i arbetet
med säkerhetstänkande och att förebygga och
hantera hot och våld i arbetet. Under 2013
genomförs seminarier riktade till lokala parter
med fokus på erfarenhetsutbyte, väsentliga
kunskaper för lokala parter och metoder för att
hålla framtagna rutiner levande.
Regeringen följer arbetet med den arbetsgivarpolitiska strategin där medlemmarna, dvs.
myndigheterna förbinder sig att, tillsammans
med Arbetsgivarverkets kansli, förverkliga och
uppfylla strategins intentioner som redogörs för
under avsnitt 5.3.2.
Det tillgängliga underlaget, som redovisats i
avsnitt 5.3.2, visar att kompetensförsörjningen i
staten i huvudsak fungerar väl. Fler statsanställda
som är 67 år eller äldre väljer att fortsätta sin
tjänstgöring. Staten har dock enbart fått en
marginell ökning av antalet yngre bland sina
anställda. Det är positivt att äldre medarbetare
väljer att stanna kvar längre i sin anställning.
Samtidigt är det angeläget att de statliga arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att attrahera
yngre arbetskraft.
För de medlemmar hos Arbetsgivarverket
som haft omfattande pensionsavgångar anser
35 procent att verksamheten har påverkats
negativt.
Arbetsgivarverket har låtit göra en undersökning om 1 500 nyanställda i staten och deras
uppfattning om staten som attraktiv arbetsgivare. Undersökningen publiceras i rapporten
Vägval för samhällsnytta och utveckling.
Statskontoret har på uppdrag av regeringen
genomfört en analys av hur myndigheterna
arbetar för att bidra till att staten är en attraktiv
och föredömlig arbetsgivare. Uppdraget har
redovisats
den
30
augusti
2013
(dnr S2013/5989/ESA).
Arbetsgivarverket

Det är i första hand Arbetsgivarverkets medlemmar som ska bedöma verkets resultat. De
barometrar som Arbetsgivarverket sammanställt

13 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.

visar på en nöjdhet i nivå med tidigare år och
med fortsatt goda resultat för verket som helhet
med en nivå där runt 90 procent är nöjda. Trots
en fortsatt strävan av Arbetsgivarverket för en
ökad svarsfrekvens avseende Medlems- och
chefsbarometern ligger dessa kvar på motsvarande nivåer som för år 2011.
Arbetsgivarverket har också i uppgift att
utföra stabsuppgifter åt regeringen. Regeringen
bedömer att dessa har utförts på ett tillfredsställande sätt. Enligt regeringens bedömning tar
Arbetsgivarverket
sitt
arbetsgivarpolitiska
ansvar. Verket bedriver ett strategiskt arbete
med sin egen kompetensförsörjning.
Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Utifrån en sammanvägning av ett antal
indikatorer (driftskostnader, nöjd-kund-index,
analys av kostnadsutvecklingen samt säkerheten
i form av andelen felaktiga utbetalningar, för
mycket utbetald pension och aktualiseringsgrad)
bedömer regeringen att SPV hanterar den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring på ett tillfredsställande sätt.
Det sker en mycket positiv utveckling av
verksamheten vid SPV med kunden i fokus där
ytterligare e-tjänster förbereds. Kvaliteten i
matrikelregistret, dvs. aktualiseringsgraden, är en
viktig förutsättning för såväl en effektiv handläggning av pensionsärenden som olika former
av prognoser. Nöjd-kund-undersökningar är
också viktiga underlag i denna utveckling, där
svarsfrekvensen för samtliga målgrupper är fortsatt låga.
Positivt med en ny stickprovskontroll av
felaktiga utbetalningar som är en viktig del i
SPV:s fortsatta kvalitetsarbete.
Regeringen bedömer att SPV tar sitt arbetsgivarpolitiska ansvar. SPV arbetar aktivt med sin
strategiska kompetensförsörjning och för att
vara en attraktiv arbetsgivare. Den fortsatta
positiva utvecklingen av myndighetssamverkan i
Sundsvall gynnar såväl staten totalt som berörda
deltagande myndigheter, där SPV är en av
aktörerna.
Regeringens beslut om justering i försäkringsmodellen för statens avtalsförsäkringar bidrar till
de intentioner om stabila och förutsägbara
premier som regeringen hade 2004, då det
beslutades att avkastningen skulle knytas till den
10-åriga statsobligationsräntan.
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Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)

Krus har, trots undantag från det ekonomiadministrativa regelverket, lämnat en resultatredovisning. Av Riksrevisionens revisionsberättelse, med anledning av revisionen av Krus
årsredovisning för 2012, framgår att Krus till
stor del saknar dokumentation av informationen
som lämnas i resultatredovisningen.
5.3.4

Årlig revision

Riksrevisionen har för 2012 lämnat en revisionsberättelse med reservation för Kompetensrådet
för utveckling i staten (Krus). Riksrevisionen
bedömer att Krus skulle ha redovisat en övrig
avsättning med ett väsentligt belopp för
lokalkostnader i årsredovisningen 2012. Krus är
under avveckling men är bundet av ett hyresavtal
t.o.m. 2016-12-31. Myndigheten har uppskattat
det maximala beloppet avseende framtida hyror
till 4 190 000 kronor. En tillförlitlig uppskattning av det troliga utflödet av resurser som
kommer att krävas för att reglera åtagandet
borde redovisats som en avsättning. Om en
avsättning hade redovisats skulle flera delar av
årsredovisningen påverkats såsom övriga avsättningar, lokalkostnader samt kapitalförändringen.
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger
årsredovisningen, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs vad gäller grund för uttalande av reservation, en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av Krus finansiella ställning
per den 31 december 2012 och av dess resultat
och finansiering för året enligt förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och övriga beslut
för Krus.
Riksrevisionen har därutöver gett en upplysning av särskild betydelse utan att det påverkat
dess uttalande med reservation genom att fästa
uppmärksamheten på sidorna 46 och 47 i
årsredovisningen som beskriver att Krus för
2012 erhållit undantag från 12 § anslagsförordningen (2011:223) när det gäller avsättningar för
omstruktureringar. Detta har lett till att
2 404 000 kronor inte har redovisats mot ansla-

get under 2012 utan kommer att redovisas mot
anslag av avvecklingsmyndigheten 14 under 2013.
Regeringens bedömning

Regeringen har genom ändring av regleringsbrev
för 2012 avseende Krus som villkor för anslaget
angett att förvaltningsanslaget inte ska belastas
med avsättningar för omstruktureringar som
finns kvar i årsredovisningen 2012 och som ska
regleras perioden efter den 31 december 2012.
Regeringen anser därmed att Krus har
hanterat anslaget i enlighet med regeringens
beslut. Regeringen har i denna proposition
(Förslag till statens budget, finansplan och
skattefrågor, avsnitt 12.5.2) redovisat den
ordning som tillämpas i fråga om finansiering av
omstruktureringskostnader som uppstår i samband med att myndighet avvecklas och upphör.
När det gäller Krus lokaler kan upplysningsvis
nämnas att avvecklingsmyndigheten har slutit en
överenskommelse med annan hyresgäst om att
överta hyreskontraktet fr.o.m. den 1 november
2013.
Riksrevisionens uttalande och upplysning
föranleder inga åtgärder från regeringen.

5.4

Politikens inriktning

Regeringens mål för staten som arbetsgivare är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Genom den arbetsgivarpolitiska
delegeringen har myndigheterna en betydande
frihet att själva utforma sin organisation och
kompetensförsörjning.
De av regeringen sedan tidigare angivna delmålen för de statliga arbetsgivarna kvarstår.
Regeringen framhåller vidare att en god arbetsmiljö är viktig både för medarbetarnas hälsa och
utveckling och för verksamhetens långsiktiga
effektivitet. Arbetet mot hot och våld måste få
genomslag i myndigheternas verksamhet.
De statliga arbetsgivarnas arbete för att
fortsätta att utveckla formerna för att marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare är

14 Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (dir. 2012:112)

ansvarar för avvecklingen av bl.a. Krus.
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centralt. Såväl Arbetsgivarverkets undersökning
av nyanställda i staten som Statskontorets analys
av hur myndigheterna arbetar för att bidra till att
staten är en attraktiv och föredömlig arbetsgivare
bör härvid kunna utgöra ett stöd för myndigheterna i detta arbete. En fortsatt utökad samverkan mellan myndigheter bör också kunna
främja kompetensförsörjningen och vara positiv
för både den enskilda myndigheten som för
staten totalt.
Praktikantprogrammet i statsförvaltningen
för personer med funktionsnedsättning är en
prioriterad fråga som regeringen kommer att
följa utvecklingen av.
Det är viktigt att myndigheternas arbete med
värdegrundsfrågor fortsätter. Värdegrundsdelegationen har ett viktigt och brett uppdrag
där legitimiteten och förtroendet för förvaltningen är centrala och där delegationen ska vara
ett stöd för myndigheterna i deras arbete med
värdegrundsfrågor.

Regeringens överväganden

5.5

Budgetförslag

5.5.2

5.5.1

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

Tabell 5.12 Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner
m.m.

Tusental kronor

Utfall

1 656

2013

Anslag

2 443

2014

Förslag

2 443

2015

Beräknat

2 443

2016

Beräknat

2 443

2017

Beräknat

2 443

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 2 443 000 kronor anvisas
under anslaget 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 2 443 000 kronor.
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Tusental kronor

Tabell 5.10 Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska
frågor

2012

Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

787
2 384

2012

Utfall

11 271 008

2013

Anslag

11 475 000

2014

Förslag

11 764 000

2015

Beräknat

11 930 000

2016

Beräknat

12 214 000

2017

Beräknat

12 606 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-161 609
11 420 000

Ändamål
Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statliga
arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverket utfört
åt regeringen eller Regeringskansliet och som
inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som
medlemsorganisation samt för regeringens
behov inom det arbetsgivarpolitiska området.
Anslaget får även användas för förvaltningsutgifter avseende Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd och Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Anslaget får användas för utgifter för statliga
tjänstepensionsförmåner,
avgångsförmåner,
grupplivförmåner och personskadeersättningar
samt liknande förmåner som följer av anställningar med statliga villkor. Därtill får anslaget
användas för utgifter för räntor avseende sådana
förmåner.
Vidare får anslaget användas för utgifter för
löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster respektive
enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader samt för premieskatt enligt
lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för
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grupplivförsäkring m.m. Anslaget får även
användas för löneavgifter enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).
Anslaget får dessutom användas för förvaltningsutgifter vid Statens tjänstepensionsverk för
biträde vid handläggningen av pensionsärenden
avseende lärare m.fl. som överförts från statligt
reglerade anställningar genom riksdagens beslut
om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

Regeringens överväganden
Tabell 5.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.13 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

285 700

288 172

-2 472

0

0

0

282 100

281 300

800

0

0

0

282 700

279 900

2 800

0

0

0

SPV disponerar för administrationskostnader
det belopp från inkomsttiteln 5211 Statliga
pensionsavgifter som anges i verkets regleringsbrev. För 2013 uppgår detta till 187 000 000
kronor. Därutöver fastställer regeringen årligen
de administrationsavgifter som de s.k. självförsäkrarna, dvs. de myndigheter m.fl. som
skuldför sina pensionsåtaganden i respektive
balansräkning, ska betala till SPV. För 2012
uppgick dessa till ca 4 miljoner kronor.
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2014

2015

2016

2017

11 475 000

11 475 000

11 475 000

11 475 000

Förändring till följd av:
Beslut

Kompletterande information

Följande förordningar reglerar utbetalningar från
anslaget:
- förordningen (1991:704) om fastställande
av särskild löneskatt på statens pensionskostnader,
- förordningen (2002:869) om utbetalning
av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner och
- förordningen (SAVFS 1990:3 A 1) om
utbetalningen av personskadeersättning.

1

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-17 000

94 000

171 000

415 000

Volymer

230 000

385 000

592 000

740 000

76 000

-24 000

-24 000

-24 000

11 764 000

11 930 000

12 214 000

12 606 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

De förändringar som redovisas under posten
Övriga makroekonomiska förutsättningar är
främst hänförliga till prisbasbeloppet, vilket
beror på att flertalet förmåner som belastar
anslaget årligen indexeras med prisbasbeloppets
förändring. För 2014 blir indexeringen negativ
beroende på att prisbasbeloppet sänks med
100 kronor jämfört med 2013. Nybeviljade
förmåner påverkas även av antagandena om hur
inkomstbasbeloppet och lönerna kommer att
utvecklas.
I posten Volymer avspeglas det pågående
generationsskiftet inom statsförvaltningen.
I posten Övrigt ingår för 2014 en kompensation för att en ofinansierad räntekostnad belastade anslaget 2012. I posten ingår även en teknisk
nedskrivning för samtliga år som beror på att det
i de anvisade medlen för 2013 ingår en kompensation för att belastningen på anslaget av statliga
tjänstepensionsförmåner som bruttosamordnas
med den allmänna pensionen blev högre än
beräknat när inkomstpensionerna minskade
2011 p.g.a. den automatiska balanseringen i det
allmänna pensionssystemet.
Regeringen föreslår att 11 764 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. för 2014. För 2015, 2016 och
2017
beräknas
anslaget
till
11 930 000 000 kronor, 12 214 000 000 kronor
respektive 12 606 000 000 kronor.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit
uppgår till högst 100 000 000 kronor för att
tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av
likviditet i pensionshanteringen.

Skälen för regeringens förslag: SPV får
bedriva uppdragsverksamhet när det gäller
pensionshanteringen där mycket stora penningflöden hanteras. SPV hanterar även flödet för
Individuell ålderspension (IÅP) och Kåpan.
Enbart det senare flödet omsätter cirka 350 miljoner kronor varje månad och faktureras med
väldigt kort tid för betalning. Skulle t.ex. betalningen för de två största fakturorna utebli en
månad motsvarar det ett belopp och en räntekontobelastning på drygt 50 miljoner kronor.
Regeringen anser att ett rörelsekapital i form av
en övrig kredit i Riksgäldskontoret bör finnas
även 2014.

För att minimera risken för övertrassering av
likvida medel föreslås att krediten avseende förmedling av avgiftsbestämda förmåner även 2014
uppgår till 75 miljoner kronor, dvs. samma nivå
som för 2013. Krediten för att tillgodose
likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning föreslås
fortsatt uppgå till 25 miljoner kronor, vilket är
samma nivå som gäller för 2013.
Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad
kredit uppgår till högst 100 miljoner kronor för
att tillgodose SPV:s behov av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. avseende
pensionsutbetalningar
för
uppdragsgivares
räkning samt för IÅP och Kåpan.
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6 Offentlig upphandling

6.1

Omfattning

Området Effektiv offentlig upphandling
omfattar följande lagar:
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU),
lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF),
lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet (LUFS),
lagen (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV),
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare,
lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen samt
lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga
om tjänster för elektronisk identifiering.
Området omfattar vidare information om
lagarna, upphandlingsstöd, elektronisk upphandling, tillsyn och rättsmedel m.m. Kammarkollegiet ansvarar sedan den 1 januari 2009 för
ett nationellt upphandlingsstöd och för att
utveckla elektronisk upphandling.
Kammarkollegiet ska också utveckla och driva
en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem (www.valfrihetswebben.se) inom
områden där LOV, lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare och lagen om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen tillämpas.
E-legitimationsnämnden har i uppdrag att stödja
och samordna elektronisk identifiering och
signering i den offentliga förvaltningens
e-tjänster. Sedan den 1 juli 2013 kan upphandlande myndigheter uppdra åt E-legitimationsnämnden att administrera valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Nämnden ska också upprätta och driva en
nationell webbplats för annonsering av
valfrihetssystem för sådana tjänster. För mer
information om E-legitimationsnämnden och
valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering, se utgiftsområde 22
Kommunikationer, avsnitt 4.
Konkurrensverket (KKV) är ansvarig tillsynsmyndighet för frågor om offentlig upphandling
och för frågor som omfattas av LOV samt övriga
valfrihetslagar.
Tillväxtverket och Verket för innovationssystem (Vinnova) är andra myndigheter som
arbetar med och informerar om offentlig
upphandling.
AB Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR)
arbetar också inom upphandlingsområdet.
MSR:s arbete består bl.a. i att utveckla, uppdatera och informera om MSR:s upphandlingskriterier, som ger stöd till upphandlare att ställa
framför allt miljökrav vid offentlig upphandling.
Se vidare utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård, avsnitt 3.5.17 Övergripande miljöarbete.
Ekonomistyrningsverket (ESV) är Peppolmyndighet och ansvarig myndighet i Sverige för
arbetet inom Open Pan European Public
Procurement On Line (Open Peppol). Se vidare
under rubriken Elektronisk upphandling.

6.2

Mål

Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv
och rättssäker och har till syfte att tillvarata
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen
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används på bästa sätt till nytta för medborgarna,
den offentliga sektorn och näringslivet.

6.3

Resultatredovisning

6.3.1

Resultat

Det nationella upphandlingsstödet

Kammarkollegiet har bl.a. i uppgift att utveckla
och förvalta ett upphandlingsstöd samt bidra till
att hela inköpsprocessen kan genomföras
elektroniskt. Kammarkollegiet ska även bidra till
att stärka upphandlingens strategiska betydelse
för den offentliga verksamheten, förebygga
korruption och jäv, uppnå målen för långsiktig
hållbar utveckling samt uppmuntra innovationsvänlig upphandling.
Kammarkollegiet har under 2012 publicerat
sju nya vägledningar inom ett flertal områden.
Bland annat fick Kammarkollegiet i december
2011 ett regeringsuppdrag att ta fram en
vägledning för innovationsvänlig upphandling.
Vägledningen publicerades i november 2012.
Vägledningen ska underlätta för upphandlande
myndigheter att genomföra innovationsvänlig
upphandling.
Därutöver har ett informationspaket tagits
fram riktat till upphandlande myndigheter som
vill anordna informationsträffar för potentiella
leverantörer inom LOU och LOV.
Kammarkollegiet och KKV deltar även i ett
nätverk för små företag, innovation och regelförenkling (SIR). Nätverket träffas tre till fyra
gånger per år och fungerar som ett forum för att
diskutera små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling.
Kammarkollegiet har fått i uppdrag att
redovisa hur kollegiet dels verkat för att nå ut till
sina målgrupper, dels arbetat med att synliggöra
verksamheten samt hur myndigheten arbetar
med kompetensförsörjningen inom området.
Kollegiet har noterat ett ökat intresse för och
behov av den upphandlingsstödjande verksamheten. Enkätredovisningen som kollegiet
genomfört visar att kännedom om kollegiets
vägledningar har ökat bland respondenterna.
Kollegiet har vidtagit åtgärder för att förbättra
synligheten för upphandlingsstödet och för att
erhålla rätt kompetens på området.
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Kammarkollegiets arbete med elektronisk
upphandling

Under 2012 har Kammarkollegiet utarbetat en
vägledning med råd till personer på upphandlande myndigheter och enheter som ska ansvara
för eller medverka vid övergång till elektronisk
upphandling. Arbetet med att ta fram en
processmodell över samtliga förfaranden i en
elektronisk upphandlingsprocess har slutförts
och modellen har publicerats. Ett nytt arbete har
inletts som syftar till att ta fram en motsvarande
modell för elektroniska avrop från ramavtal och
upphandlingar enligt LOV. Modellen kommer
att få stor betydelse för att tydliggöra övergången från en elektronisk upphandlingsprocess
till en elektronisk beställningsprocess.
En förutsättning för att hela inköpsprocessen
ska kunna genomföras elektroniskt är att det
finns standarder som förbinder e-upphandlingssystemen med e-handelssystemen. Kammarkollegiet har lagt särskild vikt vid standarder för
de e-kataloger som ska användas under dels eupphandlingsprocessen, dels e-beställningsprocessen.
I november 2012 genomförde Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet en ny mätning
av de upphandlande myndigheternas användning
av elektronisk upphandling, vilken genomfördes
första gången hösten 2010. Mätningen visar att
användningen ökat från 45 procent till
57 procent.
Kammarkollegiets arbete med valfrihetssystem

Kammarkollegiet har fått ett regeringsuppdrag
att utveckla vägledningar för upphandling inom
vård och omsorg samt att utveckla och driva
Valfrihetswebben inom de områden där lagarna
om valfrihetssystem tillämpas. Där ska
kommunerna, landstingen och Arbetsförmedlingen offentliggöra sina valfrihetssystem.
Kammarkollegiet har under det senaste året
utarbetat tre nya vägledningar som är relevanta
vid upphandling av vård och omsorg enligt LOV
och LOU. De behandlar ersättningsformer,
avtalsuppföljning och upphandling av särskilda
boenden. Vidare har myndigheten reviderat äldre
vägledningar som avser upphandling enligt LOV
av bl.a. primärvård och hemtjänst.
Kammarkollegiet har fått i uppdrag att ta fram
en utbildningsplan för upphandling av
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kommunal vård och omsorg om äldre
(dnr S2012/4661/FST (delvis)).
Ytterligare resultat som avser valfrihetssystemen på vård- och omsorgsområdet
redovisas under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, avsnitt 7.4.
Upphandlingsstödjande verksamheter i statlig
regi

Mot bakgrund bl.a. av de problem som splittringen av upphandlingsstödet inneburit har
frågan utretts både av Statskontoret i rapporten
En ny upphandlingsmyndighet (Statskontoret
2010:23) och av Upphandlingsstödsutredningen
i betänkandet Upphandlingsstödets framtid
(SOU 2012:32).
I
båda
utredningarna
konstateras att det finns behov av att samla
frågorna.

(dir. 2010:86,
2012:10
och
2012:107).
Utredningen lämnade den 21 november 2011
delbetänkandet På jakt efter den goda affären –
analys och erfarenheter av den offentliga
upphandlingen (SOU 2011:73). Slutbetänkandet
Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig
upphandling (SOU 2013:12) överlämnades den
5 mars 2013.
Upphandlingsutredningen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag till en nationell handlingsplan med en rad åtgärder för den offentliga upphandlingen. Förslagen omfattar förutom förslag
till lagstiftningsåtgärder förslag till åtgärder för
att underlätta tillämpningen av regelverket,
såsom kompetenshöjande åtgärder, ett kraftigt
utbyggt upphandlingsstöd, ökad forskning m.m.
Båda betänkandena har remissbehandlats och
beredning pågår i Regeringskansliet.
Övriga utredningar och rapporter

Tillsynen över den offentliga upphandlingen

KKV som ansvarar för tillsynen över den offentliga upphandlingen fokuserar på otillåtna direktupphandlingar. Verket har under 2012 lagt särskild vikt vid talan om upphandlingsskadeavgift.
Under 2012 har KKV lämnat in totalt 24 ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Utöver
detta har myndigheten fattat flera andra
tillsynsbeslut enligt upphandlingslagarna. Vidare
har yttranden på begäran av domstolar getts in i
olika mål.
Kännedom om att det är KKV som ansvarar
för tillsynen av lagen är relativt låg. Andelen som
tycker det går snabbt och enkelt att komma i
kontakt med verket har däremot ökat
KKV ansvarar även för tillsynen över valfrihetslagstiftningarna. Under 2012 har verket
arbetat med en bredare kartläggning av
valfrihetssystemen och antagit en ny strategi för
tillsynen som gäller från 2013. Se vidare
utgiftsområde 24 Näringsliv, avsnitt 3.
Upphandlingsutredningen 2010

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att
ge en särskild utredare uppdraget att utvärdera
den offentliga upphandlingen ur ett ekonomiskt
och samhällspolitiskt perspektiv samt se över
den
nationella
upphandlingsstatistiken

Mångfalden av aktörer inom den offentligt
finansierade välfärdssektorn har under senare år
ökat. Utvecklingen är positiv och har inneburit
en större valfrihet inom välfärdssektorn. Samtidigt har frågor kring kvalitet, vinster, försäljningar och privata aktörer inom välfärdssektorn
aktualiserats i debatt och medier. Det har funnits
en diskussion om bristande kvalitet i såväl
offentlig som privat drivna äldreboenden. Även
riskkapitalbolag, som använt sig av interna lån
inom koncernen för att minska skatten i verksamheten, har varit omdiskuterade. En särskild
utredare har därför fått i uppdrag att utreda vilka
möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan
och bör ställas på de som äger och driver företag
inom välfärdssektorn (dir. 2012:131) Syftet med
utredningen är att ytterligare säkra samhällets
krav på att de som äger och driver företag inom
skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och
seriöst engagemang och bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. I likhet med finanssektorn
finns det även inom välfärdssektorn behov av att
säkerställa att ägare och företagsledningar är
seriösa och kompetenta. Uppdraget ska
redovisas i februari 2014.
Regeringen har därutöver gett en särskild
utredare i uppdrag att göra en översyn av
kommunallagen (1991:900). I uppdraget ingår
bl.a. att utreda hur kontroll och insyn i
kommunala entreprenader ska förbättras
(dir. 2012:105). Utredningen som antagit
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namnet Utredningen om en kommunallag för
framtiden (Fi 2012:07) har i delbetänkandet
Privata utförare – kontroll och insyn
(SOU 2013:53) föreslagit flera åtgärder för att
stärka kontrollen och insynen när kommuner
och landsting anlitar privata utförare.
Utredningen föreslår bl.a. att fullmäktige ska
anta ett program med övergripande mål och
riktlinjer för de kommunala verksamheterna som
lämnas över till privata utförare. Allmänhetens
insyn i de privata utförarnas verksamhet ska
också förbättras. Förslagen i betänkandet bereds
i Regeringskansliet.
Olika rapporter visar att offentliga upphandlingar är ett riskområde för korruption. Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters
skydd mot korruption och funnit att tjänstemän
i statliga och kommunala myndigheter med
ansvar för upphandling befinner sig i en utsatt
position. KKV har i sin rapport Osund
konkurrens
i
offentlig
upphandling
(Konkurrensverket 2013:6) ansett att det finns
skäl som talar för att kommunala upphandlingar
kan vara mer riskutsatta än andra upphandlingar.
Verket föreslår en rad åtgärder och pekar bl.a. på
att skyddet mot korruption bör göras till en
strategisk ledningsfråga och att styrning och
kontroll av upphandlingarna bör förbättras.
Regeringen har i skrivelsen Riksrevisionens
rapport om statliga myndigheters skydd mot
korruption (skr. 2012/13:167) konstaterat att
det finns ett fortsatt behov av förbättringar inom
upphandlingsområdet, vilket kan åstadkommas
med hjälp av bl.a. upphandlingsstödjande
åtgärder. Kammarkollegiet ska i den upphandlingsstödjande
verksamheten
enligt
sitt
regleringsbrev för 2013 bidra till att förebygga
korruption och jäv i offentlig upphandling.
Nya direktiv på upphandlingsområdet

Europeiska kommissionens förslag till direktiv
Offentlig upphandling spelar en viktig roll i
EU:s strategi Europa 2020 – En strategi för
smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)
2020 slutlig) som ett av de marknadsbaserade
instrument som ska användas för att uppnå
strategins mål. I Europa 2020-strategin anges
särskilt att offentlig upphandling ska användas
till att förbättra de grundläggande villkoren för
företagens innovationskapacitet, stödja övergången till resurssnål ekonomi med låga
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koldioxidutsläpp samt förbättra företagsklimatet, särskilt för innovativa små och medelstora företag. Vidare ska offentliga medel
användas så effektivt som möjligt och marknaderna för offentlig upphandling förbli öppna
inom hela unionen.
I Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att
stimulera tillväxten och stärka förtroendet för
inre marknaden (KOM(2011) 206 slutlig), som
Europeiska kommissionen presenterade i april
2011, fanns bland de tolv prioriterade åtgärderna
som EU-institutionerna skulle anta före
utgången av 2012 ett reviderat och moderniserat
regelverk för offentlig upphandling för att göra
kontraktstilldelningen mer flexibel och för att
offentliga upphandlingskontrakt ska kunna
användas bättre till stöd för politiken på andra
områden.
Kommissionen presenterade den 20 december
2011 förslag till nya direktiv om offentlig
upphandling.
Ett
av
direktivförslagen
(KOM(2011) 896 slutlig) avses ersätta det s.k.
klassiska direktivet 2004/18/EG, på vilket LOU
i huvudsak bygger och ett direktivförslag
(KOM(2011) 895 slutlig) avses ersätta det s.k.
försörjningsdirektivet 2004/17/EG, som ligger
till grund för LUF. Kommissionen presenterade
även förslag till ett helt nytt direktiv om
tilldelning av koncessioner (KOM(2011) 897)
som omfattar såväl bygg- som tjänstekoncessioner. Hittills har bara byggkoncessioner
reglerats i bestämmelser i det klassiska direktivet.
Utöver de tre nämnda direktiven finns förslag
till en förordning om internationell upphandling
som presenterades den 21 mars 2012. Detta
förslag behandlas i utgiftsområde 24 Näringsliv
avsnitt 4.1.1 och 4.2.
Förslagen till direktiv har två kompletterande
mål. Ett mål är att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna när det gäller att få mer värde för
pengarna. Detta innebär framför allt att förenkla
de nuvarande reglerna för offentlig upphandling
och göra dem mer flexibla. Det andra målet är att
ge upphandlande myndigheter och enheter
bättre möjlighet att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål
såsom skyddet av miljön, högre resurs- och
energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning
och social integration samt säkerställande av
bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av
sociala tjänster av hög kvalitet.
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Genom förslaget till koncessionsdirektiv skapas
ett separat rättsligt instrument för att reglera
tilldelningen av koncessioner. Syftet med
direktivförslaget är att minska osäkerheten kring
tilldelning av koncessioner och därmed vara en
hjälp för offentliga myndigheter och leverantörer
samt att garantera alla ekonomiska aktörer i EU
ett effektivt marknadstillträde.
Förhandlingsarbetet avseende
direktivförslagen
Arbetet med förhandlingarna om de nya upphandlingsdirektiven inleddes i början av 2012.
Direktivförslagen förhandlades under hela året i
EU:s rådsarbetsgrupp för offentlig upphandling.
Förslagen behandlades också vid tre konkurrenskraftsråd under 2012 och i december enades
ministrarna om en allmän riktlinje gällande alla
tre direktivförslagen, dvs. ett ställningstagande
till lagstiftningsförslagen såsom de såg ut efter
förhandlingarna i rådet. Kommissionens förslag
behandlades parallellt av Europaparlamentet och
dess ansvariga utskott, utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, som i
december 2012 respektive januari 2013 röstade
om sina betänkanden. Informella trepartssamtal
mellan representanter för rådet, Europaparlamentet och kommissionen inleddes i mars
2013. Under sommaren 2013 kunde en kompromiss uppnås. Europaparlamentet förväntas
rösta om förslagen i december 2013. Stora frågor
under förhandlingarna rörde bl.a. möjligheterna
att utan tillämpning av upphandlingsreglerna
ingå avtal inom offentlig sektor, s.k. offentligtoffentligt samarbete, upphandlingsreglernas
tillämplighet och räckvidd för att främja hållbar
social och miljömässig utveckling, där särskilt en
allmän princip om efterlevnaden av miljö-,
social- och arbetsrättsliga bestämmelser behandlades samt bestämmelser om underleverantörer.
Genomförande av direktiven
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ge förslag till hur vissa särskilt angivna
bestämmelser i förslaget till klassiskt direktiv
(KOM(2011) 896) och förslaget till försörjningsdirektiv (KOM(2011) 895) bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse direktiven
får när de har antagits(dir. 2012:96 och 2013:21).
Utredaren ska bl.a. beakta vad riksdagen har
tillkännagett om att LOU bör ändras så att
arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor i
enlighet med svenska kollektivavtal kan ställas

vid
all
offentlig
upphandling
(bet. 2010/11:AU3).
Utredaren ska också ge förslag till hur
samtliga bestämmelser i förslaget till nytt
koncessionsdirektiv (KOM(2011) 897) bör
genomföras i svensk rätt enligt den lydelse
direktivet får när det har antagits.
Utredaren ska ge författningsförslag avseende
upphandlingar och koncessioner som inte eller
endast delvis omfattas av direktiven.
Eftersom de två nya upphandlingsdirektiven
är omarbetningar av gällande direktiv och vissa
delar av dem är oförändrade eller endast ändrade
till mindre delar kräver inte förslagen i sin helhet
särskild utredning. För de delar av direktiven
som inte har överlämnats till utredaren har
arbetet inletts inom Regeringskansliet med att ta
fram förslag till genomförande i en
departementspromemoria. Avsikten är att
utredarens förslag ska sammanfogas med
förslagen till lagtext i promemorian för
gemensam remissbehandling. Det sammanfogade förslaget ska omfatta två nya separata
lagar om offentlig upphandling och om upphandling inom försörjningssektorerna, vilka ska
ersätta LOU respektive LUF.
Elektronisk upphandling

Open Peppol
Konsortiet Pan European Procurement OnLine
(Peppol) bildades i syfte att stimulera den
gränsöverskridande handeln och att förenkla
upphandlingsprocessen genom elektroniska
förfaranden. Peppol-projektet avslutades i
augusti 2012 och avsikten är att den långsiktiga
förvaltningen av Peppol-arbetet ska ske bl.a.
inom organisationen Open Peppol samt av ett
antal s.k. Peppol-myndigheter.
ESV har i beslut den 30 augusti 2012
(dnr S2012/4580) fått uppdragen att under
perioden den 1 september 2012 till den
31 december 2013 utgöra Peppol-myndighet
samt att som medlem delta i Open Peppol och
bidra till organisationens arbete för att
säkerställa att de operativa aspekterna av
lösningar för elektronisk upphandling och
handel fungerar och utvecklas på ett positivt sätt
samt att de stödjer EU:s och Sveriges långsiktiga
planer på området.
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e-Sens
Under våren 2012 gjorde Europeiska
kommissionen en utlysning kallad Basic Cross
Sector Services (BCSS) för projektförslag. Beslut
togs av Europeiska kommissionen under 2012
att ett konsortium och projekt med namnet
Electronic Simple European Networked Services
(e-Sens) skulle etableras och fick i uppgift att
konsolidera, vidareutveckla och sprida resultaten
från de fem pilotprojekten Peppol (e-upphandling och e-handel), Stork (e-legitimation),
epSOS (e-hälsa), SPOCS (företagsrörlighet) och
eCODEX (rättsinformation) och därigenom
stimulera användningen av offentliga e-tjänster
samt elektroniska inköpsprocesser. ESV har i
regeringsbeslut
den
14 mars
2013
(dnr N2012/5930) fått uppdraget att leda och
samordna svenskt deltagande i e-Sens under
perioden från och med den 1 februari 2013 till
och med den 31 december 2013. ESV har i
samma beslut fått uppdraget att under angiven
period ge stöd till pilot för elektroniska inköp
(beställning, leverans- och faktura hantering)
inom ramen för e-Sens. Kammarkollegiet har i
regeringsbeslut
den
27 mars
2013
(dnr S2012/4679) fått uppdraget att under
perioden 27 mars 2013 till den 31 december
2013, inom ramen för e-Sens, ge stöd till piloter
för elektroniska inköp i de delar som avser
hanteringen från annonsering till tecknande av
kontrakt samt medverka till att generella
infrastrukturkomponenter implementeras i de
svenska systemlösningarna. I uppdraget ingår
även att delta i relevanta arbetsgrupper.

projekt och regeringsuppdrag inom upphandling
av innovationer.
Public Procurement Network

Public Procurement Network (PPN) är ett
nätverk med representanter från europeiska
myndigheter som arbetar med offentlig upphandling. Nätverket syftar bl.a. till att förbättra
tillämpningen av upphandlingsreglerna och att
verka för gränsöverskridande offentlig upphandling.
KKV har i samråd med Socialdepartementet
fr.o.m. den 1 juli 2011 t.o.m. den 31 december
2012 varit ordförande i PPN. Under ordförandeskapet har KKV aktivt drivit frågor om motverkande av olagliga direktupphandlingar,
innovationsupphandling samt inlåsningseffekter
i it-upphandlingar. Ordförandeskapet avslutades
med en tvådagarskonferens i december.
6.3.2

Analyser och slutsatser

Den fortsatta utvecklingen

Styrningen och samordningen av den offentliga
upphandlingen är viktiga frågor att arbeta vidare
med. Upphandlingsutredningens slutbetänkande
kommer att vara ett viktigt underlag för
regeringens fortsatta arbete. Även kommande
förslag från övriga utredningar kommer att noga
följas upp av regeringen och vara viktiga för att
uppnå ett förbättrat upphandlingsförfarande.

Innovationsupphandling

Kammarkollegiet har i uppdrag att arbeta med
innovationsvänlig upphandling, som innebär att
en upphandling sker på ett sådant sätt att den
inte utesluter nya lösningar.
Vinnova har i uppdrag att arbeta med
innovationsupphandling, dvs. framtagande av
nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.
Enligt innovationsstrategin är detta ett av verktygen för att uppnå innovativa offentliga verksamheter som samtidigt kan gynna näringslivets
utveckling av nya tjänster och lösningar.
Vinnova har under 2012 finansierat sju projekt
som ska tjäna som exempel på upphandling av
innovationer och har också deltagit i EU –
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Resultatet av förhandlingarna om de nya EUdirektiven

Förhandlingarna har resulterat i en del positiva
förändringar i regelverket. En viktig förenklingsåtgärd som åstadkommits för både upphandlande myndigheter och leverantörer är exempelvis att möjligheterna att förhandla om
anbuden utökats. Reglerna innebär att förhandlat förfarande under konkurrens och konkurrenspräglad dialog ska kunna användas bl.a.
när den upphandlande myndighetens behov inte
kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga
lösningar. Ytterligare en åtgärd som förenklar
för myndigheter och leverantörer, inte minst i
gränsöverskridande situationer, är direktivens
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regler om obligatorisk e-upphandling, som bl.a.
innebär att all kommunikation och allt informationsutbyte senast inom 54 månader från
direktivets ikraftträdande ska ske elektroniskt.
Standardformulär för självdeklarationer och att
endast den vinnande anbudsgivaren ska behöva
presentera bevis för sin kapacitet innebär en
lättnad för leverantörerna, inte minst för små
och medelstora företag.
Det är också positivt att de kommande
direktiven tydliggör utrymmet att ställa miljökrav och ta sociala hänsyn. Regeringen beaktade
i förhandlingsarbetet riksdagens tillkännagivanden dels om ratifikation av ILOkonvention 94, dels om att LOU bör ändras så
att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav i enlighet
med svenska kollektivavtal kan ställas vid offentlig upphandling. Förhandlingarna resulterade i
att en allmän bestämmelse tas in i direktiven,
som i huvudsak anger att medlemsstater ska
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
leverantörer följer tillämpliga krav på de miljö-,
social- och arbetsrättsliga områdena som fastställts i unionsrätt, nationell rätt, kollektivavtal
eller vissa internationella konventioner. Sverige
verkade också för förtydliganden när det gäller
möjligheterna att i upphandlingar ställa krav i
enlighet med kollektivavtal. Det är dock fortfarande så att sådana krav måste vara förenliga
med de grundläggande principerna och EUrätten i övrigt. När det gäller ILO-konvention
94 visade det sig svårt att inom ramen för dessa
förhandlingar få andra skrivningar än sådana som
riskerade att befästa de rättsliga svårigheterna
mellan EU-rätten och konventionen. Förhandlingarna kom istället att handla om den allmänna
bestämmelse om efterlevnaden av miljö-, sociala
och arbetsrättsliga krav, som ursprungligen
föreslogs av Europaparlamentet.
Vissa förslag riskerade att stänga den inre
marknaden gentemot tredje länder som EU och
dess medlemsstater saknar avtal med. Sverige
bidrog där till att reglerna fortsatt kommer att
vara så öppna som de är i dag även i förhållande
till sådana handelspartners.
Genom de nya direktiven avskaffas den
nuvarande uppdelningen i s.k. A- och B-tjänster.
I stället införs ett system med enklare regler för
sociala och andra s.k. specifika tjänster. Sverige
värnade i förhandlingarna de svenska valfrihetssystemen. Frågan aktualiserades särskilt i förhandlingarna om det nya koncessionsdirektivet,
men beaktades också under förhandlingarna av

de båda övriga direktiven. Detta resulterade i att
en skrivning togs in i skälen i koncessionsdirektivet som anger särskilda kännetecken för
våra
valfrihetssystem
och
att
sådana
arrangemang inte betraktas som koncessioner.
Även i skälen till det klassiska direktivet har det
tagits in en skrivning om kundvalssystem och
liknande, som anger att sådana arrangemang inte
ses som upphandling utan enbart som tillståndsgivning.
En viktig och välkommen nyhet är reglerna
om tillsyn, vägledning, rapportering och statistik
på upphandlingsområdet. Reglerna, som
kommer att omfatta samtliga tre direktiv,
innebär bl.a. att medlemsstaterna ska garantera
att tillämpningen av upphandlingsreglerna
övervakas och att vägledning för reglernas
tolkning och tillämpning finns tillgänglig för
upphandlande myndigheter och leverantörer.
Sverige agerade med stöd från riksdagen så att
förslagen i stället för att styra hur
medlemsstaterna organiserar sina verksamheter
tar sikte på vilka uppgifter som medlemsstaterna
ska utföra på dessa områden.
Genom de kommande direktiven regleras
även s.k. offentligt–offentligt samarbete, dvs.
förutsättningarna för att inom offentlig sektor
ingå avtal utan att tillämpa upphandlingsreglerna.
Sådana regler finns delvis redan i dag i LOU,
men ytterligare situationer kommer nu att
regleras genom direktiven. De nya direktivreglerna bygger i huvudsak på rättspraxis från
EU-domstolen.
Direktiven ska vara genomförda i medlemsstaterna senast inom 24 månader från ikraftträdandet. Det är för närvarande inte känt när
direktiven kommer att träda i kraft, men det kan
antas bli i början av år 2014.
Upphandlingsstödjande verksamhet

Förändringarna på upphandlingsområdet innebär att den upphandlingsstödjande verksamheten
behöver vidareutvecklas och omfatta fler
områden bl.a. ekonomiska aspekter av upphandlingen. Upphandlingsstödsutredningen har
framhållit att kompetensen hos stödet behöver
höjas. Det är även viktigt att såväl stora som små
upphandlare och leverantörer vet vart de ska
vända sig för att få det stöd och vägledning som
behövs. Det ställer krav på att synligheten hos
stödet förbättras.
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Upphandlingsstödet ska bl.a. bidra till att stärka
upphandlingens strategiska betydelse, förebygga
korruption och jäv i den offentliga
upphandlingen samt uppnå målen för långsiktig
hållbar utveckling. Det är viktigt och finns
potential att utveckla dessa områden. Regeringen
kommer att fortsätta arbetet med att förbättra
och utveckla upphandlingsstödet.
Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling är en prioriterad fråga
och regeringen avser att aktivt följa arbetet för
att underlätta övergång till elektronisk upphandling.

6.4

Politikens inriktning

Ett nationellt upphandlingsstöd

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för
att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna.
Upphandlingen kan också bidra till att uppnå
gemensamma samhälleliga mål såsom skydd för
miljön samt främjande av innovation, sysselsättning och social integration. Kunskapen om
effektiv offentlig upphandling hos upphandlande
myndigheter och enheter samt leverantörer
behöver förbättras. Det är en entydig bild som
tecknas i aktuella utredningar och rapporter. I
den senaste utredningen Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) har utredaren genomfört
en grundlig undersökning av hur offentlig upphandling fungerar i praktiken. Resultatet
bekräftar ovan nämnda problembild. Det handlar
dels om en utbredd osäkerhet om regelverkets
tillämpning, dels om brister i genomförandet av
upphandlingsprocessens samtliga delar. Detta
visar sig särskilt tydligt i upphandlande myndigheters eller enheters bristfälliga eller ickeexisterande uppföljningsrutiner för leverantörens åtaganden i de upphandlade kontrakten.
Bristen på kontinuerliga kontraktsuppföljningar
är allvarlig av flera skäl. Det innebär en ineffektiv
användning av offentliga medel om den upphandlande myndigheten eller enheten inte
upptäcker en försummelse hos leverantören att
uppfylla delar av det åtagande som omfattas av
ett kontrakt. Vilket i sin tur missgynnar såväl de
seriösa leverantörerna som den enskilda
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användaren. Bristfällig uppföljning gör också att
det i praktiken inte går att genomföra
utvärderingar av leverantörernas prestation,
vilket försvårar kunskapsinsamlingen inför nästa
upphandlingstillfälle. Det ställs stora krav på att
upphandlande myndigheter och enheter har den
kompetens och kunskap som behövs för att
genomföra upphandlingar som resulterar i varor,
tjänster och byggentreprenader av god kvalitet.
Vidare genomförs i Sverige relativt få s.k.
innovationsupphandlingar jämfört med länder
som England och Nederländerna. Även detta
beror till stor del på bristande kunskaper om vad
regelverket tillåter, samt osäkerhet på hur en
upphandlare i praktiken kan genomföra en
upphandling som är öppen för innovationer och
innovativa lösningar, eller en upphandling av en
lösning som ännu inte finns på marknaden.
Slutligen är det tydligt att det metodstöd om
offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, som tillhandahålls av statliga
aktörer behöver samordnas bättre. Det
nuvarande statliga stödet till vägledning och
information om offentlig upphandling är utspritt
på ett flertal myndigheter och ett bolag, i huvudsak KKV, Kammarkollegiet, Vinnova och MSR.
En rimlig utgångspunkt är att den som har både
juridiska och praktiska frågor om en planerad
upphandling, inte ska behöva vända sig till olika
myndigheter för att få svar. Både Upphandlingsutredningen,
Upphandlingsstödsutredningen
och remissinstanserna understryker vikten av en
minskad splittring och att stöd och vägledning
om upphandlingsprocessens samtliga delar
koncentreras och förbättras.
Regeringen gör därför bedömningen att stöd,
information och vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling,
miljö- och sociala hänsyn behöver koncentreras,
förbättras och förstärkas. Därför avser
regeringen att under 2014 samla den statliga
stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö och sociala krav i KKV.
Mot bakgrund av förändringarna på upphandlingsområdet, utvecklingen av EU-rätten och
Upphandlingsutredningens
förslag
avser
regeringen att återkomma med ett utvecklat mål
under 2014.
KKV har som ansvarig för bl.a. tillsynen av
offentlig upphandling en väl fungerande
verksamhet och en bred kompetens om
upphandlingsregelverket, om rättspraxis och inte
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minst om vikten av att genomföra upphandlingsprocessens samtliga delar för att åstadkomma en effektiv upphandling. Ambitionen är
att KKV ska kunna få det samlade
upphandlingsstödet inklusive stödet till
innovationsupphandling, att vara tillgängligt
senast den 1 juli 2014. Mot bakgrund av den
ovan nämnda problembilden är det vidare
regeringens avsikt att koncentrationen av
resurser inriktas på kompetenshöjande insatser
inom främst följande tre områden. Regelverk
och rättspraxis; hur en effektiv upphandling
genomförs, i synnerhet vikten av kontinuerlig
uppföljning; och hur man utvärderar leverantörens prestation inför nästa upphandling.
Regeringen avser återkomma i den
ekonomiska vårpropositionen för 2014 med
förslag om ändrad fördelning av ändamål och
verksamheter på utgiftsområden.
För att ytterligare förstärka nämnda verksamhet bedömer regeringen därtill att KKV:s anslag
från 2015 bör ökas permanent med
35 000 000 kronor.
Genomförandet av upphandlingsdirektiven och
Upphandlingsutredningens lagförslag

Som framgått ovan har arbetet med genomförandet av de kommande upphandlingsdirektiven redan påbörjats genom utredningen
om genomförandet av direktiven (S 2012:09).
Regeringen har också påbörjat arbetet med att ta
fram en departementspromemoria avseende
genomförandet av de delar av direktiven som
inte omfattas av utredningens uppdrag. För att
inhämta synpunkter såväl till utredningens
arbete som till arbetet med departementspromemorian har en referensgrupp bildats,
bestående av representanter för myndigheter,
organisationer och leverantörer. Avsikten är att
en gemensam remissbehandling ska ske av
utredningens betänkande och Regeringskansliets
departementspromemoria.
Merparten av reglerna i de kommande
direktiven är obligatoriska för medlemsstaterna
att genomföra. Vissa regler är dock frivilliga, t.ex.
om s.k. reserverade kontrakt och om
underleverantörer. Den ändrade ordningen med
enklare regler för sociala och andra specifika
tjänster betonar vidare medlemsstaternas frihet
att organisera valet av tjänsteleverantörer på det
sätt som de finner lämpligast. Det kommande

genomförandearbetet ger därför anledning att
överväga vilka konsekvenser detta bör medföra
för svensk lagstiftning både när det gäller
upphandlingar som omfattas av EU-direktivens
regler och sådana som enbart omfattas av de
nationella reglerna i 15 kap. LOU.
Även Upphandlingsutredningen har i sitt
slutbetänkande (SOU 2013:12) lämnat förslag
till lagstiftningsåtgärder som ska övervägas i
samband med den kommande propositionen
med förslag till ny lagstiftning på upphandlingsområdet.
Åtgärder för en förbättrad offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen utgör en
betydande andel av BNP och har en direkt
inverkan på den svenska ekonomin. Hur upphandlingarna genomförs och hur de upphandlande avtalen förvaltas har en avgörande
betydelse för kvaliteten i den offentliga servicen.
I flera sammanhang har påpekats att de
upphandlande myndigheterna och enheterna
samt de potentiella leverantörerna behöver hjälp
och stöd för att genomföra och delta i offentliga
upphandlingar. Vidare ökar de kommande
upphandlingsdirektiven behoven av information
och upphandlingsstödjande insatser.
Regeringen har vidtagit en rad initiativ för att
förbättra den offentliga upphandlingen. Upphandlingsutredningens uppdrag har varit att
utvärdera upphandlingsregelverket ur ett
ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv
samt se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik. Utredningen har i sitt
slutbetänkande lämnat förslag till en nationell
handlingsplan med förutom lagstiftningsåtgärder
en rad andra åtgärder för att åstadkomma
förbättringar av den offentliga upphandlingen.
Utredningen lyfter upphandlingens strategiska
betydelse för en offentlig service av god kvalitet
och därmed vikten av ett engagerat nationellt
och lokalt ledarskap. Vidare lyfter utredningen
fram betydelsen av avtalsförvaltning med en god
uppföljning och utvärdering av upphandlingen.
En rad åtgärder föreslås för att underlätta
tillämpningen av regelverket, såsom kompetenshöjande åtgärder, ett kraftigt utbyggt upphandlingsstöd, ökad forskning m.m. Utredningen
föreslår även förändringar av överprövningsprocessen. Utredningen anser att regeringen bör
initiera ett mer formaliserat nordiskt samarbete
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kring utvecklingen av socialt och miljömässigt
ansvarsfull upphandling. Utredningen påtalar
vikten av en utvecklad upphandlingsstatistik för
en förbättrad uppföljning, utvärdering och
forskning på området. Utredningen lämnar även
förslag på hur statistiken ska kunna förbättras
bl.a. i samband med utvecklingen av elektroniska
beställnings- och upphandlingssystem. Förslagen kommer att behandlas i nära anslutning
till arbetet med att genomföra upphandlingsdirektiven i svensk rätt och utredningens
förslag är en bra grund för regeringens fortsatta
arbete med att förbättra upphandlingsförfarandet.
Därutöver kommer regeringen att följa upp
förslagen från Ägarprövningsutredningen, som
ska utreda vilka krav som kan och bör ställas på
de som äger och driver företag inom
välfärdssektorn (Fi 2012:11). Även de förslag
som Utredningen om en kommunallag för
framtiden lämnat i delbetänkandet Privata
utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53) för
att stärka kontrollen och insynen när kommuner
och landsting anlitar privata utförare är åtgärder
som regeringen kommer att noggrant överväga.
Frågan om korruption och jäv är prioriterad
och arbetet med att förebygga korruption och
jäv i offentlig upphandling kommer att fortsätta.
Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling är en fortsatt
prioriterad fråga.
Den 26 juni 2013 presenterade Europeiska
kommissionen meddelandet ”Genomgående eupphandling för att modernisera offentlig
förvaltning”, (KOM(2013) 453 slutlig). Meddelandet är en uppföljning på meddelandet ”En
strategi för e-upphandling” (KOM(2012) 179
slutlig). Kommissionens mål är att hela inköpsprocessen ska skötas elektroniskt och meddelandet omfattar därför ett större område än de
delar av processen som traditionellt anses utgöra
offentlig upphandling. Meddelandet behandlar
läget för genomförandet av ”genomgående eupphandling” (från elektronisk publicering till
elektronisk betalning) inom EU samt anger de
åtgärder som EU och medlemsstaterna bör vidta
för att övergången till en genomgående eupphandling ska bli verklighet.
Bland de föreslagna åtgärderna i meddelandet
kan nämnas att Europaparlamentet och rådet
108

föreslås komma överens om en ny rättslig ram
enligt vilken det blir obligatoriskt att godta efakturor som uppfyller en ny europeisk
standard. Åtgärden knyter an till det förslag till
direktiv om elektronisk fakturering i offentlig
upphandling. (KOM(2013) 449 slutlig), som
presenterades i anslutning till det aktuella
meddelandet. Regeringen avser bevaka förslaget
och dess konsekvenser ur ett upphandlingsperspektiv. Förslaget behandlas närmare under
utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 4.
En annan av de föreslagna åtgärderna är en
uppmuntran till medlemsstaterna att upprätta
nationella strategier och detaljerade handlingsplaner för genomgående e-upphandling för att
garantera införande inom den tidsfrist som anges
i direktiven om offentlig upphandling och efakturering. Regeringen avser se över frågan.
Open Peppol
ESV, som tidigare företrätt Sverige i Pan
European Public Procurement On Line
(Peppol), fick den 1 september 2012 uppdragen
att delta i Open Peppol och att utgöra Peppolmyndighet. Regeringen anser att uppdragen bör
fortsätta för att säkerställa en långsiktig
förvaltning av Peppol:s infrastrukturer och för
att bevaka utvecklingen på området för Sveriges
räkning. ESV kommer mot denna bakgrund att
få fortsatt uppdrag att delta i Open Peppol och
utgöra en Peppol myndighet, se vidare avsnitt 4.
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Europeiska kommissionen har i meddelandet
Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv
försvars- och säkerhetssektor, (KOM(2013) 542
slutlig) behandlat frågor om bl.a. den inre
försvarsmarknaden. Av meddelandet framgår att
kommissionen avser att vidta särskilda åtgärder
för att säkerställa att försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet (2009/81/EG) genomförs på ett enhetligt sätt och tillämpas korrekt.
Försvarsoch
säkerhetsupphandlingsdirektivet har genomförts i svensk rätt i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet. Se vidare utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap, avsnitt 3.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

7 Statistik

7.1

Omfattning

Området Statistik omfattar Statistiska centralbyråns (SCB) verksamhet som är produktion,
spridning, utveckling och samordning av statistik. SCB ansvarar för att producera dels officiell
statistik inom flera områden, t.ex. arbetsmarknadsstatistik och nationalräkenskaperna
(NR), dels annan statlig statistik. På uppdrag
producerar myndigheten även statistik åt andra
statistikansvariga myndigheter och övriga
beställare.
SCB har även till uppgift att samordna
Sveriges officiella statistik som för närvarande
27 myndigheter ansvarar för. SCB är den största
av de statistikansvariga myndigheterna och ansvarade 2012 för 126 av totalt 352 produkter som
avsåg officiell statistik.
Drygt 40 procent av SCB:s verksamhet finansieras genom avgifter från främst uppdragsfinansierad statistikproduktion. Statliga myndigheter utgör den största kundkategorin och står
för ungefär tre fjärdedelar av avgiftsintäkterna.

7.2

Mål och villkor

Målet för verksamheten är statistik av god
kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Ett
villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet
ska minska och att statistikproduktionen ska
vara effektiv.

7.3

Resultatredovisning

7.3.1

Resultat

Löpande statistikproduktion

SCB har inom ramen för den anslagsfinansierade
verksamheten, som uppgick till totalt ca 580 miljoner kronor, producerat statistik i enlighet med
den arbetsplan som myndigheten lämnade till
regeringen i början av 2012 (dnr Fi2012/405).
Arbetsplanen innehöll bl.a. planerad produktion
och planerade större förändringar i statistiken
under året. Under 2012 har SCB varit inriktad på
att leverera kvalitetssäkrad statistik och fullfölja
de kvalitetssatsningar som varit prioriterade av
myndigheten.
SCB har inom ramen för den avgiftsfinansierade verksamheten, som uppgick till totalt ca
470 miljoner kronor 2012, producerat statistik i
en något större omfattning jämfört med
föregående år. Den avgiftsfinansierade statistikproduktionen är omfattande. Syftet är att
utnyttja det statistiska materialet och den
statistiska kompetensen för användarnas behov.
Verksamheten har genomförts i enlighet med
kundernas beställningar och ingångna avtal och
har bidragit till en ökad statistikanvändning i
samhället.
SCB fick närmare 9 miljoner kronor i bidrag
från EU (s.k. EU-grants) för anpassningar, utveckling och viss försöksverksamhet under 2012.
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Tabell 7.1 Nyckeltal för SCB:s verksamhet
2010

2011

2012

1 031

1 034

1 080

520
478
33

552
451
29

577
473
29

222

242

24

1 025

1 030

1 076

97

96

97

631

613

3

615

2 440
1 287

2 771
9942

3 016
1 111

4 042

4 493

5 430

6,0

5,9

6,0

7,8

-6

7,9

-

-

70

Antal registerutdrag enligt
personuppgiftslagen (PUL)

193

158

198

Produktivitetsförändring (%)

4,98

-1,09

-1,8

Totala intäkter (mnkr)
varav
- anslagsintäkter
- avgiftsintäkter och övr. ersättn.
- bidragsintäkter 1
Andel av avgiftsintäkter avs.
officiell statistik från andra
statistikansvariga myndigh. (%)
Totala kostnader (mnkr)
Punktlighet i publiceringen (%)
Uppgiftslämnarnas
kostnader (mnkr)
Statistikdatabasen
- antal tabeller
- antal uttag (1000-tal)
Webbplatsen
- antal besök (1000-tal)4
Nöjdkundindex i avgiftsfinansierade verksamheten
- Leveransenkäten
(7-gradig skala)
- NöjdKundIndex5
(10-gradig skala)
Allmänhetens inställning (mycket
eller ganska positiv) (%) 7

1

Exklusive finansiella intäkter.
2
Uppdaterat värde.
3
Justerat värde 2011 på grund av att nya beräkningar gjorts för några produkter.
4
Uppdaterade värden pga. ny mätmetod.
5
Nöjdkundindex är en webbenkät riktad till ett antal kunder.
6
Undersökningarna genomförs inte varje år.
7
Ny typ av undersökning som riktar sig till allmänheten.
8
Justerat värde 2010 på grund av ändrad hantering av konsulttimmar.
9
Justerat värde 2011 på grund av antal timmar mellan olika verksamheter samt
övriga insatser där prisindex har reviderats.

Av den totala volymen uppgick andelen uppdrag
som SCB utförde åt andra statistikansvariga
myndigheter 2012 till 34 procent, vilket är en
ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Uppdragen avsåg utöver officiell
statistik även andra utrednings- och utvecklingsuppdrag.
De totala kostnaderna för SCB:s verksamhet
uppgick 2012 till drygt 1,1 miljard kronor, vilket
var en ökning med 4 procent jämfört med 2011.
Andelen statistikprodukter som publicerades
enligt fastställd tidsplan var under 2012
97 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2011.
I SCB:s uppdrag ingår att minska och
underlätta uppgiftslämnandet så att kostnaderna
för dem som lämnar uppgifter till statistiken ska
bli lägre. Efter att tre år i rad ha redovisat en
minskning av kostnaderna har nu en mindre
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ökning skett. För 2012 beräknades den totala
kostnaden uppgå till 615 miljoner kronor, varav
kostnaden för företag och organisationer uppskattades till 572 miljoner kronor. Den totala
kostnaden för uppgiftslämnandet beräknas ha
ökat med 0,3 procent jämfört med föregående år.
Merparten av ökningen beror på att undersökningen av nystartade företag, fas 2 genomfördes 2012. Vidare hade undersökningen av
priser för nyproducerade bostäder ett något
större urval 2012.
Enligt krav i SCB:s regleringsbrev för 2012
skulle statistiken göras mer tillgänglig och
användbar. En av de viktigaste kanalerna för att
sprida statistik var SCB:s statistikdatabas på
myndighetens webbplats. Tillgången till
informationen som finns där är avgiftsfri.
Statistikdatabasens omfattning ökade 2012 med
9 procent jämfört med föregående år. Även
antalet uttag av statistikuppgifter i tabellform
ökade med 12 procent 2012 jämfört med föregående år. Under året har den bakomliggande
tekniken i Statistikdatabasen bytts ut mot ny
arkitektur vilket bl.a. medfört att det är enklare
att hitta tabellerna.
SCB:s webbplats hade 5,4 miljoner besök
2012, vilket är en ökning med 21 procent jämfört
med 2011. Sedan maj 2012 publiceras artiklar på
webbplatsen med syfte att hjälpa användarna att
tolka statistiken samt hänvisa användarna vidare
till databaser och publikationer. Under 2012 har
126 artiklar publicerats.
Kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten uppgick enligt SCB:s s.k. leveransenkät till 6 på en sjugradig skala, vilket är i nivå
med de senaste två åren. Enkäten vänder sig till
uppdragskunder som köper statistik för mer än
10 000 kronor. En annan undersökning är NöjdKundIndex, som bygger på en webbenkät som
skickas ut till drygt 1 500 kunder. Resultatet 7,9
för 2012 på en tiogradig skala är i nivå med
2010 års resultat. Undersökningen genomförs
vartannat år och på grund av den låga svarsfrekvensen i denna typ av undersökning ska
resultatet tolkas med försiktighet.
Under oktober 2012 genomfördes en ny
undersökning Allmänhetens förtroende för SCB
2012. Undersökningen omfattade 1 500 personer (15 år och äldre). Av de tillfrågade hade
93 procent hört talas om SCB och av dessa
svarade 70 procent att de har mycket eller ganska
stort förtroende för SCB.
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Den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen i
den anslagsfinansierade statistikproduktionen
uppgick under den senaste tioårsperioden till
2,8 procent per år. Produktivitetsutvecklingen
2012 var negativ med -1,8 procent jämfört med
-1 procent 2011 15. Regeringens krav på en
genomsnittlig ökning av produktiviteten om
minst 3 procent per år är därmed inte uppfyllt.
Produktiviteten har varierat kraftigt mellan
enskilda år. Den lägre produktiviteten 2011 och
2012 beror bl.a. på att produktivitetsmätningarna
inte har kvalitetsjusterats.

Under 2012 färdigställdes ett nytt it-system för
säsongsrensning, vilket resulterade i ett stabilt
och automatiserat produktionssystem som
kvalitetssäkrar de månatliga framställningarna.
Det nya systemet har vidare gett som resultat att
de säsongsrensade serierna numera publiceras
samma dag som offentliggörandet av statistiken.
Utökningen av de säsongsrensade serierna
omfattar bl.a. uppgifter avseende personer i
arbete, personer frånvarande under veckan, fast
anställda och tidsbegränsat anställda tillbaka till
1987. Länkade serier avseende arbetslöshetstid
för inrikes/utrikes födda tillbaka till 1987 har
också tagits fram.

Arbetskraftsundersökningar

Prisstatistik och nationalräkenskaper

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver
de aktuella arbetsmarknadsförhållandena för hela
befolkningen i åldersgruppen 15–74 år.
SCB har på uppdrag av regeringen undersökt
internationell jämförbarhet i ungdomsarbetslöshetstatistiken och lämnade sin rapport i mars
2013 (dnr Fi2012/3257). Syftet med uppdraget
var att minska den osäkerhet som finns kring
statistikens jämförbarhet. SCB:s slutsats var att
jämförbarheten i statistiken över ungdomsarbetslöshet är mycket god. 16 Arbetskraftsundersökningarna i de undersökta länderna är väl
harmoniserad och följer ILO:s17 definitioner och
regelverk. Den genomgång SCB gjort visade att
de brister som finns är av marginell betydelse
och att de inte påverkar den övergripande bilden
av arbetsmarknaden. För specifika undergrupper, så som utrikes födda, kan dock jämförbarheten vara begränsad. SCB drog slutsatsen att
institutionella faktorer, framförallt utbildningssystemens utformning, till stor del kan förklara
att ungdomsarbetslösheten skiljer sig åt mellan
länderna. SCB konstaterade att omfattande
lärlingssystem, där lärlingarna får ersättning, har
stor effekt på ungdomsarbetslöshetens nivå.
Även utbetalning av studiemedel för sommarmånaderna påverkar nivån.

Prisstatistiken framställs månadsvis för att mäta
den genomsnittliga utvecklingen av priserna för
bl.a. privat inhemsk konsumtion och i producent- och importled. Arbetet med etablering av
ett system för kvalitetssäkring av prisstatistik har
fortsatt under 2012. För Prisindex i producentoch importled och Tjänsteprisindex har ett nytt
säkrare produktionssystem implementerats.
Nationalräkenskaperna (NR) sammanfattar
och beskriver Sveriges ekonomiska aktivitet och
utveckling. Under 2012 standardiserades samtliga beräkningsfiler. Under året infördes
kvartalsvis publicering av säsongsrensad utveckling av arbetsproduktiviteten och årsvis
publicering av multifaktorproduktiviteten. En ny
jämförelse av innehållet i hushållens disponibla
inkomster i nationalräkenskaperna respektive i
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken har
publicerats. Under 2012 har utvecklingsarbetet
avseende insamling av data slutförts och ett nytt
it-system för den del av räkenskapssammandraget som avser kommuner utvecklats.

Krav på produktivitetsökning

15Justerat värde 2011 på grund av antal timmar mellan olika verksamheter samt

övriga insatser där prisindex har reviderats.

16 Studien omfattar jämförelser mellan arbetskraftsundersökningar i Sverige och

Nederländerna, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och
Island.

Hushålls- och bostadsstatistik

Under 2012 har förberedelser genomförts för att
säkerställa att SCB, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 763/2008 om folk- och bostadsräkningar,
under andra halvåret 2013 ska kunna överföra
uppgifter till Eurostat om befolkning och
bostäder per den 31 december 2011 (Census
2011). SCB planerar att påbörja publiceringen av

17 International Labour Organization.
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ny löpande hushålls- och boendestatistik under
fjärde kvartalet 2013.
Löpande kvalitetsarbete

I SCB:s regleringsbrev för 2012 angavs att det
kvalitetsarbete som myndigheten påbörjat skulle
fullföljas och väsentliga kvalitetsförbättringar
skulle kunna redovisas. SCB lämnade en slutrapport avseende kvalitetetsarbetet i juni 2012 i
enlighet med regeringens beslut. Resultatet
redogjordes för i budgetpropositionen för 2013.
SCB tillfördes 12 miljoner kronor extra under
2012 för åtgärder avseende statistikens kvalitet.
Medlen har bl.a. använts för det fortsatta arbetet
för kvalitetshöjande satsningar på AKU och NR
samt för förberedelser för redovisningen av
Census 2011.
Under 2012 granskade Riksrevisionen SCB:s
interna kontroll i bearbetningsprocessen för att
ta fram AKU, NR, Konsumentprisindex och
Betalningsbalansstatistiken.
Riksrevisionen
bedömde att de it-system som stödjer statistikproduktionen innehåller väl utformade och
definierade kontroller i flera avseenden.
Granskningen visade dock att bl.a. spårbarheten
i utförandet av kontrollerna saknas i flera fall.
Sammantaget innebär det att internkontrollen i
flertalet av de granskade kontrollerna inte
bedöms vara tillräcklig.
Statskontoret har på uppdrag av regeringen
granskat SCB:s kvalitetsarbete. I granskningen
betonades vikten av att kostnader för kvalitetsförbättringar följs av effektivitetsvinster. Exempelvis förväntades en ökad användning av
standardverktyg leda till effektivitetsvinster på
längre sikt18.
Statistikutredningen
2012 (se
nedan)
bedömde utifrån ett övergripande perspektiv att
SCB och övriga statistikansvariga myndigheter
arbetar på ett seriöst sätt med kvalitetsfrågor.
Utredningar avseende översyn av SCB,
statistiksystemet och finansmarknadsstatistiken

Statistikutredningen 2012 överlämnade i december 2012 sitt slutbetänkande Vad är officiell

18Statskontorets rapport: Mot en säkrare statistikproduktion – en granskning av

SCB:s kvalitetsarbete (2011:7).
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statistik? En översyn av statistiksystemet och
SCB (SOU 2012:83). Samma månad överlämnade 2011 års utredning om finansmarknadsstatistiken sitt betänkande En databas för
övervakning och tillsyn över finansmarknaderna
(SOU 2012:79). Båda betänkandena har remissbehandlats och förslagen bereds i Regeringskansliet.
Europeisk statistik

Enligt artikel 338 i fördraget om europeiska
unionens funktionssätt ska Europaparlamentet
och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att framställa
sådan statistik som behövs för unionens
verksamhet. Framställningen av unionsstatistik
ska uppfylla krav på opartiskhet, tillförlitlighet,
objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter. Framställningen av unionsstatistik får inte
innebära en alltför stor belastning för de
ekonomiska aktörerna.
Europeiska kommissionen presenterade i april
2012 förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordningen om
europeisk statistik. Bakgrunden till förslaget är
de brister som identifierats i det europeiska
statistiksystemet. Genom förslaget stärks de
nationella statistikmyndigheternas oberoende
och deras samordnande roll i de nationella
statistiksystemen klargörs. Enligt förslaget ska
medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder
för att genomföra uppförandekoden för
europeisk statistik i syfte att upprätthålla
förtroendet för statistiken. Överläggningar med
finansutskottet om förslaget hölls i juni 2012.
Överläggningar med konstitutionsutskottet om
vissa delar av förslaget mot bakgrund av
tilläggsförslag från Europaparlamentet hölls i
mars 2013. Rådet godkände i april 2013 den
kompromisstext
som
rådsarbetsgruppen
kommit överens om och uppdrog åt ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.
Den 22 april 2013 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 549/2013 om det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet
i
Europeiska
unionen. I förordningen fastställs metoder för
gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler som ska
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användas för att utarbeta räkenskaper och
sammanställningar på jämförbar grund för att
tillgodose unionens behov. I förordningen
fastställs också ett program med de tidsfrister då
medlemsstaterna ska ha rapporterat in sina
räkenskapsdata och sammanställningar till
kommissionen (Eurostat).
7.3.2

2011/85/EU om krav på medlemsstaternas
budgetramverk.
SCB ska producera officiell statistik av god
kvalitet som är lättillgänglig för användarna.
Regeringen framhåller vikten av kvalitet i
statistikproduktionen och anser det därför
angeläget att kvalitetsarbetet inom myndigheten
fortgår.

Analys och slutsatser

Inom ramen för sitt ansvarsområde har SCB
under 2012 planenligt producerat, spridit, utvecklat och samordnat statistik, som i stor utsträckning använts som bl.a. underlag för forskning, beslutsfattande och samhällsdebatt.
SCB bedriver ett intensivt arbete för att
säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad
statistikproduktion. Det är viktigt att
kvalitetsarbetet fortsätter och bl.a. utvecklar den
interna kontrollen i centrala delar av den
officiella
statistiken
som
AKU,
NR,
Konsumentprisindex och Betalningsbalansstatistiken. Vidare är det viktigt att kostnaderna
för uppgiftslämnarna, som till stor del bärs av
företag och organisationer, inte fortsätter att
öka.
Regeringen har under perioden 2010–2012
tillfört SCB extra medel, 32 miljoner kronor, för
åtgärder avseende statistikens kvalitet. För 2013
har SCB tilldelats ytterligare 12 miljoner kronor.
Mot bakgrund av detta anser regeringen att det
finns förutsättningar för att hålla en hög genomförandetakt i det fortsatta kvalitetsarbetet. I
SCB:s uppdrag ingår både att uppnå god kvalitet
och att statistikproduktionen ska vara effektiv.
Effektiviteten kan bl.a. belysas genom produktivitetsutvecklingen. Produktivitetsutvecklingen
behöver dock kvalitetsjusteras om den ska kunna
jämföras mellan olika år. Sammanfattningsvis
bedömer regeringen att målen för verksamheten
huvudsakligen har uppfyllts.

7.5

Budgetförslag

7.5.1

1:9 Statistiska centralbyrån

Tabell 7.2 Anslagsutveckling 1:9 Statistiska centralbyrån
Tusental kronor

Utfall

559 008

2013

Anslag

540 484

2014

Förslag

550 383

2015

Beräknat

549 432

1

2016

Beräknat

553 570

2

2017

Beräknat

565 956

2

Regeringen värnar statistik av god kvalitet och
tillgänglighet för användarna. Regeringen välkomnar därför statistikutredningens betänkande
som bl.a. innehåller förslag om att statistikens
kvalitet ska säkras i enlighet med rådets direktiv

524 080

Motsvarar 542 258 tkr i 2014 års prisnivå.
2
Motsvarar 537 097 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för SCB:s förvaltningsutgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

Politikens inriktning

-2 243

1

(varav tjänsteexport)

7.4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

484 813

481 088

3 725

53 320

53 725

-405

465 000

465 000

0

45 000

45 000

0

448 000

448 000

0

46 000

46 000

0

Drygt 40 procent av SCB:s verksamhet finansieras av avgifter.
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Regeringens överväganden
Tabell 7.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Statistiska centralbyrån
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

540 484

540 484

540 484

540 484

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

14 966

22 315

32 002

44 811

Beslut

-4 312

-12 602

-18 138

-18 544

-755

-765

-778

-796

550 383

549 432

553 570

565 956

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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Anslaget minskas planenligt med drygt
5 200 000 kronor då tidsbegränsade medel för
kvalitetsförbättringar upphör. För åtgärder
avseende statistikens kvalitet kvarstår enligt plan
7 000 000 kronor extra under 2014.
Anslaget minskas vidare med drygt
750 000 kronor fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen. Vidare tillförs anslaget 900 000 kronor
2014 för genomförande av förstudie av statistik
inom ramen för cirkulär migration. Finansiering
sker från anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder
under utgiftsområde 8 Migration.
Regeringen föreslår att 550 383 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
549 432 000 kronor,
respektive
553 570 000 kronor
565 956 000 kronor.
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8 Prognos- och uppföljningsverksamhet

8.1

Omfattning

Området prognos- och uppföljningsverksamhet
omfattar uppföljning och analys av utfall samt
utarbetande av kort- och medelfristiga prognoser
och analyser avseende den samhällsekonomiska
utvecklingen och de offentliga finanserna. Budgetprognoser och prognoser för svensk och
internationell makroekonomi är viktiga verksamheter inom området. Därutöver ingår också
arbetet med att ta tillvara de resultat från den
nationalekonomiska forskningen som är relevanta för regeringen. Verksamheten är i huvudsak anslagsfinansierad och bedrivs inom Konjunkturinstitutet,
Ekonomistyrningsverket
(ESV), Finanspolitiska rådet och Expertgruppen
för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESV:s
övriga verksamheter redovisas i avsnitt 4, inklusive budgetförslag, och i avsnitt 9.

8.2

Mål

Målet för området är att åstadkomma tillförlitliga och väldokumenterade prognoser, analyser
och uppföljningar av den samhällsekonomiska
och statsfinansiella utvecklingen.
För att bedöma måluppfyllelsen av prognosoch analysverksamheten används dels kvantitativa mått på prognosprecisionen för de viktigaste
prognosvariablerna, dels de omdömen om prognoserna och analyserna som lämnas av användarna.
Målet för Konjunkturinstitutets verksamhet
är att myndighetens prognoser och medelfristiga
kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom
och utom landet ska vara tillförlitliga som

beslutsunderlag. De makroekonomiska prognosernas precision redovisas och kommenteras
regelbundet, bl.a. i Konjunkturinstitutets årsredovisning.
För ESV:s prognoser gäller att de ska vara tillförlitliga och ha hög precision så att risker för
budgetavvikelser tidigt kan uppmärksammas. De
bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara
och tydligt dokumenterade.
Finanspolitiska rådet ska bl.a. följa upp hur
finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga
finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt
till konjunkturutvecklingen. Rådet har även till
uppgift att granska och bedöma kvaliteten i
regeringens lämnade prognoser och modeller
som ligger till grund för prognoserna. Rådet ska
även bedöma om utvecklingen ligger i linje med
långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar
sysselsättning. Finanspolitiska rådet ska även
verka för en ökad offentlig diskussion i samhället
om den ekonomiska politiken.
ESO ska bidra till att bredda och fördjupa
underlaget för framtida finanspolitiska och
samhällsekonomiska avgöranden.

8.3

Resultatredovisning

8.3.1

Resultat

Konjunkturinstitutets prognosverksamhet

Konjunkturinstitutet bedriver regelbunden
prognosverksamhet samt utvecklar metoder och
modeller för prognoser och makroekonomiska
analyser. Prognoser för svensk och internationell
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ekonomi publiceras fyra gånger per år i rapportserien Konjunkturläget. Under 2012 redovisade
Konjunkturinstitutet även en partiell prognosuppdatering i Lönebildningsrapporten. Myndigheten har med början 2012 även genomfört
långsiktiga framskrivningar av de offentliga
finanserna och bedömningar av de offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet. Konjunkturinstitutet publicerar också barometerundersökningar av företag och hushåll. Till företagen
handlar frågorna om hur de upplever nuläget och
vad de har för förväntningar om den närmaste
framtiden och till hushållen handlar frågorna om
hushållens syn på den egna och den svenska
ekonomin, förväntningar om räntor och
inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Resultatet sammanställs i
rapporten Konjunkturbarometern som ska ge
snabba, kvalitativa indikationer om viktiga
ekonomiska variabler. Barometerresultaten
planeras att finnas tillgängliga i en statistikdatabas på webben under 2013. Under 2012
genomfördes en läsvärdes- och användarundersökning för rapportserien Konjunkturläget. Det
sammantagna intrycket av undersökningen är att
Konjunkturläget är en uppskattad och högt
värderad rapport. Några förbättringsområden
framkom i undersökningen, t.ex. efterfrågades
fler analyser av arbetsmarknadsfrågor och
finansmarknadens påverkan på ekonomin.
Myndigheten har under 2012 avslutat ett
större projekt som syftat till att förbättra
beräkningssystemen inom prognosverksamheten
för att prognosarbetet ska bli effektivare, risken
för beräkningsfel ska minska och dokumentationen av systemen ska förbättras.
Konjunkturinstitutets och regeringens
prognosprecision – en jämförelse med andra

Genom att jämföra olika prognosmakares
prognoser vid olika tidpunkter ges en kompletterande bild av hur bl.a. Konjunkturinstitutet
lyckats i sitt prognosarbete. Att beakta är att de
olika prognosmakarna publicerar olika antal
prognoser och vid olika tillfällen, vilket kan
påverka resultaten. Utvärderingen, som avser
systematiska fel (medelfel) och prognosprecision (mätt med medelabsolutfel) för
prognoser gjorda ett och två år före respektive
utfallsår, finns i sin helhet i Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars 2013.
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De flesta prognosmakare överskattade BNPutvecklingen mer i sina prognoser för 2012 än
vad de gjorde i genomsnitt under perioden 1997–
2012. Motsvarande gällde även för Konjunkturinstitutet. För regeringens BNP-prognoser var
skillnaden mellan 2012 och det historiska
genomsnittet ännu större.
Enligt Konjunkturinstitutets utvärdering
gjorde regeringen sämst BNP-prognoser för
2012. Överskattningarna av BNP-tillväxten 2012
var dock överlag relativt stora.
Tabell 8.1 Prognosprecision för BNP
Medelvärden av absolut prognosfel resp. av prognosfel.
Procentenheter
2012
Medelabsolutfel

Medelfel

1997–2012
MedelMedelfel
absolutfel

ESV

0,9

-0,5

-

-

Fi-dep

1,2

-1,0

1,2

-0,3

HUI

0,8

-0,7

1,1

-0,2

KI

0,8

-0,7

1,1

-0,4

LO

0,9

-0,4

1,3

-0,3

NO

0,8

-0,2

1,1

-0,3

RB

0,7

–0,6

1,1

-0,3

SEB

0,7

-0,5

1,1

-0,2

SHB

0,8

-0,6

1,2

-0,4

SN

0,8

-0,1

1,3

0,1

SWD

0,8

-0,5

1,6

-0,1

Medelvärde

0,8

-0,5

1,2

-0,2

Källa: Konjunkturinstitutet
Anm. Prognosinstituten är Ekonomistyrningsverket (ESV), Finansdepartementet
(Fi-dep), Handelns utredningsinstitut (HUI), Konjunkturinstitutet (KI),
Landsorganisationen (LO), Nordea (NO), Sveriges riksbank (RB), SEB,
Handelsbanken (SHB), Svenskt näringsliv (SN) och Swedbank (SWD).

Även för arbetslösheten uppvisade de flesta
prognosmakare större systematiska fel (medelfel) för 2012 än det historiska genomsnittet. Det
gällde även Konjunkturinstitutet och regeringen.
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Tabell 8.2 Prognosprecision för arbetslöshet

Konjunkturinstitutets modellverksamhet

Medelvärden av absolut prognosfel resp. av prognosfel.
Procentenheter
2012
MedelMedelfel
absolutfel

1997–2012
MedelMedelfel
absolutfel

ESV

0,3

0,2

-

-

Fi-dep

0,4

0,3

0,5

0,1

HUI

0,4

0,4

0,5

0,0

KI

0,2

0,2

0,5

0,1
0,0

LO

0,3

0,1

0,6

NO

0,3

0,2

0,5

0,1

RB

0,4

0,4

0,5

0,0

SEB

0,5

0,5

0,4

0,1

SHB

0,2

0,1

0,5

0,0

SN

0,2

0,0

0,5

-0,1

SWD

0,3

0,2

0,6

-0,2

Medelvärde

0,3

0,2

0,5

0,0

Källa: Konjunkturinstitutet
Anm. Prognosinstituten är Ekonomistyrningsverket (ESV), Finansdepartementet
(Fi-dep), Handelns utredningsinstitut (HUI), Konjunkturinstitutet (KI),
Landsorganisationen (LO), Nordea (NO), Sveriges riksbank (RB), SEB,
Handelsbanken (SHB), Svenskt näringsliv (SN) och Swedbank (SWD).

De flesta institut, inklusive Konjunkturinstitutet
och regeringen, överskattade inflationen betydligt mer 2012 än genomsnittet för perioden
1997–2012. Medelabsolutfelen för inflationen
2012 ligger dock i linje med det historiska snittet
för både Konjunkturinstitutet och regeringen.
Tabell 8.3 Prognosprecision för KPI-inflation
Medelvärden av absolut prognosfel.
Procentenheter
2012
MedelMedelfel
absolutfel

1997–2012
MedelMedelfel
absolutfel

ESV

0,6

-0,6

-

-

Fi-dep

0,5

-0,5

0,5

-0,1

HUI

0,8

-0,8

0,5

-0,2

KI

0,6

-0,6

0,5

-0,1

LO

0,7

-0,7

0,5

0,0

NO

0,8

-0,8

0,6

-0,2

RB

0,8

-0,8

0,5

-0,2

SEB

0,7

-0,7

0,5

-0,3

SHB

0,4

-0,4

0,6

-0,3

SN

0,7

-0,7

0,6

-0,2

SWD

1,0

-1,0

0,6

-0,1

Medelvärde

0,7

-0,7

0,5

-0,2

Källa: Konjunkturinstitutet
Anm. Prognosinstituten är Ekonomistyrningsverket (ESV), Finansdepartementet
(Fi-dep), Handelns utredningsinstitut (HUI), Konjunkturinstitutet (KI),
Landsorganisationen (LO), Nordea (NO), Sveriges riksbank (RB), SEB,
Handelsbanken (SHB), Svenskt näringsliv (SN) och Swedbank (SWD).

Såväl den regelbundna kvantitativa prognosverksamheten som den fördjupade makroekonomiska analysen förutsätter ett kontinuerligt metodutvecklingsarbete. Under året har den kvartalsbaserade modellen KIMOD färdigställts och
testats. KIMOD används för att prognostisera
och simulera alternativa scenarier för den
svenska ekonomin på kort- och lång sikt. Det
kan vara simuleringar om bl.a. finanspolitik,
penningpolitik, arbetsmarknadsreformer, löner
samt en rad utbudsrelaterade ekonomiska
variabler. En alternativ version av modellen
FIMO färdigställdes och togs i bruk i och med
juniprognosen 2012, modellen räknar fram
finansiellt sparande i samtliga sektorer i
ekonomin (offentlig sektor, hushåll, företag och
utland).
Konjunkturinstitutets fördjupade specialstudier

Utöver den regelbundna kvantitativa prognosverksamheten genomför Konjunkturinstitutet
fördjupade analyser inom olika specialområden
av betydelse för förståelsen av den makroekonomiska utvecklingen. Analyserna ingår i det
kontinuerliga utvecklingsarbetet och redovisas
bl.a. i form av fördjupningar i publikationen
Konjunkturläget.
Under
2012
innehöll
Konjunkturläget
18
fördjupningar,
bl.a.
Bemanningsbranschen – en liten bransch på
frammarsch, Arbetslöshet bland unga och EU:s
finanspakt. Konjunkturinstitutet gjorde fyra
specialstudier under 2012, Mjuklänkning mellan
EMEC och TIMES-Sweden (en metod för att
förbättra energipolitiska underlag), Ekonomisk
jämställdhet mellan kvinnor och män, Sveriges
ekonomi- ett långsiktsscenario fram till år 2035
och Konjunkturinstitutets beräkning av S2indikatorn. I maj 2012 höll Konjunkturinstitutet
en konferens på temat ekonomisk jämställdhet.
Dessutom skrevs två s.k. working papers, Policy
Interest-Rate Expectations in Sweden; A
Forecast Evaluation och Forecasting Inflation
Using Constant Gain Least Squares.
Konjunkturinstitutets miljöekonomiska arbete

Konjunkturinstitutet fick 2011 i uppdrag att
skriva en årlig rapport om miljöpolitikens
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samhällsekonomiska aspekter. Den första
rapporten publicerades i december 2012.
Rapporten fokuserade på klimatpolitiken,
regeringens högst prioriterade miljöfråga, och
behandlade styrmedel och scenarier på området.
Rapporten innehöll också ett antal fördjupningsanalyser om bl.a. koldioxidvärdering, rekyleffekter (energieffektivisering kan stimulera ny
energiefterfrågan som motverkar effektiviseringens energibesparande potential) och gröna
jobb.
I juni 2012 redovisade Konjunkturinstitutet,
på uppdrag av regeringen, en analys av interaktioner mellan de klimat- och energipolitiska
målen.
Under 2012 analyserade Konjunkturinstitutet
även vilken miljöekonomiskt relaterad statistik
som behövs för högkvalitativ miljöekonomisk
forskning, liksom hur allmänjämviktsmodellen
EMEC kan utvecklas och göras tillgänglig för
forskare. Uppdragen redovisades i juni 2012.
Samtliga rapporter från Konjunkturinstitutet
kan laddas ned via myndighetens hemsida.
Ekonomistyrningsverkets prognosverksamhet

ESV:s uppdrag inom området prognosverksamhet är att tillgodose bl.a. regeringens och
riksdagens behov av information om den statliga
ekonomin och de offentliga finanserna. ESV
följer varje månad upp utfallet för statens budget
och redovisar varje kvartal kort- och medelfristiga prognoser över budgeten och de offentliga finanserna samt följer upp de budgetpolitiska målen. Myndigheten tar även fram
underlag till årsredovisningen för staten genom
en resultaträkning, en balansräkning samt en
finansieringsanalys för de statliga myndigheterna. ESV producerar också finansstatistik
över den statliga verksamheten som underlag till
nationalräkenskaperna.

För att fördjupa analysen och stärka kvaliteten i
prognoserna har ESV under 2012 bl.a. vidareutvecklat det nya systemet för sammanställning
av skatterna. Detta för att säkra konsistensen i
redovisningarna mellan skatterna uttryckta i
periodiserade respektive kassamässiga termer.
ESV har även utvecklat och tagit i bruk en ny
prognosmodell för beräkning av hushållens
ränteinkomster, aktieutdelningar och avdrag för
ränteutgifter. Vidare har myndigheten under
2012 inlett ett arbete med att utvidga och
omarbeta den årliga rapporten innehållande en
analys av ESV:s prognosprecision.
Ekonomistyrningsverkets prognosprecision

ESV gör årligen en uppföljning av träffsäkerheten i prognoserna som lämnas till regeringen 19.
I uppföljningen jämför ESV sin prognosprecision avseende BNP och den offentliga
sektorns sparande med andra prognosmakare
samt utgifterna och inkomsterna på statens
budget med regeringen. Utöver jämförelserna
gör ESV även en fördjupad utvärdering och
analys av prognosavvikelserna för utgifterna och
inkomsterna på statens budget.
Avseende BNP och den offentliga sektorns
sparande jämförde ESV de prognoser fr.o.m.
hösten 2010 som är jämförbara med regeringens
publicerade prognoser, dvs. budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen.
Prognosfelen för ESV och för de övriga
prognosmakarna avseende 2012 följde samma
mönster med stora överskattningar i början,
sedan kraftigt nedreviderade prognoser som
bottnade våren 2012. Sett enbart till de två
prognoser som gjordes under 2012 var ESV mest
träffsäker avseende offentliga sektorns finansiella
sparande. ESV:s prognos nådde redan i
marsprognosen 2012 den nivå som utfallet
sedermera skulle hamna på.

Ekonomistyrningsverkets analyser

ESV:s prognoser byggs upp underifrån genom
prognoser på enskilda anslag och inkomsttitlar.
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra verktygen för att kunna analysera den
helhetsbild som ges av prognoserna för de
enskilda delarna.
19 Prognosutvärdering 2012 (ESV 2013:31).

118

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Tabell 8.4 Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen

Tabell 8.6 Prognosavvikelse för Takbegränsade utgifter

Miljarder kronor

Miljarder kronor
Utfall
2012

Prognosavvikelse
snitt ESV

Prognosavvikelse
snitt regeringen

Totala inkomster

787,3

29,3

30,3

Totala utgifter

812,5

13,9

11,2

Budgetsaldo

-25,2

15,4

19,1

Källa: ESV.

ESV och regeringen är de enda prognosmakarna
som gör prognoser över statens budget med
samma detaljeringsgrad och struktur varför en
jämförelse är möjlig endast mellan dessa två.
Jämförelsen avsåg prognoserna i september 2011
samt april och september 2012. Sammantaget var
ESV:s prognosprecision för budgetsaldot cirka
4 miljarder kronor bättre än regeringens
precision.
Den årliga fördjupade utvärderingen av träffsäkerheten i prognoserna som ESV gjort bygger
på de fem prognoser som gjorts mellan
december 2011 och december 2012 och avser
statens inkomster och utgifter (takbegränsade).
För dessa prognoser görs ingen jämförelse med
regeringen.
Tabell 8.5 Prognosavvikelse för Statens inkomster
Miljarder kronor
Utfall 2012

Prognosavvikelse

Totalt

787,6

25,0

-Statens skatteintäkter

787,8

14,3

-Periodiseringar

4,9

6,8

-Övriga inkomster

-5,1

3,9

Källa: ESV.

För inkomsterna var den genomsnittliga prognosavvikelsen 25 miljarder kronor, vilket motsvarade 3,2 procent av utfallet för 2012. Rensat
för effekter som beror på nya politiska beslut
eller ändrade makroekonomiska förutsättningar
var den genomsnittliga avvikelsen 19,8 miljarder
kronor.
Avvikelsen på 19,8 miljarder kronor var sämre
än genomsnittet för perioden 1999–2012 som
uppgick till 10,4 miljarder kronor. Störst var
avvikelser för Skatt på företagarvinster och
Mervärdesskatt.

Utfall 2012

Totalt

Prognosavvikelse

1 022,2

4,1

-Utgiftsområden exkl. räntor

783,7

4,2

-Ålderspensionssystemet

238,5

-0,1

Källa: ESV.

För utgifterna gjordes en överskattning. Den
genomsnittliga prognosavvikelsen av utgifterna
var 4,1 miljarder kronor, vilket motsvarade
0,4 procent av de takbegränsade utgifterna.
Rensat från effekter som beror på nya politiska
beslut eller ändrade makroekonomiska förutsättningar var den genomsnittliga avvikelsen 3,9 miljarder kronor. Det var bättre än genomsnittet för
perioden 1999–2012 på 4,6 miljarder kronor.
Störst var avvikelser inom områdena Internationellt bistånd, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, Integration och jämställdhet, Arbetsmarknad och arbetsliv, Kommunikationer samt för Areella näringar, landsbygd
och livsmedel.
Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet lämnade den 15 maj 2013
sin sjätte rapport i serien Svensk finanspolitik till
regeringen (dnr Fi2013/1981). Årets rapport
innehöll bl.a. bedömningar av finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet, analysmetoder, regeringens prognoser, bostadsmarknaden, fördelningseffekter av jobbskatteavdraget och klimatförändringar. Rådet har även publicerat fem
underlagsrapporter under året. Med rapporten
som utgångspunkt anordnade finansutskottet en
offentlig utfrågning av rådets ordförande och
finansministern. Regeringen kommenterar samtliga förslag i Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.3 Granskning av finanspolitiken och ekonomisk styrning. Rådet har
även under 2012 anordnat konferenser i syfte att
öka den offentliga diskussionen i samhället om
den ekonomiska politiken.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

ESO bedriver i första hand sin verksamhet
genom att ge uppdrag till externa forskare och
institutioner att skriva rapporter. Därutöver
utför ESO även egna studier. Projekten mynnar
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ut i rapporter som publiceras i en särskild
skriftserie.
ESO:s arbete påbörjades 2008 och sedan dess
har sammanlagt 38 rapporter publicerats och
26 seminarier arrangerats. Expertgruppens arbete
leds av en styrelse. Expertgruppens kansli medverkar i arbetet med att ge uppdrag till forskare
och institutioner att genomföra studier. Kansliet
tar också fram förslag till studieområden och
medverkar i upprättandet av projektplaner inför
styrelsernas beslut.
Till studierna knyts även referensgrupper som
består av olika sakkunniga, forskare, andra
experter samt tjänstemän med relevant sakkunskap från Regeringskansliet.
8.3.2

Analys och slutsatser

Konjunkturinstitutet

När olika konjunkturbedömares prognosprecision ska jämföras är det olämpligt att utgå från
resultaten för ett enskilt år eftersom tillfälligheter därigenom kan få stort genomslag. I Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars
2013 redovisas därför även 15-åriga medelvärden
för de olika institutens prognosfel. Beroende på
val av mått visade utvärderingen att
Konjunkturinstitutets prognosprecision var i
linje med eller sämre än genomsnittet av
prognosinstitut för BNP-tillväxt och arbetslöshet. För inflationen var Konjunkturinstitutets
prognosprecision något bättre eller i linje med
övriga prognosinstitut.
Vid sidan av det kontinuerliga arbetet med att
förbättra den kvantitativa prognosprecisionen
har Konjunkturinstitutet under de senaste åren
utvecklat sina rapporter i riktning mot en mer
fördjupad analys.
Regeringen ser positivt på det omfattande
arbete som genomförts för att öka effektiviteten
och säkerheten i beräkningsarbetet. Robusta
beräkningssystem är en förutsättning för att data
och beräkningar som Konjunkturinstitutet
levererar håller hög kvalitet.
När det gäller Konjunkturinstitutets arbete på
det miljöekonomiska området är analysen av
långsiktiga klimatpolitiska frågor av fortsatt stor
vikt.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att
Konjunkturinstitutet har uppnått målet för sin
verksamhet.
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Ekonomistyrningsverket

ESV:s verksamhet resulterade i prognoser och
utfallsinformation av god kvalitet. Regeringen
bedömer att ESV har uppnått målet för sin
prognosverksamhet för statens budget och de
offentliga finanserna. Regeringen bedömer
vidare att ESV har uppnått målet för sin
verksamhet med information om den statliga
ekonomin.
Finanspolitiska rådet

När det gäller Finanspolitiska rådets huvudsakliga mål, att bidra till att finanspolitiken är
långsiktigt hållbar, är målet uppnått genom
publicering av rapporten Svensk finanspolitik.
Regeringen bedömer att Finanspolitiska rådet
genom publiceringen av rapporten samt genom
att arrangera konferenser och seminarier m.m.
även har uppnått sina mål vad gäller en ökad
öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska
politikens syften och effektivitet.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Regeringen bedömer att ESO har uppfyllt sitt
mål genom att ha publicerat kvalificerade underlag och på så sätt bidragit till utformningen av
den ekonomiska politiken.

8.4

Politikens inriktning

Regeringen lägger stor vikt vid att analyser och
forskning används som grund för den framtida
ekonomiska politikens utformning. Det finns
också ett behov av oberoende underlag för prövning av existerande verksamheter.
En viktig förutsättning för regeringens
styrning av myndigheterna är bl.a. de årliga
myndighetsdialogerna och de underlag som tas
fram inför dessa. Regeringen bedömer dock att
det är viktigt att underlag som årsredovisning,
budgetunderlag och Riksrevisionens revisionsberättelse regelbundet kompletteras med djupare
analyser av myndigheterna. Analyserna breddar
regeringens beslutsunderlag och ger förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning.
Statskontoret genomför sedan några år s.k.
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myndighetsanalyser där Statskontoret på ett
systematiskt sätt analyserar myndighetens uppgifter, resurser, organisation och resultat.
Regeringen avser att ge Statskontoret i uppdrag
att genomföra en myndighetsanalys av
Konjunkturinstitutet och att i samband med
analysen uppdra åt en grupp med internationell
expertis för en fördjupad analys av prognosverksamheten. En systematisk utvärdering av
Finanspolitiska rådet har genomförts och
resulterat i en revidering av uppdrag och
organisation från den 1 juli 2011. Regeringen
avser att efter analysen av Konjunkturinstitutet
också genomföra en analys av ESV.
Statligt stöd vid korttidsarbete är en
stabiliseringspolitisk åtgärd som riktar sig direkt
mot arbetsmarknaden. Korttidsarbete innebär
att arbetstid och lön tillfälligt minskar när
efterfrågan i ekonomin faller synnerligen
kraftigt. Det statliga stödet innebär att tre parter,
arbetsgivare, arbetstagare och staten, delar på
kostnaderna för korttidsarbete under den
begränsade tiden. Ett väl utformat system för
stöd vid korttidsarbete kan hålla sysselsättningen
uppe genom att skapa incitament för företag att
behålla arbetskraft i stället för att genomföra
uppsägningar. För att minimera de negativa
riskerna med ett statligt stöd vid korttidsarbete
är det viktigt att det endast används i synnerligen
djupa lågkonjunkturer. För Konjunkturinstitutets del innebär åtgärden att när
Barometerindikatorn är mindre än 80 bör
myndigheten lämna en bedömning av
förutsättningarna för att regeringen ska få
meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Regeringen gör bedömningen att arbetet kan finansieras inom ramen
för myndighetens anslag.
Konjunkturinstitutet ska även fortsättningsvis
prioritera förbättringen av sin prognosprecision
genom utveckling och fördjupning av den
ekonomiska analysen samt genom fortsatt
metod- och modellutveckling.
Inom det miljöekonomiska området ska
Konjunkturinstitutet fortsätta att prioritera
sådan samhällsekonomisk analysverksamhet som
förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö-,
energi- och klimatpolitik, särskilt vad gäller
styrmedel för att uppnå uppsatta miljökvalitetsmål (inklusive intermediära mål).
För ESV gäller att myndighetens budgetprognoser ska vara tillförlitliga och ha en hög
precision. Utvecklingsarbetet och arbetet med

att nå hög träffsäkerhet i prognoserna för statens
inkomster och utgifter ska fortgå.

8.5

Budgetförslag

8.5.1

1:6 Finanspolitiska rådet

Tabell 8.7 Anslagsutveckling 1:6 Finanspolitiska rådet
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

8 675

2013

Anslag

9 235

2014

Förslag

9 469

2015

Beräknat

9 592

1

2016

Beräknat

9 753

1

2017

Beräknat

9 967

1

404
9 000

Motsvarar 9 469 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Finanspolitiska rådets
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Finanspolitiska rådet
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

9 235

9 235

9 235

9 235

245

368

529

744

-11

-11

-11

-12

9 469

9 592

9 753

9 967

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 9 469 000 kronor anvisas
under anslaget 1:6 Finanspolitiska rådet för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
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9 592 000 kronor, 9 753 000 kronor respektive
9 967 000 kronor.
8.5.2

Regeringens överväganden
Tabell 8.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Konjunkturinstitutet
Tusental kronor

1:7 Konjunkturinstitutet

Anvisat 2013 1

Tabell 8.9 Anslagsutveckling 1:7 Konjunkturinstitutet

2017

57 573

57 573

57 573

57 573

1 711

2 041

2 862

3 950

5 372

Beslut

1 000

0

0

0

-78

-79

-80

-82

60 536

60 356

61 442

62 862

Utfall

55 309

2013

Anslag

57 573

2014

Förslag

60 536

2015

Beräknat

60 356

1

2016

Beräknat

61 442

1

Övrigt

62 862

1

Förslag/
beräknat
anslag

Beräknat

2016

Pris- och löneomräkning 2

2012

2017
2

2015

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

58 413

Överföring
till/från andra
anslag

Motsvarar 59 536 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för Konjunkturinstitutets
förvaltningsutgifter.

122

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Anslaget ökas med 1 000 000 kronor. Detta för
att finansiera merkostnaden av de internationella
experter som knyts till den översyn av
myndigheten och dess prognosverksamhet som
planeras ske under 2014.
Regeringen föreslår att 60 536 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
60 356 000 kronor,
61 442 000 kronor respektive 62 862 000 kronor.
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9 Fastighetsförvaltning

9.1

Omfattning

Området fastighetsförvaltning omfattar förvaltning av fastigheter som av försvarspolitiska, kulturhistoriska eller andra skäl har ansetts lämpliga
att förvaltas av staten, bl.a. regeringsbyggnader,
länsresidens, ambassader, de kungliga slotten,
museer, teatrar, monument, försvarsfastigheter,
markområden och vissa fastigheter som har
donerats till staten.
Kulturarvsfastigheter förvaltas tillsammans
med vissa andra fastigheter av Statens fastighetsverk (SFV). Fortifikationsverket (FortV) förvaltar fastigheter som främst används för försvarsändamål. Verksamheterna finansieras framför allt
genom avgifter, dvs. hyresintäkter. I området
ingår även statens lokalförsörjning som hanteras
av Ekonomistyrningsverket (ESV). ESV:s övriga
verksamheter redovisas i avsnitt 4, inklusive
budgetförslag, och avsnitt 8.

9.2

Mål

Målet för området är en kostnadseffektiv statlig
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med
rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ. I korthet innebär detta att de fastighetsförvaltande myndigheterna ska tillämpa följande
övergripande målsättningar.
–

Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög ekonomisk effektivitet
uppnås.

–

Fastigheternas värden ska bevaras på en för
ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå.

–

Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och
konkurrenskraftiga lokaler, markområden
och anläggningar.

–

Myndigheterna ska uppfattas som kompetenta och serviceinriktade hyresvärdar.

–

Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden
ska i tillämpliga delar motsvara vad som
gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

SFV och FortV ska i sin verksamhet uppnå ett
resultat som efter finansiella poster motsvarar en
viss avkastning på deras genomsnittliga myndighetskapital. Avkastningskravet för 2013 ligger
på 4,9 procent för både SFV och FortV.
Inom SFV:s fastighetsbestånd finns det en
kategori fastigheter som benämns som bidragsfastigheter. Bidragsfastigheterna är de fastigheter
som saknar förutsättningar att ge ett långsiktigt
ekonomiskt överskott. Målet för SFV:s bidragsfastigheter är att deras intäkter på sikt ska öka.

9.3

Resultatredovisning

9.3.1

Indikatorer

Grunderna för resultatbedömningarna avseende
SFV och FortV baseras på årsredovisningarna
samt övrig redovisning och statistik.
Ett arbete förbereds för närvarande för att
identifiera och fastställa resultatindikatorer med
syftet att ytterligare tydliggöra resultaten av
myndigheternas verksamhet. Avsikten är att indikatorerna ska användas för att mäta resultat av
myndigheternas verksamhet. Målet är att inleda
implementeringen av arbetet i samband med att
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regeringen beslutar om hur statens fastigheter
fortsatt ska förvaltas.
9.3.2

Tabell 9.2 Fastighetsförvaltningens omfattning
Lokalarea (1000m2)

Resultat

SFV och FortV är de två största förvaltarna av
statens fastigheter. De förvaltar bl.a. olika kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett stort
antal försvarsanläggningar med tillhörande byggnader. Fastigheternas värdeförändring sedan
2009 framgår av tabell 9.1.
Tabell 9.1 Statens byggnader, mark och annan fast egendom
Bokfört värde i miljoner kronor
2009

2010

2011

2012

Staten totalt

41 969

33 433

33 992

35 452

- varav SFV

13 521

13 320

13 273

13 645

- varav FortV

9 243

9 064

9 417

9 709

54,2 %

67,0 %

66,8 %

65,9 %

SFV och FortV:s andel

2009

2010

2011

2012

Statens fastighetsverks bestånd

1 731

1 708

1 715

1 685

varav inrikes hyresfastigheter

1 229

1 196

1 193

1 161

varav utrikes hyresfastigheter

157

158

157

157

varav bidragsfastigheter

345

354

365

367

2 904

2 848

2 564

2 494

Försvarsfastigheter

1

1

Försvarsanläggningar redovisas normalt som bruttoarea, omräkningsfaktor till
lokalarea är 0,83.
Källa: Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.

Sedan 2008 har inga större förändringar skett av
SFV:s totala lokalarea. Uppgifterna om lokalarea
för FortV omfattar enbart uthyrningsbar yta i
det öppna beståndet.
För 2012 uppgick SFV:s resultat före fastighetsförsäljningar till 442 miljoner kronor. Avkastningskravet till staten omfattade 89 miljoner
kronor för 2012, vilket motsvarar 5,4 procent av
det genomsnittliga myndighetskapitalet.

Källa: Årsredovisningarna för staten 2009–2012.

Tabell 9.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för Statens
fastighetsverk

Uppgifterna i tabellen bör bedömas med viss
försiktighet då bl.a. vissa tillgångar med kulturhistoriskt värde inte behöver tas upp i balansräkningen. Andra myndigheter som förvaltar fast
egendom är bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Riksdagsförvaltningen,
Sveriges lantbruksuniversitet, Trafikverket,
Kammarkollegiet och Riksantikvarieämbetet.
SFV:s bokförda värde för byggnader, mark
och annan fast egendom uppgick den 31 december 2012 till 13,6 miljarder kronor. De senaste
åren har investering i fastigheter för Regeringskansliets räkning samt avyttrande av fastigheter som Försäkringskassan tidigare förvaltade
genomförts och påverkat det bokförda värdet.
FortV:s bokförda värde för byggnader, mark
och annan fast egendom uppgick den
31 december 2012 till 9,7 miljarder kronor. Det
är en marginell ökning jämfört med 2011. Sett
över en längre tidsperiod har det bokförda värdet
minskat, främst beroende på avyttringar och
nedskrivningar med anledning av försvarsbeslut
1996, 2000 och 2004.

Miljoner kronor
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Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Totala
intäkter

2 631

2 593

2 767

2 897

2 787

2 726

Totala
kostnader

2 365

2 429

2 583

2 455

2 402

2 394

266

164

184

442

385

332

Resultat

Källa: Statens fastighetsverk.

FortV:s resultat av verksamheten under 2012
uppgick till 235 miljoner kronor före fastighetsförsäljningar. Försäljningsintäkten blev 284 miljoner kronor, vilket gav ett resultat på 200 miljoner kronor. Myndigheten har under 2012
betalat in 69 miljoner på statens centralkonto
och redovisat mot inkomsttitel kopplat till
avkastningskravet. För verksamhetsåret 2012
kommer FortV att betala in 70 miljoner kronor
till statens centralkonto och redovisa mot
inkomsttitel som överskott av fastighetsförsäljningar.
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Tabell 9.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för
Fortifikationsverket
Miljoner kronor

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Utfall
2012

Prognos
2013

Totala
intäkter

3 277

3 337

3 556

3 490

3 448

3 520

Totala
kostnader

3 047

3 044

3 255

3 255

3 363

3 275

230

293

301

235

85

245

Resultat

Budget
2014

Källa: Fortifikationsverket.

SFV och FortV genomför vart annat år kundundersökningar som visar på hur de klarar av att
uppfylla målen gällande bl.a. tillhandahållande av
det kunderna efterfrågar samt hur kunderna
uppfattar dem som hyresvärd. Den senaste
undersökningen genomfördes 2011 och visade
på att myndigheterna har en kundnöjdhet som
motsvarar branschen i övrigt. FortV har under
de senaste åren stärkt sina indexvärden. SFV:s
värde sjönk något under 2011 men då från en
relativt hög nivå.
Myndigheterna har också fortsatt fokus på
miljö- och kulturvärden och arbetet med att
upprätta vårdplaner för alla statliga byggnadsminnen fortgår.
Ekonomistyrningsverket har inom området
statens lokalförsörjning till uppgift att bl.a.
lämna stöd till regeringen och myndigheterna
gällande lokalförsörjningsfrågor. Stöd har getts
bl.a. genom myndighetens analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten. Verket
fick i november 2012 (dnr S2012/7633/SFÖ) i
uppdrag att kartlägga statens förhyrningar i
Stockholms innerstad. I kartläggningen skulle
också anges vilka skäl myndigheter anger för att
lokalisera sig i Stockholms innerstad. Verket
skulle också redovisa möjliga verktyg för att
förmå myndigheter att inte lokalisera sig i
Stockholms innerstad. Uppdraget redovisades i
april 2013 (dnr S2012/7633/SFÖ) och förslagen
bereds nu inom Regeringskansliet.
9.3.3

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att SFV har genomfört sina
instruktionsenliga uppgifter, uppfyllt de mål
som regeringen ställt upp och genomfört sitt
uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Myndighetens avkastningskrav har överträffats, främst
genom det låga ränteläget.

FortV:s uppdrag är att bedriva effektiv
fastighetsförvaltning och att tillhandahålla
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler,
mark och anläggningar åt hyresgästerna. FortV:s
största kund är Försvarsmakten. Regeringen
bedömer att FortV uppfyllt de mål som
regeringen har ställt upp. Regeringen anser att
FortV:s försäljningar har genomförts affärsmässigt och att statens intressen tillvaratagits på
ett bra sätt.
Regeringen bedömer att ESV genom sina
insatser har bidragit till målet om en effektiv
statlig lokalförsörjning.

9.4

Politikens inriktning

De av riksdagen 1991 beslutade riktlinjerna inom
lokalförsörjnings- och fastighetsområdet vilka
låg till grund för omorganisationen av statens
fastighetsförvaltning 1993 ligger i huvudsak fast.
Detta innebär bl.a. att fastighetsförvaltningen
bör vara skild från brukandet av lokaler och
mark, att statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav samt att de fastigheter
som av historiska eller andra skäl är olämpliga att
föra över till bolag bör läggas i en samordnad
förvaltning i myndighetsform.
Statens fastighetsförvaltning

I april 2011 överlämnade Utredningen om en
översyn
av
statens
fastighetsförvaltning
betänkandet Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2011:31) till regeringen. Den
särskilda utredaren tillkallades bl.a. för att göra
en översyn av den statliga fastighetsförvaltningen i syfte att analysera grunderna för och
organisationen av den nuvarande fastighetsförvaltningen samt lämna förslag till en mer
effektiv struktur på fastighetsförvaltningen inom
staten.
Utredaren
föreslog
bl.a.
att
Fortifikationsverkets öppna bestånd och det
statligt ägda fastighetsbolaget Specialfastigheter
sammanförs i ett gemensamt bolag.
Inom
kulturfastighetsområdet
föreslog
utredaren bl.a. principer för vilka fastigheter
staten ska äga och kriterier för vilka
kulturfastigheter som bör bevaras samt att de
kulturfastigheter som i dag förvaltas av andra
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myndigheter samlas under en förvaltare, Statens
fastighetsverk (SFV). Utredaren föreslår även
förändrade principer för hyra och att SFV inför
en ny hyreskategori: Inrikes hyresfastigheter –
Kulturfastigheter, med ett för denna kategori
anpassat avkastningskrav.
Utredningens betänkande remissbehandlades
under våren och sommaren 2011 och remissinstanserna var i huvudsak positiva till förslagen.
Regeringen har med anledning av utredarens
förslag den 26 januari 2012 tillkallat två särskilda
utredare för att förbereda genomförandet av
förslagen samt belysa vissa ytterligare frågor.
Genomförandet innebär bl.a. att Fortifikationsverket (FortV) upphör som myndighet.
Den första utredningen, Omstrukturering av
statens
bestånd
av
försvarsfastigheter
(dir. 2012:6) har i uppdrag att förbereda och
lämna förslag om en fördelning av statens
bestånd av försvarsfastigheter. Utredaren ska
lämna förslag om vilka myndigheter eller statligt
ägda bolag som är mest lämpliga för förvaltning
av försvarsfastigheter som i dag förvaltas av
FortV. Utredaren ska utifrån Försvarsmaktens
förslag föreslå vilka fastigheter, dvs. fast egendom, byggnader och anläggningar på ofri grund
som staten inte längre behöver och som därför
bör avyttras. Syftet med omstruktureringen är
att få en mer effektiv struktur på den statliga
förvaltningen av försvarsfastigheter samtidigt
som förutsättningarna för respektive hyresgäst
att bedriva den av statsmakterna ålagda
verksamheten inte ska försämras eller försvåras.
Utredningen överlämnade sitt betänkande
Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61)
till regeringen den 3 september 2013.
Utredningen föreslår bl.a. att SFV och FortV
läggs ned och att deras fastighetsbestånd läggs
samman i en ny statlig fastighetsförvaltande
myndighet. Vidare lämnas förslag om den
framtida förvaltningen av försvarets fastigheter.
Den andra utredningen, Omstrukturering av
statens bestånd av vissa kulturfastigheter
(dir. 2012:7) har till uppgift att klarlägga vilka
fastigheter och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla för staten i bl.a. FortV:s,
Riksantikvarieämbetets, Sjöfartsverkets, Trafikverkets med flera myndigheters förvaltning och
som bör ägas av staten. Utredaren ska vidare
föreslå en samlad förvaltning av statliga
myndigheters kulturhistoriskt värdefulla fastigheter hos en myndighet, SFV. I uppdraget ingår
också att inventera vilka kulturhistoriskt
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värdefulla fastigheter som av kulturhistoriska
eller andra skäl inte behöver ägas av staten, och
som därmed kan avyttras. En opartisk värdering
av dessa fastigheter ska genomföras i nära samarbete med utredningen om omstruktureringen
av statens bestånd av försvarsfastigheter.
Utredningen överlämnade sitt betänkande
Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning
för framtiden (SOU 2013:55) till regeringen den
6 september 2013.
Regeringen avser att under 2014 återkomma
till riksdagen med förslag om den statliga fastighetsförvaltningen. Förslagen avses beröra
principerna för den statliga fastighetsförvaltningen, förslag om styrningen av den statliga
fastighetsförvaltningen samt redovisa frågor om
förvaltningen av FortV:s fastighetsbestånd.
Regeringen avser också att samtidigt behandla
vissa frågor om förvaltningen av statens kulturfastigheter. Se vidare under avsnittet Kulturfastigheter.
Kulturfastigheter

I samband med att regeringen återkommer till
riksdagen avseende den statliga fastighetsförvaltningen avser regeringen också att slutgiltigt
återkomma med de frågor som berör det som
riksdagen 2009 gav regeringen till känna,
nämligen att vidta vissa åtgärder som rör kulturlokalkostnader
institutionernas
(bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:144). Med
anledning av tillkännagivandet beslutade
regeringen att ge Utredningen om översyn av
statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04) ett
tilläggsdirektiv (dir. 2010:119). I direktivet gav
regeringen utredningen i uppdrag att:
–

belysa de underhållskostnader och antikvariska merkostnader som är förknippade
med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa med andra typer av byggnader,

–

se över den modell och tillämpning av
hyressättning (kostnadshyra) som används
för Operan, Dramaten, Naturhistoriska
riksmuseet,
Nationalmuseum
och
Historiska museet, samt

–

se över underhållsnivån för de ovan nämnda
kulturbyggnaderna och bedöma hur en
rimlig nivå kan upprätthållas.
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Bakgrunden till uppdraget är att det finns ett
flertal problem kring tillämpningen av nuvarande
kostnadshyresmodell. Detta har lett till omfattande diskussioner om modellen och dess
effekter.
Utredningen
har
i
betänkandet
(SOU 2011:31) föreslagit principer och utgångspunkter för nya hyresavtal mellan SFV och de
fem institutionerna med kostnadshyror: Operan,
Dramaten,
Naturhistoriska
riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. Hyresavtalen föreslås bl.a. tecknas för lång tid (i
normalfallet 10 år), ge förutsägbara hyreskostnader, präglas av en fördelning av risk och ansvar
mellan hyresvärd och hyresgäst i linje med
fastighetsmarknaden i övrigt och tillåta att
underhållsinsatser kan genomföras på en rimlig
nivå.
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2012
SFV i uppdrag att förbereda för arbetet med att
omförhandla hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid de fem institutionerna Operan,
Dramaten,
Naturhistoriska
riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. Syftet
är att förändra principerna för hyressättningen
för berörda institutioner för att nå en mer
ändamålsenlig
hyressättning.
SFV
har
avrapporterat sitt uppdrag till regeringen och har
meddelat att det finns några enskilda frågor kvar
att lösa som regeringen föreslås ta ställning till.
Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att under 2014 återkomma till
riksdagen med utfallet av omförhandlingarna.
I de förslag som regeringen avser att återkomma till riksdagen med under 2014, kommer
utgångspunkter för ägandet av kulturhistoriskt
värdefulla statliga byggnader att redovisas samt
hur regeringen avser att samla förvaltningen av
statliga kulturfastigheter hos en myndighet,
SFV.
Hyressättningsprinciper

Regeringen har för närvarande inte för avsikt att
förändra de grundläggande principerna för hyressättningen för statliga myndigheter. Avsikten
är dock att principerna för hyressättningen för
de fem berörda kulturfastigheter ska omförhandlas.

Statens lokalförsörjning

I betänkandet Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2011:31) pekar utredaren på att
det finns brister vad gäller kostnadseffektiviteten
i statens lokalförsörjning. Regeringen har
konstaterat att det finns anledning att undersöka
om ytterligare åtgärder behövs vad gäller statens
lokalförsörjning. Regeringen gav i november
2012 ESV i uppdrag att bland annat kartlägga
myndigheternas lokalisering till Stockholms
centrala delar, föreslå en ändring i 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters
lokalförsörjning och undersöka möjligheterna
att utöka stödet till myndigheterna inom
lokalförsörjningsområdet. ESV avrapporterade
sitt uppdrag i april 2013. Ekonomistyrningsverket har i sin rapport redovisat att två tredjedelar av den lokalyta myndigheterna disponerar i
Stockholms kommun ligger i Stockholms
centrala delar. ESV har också via enkät frågat
berörda myndigheter vilka skäl de anger till att
välja lokalisering innan för tullarna. Det är
framför allt tre skäl som framträder som tydliga:
närheten till Stockholms centralstation, närheten
till andra statliga myndigheter och möjligheten
att behålla och rekrytera personal. ESV har bl.a.
gjort beräkningar på besparingspotentialen om
en majoritet av myndigheter i centrala Stockholm flyttar ut utanför tullarna. Myndigheterna
skulle genom en sådan flytt kunna få ner sina
lokalkostnader med cirka 200 miljoner kronor
om året. Om myndigheterna samtidigt skulle
effektivisera sina lokaler och minska sin lokalarea
med tio procent i samband med flytten skulle
besparingarna kunna uppgå till cirka 300 miljoner kronor om året. I rapporten beskriver ESV
ett antal metoder för hur regeringen skulle
kunna begränsa myndigheternas lokalisering till
centrala Stockholm. Regeringen skulle till
exempel kunna besluta om vilka myndigheter
som får vara lokaliserade i Stockholms centrala
delar, eller att det skulle krävas regeringens
medgivande om myndigheter vill teckna avtal i
centrala Stockholm för mer än tre år. ESV
föreslår också att myndigheter som tecknar
hyresavtal som kräver regeringens godkännande
kommer att behöva redovisa mer tydligt vilka
överväganden de har gjort. För myndigheter
som väljer centrala lokaler skulle regeringen
också kunna sänka den kompensation som
myndigheterna får genom pris- och löneomräkningen. Förslagen i ESV:s rapport bereds nu
127
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inom Regeringskansliet. Regeringen har bl.a.
givit externa aktörer i uppdrag att analysera
förslagen.

9.5

Budgetförslag

9.5.1

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverks (SFV) uppgift är att förvalta det fastighetsbestånd som regeringen
bestämmer. Det övergripande målet för myndigheten är att förvaltningen ska ske på ett sätt som
innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet, samtidigt som fastigheternas
värden i vid mening ska bevaras och utvecklas.
Förvaltningen av fastigheter ska tillgodose
primärverksamhetens behov av lokaler och optimera brukarens nytta av de resurser som läggs
ner på lokalanskaffningen.
SFV:s verksamhet finansieras med hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar. SFV disponerar även anslaget
1:10 Bidragsfastigheter för underhållskostnader
och löpande driftsunderskott i sina bidragsfastigheter.
Större investeringar i pågående projekt

Under 2014 och åren framöver beräknas stora
investeringar behöva ske i den sedan länge planerade renoveringen och ombyggnaden av
regeringsbyggnaderna i Stockholm. Renoveringen och ombyggnaden av regeringsbyggnaderna
omfattar i detta skede kvarteret Björnen.
SFV genomför en projektering för renovering
och ombyggnad av Nationalmuseum.
Byggnaden Västertorn på Riddarholmen i
Stockholm har byggts om och moderniserats
och arbetet avslutas under 2014.
I Wien genomför SFV en förtätning och
ombyggnad av det befintliga residenset till bl.a.
kontor och ambassad.
Musik- och teatermuseets lokaler i kvarteret
Kusen i Stockholm byggs om på grund av att
verksamheten har förändrats.
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Planerade större investeringar som inte är
beslutade av regeringen

Efter genomförd projektering planeras själva
ombyggnaden av Nationalmuseum.
Kungliga Operans huvudbyggnad behöver
successivt renoveras och anpassas med ny
teknik.
Utöver ombyggnaden och renoveringen av
kvarteret Björnen behöver en ny kylcentral
etableras i regeringskvarteren. Starttidpunkten
för båda dessa projekt är oklar.
I Hanoi planerar SFV för en ny ambassadanläggning som möjligen kan etableras i
samarbete med andra nordiska länder.
Investeringsplan
förslag: Investeringsplanen för
Statens fastighetsverk för 2014–2016 godkänns
(tabell 9.5).

Regeringens

Tabell 9.5 Investeringsplan för Statens fastighetsverk
2014–2016
Miljoner kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräkn.
2015

Beräkn.
2016

Inrikes

466

416

814

955

793

Utrikes

25

42

74

100

114

Mark

11

15

20

4

15

Summa investeringar

502

473

908

1 059

922

Summa finansiering via lån

502

473

908

1 059

922
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Tabell 9.6 Statens fastighetsverks pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2014–2016
Miljoner kronor
Utfall
t.o.m.
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräkn.
2015

Beräkn.
2016

Projekt som är beslutade av regeringen
Regeringsbyggnader Kv. Björnen,

8

50

250

400

350

Nationalmuseum,
(beslut finns
endast för
byggnadspgm)

16

30

154

280

300

Kv. Västertorn

14

50

30

–

–

Residenset i Wien

1

7

29

4

–

Musik- och
teatermuseet

1

2

32

8

–

Tabell 9.7 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för
Statens fastighetsverk
Miljoner kronor

Projekten i tabellen listas i ordning efter total investeringskostnad
Alla objekten ligger i Stockholm

Större projekt som planeras men inte är beslutade av regeringen 1

1

ringsbehov som har angetts av brukarna. Låneramen bör, med hänsyn till tidigare upplåning
och
brukarnas
behov
ökas
med
500 000 000 kronor. Regeringen bör därför
bemyndigas att för 2014 besluta att Statens
fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret
som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår
till
högst
12 800 000 000 kronor
för
investeringar i fastigheter m.m.

Utnyttjad
låneram

Utfall
2010

Utfall
2011

Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

10 618

11 268

11 612

12 000

12 300

88,5

91,6

94,4

97,5

96,0

Utnyttjad
andel av
låneram (%)

Utfall t.o.m. 2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräkn.
2015

Beräkn.
2016

Regeringsbyggnader

0

0

1

6

35

Utrikes fastigheter

0

4

14

73

94

Museer, teatrar och
scener

0

6

80

90

22

9.5.2

Övriga fastigheter

2

8

49

68

20

Tabell 9.8 Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter

Summa

2

18

144

237

171

Summering per fastighetskategori och år för planerade investeringar.

Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor ingår inte i redovisningen i tabell
9.6. Omfattningen av dessa projekt beräknas
2014 till 2016 uppgå till mellan ca 100 och
270 miljoner kronor per år.
Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta att Statens fastighetsverk får ta
upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
12 800 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.

Utnyttjandet under 2013 uppgår f.n. till
11 712 miljoner kronor.
1:10 Bidragsfastigheter

Tusental kronor

2012

Utfall

349 787

2013

Anslag

334 500

2014

Förslag

334 500

2015

Beräknat

184 500

2016

Beräknat

184 500

2017

Beräknat

184 500

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-5 855
320 738

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för underhåll,
löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som Statens fastighetsverk, SFV,
förvaltar. Anslaget får även användas för utgifter
för insatser för att utveckla bidragsfastigheter
som besöksmål.

Skälen för regeringens förslag: SFV disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 2013
om 12 300 000 000 kronor för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade
planen för investeringar bygger på de investe129
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Regeringens överväganden

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Tabell 9.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Bidragsfastigheter

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

334 500

334 500

334 500

334 500

-150 000

-150 000

-150 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

334 500

184 500

184 500

184 500

För 2014 föreslår regeringen att anslaget för
underhåll av bidragsfastigheter föreslås ökas med
150 miljoner kronor 2014 och att den planenliga
minskningen skjuts ett år fram i tiden. Med
bidragsfastigheter avses de fastigheter som
saknar förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott. SFV förvaltar 92 s.k. bidragsfastigheter med ca 1 000 byggnader och anläggningar. I ungefär hälften av bidragsfastigheterna
ingår parker och trädgårdar. Vidare ingår bl.a.
kungliga slottsmiljöer, ytterligare ett antal slottsoch herrgårdsmiljöer, flera stora slottsparker, ett
antal fästningsmiljöer, ruiner, kloster, bruksmiljöer och Vasaminnena. Två världsarv, Drottningholms slott och delar av Karlskrona örlogsstad, ingår också i bidragsfastigheterna.
Anslagsjusteringen utöver tidigare aviserad
nivå om 184,5 miljoner kronor finansieras delvis
genom att SFV betalar in en del av sitt
balanserade resultat 2013 till staten. I samband
med beredningen av betänkandet Staten som
fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)
samt betänkandet Statens kulturfastigheter urval
och
förvaltning
för
framtiden
(SOU 2013:55) som redovisades i september
2013, avser regeringen att fastställa den
långsiktiga nivån för anslaget.
Regeringen föreslår att 334 500 000 kronor
anvisas under anslaget 1:10 Bidragsfastigheter för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 184 500 000 kronor.
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under 2014 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter
ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
30 000 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet som avser att vårda och underhålla de
statliga fastigheter som utgör en del av det
svenska kulturarvet förutsätter att fleråriga
ekonomiska åtaganden kan göras. De ekonomiska bindningar det gäller är större enskilda
underhållsprojekt där kostnaden överstiger
10 miljoner kronor. Övriga mindre projekt
innebär inte några mer omfattande ekonomiska
bindningar och bör betraktas som löpande.
För att ett rationellt och planmässigt underhållsarbete ska kunna bedrivas bör regeringen
bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll på
bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015.
Tabell 9.10 Beställningsbemyndigande för anslaget
1:10 Bidragsfastigheter
Tusental kronor
Prognos
2013

Förslag
2014

30 000

30 000

–

-30 000

Utestående åtaganden

30 000

30 000

Erhållet/föreslaget
bemyndigande

30 000

30 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

9.5.3

Beräknat
2015

30 000

-30 000

Fortifikationsverket

Fortifikationsverkets (FortV) huvuduppgift är
att förvalta en viss del av statens fasta egendom,
främst fastigheter avsedda för försvarsändamål,
s.k. försvarsfastigheter. Fastigheterna ska
förvaltas så att en god hushållning och en hög
ekonomisk effektivitet uppnås, att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser
kan tillhandahållas på för brukaren konkurrenskraftiga villkor samt så att fastigheternas värden
bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt
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lämplig nivå. FortV har också ansvar för att
etablera, förvalta och avyttra byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med
internationella fredsbevarande och humanitära
insatser. Inom FortV:s uppdrag ryms också att
bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att
kompetens för det svenska samhällets behov
inom skydds- och anläggningsteknik kan
utvecklas och säkerställas.
FortV:s verksamhet finansieras främst med
hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar.

Tabell 9.11 Fortifikationsverkets pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2014–2016
Miljoner kronor
Typ av projekt

Investeringar total utgift under perioden

Nybyggnad (N)

2 030

Ombyggnad (O)

2 030

Mark (M)

180

Summa

4 240

Ort

Typ

Projekt

Arvidsjaur

N

Skärmtak för fordon

Berga
Berga

O
N

Utbildningslokal
Hangar/garage för svävare

Boden
Boden

N
N

Mark till övningsfält
Förråd

Boden

O

Adm.byggnad

Eksjö

N

Utbildningsanordning teknik tjänst

Eksjö

O

Förråd

Eksjö

N

Anslutningsväg

Eksjö

O

Förråd och servicebyggnad

Enköoing
Enköping/Härad

N
N

Datahall
Förläggningsbyggnad

Tabell 9.11 Investeringsplan för Fortifikationsverket 2013–
2016

Gotland

N

Kontor m.m.

Göteborg

O

Utbyggnad av kaj

Miljoner kronor

Göteborg

O

Vågbrytare

Göteborg

N

Kontor

Göteborg

N

Kontor

Halmstad

N

Adm- och personalbyggnad

Karlberg
Karlberg

O
N

Idrottshall
Elevförläggning

Karlsborg
Karlsborg

O
O

Rull-/taxibana, flygplljus, el etc
Utbildningslokaler m.m.

Investeringsplan

Investeringsplanen för
Fortifikationsverket för 2014–2016 (tabell 9.11)
godkänns.

Regeringens

förslag:

Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräkn.
2015

Beräkn.
2016

Nybyggnad

401

500

650

680

700

Ombyggnad

578

580

800

600

630

28

20

140

20

20

1 007

1 100

1 590

1 300

1 350

Karlsborg

O

Uppställningsplatta för flygplan

Betalplan

174

160

190

200

250

Karlskrona

O

Öppning/breddning av bro

Lån

833

940

1 400

1 100

1 100

Karlskrona

O

Bro Trossö

–

–

–

Karlskrona

O

Administrativa lokaler

1 590

Karlskrona

O

Förråd kontor

Markanskaffning
Summa investeringar

Förskottshyra
Summa finansiering

1 007

1 100

1 300

1 350

Kungsängen

NO

Garageområde

Kungsängen

O

Utbildningshall teknikhus m.m.

Kungsängen

N

Granhammars herrgård

Kungsängen

O

Strid i bebyggelse

Kungsängen

O

Tekniska verkstäder

Kungsängen

N

Utbildningslokaler

Kungsängen

N

Förråd

Kungsängen

N

Körplan

Kungsängen

N

Kontor för regional och lokal stab

Luleå

NO

Tvätthall, skärmtak m.m.

Luleå

O

Uppställningsplatta och taxibana

Luleå

NO

Hangar för JAS 39 (hang. 328)

Luleå

NO

Hangar för JAS 39 (hang. 87)

Luleå

N

Förråd

Luleå

NO

Hangar och platta för HKP 14
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Malmen

O

Flygunderhållstödsbyggnad

Revinge

N

Kontor för regional stab

Revinge

N

Spolhall och teknisk försörjning

Revinge

N

Utbildningscentrum stridsfordon

Ronneby

N

Hkp-hangar

Ronneby

N

Infrastruktur, vägar m.m.

Ronneby

N

Hkp-platta m.m.

Ronneby

N

Platta för transportflyg m.m.

Ronneby

N

Flygledartorn

Ronneby

N

Drivmedelsanläggning

Skövde

N

Uppställningsplats fordon

Skövde

N

Skärmtak för fordon mm.

Skredsvik/Uddevalla

N

Förråd och kontor

Stockholm

N

Ridhus

Stockholm

O

Kavallerikasern

Såtenäs

O

Uppställningsplatta 7

Såtenäs

N

Flottiljväg

Umeå

N

Träningsanläggning för CBRN

Uppsala

N

Taxibana

Vidsel

N

Flygledartorn

Östersund, Lugnvik

O

Kontor, förråd, övningshall

Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor ingår inte i redovisningen av investeringsplanen, tabell 9.11. Omfattningen av
dessa beräknas under åren 2014 och 2015 uppgå
till mellan 650 och 850 miljoner kronor per år.

Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta att Fortifikationsverket får ta
upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
11 500 000 000 kronor för investeringar i mark,
anläggningar och lokaler.
Skälen för regeringens förslag: Fortifikationsverket disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 2013 om 11 100 000 000 kronor för
investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Den redovisade planen för investeringar bygger
på de investeringsbehov som har angetts av
brukarna. Låneramen bör, med hänsyn till
tidigare upplåning och brukarnas behov ökas
med 400 000 000 kronor. Regeringen bör därför
bemyndigas att för 2014 besluta om att
Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning
uppgår till högst 11 500 000 000 kronor för
investering i mark, anläggningar och lokaler.
Tabell 9.12 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för
Fortifikationsverket
Miljoner kronor

Utnyttjad
låneram
Utnyttjad andel
av låneram (%)
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Utfall
2010

Utfall
2011

Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

8 430

8 981

9 408

9 916

10 876

89,6

92,0

92,2

89,3

94,6
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10

10.1

God redovisningssed för företag och
organisationer

Omfattning

Området omfattar Bokföringsnämnden och dess
normgivning i redovisningsfrågor. Nämnden ger
ut allmänna råd, ofta med vägledningar, då
ramlagstiftningen på området förutsätter
kompletterande normgivning. Nämnden består
av elva ledamöter som utses av regeringen och
ett kansli med motsvarande nio heltidstjänster.

10.2

Mål

Bokföringsnämnden är statens expertorgan på
redovisningsområdet och ansvarar för att
utveckla god redovisningssed. Verksamheten ska
också bidra till att förbättra standarden i de
mindre och medelstora företagens löpande
bokföring och årsredovisningar respektive
årsbokslut genom informationsinsatser.

10.3

Resultatredovisning

10.3.1 Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

10.3.2 Resultat
Myndigheten har för åren 2011–2013 tilldelats
extra medel för att slutföra ett större arbete med
samlade regelverk för upprättande av årsbokslut
respektive årsredovisning, det s.k. K-projektet.
Vidare fick myndigheten extra medel 2012 för
oförutsedda retroaktiva pensionskostnader 2011.
Utfallet 2012 innebar ett för myndigheten
relativt stort anslagssparande (0,3 miljoner
kronor). Det beror framförallt på att arbetet
med K-projektet inte kunnat utnyttja konsulter i
planerad utsträckning, utan projektet har dragit
ut på tiden och delvis förskjutits till 2014. Det
har även påverkat verksamheten 2013, då utfallet
första halvåret 2013 är ca 1 miljon kronor lägre
än motsvarande period 2012.
Under 2012 har myndigheten arbetat vidare
med att utveckla normgivningen framförallt
inom ramen för K-projektet, som innebär att
företagen utifrån sin företagsform och storlek
ska tillämpa något av regelverken K1– K4.
I normgivningsarbetet har relativt sett mer
resurser ägnats åt det egna arbetet och i likhet
med 2011 främst åt K3-projektet. Mindre
resurser har lagts på myndighetskontakter dvs.
biträde till eller yttrande över andra myndigheters normgivningsarbete.

Regeringens bedömning utgår från myndighetens uppgifter i instruktionen och mål i
regleringsbrev.
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sättningarna för att analysera företagens
ekonomiska ställning har därmed förbättrats.
Normerna underlättar för t.ex. banker, rådgivare
och Skatteverket att korrekt bedöma olika
företags ekonomiska ställning och resultat.
Regeringens bedömning är att det arbete
Bokföringsnämnden bedrivit under flera år
avseende förenklingar är betydelsefullt. Genom
att utveckla normgivningen och ta fram
information och vägledning med utgångspunkt
från användarens behov har myndigheten en
betydande roll i att bidra till att minska
företagens administrativa kostnader.

Tabell 10.1 Normgivningsprojektens status 2012
Projekt

Status

K1 Enskilda näringsidkare,
fysiska personers handelsbolag
och ideella föreningar av mindre
omfattning.

Allmänna råd beslutades 2006
och 2010

K2 Mindre aktiebolag,
ekonomiska föreningar samt de
som inte vill/kan tillämpa K1

Allmänna råd beslutades 2008
och 2009

K3 Större icke-noterade företag,
mindre företag som inte valt K1K2

Ett komplett regelverk
beslutades 2012. Ett allmänt
råd under vilka förutsättningar
företag får byta mellan K2 och
K3 beslutades också 2012.

K4 Företag som följer internationella redovisningsregler
(IFRS).
Löpande bokföring (BFL:s regler
om verifikationer, arkivering
m.m.)

10.4

Allmänt råd med tillhörande
vägledning remitterades 2012.

Informationsverksamhetens andel har minskat,
men telefonrådgivningen har utökats till två
personer i syfte att förbättra tillgängligheten och
servicen. Antal frågor, besökare på webbplatsen
och prenumeranter av nyhetsbrev har ökat.
Tabell 10.2 Nyckeltal för BFN:s verksamhet

Politikens inriktning

Bokföringsnämnden ska fortsätta att arbeta för
att främja utvecklingen av god redovisningssed i
företagens bokföring och offentliga redovisning.
Verksamheten ska, i likhet med 2013, inriktas
mot att förenkla regler och minska företagens
administrativa kostnader.

10.5

Budgetförslag

2010

2011

2012

Kostnader (mnkr)

9,2

13,6

11,1

Normgivningsarbete (%)

84

83

87

-varav myndighetskontakter (%)

14

12

7

9

2

5

16

17

13

2012

Utfall

11 127

Utgivna allmänna råd
Information till småföretag (%)

10.5.1 1:13 Bokföringsnämnden
Tabell 10.3 Anslagsutveckling 1:13 Bokföringsnämnden
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental frågor från företag

2,9

3,1

3,2

2013

Anslag

11 398

Tusental webbplatsbesök

137

167

198

2014

Förslag

9 627

Tusental prenumeranter

6,6

7,2

7,7

2015

Beräknat

9 753

1

2016

Beräknat

9 920

1

2017

Beräknat

10 140

1

10.3.3 Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att måluppfyllelsen är god
och att Bokföringsnämnden i hög grad bidrar till
att uppfylla målet för området.
Genom att fylla ut de områden som inte
regleras i lag bidrar de redovisningsnormer som
Bokföringsnämnden meddelar till att förbättra
kvaliteten på företagens löpande bokföring och
årsredovisningar respektive årsbokslut. Genom
att tydliggöra vad som är god redovisningssed
blir det lättare att jämföra olika företags årsredovisningar respektive årsbokslut. Förut134

1

322
10 462

Motsvarar 9 627 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Bokföringsnämndens
förvaltningsutgifter.
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Regeringens övervägande
Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Bokföringsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

11 398

11 398

11 398

11 398

330

484

687

955

-2 087

-2 114

-2 150

-2 198

-14

-14

-14

-15

9 627

9 753

9 920

10 140

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Anslaget minskas med 2 miljoner kronor när de
tidsbegränsade (2011–2013) medlen för att
slutföra K-projektet planenligt upphör.
Regeringen föreslår att 9 627 000 kronor
anvisas under anslaget 1:13 Bokföringsnämnden
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 9 753 000 kronor, 9 920 000 kronor
respektive 10 140 000 kronor.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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11

11.1

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ansvarar för oberoende granskning av
statlig verksamhet. Granskningen omfattar såväl
effektivitetsrevision som årlig revision. Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella
revisionsorganet i internationella sammanhang.
Myndigheten ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete och kan i övrigt inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster internationellt. För sin verksamhet
disponerar Riksrevisionen anslagen 1:15 Riksrevisionen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt anslaget
1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd.

11.2

Mål för Riksrevisionen

11.2.1 Uppgifter
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen.
Målen för Riksrevisionens verksamhet tar sin
utgångspunkt i den roll och de uppgifter som
riksdagen lagt fast i regeringsformen och i annan
lagstiftning. Riksrevisionen granskar hela
beslutskedjan i den verkställande makten och
förser riksdagen med ett kvalificerat beslutsunderlag. Detta ställer stora krav på myndigheten. Riksrevisionen måste präglas av hög
effektivitet och kvalitet. Riksrevisionen strävar
efter att utföra sina uppgifter på ett sådant sätt
att myndigheten utgör ett föredöme i statsförvaltningen.

11.2.2 Verksamhetsmål
Riksrevisionen redovisar sin verksamhet i fyra
verksamhetsgrenar: årlig revision, effektivitetsrevision, internationellt utvecklingssamarbete
och omvärldsriktad verksamhet.
Målet för den årliga revisionen är att i enlighet
med god revisionssed och i tid avlämna
revisionsberättelser avseende årsredovisningen
för de granskningsobjekt som omfattas av lagen
(2002:1022) om statlig revision. För granskningsverksamheten gäller vidare att den ska vara
relevant och intressant, hålla hög kvalitet samt
att den ska nå en hög verkningsgrad.
Målet för effektivitetsrevisionen är att granska
och lämna förslag till förändringar så att den
statliga verksamheten bedrivs effektivare, med
högre kvalitet och/eller till lägre kostnad. För
granskningsverksamheten gäller vidare att den
ska vara relevant och intressant, hålla hög
kvalitet samt att den ska nå en hög verkningsgrad.
Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra till att stärka de nationella
revisionsorganens kapacitet och förmåga att
bedriva revision enligt internationella standarder.
Målet för verksamhetsgrenen omvärldsriktad
verksamhet är att befästa och främja revisionens
roll, nationellt och internationellt, samt att bidra
till ett högt genomslag av Riksrevisionens
verksamhet.
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11.3

Resultatredovisning

11.3.1 Resultat
Verksamhetsåret 2012 uppvisar ett tillfredsställande resultat för alla verksamhetsgrenar.
Målen
för
verksamheten
uppnåddes.
Verksamhetsvolymen har ökat jämfört med 2011
för samtliga verksamhetsgrenar utom omvärldsriktad verksamhet. Stora ansträngningar har
gjorts för att klara kompetensförsörjningen från
ett läge med hög personalomsättning. Särskilda
satsningar har gjorts i it-infrastruktur och för att
säkra it-driften i myndigheten. Andra viktiga
insatser som kan nämnas är uppgradering av
ekonomisystemet.
Vad
gäller
revisionsverksamheten så har resurser tillförts och
kostnaderna har ökat både för egen personal och
extern kompetens, samtidigt som intäkterna
inom årlig revision också har ökat.
Den årliga revisionens granskning av
årsredovisningarna för 2011 genomfördes enligt
god revisionssed och samtliga revisionsberättelser lämnades i tid. Detsamma gäller
granskningen av delårsrapporterna. Tillämpningen av internationell standard har inneburit
ökade krav på revisionens genomförande och
dokumentation och därmed på resursinsatsen.
Genomförda enkätundersökningar visar på ett
fortsatt högt förtroende för den årliga
revisionen. Den årliga revisionen är avgiftsbelagd
och inkomsterna redovisas mot inkomsttitel.
Årets underskott 2012 uppgick till 16,2 miljoner
kronor vilket reducerade det ackumulerade
överskottet.
Antalet rapporter vad gäller effektivitetsrevision har varit något lägre än 2011. Det
förklaras huvudsakligen av att det antal timmar
som tas i anspråk för varje granskning i
genomsnitt har ökat och att betydande resurser
lagts på omvärldsbevakning i syfte att förbereda
nya granskningsstrategier och granskningar.
Såväl de samlade kostnaderna för effektivitetsrevisionen som styckkostnaderna för effektivitetsgranskningarna har ökat mellan 2011 och
2012.
Det internationella utvecklingssamarbetet har
genomförts med en hög aktivitetsnivå och
huvudsakligen enligt plan. Efterfrågan på
insatser från Riksrevisionen överstiger för
närvarande den nuvarande kapaciteteten. Ytterligare samarbetsprojekt prövas. En tendens mot
ökad efterfrågan på stöd i effektivitetsrevision

kan noteras. Begreppet Change management 20 är
ett aktuellt ämne som diskuteras med
samarbetspartnerna. Korttidsinsatserna tenderar
att bli allt fler medan stöd i form av utlandsstationerad personal minskar.
Inom den internationella omvärldsriktade
verksamheten har fokus varit på frågor rörande
mandat och roll för nationella revisionsorgan.
Frågan diskuteras inte minst som en följd av den
ekonomiska krisen i EU. Riksrevisionen har
under året bland annat varit värd för arbetsmötet
i den internationella arbetsgruppen Global
Working Group. Riksrevisionen har fortsatt
insatserna för att förstärka effekterna av
revisionen genom att allmänt, och i enskilda
granskningsfrågor, träffa statsråd och myndighetsledningar. Riksrevisionen har under året
också publicerat årlig rapport, uppföljningsrapport och granskningsplan. Minskningen
av kostnaderna för verksamhetsgrenen kan
hänföras till de internationella aktiviteterna.
Tabell 11.1 Kostnadernas fördelning mellan
verksamhetsgrenarna (2012)
Tusental kronor

Årlig revision

141 642

Effektivitetsrevision

152 767

Internationellt utvecklingssamarbete

38 016

Omvärldsriktad verksamhet

28 516

11.3.2 Analys och slutsatser
Resultaten av Riksrevisionens verksamhet
redovisas i myndighetens årsredovisning. Riksrevisionen redovisar i den årliga uppföljningsrapporten en uppföljning av genomförda granskningar.
Riksrevisionen konstaterar att verksamhetsmålen har nåtts 2012 men också att anslagsbelastningen varit högre än årets anvisade medel
under anslaget 1:15 Riksrevisionen. De under
2011 planerade satsningarna har nu genomförts
vilket har bidragit till en högre anslagsbelastning
2012. Riksrevisionens ekonomiska läge 2013 har
föranlett en begäran om utökad anslagskredit

20 Change management är ett strukturerat förhållningssätt för att uppnå

förändring hos individer, team, organisationer och samhällen.
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som en säkerhetsåtgärd för att på ett effektivt
sätt kunna möta oförutsedda ökade kostnader.
Riksrevisionen bedömer att det för
kommande år finns behov av ytterligare
investeringar. Det gäller bland annat stöd för
dokumenthantering och it-stödet för den årliga
revisionen. Riksrevisionen föreslår att riksdagen
bemyndigar Riksrevisionen att för 2014 ta upp
lån i Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 15 000 000 kronor.
Under 2013 och 2014 vidtas åtgärder för att
ställa om verksamheten mot ett realt minskat
anslagsutrymme. Riksrevisionens utgångspunkt
är att anslaget kommande år enbart kommer att
justeras med sedvanlig pris- och löneomräkning.
Detta ställer stora krav på ökad anpassning av
lokaler och administration för att det ska vara
möjligt att fortsatt fullgöra Riksrevisionens
uppdrag. En omprövning av inriktning och
arbetssätt behöver ske. I sammanhanget bör
nämnas att Riksrevisionen under 2013 är föremål
för en genomlysning av såväl effektivitetsrevisionen som den årliga revisionen i form av en
peer review. Denna förväntas resultera i ytterligare behov av satsningar och förbättringar
inom flera områden.
Riksrevisionen bedömer sammanfattningsvis
att anvisat anslag det kommande året endast bör
påverkas av pris- och löneomräkningen. För
anslaget
1:5 Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete under utgiftsområde 7
bedömer Riksrevisionen att nivån även 2014
fortsatt bör vara nominellt oförändrad.

11.5

Budgetförslag

11.5.1 1:15 Riksrevisionen
Tabell 11.2 Anslagsutveckling 1:15 Riksrevisionen
Tusental kronor

2012

Utfall

322 231

2013

Anslag

302 285

2014

Förslag

310 732

2015

Beräknat

314 769

2

2016

Beräknat

320 069

2

2017

Beräknat

327 127

2

Revisionens iakttagelser

Finansutskottet har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av Riksrevisionen.
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt
att Riksrevisionens årsredovisning är i allt
väsentligt rättvisande. Riksdagen har lagt
Riksrevisionens årsredovisning för 2012 till
handlingarna
(2012/13:RR1,
bet. 2012/13:FiU35, rskr. 2012/13:253).

-7 019
301 100

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 310 732 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Riksrevisionens
förvaltningsutgifter utom för Riksrevisionens
internationella utvecklingssamarbete som finansieras inom utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Den årliga revision som Riksrevisionen utför är i
allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs
inkomsttitel 2558 Avgifter för årlig revision.
Tabell 11.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig
revision, inkomsttitel 2558
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

11.4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

125 166

141 370

- 16 205

Prognos 2013

120 000

123 300

- 3 300

Budget 2014

121 800

123 100

- 1 300

Riksrevisionen gör årligen en översyn av
avgifternas storlek i syfte att minska det
överskott som uppstått under tidigare år och för
att nå full kostnadstäckning på sikt.
Under år 2012 har avgiftsintäkterna ökat med
5 miljoner kronor. Det förklaras av att antalet
timmar avseende revision har ökat. Taxorna för
årlig revision har liksom föregående år lämnats
oförändrade i syfte att minska det överskott som
uppstått tidigare år, främst åren 2007 och 2008.
Till följd av kostnadsökningarna inom
verksamheten uppgår 2012 års underskott till
139
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16,2 miljoner kronor. Därför har det
ackumulerade överskottet minskat och uppgår
nu till 4,5 miljoner kronor.

Riksrevisionens överväganden
Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:15 Riksrevisionen
Tusental kronor

Tabell 11.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade
internationella uppdrag

Anvisat 2013 1

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

125

276

- 151

Prognos 2013

150

150

0

Budget 2014

150

150

0

Den internationella uppdragsverksamheten har
under 2012 avsett revision av verksamheten
inom Östersjöstaternas råd (Council of Baltic
Sea States) och Montenegro.
Uppdraget i Montenegro har syftat till att
introducera effektivitetsrevision och att
stimulera samverkan inom effektivitetsrevisionen med andra revisionsorgan i regionen.
Låneram för 1:15 Riksrevisionen
Riksrevisionens förslag: Riksrevisionen bemyndigas att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret
för investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten som inklusive tidigare
gjord
upplåning
uppgår
till
högst
15 000 000 kronor.
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2015

2016

2017

302 285

302 285

302 285

302 285

8 286

12 321

17 618

24 673

161

163

166

169

310 732

314 769

320 069

327 127

Förändring till följd av:

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

2014

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Riksrevisionen
föreslår
att
anslaget
1:15 Riksrevisionen för 2014 anvisas med
310 732 000 kronor. Anslaget för 2015, 2016 och
2017 bör beräknas till 314 769 000 kronor,
respektive
320 069 000 kronor
327 127 000 kronor.
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12

12.1

Vissa medlems- och garantiavgifter

Budgetförslag

Regeringens överväganden

12.1.1 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter

Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
Tusental kronor

Tabell 12.1 Anslagsutveckling 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter

Anvisat 2013 1

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

2016

2017

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

Förändring till följd av:
Beslut

2012

Utfall

2 149

221

2013

Anslag

2 370

2014

Förslag

2 370

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

2 370

Övrigt

2016

Beräknat

2 370

2017

Beräknat

2 370

Förslag/
beräknat
anslag

1 896

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
årliga medlemsavgifter eller statsbidrag till
Bruegel, European Institute of Public
Administration (EIPA) samt Europarådets
utvecklingsbank (CEB).
Anslaget får även användas för utgifter för
infrianden av garantier till vissa internationella
finansieringsinstitut samt till garantiavgiften för
Sveriges hus i Sankt Petersburg.

Beräknade utgifter för statsbidrag eller förvaltningsutgifter i form av medlemsavgifter 21 till
CEB, EIPA samt tankesmedjan Bruegel är en
följd av Sveriges medlemskap i dessa
organisationer sedan 1977, 1995 respektive 2009.
Budgetförslaget baseras på antagandet om
oförändrade eller svagt nominellt ökade utgifter
för Bruegel och EIPA motsvarande 102 000
respektive 55 000 euro.
I CEB pågår för närvarande en diskussion om
att banken själv ska svara för en större andel av
de administrativa kostnaderna som i dag finansieras av medlemsländerna, vilket kan leda en
sänkning av det svenska statsbidraget (ca
35 000 euro) under kommande år.

21 S.k. contribution, annual subsidy eller membership fee.
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Totalt beräknas dessa tre avgifter uppgå till cirka
1 600 000 kronor.
I enlighet med garantimodellen ska även anslaget kunna belastas om garantier till följande
fem internationella finansieringsinstitut behöver
infrias: Europeiska investeringsbanken (EIB),
Nordiska investeringsbanken (NIB), Världsbanken (IBRD), Europeiska utvecklingsbanken
(EBRD) och CEB. Inga medel beräknas för
infrianden av dessa garantier (under 2014–2017).
Det av riksdagen beslutade garantiramen och
utställda garantikapitalet (9 194 miljoner euro
och 1 810 miljoner dollar) har av Riksgäldskontorets värderats till 91 miljarder kronor vid
årsskiftet 2012, en minskning med cirka 3 miljarder sedan 2011.
För garantikapitalet har riksdagen beslutat om
särlösning med en särskild garantireserv, där
någon reservering för förväntade garantiförluster
inte görs (prop. 2001/02:1, vol. 1 avsnitt 7.2,
bet. 2001/02:FiU1,
rskr. 2001/02:34
och
prop. 2001/02:1, utg.omr 2, bet. 2001/02:FiU2,
rskr. 2001/02:129).
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Vid infrianden av garantier till (fyra) andra internationella finansieringsinstitut ska anslag inom
utgiftsområdet
7 Internationell
samverkan
belastas, bl.a. för garantier till Multilaterala
investeringsorganet (MIGA).
Riksgäldskontorets garantiavgift för Sveriges
Hus i Sankt Petersburg avser lånegarantier till
det delstatliga bolaget OAO Dom Shvetsii som
förvaltar
fastigheten
(prop. 1994/95:78,
bet. 1994/95:FiU04, rskr. 1994/95:75) och som
beräknas uppgå till 300 000 kronor per år. I
enlighet med Riksgäldskontorets ursprungliga
invärdering beräknades anslagsmedel för dessa
tillkommande garantiavgifter fr.o.m. 2001 t.o.m.
2017, dvs. utöver de garantiavgifter som bolaget
då betalt sedan 1998.
Regeringen föreslår att 2 370 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter för 2014. Även för 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 2 370 000 kronor.
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1. Inledning
Regeringen ger i denna bilaga en beskrivning av
utvecklingen av statsförvaltningens organisation.
Vidare redovisas bedömningar när det gäller
framtida personalkonsekvenser och en övergripande redovisning av personalstrukturen
m.m. inom staten.
Regeringen redovisar årligen i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för riksdagen, se
utg.omr. 2, avsnitt 5.

Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen 2000–
2013
700

643

600

552
468

500

442

404

391

377

376

372

2009

2010

2011

2012

2013

400
300
200
100
0
2000

2005

2007

2008

Källa: Statskontoret

2. Den statliga förvaltningens organisation
och utveckling
Arbetet inom det förvaltningspolitiska området
är fortsatt intensivt. Målet för den statliga
förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och
tillgänglighet och som därigenom bidrar till
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete
(prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr.
2009/10:315). Ett antal organisationsförändringar har genomförts eller inletts som ett led i
att stärka och effektivisera den statliga förvaltningen.

2.1 Antalet myndigheter och antalet anställda
Minskningen av antalet myndigheter har fortsatt
under de senaste åren, men takten har avtagit.
Antalet myndigheter har under 2012 fortsatt att
minska. Den 1 januari 2013 fanns det enligt
Statskontorets beräkningar 372 myndigheter
under regeringen. Totalt har tolv myndigheter
avvecklats och sju myndigheter nybildats under
2011 och 2012. Det innebär en minskning med
fem myndigheter. Diagram 2.1 beskriver utvecklingen av antalet myndigheter under regeringen
mellan 2000 och 2013.

År 2012 var drygt 243 000 personer anställda i
den statliga sektorn, vilket är en ökning med
cirka 4 000 sedan 2011. År 2012 var andelen
kvinnor 51,6 procent av de anställda.

2.2 Organisationsförändringar per departement
Nedan beskrivs förändringar av myndighetsorganisationen per departement under perioden
september 2012 till juli 2013.
Utrikesdepartementet
Den 1 januari 2013 upphörde Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige och dess
verksamhet inordnades i Sveriges Exportråd den
1 januari 2013. Samtidigt bytte Sveriges Exportråd namn till Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) för att spegla den utökade verksamheten. Förändringen av det statligt
finansierade export- och investeringsfrämjandet
syftar bl.a. till att åstadkomma ett mer slagkraftigt och effektivt svenskt export- och
investeringsfrämjande. Den utökade organisationen innebär en anpassning till hur beslut
fattas i företagen där exportsatsningar, investeringar och joint-ventures kan vara olika vägar till
internationalisering.
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (SADEV) avvecklades den
31 december 2012. Utvärderingsfunktionen
inom biståndet ersattes av att regeringen den
31 januari 2013 inrättade en kommitté i form av
en expertgrupp för utvärdering och analys av
Sveriges internationella bistånd. Expertgruppens
uppdrag är att beställa, sammanställa, genomföra
och kommunicera utvärderingar, analyser och
7
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studier om biståndets genomförande, resultat
och effektivitet. Regeringen avser att löpande
följa expertgruppens arbete och senast under
våren 2016 ta ställning till organisationens ändamålsenlighet.
Socialdepartementet
Statens bostadskreditnämnd (BKN) avvecklades
den 30 september 2012 och dess verksamhet
inordnades i Boverket den 1 oktober 2012.
Syftet med sammanslagningen av myndigheterna
är att förstärka kunskapsunderlagen och analyserna på bostadsområdet. Samtliga anställda vid
BKN gick den 1 oktober 2012 över till Boverket
genom verksamhetsövergång.
Den 1 juni 2013 inrättades den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), med ansvar för tillsyn över hälso- och
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt
lagen (1992:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, t.ex. handläggningen av anmälningar, till exempel lex
Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet
att rapportera ej verkställda beslut.
Syftet med tillsynen är att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker,
har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar
och andra föreskrifter. IVO tog över tillsynsoch tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen
och den 1 juni 2013 gick cirka 490 personer över
till IVO genom verksamhetsövergång från
Socialstyrelsen. Regeringen bedömer att den nya
renodlade tillsynsmyndigheten som står
självständig från normering, kunskapsutveckling
och bidragsgivning kan utveckla en effektiv och
strategiskt inriktad tillsyn med långsiktig
planering och tydligare prioriteringar.
Den 1 januari 2013 inrättades Ersättningsnämnden. Myndigheten har till uppgift att
handlägga och besluta om särskild ersättning till
de personer som under sin barndom varit utsatta
för övergrepp eller försummelser inom samhällsvården. Myndigheten beräknas arbeta i tre år. I
augusti 2013 hade ungefär 3000 ansökningar
inkommit och beslut fattats i cirka 475 ärenden.
Myndigheten har 28 anställda och nämnden
består av 16 ledamöter.
Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus) avvecklades och upphörde som myndighet den 31 december 2012. Med anledning av
förändringen har regeringen beslutat att följande
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uppgifter ska överföras till angivna myndigheter
den 1 januari 2013.
- att uppmärksamma regeringen på behov
av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen samt
uppgiften att tillhandahålla de trycksaker
m.m. som Krus distribuerat till statliga
myndigheter till Statskontoret.
- att tillhandahålla utbildningar i ämnen
som rör Europeiska unionen till Institutet
för europapolitiska studier (SIEPS).
- att anordna utbildning inför deltagande i
Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours samt uppgiften
att administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring till
Universitets- och högskolerådet.
Finansdepartementet
Den 1 oktober 2012 inordnades Kammarkollegiets avdelning Administrativ service med
ett 40-tal anställda i Statens servicecenter.
Utbildningsdepartementet
Högskoleverket, Verket för högskoleservice och
Internationella programkontoret för utbildningsområdet avvecklades den 31 december
2012. Verksamheten som tidigare bedrevs vid de
tre myndigheterna bedrivs från och med den
1 januari 2013 vid två nya myndigheter, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Regeringen tillkallade två utredare
med ansvar för att förbereda och genomföra inrättandet av de båda myndigheterna (dir. 2012:55
respektive dir. 2012:56). Genom tilläggsdirektiv
till Utredningen om inrättandet av Universitetsoch högskolerådet (dir. 2012:111) fördes även
det ansvar som Myndigheten för yrkeshögskolan
hade i fråga om bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen
(1992:1434) eller utbildningar som kan leda till
en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina. I samma direktiv överfördes de uppgifter som Krus tidigare hade att
dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov,
s.k. concours, dels administrera och informera
om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.
Högskolan på Gotland avvecklades fr.o.m.
den 1 juli 2013 som egen myndighet och verksamheten inordnades i Uppsala universitet.
Syftet med samgåendet är bl.a. att skapa en
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långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig högskoleverksamhet på Gotland.
Näringsdepartementet
Riksdagen beslutade i enlighet med vårändringsbudgeten för 2012 (prop. 2011/12:99) att överföra kvarvarande uppgifter hos myndigheten
Statens järnvägar till andra myndigheter under
2012. Myndigheten Statens järnvägar avvecklades den 31 december 2012.

2.3 Bedömningar av framtida
personalkonsekvenser
Inledning
Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som
följer av förslagen i denna budgetproposition
och andra propositioner som lämnas till riksdagen under 2013. Bedömningen avser 2013–
2015. Redovisning sker endast av förslag som
bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser.
Bedömningarna är, i likhet med tidigare år,
preliminära då det finns många osäkra faktorer.
Huruvida bedömda minskningar av personal
faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet
är något som inte kan förutses. I övrigt anges
kommentarer under respektive utgiftsområde.
Justitiedepartementet
Allmänna reklamationsnämnden föreslås i denna
proposition få ett tillskott på 2,6 miljoner kronor
under 2014. Detta innebär en möjlig ökning av
antalet anställda motsvarande två anställda.
Från och med den 1 juli 2013 har Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde utvidgats till att
omfatta hela landet. Antalet anställda vid myndigheten kommer att öka till följd av förändringen.
Migrationsverket föreslås i denna proposition
få tillskott p.g.a. fortsatt resursbehov till följd av
ett stort antal asylsökande. Detta innebär att
myndigheten kan behålla personal i nuvarande
nivå under 2014. Från 2015 och framåt bedöms
begränsade förändringar ske i antalet anställda.
Konsumentverket föreslås i denna proposition
få ett tillskott på totalt 6,75 miljoner kronor
under 2014, 16 miljoner kronor under 2015 och
15 miljoner kronor under 2016 respektive 2017.
Regeringens satsning syftar främst till ett
utvecklat konsumentstöd i form av en konsu-

mentupplysningstjänst per telefon och en
webbaserad informationstjänst. Detta förväntas
innebära en möjlig ökning av antalet anställda på
Konsumentverket med inledningsvis ca tre
personer och ytterligare ca tio personer från
2015.
Marknadsdomstolen föreslås i denna proposition få ett tillskott på 500 000 kronor under
2014 och en permanent anslagsökning fr.o.m.
2015 på 200 000 kronor. Tillskottet kommer
främst att användas för domstolens ökade
kostnader i verksamheten.
Utrikesdepartement
Regeringen lämnar inte några förslag i denna
proposition som bedöms leda till några större
personalkonsekvenser vid myndigheter inom
Utrikesdepartementets ansvarsområde.
Försvarsdepartementet
Vid Försvarsmaktens fortgår arbetet med att
genomföra den personella omstrukturering som
föranleddes av riksdagens försvarspolitiska
inriktningsbeslut
(prop. 2008/09:140,
bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292 och
prop. 2009/10:160,
bet. 2009/10:FöU08,
rskr. 2009/10:269).
Under 2012 har Försvarsmakten genomfört
åtgärder syftande till att skapa en bättre fördelning av kompetens och därmed bättre förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet. Den
nya organisationen (FM Org 2013) bemannades
den 1 januari 2013. Åtgärderna innebar bl.a. att
ett stort antal officerare, ca 3 500, placerades på
befattningar för specialistofficerare. Antalet
reservofficerare minskade med ca 1 000. Vidare
minskade antalet civilanställda med ca 170 som
sades upp p.g.a. arbetsbrist och med ca
1 300 som en följd av den verksamhetsövergång
från Försvarsmakten till FMV som är ett led i
myndigheternas arbete med att fullfölja regeringens uppdrag om en effektivare försvarslogistik (prop. 2011/12:86). Antalet officerare
minskade med ca 350 genom tillämpning av det
statliga trygghetsavtalet. Samtidigt påbörjade
Försvarsmakten rekryteringen av ca 1 500 tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
(GSS/T) med stöd av lagen (2012:332) om vissa
försvarsmaktsanställningar som trädde i kraft vid
halvårsskiftet 2012. Antalet grundutbildade
specialistofficerare ökade med ca 180 och antalet
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän (GSS/K) ökade med ca 300. De
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olika åtgärderna innebar sammantaget att antalet
anställda i Försvarsmakten minskade med ca
1 000 under 2012, samtidigt som stora förändringar skedde mellan de olika personalkategorierna.
Under perioden 2014–2016 sker en successiv
ökning av antalet anställda, där ökningen för hela
perioden beräknas uppgå till ca 3 500. Det
huvudsakliga skälet för detta är rekryteringen av
såväl tidvis (GSS/T) som kontinuerligt (GSS/K)
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
som efterhand som de anställs ersätter pliktpersonalen i krigsförbanden. Regeringen föreslår
en successiv förstärkning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under perioden.
Förstärkningen syftar främst till att förstärka
insatserna för att rekrytera, utbilda och behålla
tidvis tjänstgörande personal samt att öka
övningsverksamheten vilket förutom att det
höjer krigsförbandens förmåga även bedöms
gynna rekryteringen. Av tabellen nedan framgår
Försvarsmaktens planerade personalutveckling
enligt myndighetens budgetunderlag för 2014.
Tabell 3.1 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten
Personer
År

2014

2015

2016

Officerare

4 200

4 100

4 000

Specialistofficerare

4 800

4 850

4 900

Reservofficerare

1 800

1 900

2 000

Kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och
sjömän (GSS/K)

5 400

6 050

6 300

Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och
sjömän (GSS/T)

3 800

4 950

6 300

Civila

5 100

5 100

5 100

Summa

25 100

26 950

28 600

+1 850

+1 650

Förändring

Jämfört med det underlag myndigheten lämnade
till regeringen inför propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) har det angivna
personalbehovet ökat med bl.a. fler än
2 000 kontinuerligt tjänstgörande. Regeringen
har därför gett Försvarsmakten i uppdrag att
vidta åtgärder för att minska sina planerade lönekostnader från och med 2019, jämfört med den
planering Försvarsmakten redovisat i budgetunderlaget för 2014. Försvarsmakten redovisade den 26 augusti 2013 åtgärder för att
minska de planerade lönekostnaderna 2019 med
ca 500 miljoner kronor. Åtgärderna innebär
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reviderade målvolymer för respektive personalkategori år 2019. Försvarsmakten avser att i
myndighetens budgetunderlag för 2015 redovisa
hur åtgärderna kommer att påverka de planerade
personalvolymerna för 2015–2017. De ovan
redovisade personalvolymerna kan därmed
komma att ändras.
Socialdepartementet
Den 1 januari 2014 inrättas en ny myndighet,
Folkhälsomyndigheten, i enlighet med de
överväganden som anges i propositionen En mer
samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (prop. 2012/13:116). Det innebär att de
uppgifter som Statens folkhälsoinstitut (FHI)
och Smittskyddsinstitutet (SMI) i dag ansvarar
för överförs till den nya myndigheten. Till den
nya myndigheten förs även vissa uppgifter från
Socialstyrelsen, bl.a. avseende folk- och miljöhälsorapportering. Förändringen innebär att
FHI och SMI avvecklas och upphör som
myndigheter den 31 december 2013. Vid förändringen ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Vilka konsekvenser förändringen
kommer att få för personalen är för närvarande
svårt att överblicka. Förändringen bedöms på
kort sikt varken leda till ekonomiska besparingar
eller till ökade kostnader. På längre sikt kan
effektiviseringar förväntas uppstå. Cirka 15
personer vid Socialstyrelsen berörs av förändringen.
Den 1 januari 2014 inrättas en ny myndighet
vars verksamhet kommer att bestå av de uppgifter som utgjort verksamheten i Apotekens
Service Aktiebolag (prop. 2012/13:128, bet.
2012/13:SoU26 och rskr. 2012/13:279). I och
med bildandet av den nya myndigheten kommer
Apotekens Service Aktiebolag att avvecklas. Vid
förändringen, som berör cirka 100 personer vid
Apotekens Service Aktiebolag, ska 6 b § lagen
(1982:80) om anställningsskydd beaktas.
Inspektionen för vård och omsorg inrättades
den 1 juni 2013. Verksamheten bygger på de
tillsyns- och tillståndsverksamheter som Socialstyrelsen tidigare ansvarade för enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Den 1 juni
gick sammanlagt cirka 490 personer över till
Inspektionen för vård och omsorg genom verksamhetsövergång från Socialstyrelsen. Därutöver
har Inspektionen för vård och omsorg rekryterat
cirka 100 nya medarbetare.
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Regeringen avser att besluta om att delar av
Hjälpmedelsinstitutets (HI) nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande
inordnas i Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam) i samband med att HI
upplöses. Förändringen kommer att innebära
effektiviseringar inom det administrativa området som förväntas leda till övertalighet bland
administrativ personal. Det kommer även finnas
övertalighet bland den personal som är sysselsatt
i verksamhet som är kopplad till den del av HI:s
verksamhet som inte är ett statligt åtagande.
Organisationsförändringen föreslås träda i kraft
den 1 maj 2014.
Regeringen avser att samla upphandlingsstödet hos Konkurrensverket. Se närmare under
Näringsdepartementet.
Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus) avvecklades och upphörde som myndighet den 31 december 2012. Tre personer från
Krus ingår i Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter, som ansvarar för avvecklingen av bl.a. Krus.
Finansdepartementet
Finansinspektionen föreslås i denna proposition
få ytterligare medel. Antalet anställda förväntas
kunna öka med ett femtiotal personer. Genom
insatsen förbättras Finansinspektionens förutsättningar att ytterligare svara upp mot de höga
ambitioner regeringen har avseende gott konsumentskydd, finansiell tillsyn och myndighetens
utvidgade roll avseende finansiell stabilitetspolitik.
Förändringar avseende bl.a. Kammarkollegiets
upphandlingsstöd redovisas vidare under
Näringsdepartementet.
Utbildningsdepartementet
Regeringen föreslår i denna proposition att
Statens skolverk ges ett tillfälligt tillskott om
146 miljoner kronor 2014 för handläggningen av
ansökningar om legitimationer för lärare och
förskollärare. Tillskottet kan innebära att antalet
anställda inom myndigheten ökar, men i vilken
omfattning det i så fall sker kan ännu inte överblickas.
Regeringen redovisade i propositionen Nya
myndigheter på högskoleområdet m.m.
(prop. 2011/12:133,
bet. 2011/12:UbU22,
rskr. 2011/12:278) sina avsikter i fråga om en ny
myndighetsstruktur inom delar av utbildnings-

området. De myndigheter som berördes var
Högskoleverket, Verket för högskoleservice och
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, som därmed avvecklades den
31 december 2012. Verksamheten som tidigare
bedrevs vid myndigheterna bedrivs fr.o.m. den
1 januari 2013 vid två nya myndigheter, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och
högskolerådet. De uppgifter som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) tidigare hade
att dels anordna utbildning inför deltagande i
Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring överfördes till Universitets- och högskolerådet. Den nya myndighetsstrukturen har
fått personalkonsekvenser som innebär att den
sammantagna personalstyrkan har minskat med
16 personer.
I enlighet med budgetpropositionen för 2013
tilldelades universitet och högskolor tillfälliga
extra resurser om 300 miljoner kronor under
perioden 2013–2015. Vidare tilldelades lärosätena enligt vårändringsbudgeten för 2013
ytterligare tillfälliga resurser om 107 miljoner
kronor för 2013 och 2014. Konsekvenserna för
personalen är svåra att överblicka, men de extra
medel som tilldelats innebär sannolikt att antalet
anställda kan behållas på nuvarande nivå och att
viss nyanställning av personal eventuellt kan ske.
Med anledning den forskningspolitiska
propositionen (prop. 2012/13:30) beräknas de
statliga medlen till forskning öka med
4 miljarder kronor fram till 2016. En stor del av
denna ökning kommer att tillfalla universitet och
högskolor antingen i form ökade forskningsbidrag eller ökade anslag till forskning och
forskarutbildning. De ökade forskningsresurserna bör resultera i att den forskande
personalen vid universitet och högskolor kan
utökas.
I enlighet med förslag i budgetpropositionen
för 2013 godkände riksdagen dels att Högskolan
på Gotland skulle avvecklas den 30 juni 2013,
dels att verksamheten skulle inordnads i Uppsala
universitet den 1 juli 2013. Samgåendet har
inneburit förändringar i organisationsstrukturen.
Det har inte gjorts några neddragningar av de
anställda med anledning av förändringen.
I enlighet med förslag i vårändringsbudgeten
för 2013 godkände riksdagen att verksamheterna
vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan
i Stockholm och Stockholms dramatiska
11
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högskola ska inordnas i en ny gemensam konstnärlig högskola från den 1 januari 2014. En
organisationskommitté (dir. 2012:121) har tillkallats med uppdrag att förbereda och vidta de
åtgärder som krävs för att den nya högskolan ska
kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.
Konsekvenserna för personalen av samgåendet är
ännu inte möjliga att överblicka.
Till följd av att en ökning om 12 miljoner
kronor på Vetenskapsrådets förvaltningsanslag
beräknas antalet anställda kunna öka med ca tio
personer.
Regeringen bedömde i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) att
insatser ska göras för att systematiskt väga
samman och sprida forskningsresultat som
bidrar till ökad kunskap om vetenskapligt väl
underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. För verksamheten har
20 miljoner kronor beräknats årligen i budgetpropositionen för 2013 och regeringen kommer
att tillsätta en särskild utredare för att förbereda
och genomföra bildandet av en myndighet med
denna uppgift. Regeringens avsikt är att den nya
myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet
den 1 september 2014. Utredaren kommer bl.a.
att få i uppdrag att utarbeta en organisation för
myndigheten, varför det för närvarande är svårt
att bedöma antalet anställda vid den planerade
myndigheten.
Landsbygdsdepartementet
Regeringen lämnar inte några förslag i denna
budgetproposition som bedöms leda till några
större personalkonsekvenser vid myndigheter
inom
Landsbygdsdepartementets
ansvarsområde.
Miljödepartementet
Regeringen föreslår i denna proposition att
förvaltningsanslaget till Strålsäkerhetsmyndigheten ska öka med 2,4 miljoner kronor per år för
utökad tillsyn och tillsynsprövning i syfte att
vidmakthålla strålsäkerheten. Förslaget beräknas
innebära en ökning med en till två anställda vid
myndigheten.
Kemikalieinspektionens
förvaltningsanslag
föreslås öka med 17 miljoner kronor 2014,
25 miljoner kronor 2015 och 27 miljoner kronor
2016–2020 för att intensifiera och vidareutveckla
handlingsplanen för en giftfri vardag. Vilka
personalkonsekvenser detta leder till kan för
närvarande inte bedömas.
12

Näringsdepartementet
Ett nytt regelverk för EU:s sammanhållningspolitik kommer att gälla för perioden 2014–2020.
Tillväxtverket fick enligt regeringsbeslut i januari
2013 i uppdrag att förbereda uppgiften att vara
förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram. Tillväxtverket föreslås i denna
proposition få ett tillskott på 19 miljoner kronor
fr.o.m. 2014. Hur detta påverkar antalet anställda
är för närvarande svårt att bedöma.
Post- och telestyrelsens förvaltningsanslag
föreslås öka med 6 miljoner kronor fr.o.m. 2014.
Ökningen avser cirka fyra till fem anställda för
insatser inom funktionshindersområdet.
I syfte att förenkla och minska företagens
uppgiftslämnande föreslår regeringen att ett
uppgiftslämnarregister inrättas dit företagen kan
lämna sina uppgifter samlat och vid ett tillfälle.
Utredningen som ligger till grund för detta
förslag (dir. 2012:01), bedömer preliminärt att
cirka 10–20 personer berörs. Utredningens
slutbetänkande i november 2013 kommer att
specificera dessa uppskattningar.
Regeringen gör bedömningen att det
offentliga upphandlingsstödet behöver koncentreras, förbättras och förstärkas. I dag är
upphandlingsstödet utspritt på ett flertal
myndigheter, i huvudsak Konkurrensverket,
Kammarkollegiet, Vinnova och AB Svenska
Miljöstyrningsrådet. Regeringen avser att samla
det nuvarande stödet till vägledning och
information om offentlig upphandling, inklusive
innovationsupphandling i Konkurrensverket.
Dessutom bedömer regeringen att denna
verksamhet bör stärkas ytterligare, varför
Konkurrensverkets anslag från 2015 utökas
permanent med 35 miljoner kronor. Konsekvenserna för personalen av förändringarna är ännu
inte möjliga att överblicka.
Kulturdepartementet
Regeringen bedömer i denna proposition att
Statens kulturråd tillförs 15 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 för ett uppdrag att ta initiativ till,
samordna och följa upp läsfrämjande insatser av
nationellt strategiskt intresse. Denna förstärkning beräknas medföra en ökning av antalet
anställda med fyra till fem personer.
Regeringen föreslår i denna proposition att
Statens historiska museer tillförs 5 miljoner
kronor fr.o.m. 2014 för att fortsatt kunna
bedriva en kvalitativ verksamhet inom hela myn-
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dighetens verksamhetsområde. Detta bedöms
motsvara en ökning av antalet anställda med fyra
till sex personer.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget till Myndigheten för kulturanalys
förstärks med 3,6 miljoner kronor per år under
perioden 2014–2016 och därefter med 2,3 miljoner kronor årligen. Detta bedöms möjliggöra
en ökning med två anställda.
Regeringen föreslår i denna proposition att
språkvården inom Institutet för språk och folkminnen förstärks med ett tillskott på 3 miljoner
kronor årligen. Detta bedöms möjliggöra en
ökning med två anställda.
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringen föreslår i denna budgetproposition
ett antal satsningar i Arbetsförmedlingens
förvaltningsanslag för bland annat stärkta
förmedlingsinsatser till ungdomar samt administration av yrkesintroduktionsanställningar.
Samtidigt upphör tidigare tillfälliga förstärkningar av myndighetens resurser och till följd av
detta föreslås anslaget för 2014 bli 92 miljoner
kronor högre än 2013. Eventuella personalkonsekvenser är ännu svåra att förutse.

3.1 De anställda
Antalet statsanställda

År 2012 var 243 340 personer anställda i den
statliga sektorn, vilket är en ökning med drygt
4 200 sedan 2011. De statsanställda motsvarar
5,6 procent av samtliga sysselsatta på den
svenska arbetsmarknaden.
Av diagram 3.1 framgår utvecklingen av
antalet statsanställda under perioden 1995–2012,
uppdelat på kvinnor och män.
Diagram 3.1 Antalet statsanställda 1995–2012
Antal
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1995 1997 1999
Källa: Arbetsgivarverket

3. Personalstrukturen m.m. i staten
Ansvaret för den statliga arbetsgivarpolitiken har
till stor del delegerats till de statliga myndigheterna. Det innebär att myndigheterna, utifrån
sina uppgifter, har en betydande frihet vad gäller
bl.a. att utforma organisation, arbetsprocesser,
lönebildning och kompetensförsörjning.
För att regeringen ska kunna följa utvecklingen av kompetensförsörjningen redovisar
myndigheterna varje år sedan 1997 sin kompetensförsörjning till regeringen. Från och med
2003 sker denna redovisning i myndigheternas
årsredovisning.
Myndigheterna ska i sin kompetensförsörjning säkerställa att relevant kompetens finns för
att fullgöra de uppgifter som de är ålagda och för
att tillgodose sina behov på både kort och lång
sikt. Myndigheterna ska i sin strategiska kompetensförsörjning systematiskt analysera vilken
kompetens som behövs för att de ska klara sina
nuvarande och framtida uppgifter.

Totalt
Män
Kvinnor

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Fram till 2008 var det fler män än kvinnor
anställda i staten, men sedan 2009 är förhållandet
det omvända.
Uppföljningen av utvecklingen i staten redovisas fr.o.m. 2008 efter den internationella klassifikationen COFOG1. Vissa justeringar har
gjorts avseende några myndigheters COFOGtillhörighet.

1 COFOG (Classification of the functions of the government) syftar till
att redovisa sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål.
Arbetsgivarverket har anpassat indelningsgrunden.
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Tabell 3.2 Antalet anställda och andelen kvinnor och män i
procent 2011 och 2012 fördelade efter COFOG-grupper

Befattningsstruktur i staten

Grupper, antal resp. procent

Av tabell 3.3 framgår andelen kvinnor och män
fördelat på olika kompetenskategorier 2012.
Fördelningen överensstämmer i stort med 2011.

Kön

2011

2012

Allmän offentlig förvaltning
Kvinnor
Män

28 024
61
39

28 426
62
38

Försvar
Kvinnor
Män

25 164
21
79

25 767
20
80

Samhällsskydd och rättsskipning
Kvinnor
Män

50 517
47
53

50 752
47
53

Näringslivsfrågor m.m.1
Kvinnor
Män

24 253
47
53

24 471
48
52

2 644
59
41

2 637
60
40

Utbildning
Kvinnor
Män

73 879
54
46

73 646
54
46

Socialt skydd m.m.2
Kvinnor
Män

34 605
68
32

37 641
68
32

239 086
51
49

243 340
52
48

Fritidsverksamhet, kultur och religion
Kvinnor
Män

TOTALT
Kvinnor
Män

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Näringslivsfrågor, miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling.
2
Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård.

Som framgår av tabell 3.2 finns flest anställda
inom COFOG-gruppen Utbildning och minst
antal inom gruppen Fritidsverksamhet. I jämförelse med 2011 sker den största ökningen
inom Socialt skydd m.m. Störst ökning bland
enskilda myndigheter uppvisar Arbetsförmedlingen.

Tabell 3.3 Andelen kvinnor och män fördelat på olika
kompetenskategorier 2012
Procent
Totalt

varav kvinnor

varav män

63

7

37 2

2

Kärnkompetens

65

51

49

Stödkompetens3

25

60

40

3

38

62

Ledningskompetens

1

Oklassade

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Ledningskompetens: personal med formellt personalansvar som har till uppgift
att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, oavsett om
uppgifterna avser kärn- eller stödkompetens.
2
Kärnkompetens: personal med sakområdeskompetens inom myndighetens
verksamhetsområde.
3
Stödkompetens: personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens,
utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

Fortfarande återfinns fler män än kvinnor i
gruppen ledningskompetens. I gruppen stödkompetens har andelen kvinnor minskat med en
procentenhet. Från att 2011 ha varit en helt jämn
könsfördelning i gruppen kärnkompetens har
andelen kvinnor ökat med en procentenhet.
Bland oklassade befattningar har andelen
kvinnor minskat med två procentenheter.

3.2 Åldersstrukturen
Staten har en äldre personalstyrka än arbetsmarknaden i övrigt. År 2012 var medelåldern för
statligt anställda 45 år både för kvinnor och för
män.

Andelen visstidsanställda är oförändrad

En knapp femtedel av statens anställda har visstidsanställning och av dessa är det något fler
kvinnor än män. Andelen visstidsanställda är
oförändrad 2012 jämfört med 2011.
Andelen visstidsanställda skiljer sig åt mellan
olika myndigheter. År 2012, liksom tidigare år,
fanns den högsta andelen visstidsanställda inom
universitet och högskolor.

2 Vid en exkludering av anställda tillhörande ledningskompetens inom
Försvarsmakten uppgår andelen kvinnor på ledande befattningar i staten
2012 till 43,2 %. Se avsnitt 5, diagram 5.2.

14

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA

Diagram 3.2 Åldersstrukturen i staten och på arbetsmarknaden totalt 2012, andel fast anställda av de sysselsatta i
arbetskraften
35
Arbetsmarknaden total
30

Staten

25
20
15
10
5
0
15-34

35-44

45-54

55-65

66-74

Källa: Statistiska centralbyrån.

Att medelåldern för statsanställda är högre
förklaras till stor del av att utbildningsnivån i
statlig sektor är högre än på arbetsmarknaden i
övrigt, vilket innebär att de anställda i den yngsta
åldersgruppen är få.
Åldersfördelningen i staten 2012 överensstämmer i stort med 2011, dvs. 25 (27) procent
av de statsanställda var 55 år eller äldre och
23 (22) procent var yngre än 35 år.
På hela arbetsmarknaden var endast ca 21 procent 55 år eller äldre, medan ca 27 procent var
yngre än 35 år 3.

40 procent som avgick med pension efter att de
uppnått 65 års ålder. Under 2012 var det 44 procent av männen som tog ut sin pension efter 65
år medan 37 procent av kvinnorna gjorde det.
Samtidigt var det fler som avgick med pension
före 65 år. Bland kvinnorna var det 34,7 procent
som avgick före 65 år 2012, jämfört med
32,2 procent 2011. Bland männen var det
30,8 procent som avgick före 65 år jämfört med
27,6 procent 2011. Det är fler kvinnor än män
som nyttjar rätten till lägre pensionsålder enligt
övergångsbestämmelser. Det är även fler kvinnor
än män som gör s.k. förtida uttag av sin ålderspension.
Att såväl uttaget av pension före som efter 65
år ökar, innebär att allt färre avgår vid 65 år.
Totalt avgick 26,6 procent vid 65 år under 2012
jämfört med 29,7 under 2011. Bland männen var
det 24,5 procent och bland kvinnorna 28,5 procent som avgick vid 65 år, jämfört med 28,2 procent respektive 31,2 procent 2011.
Antalet statsanställda med månadslön och
som är 67 år eller äldre har fortsatt att öka, från
1 165 personer 2011 till 1 359 personer 2012.
Detta kan jämföras med 2002, då antalet
statsanställda med månadslön och som var 65 år
eller äldre uppgick till drygt 30 personer
Fördelningen efter kompetenskategori och
kön framgår av tabell 3.3.
Tabell 3.4 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter
kompetenskategori och kön 2012

Allt färre tar ut ålderspensionen vid 65 år

Antalet nybeviljade ålderspensioner till statsanställda ökade 2012 efter att ha minskat något
2011. Totalt uppgick antalet nybeviljade ålderspensioner under 2012 till 5 535 jämfört med
5 131 under 2011 och 5 441 under 2010 4. För
kvinnorna var ökningen 10,9 procent och för
männen 4,8 procent.
Under de senaste åren är trenden att fler väljer
att ta ut sin pension efter 65-årsmånaden. Under
2012 liksom 2011 och 2010 var det ungefär

Antal
Män

Kvinnor

Total

34

8

42

Kärnkompetens

641

287

928

Stödkompetens

84

125

209

Oklassad

144

36

180

Summa

903

456

1 359

Ledningskompetens

Källa: Arbetsgivarverket.

Jämfört med 2011 har antalet ökat inom kärnkompetens och bland oklassade. En minskning
har skett inom lednings- och stödkompetens.
Andelen kvinnor bland totala antalet uppgår till
34 procent, att jämföra med 33 procent 2011.

3 Data är insamlade under året och skattas för hela året. Populationen
skiljer sig något från den åldersstruktur som redovisas i diagram 5.6,
avsnitt. 5.3.2. Här redovisar Arbetsgivarverket läget per september 2012.
I Arbetsgivarverkets underlag ingår affärsverken. Dessa ingår inte i de
siffror avseende staten som Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar.
4 I antalet med nybeviljade ålderspensioner har inte de som har avgått

med pensionsersättning eller sjukpension inräknats.
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Medianåldern för statsanställdas pensionsavgångar

Tabell 3.5 Beviljade delpensioner 2011 och 2012
Antal

Medianåldern för de statsanställda som har gått i
pension 5 är fortsatt lika för kvinnor och män.

Delpensionens
omfattning

Diagram 3.3 Medianåldern för statsanställdas pensionsavgångar 1998–2012

40–49 procent

Ålder
66
65
64

Män

Män
2011

Kvinnor
2012

Män
2012

103

146

103

133

45

36

42

32

50 procent

21–39 procent

49

30

37

15

≤ 20 procent

590

458

566

435

Samtliga

787

670

748

615

Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Kvinnor

Som framgår av tabell 3.5 var det liksom tidigare
år fler män än kvinnor som under 2012 beviljades delpension med den högsta omfattningen
50 procent. Andelen kvinnor som beviljats
delpension med en lägre omfattning är fortsatt
större än andelen män.

63
62
61
60
59
58
1998
2000
2002
2004
Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Kvinnor
2011

2006

2008

2010

2012

Kvinnorna hade t.o.m. 2007 en högre medianålder vid pensionering än männen. Skillnaderna
jämnades ut under åren 2005–2007. Från 2008
och framåt har medianåldern varit 65 år både för
kvinnor och för män.

Tabell 3.6 Andelen nybeviljade respektive löpande
delpensioner hos anställda inom lednings-, stöd- och
kärnkompetens
Procent
Kompetenskategori

Nybeviljade delpensioner 2012

Löpande delpensioner
2012

4,5

2,2

Kärnkompetens

62,0

64,5

Stödkompetens

33,0

32,7

0,4

0,6

Ledningskompetens

Oklassade

Antalet nybeviljade delpensioner fortsätter att
minska

Under 2012 nybeviljades det sex procent färre
delpensioner enligt Avtal om delpension för
arbetstagare hos staten än under 2011. Den
totala andelen beviljade delpensioner av antal
aktiva 61 till 64 år har dock ökat något från
föregående år, totalt med 0,2 procentenheter
från 21,1 procent till 21,3 procent.
De första tre åren efter att avtalet om
delpension infördes 2003 var det fler män än
kvinnor som beviljades delpension. De senaste
sju åren är det fler kvinnor än män som beviljats
förmånen.

5 Här ingår ålderspension, pensionsersättning, särskild pensionsersättning och sjukpension.
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Källa: Statens tjänstepensionsverk.

Av tabell 3.6 framgår att delpension är vanligast
förekommande hos anställda inom kompetenskategorin Kärnkompetens och minst vanliga
inom Ledningskompetens.
Beviljade delpensioner står i relativ god
proportion till kompetenskategoriernas relativa
andel (se tabell 3.2).

3.3 Könsfördelningen
Jämn könsfördelning i staten

Staten är den sektor som har jämnast könsfördelning på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor
bland de anställda har ökat de senaste åren. År
2009 fanns det för första gången fler kvinnor än
män bland de statsanställda. År 2012 var andelen
kvinnor 51,6 procent, dvs. en ökning med
0,4 procentenheter från 2011.
Av tabell 3.1 framgår dock att könsfördelningen skiljer sig åt mellan COFOG-grupperna
och därmed också mellan myndigheter och
kompetenskategorier.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA

Andel kvinnor och män med chefsuppgifter

Andelen kvinnliga chefer har långsiktigt ökat i
staten. Totalt finns nu ca 5 600 kvinnliga chefer,
vilket motsvarar 37 procent av alla chefer att
jämföra med ca 3 400 år 2003.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt

Under 2012 anställde regeringen totalt 34 myndighetschefer, 18 var män och 16 var kvinnor.
Andelen kvinnor var 47 procent.
Bland myndighetscheferna var andelen
kvinnor 46,5 procent i september 2013, vilket
innebär en ökning med 1,4 procentenheter sedan
2012. Som en följd av förändringar i myndighetsstrukturen har det totala antalet myndighetschefer, som regeringen anställer, minskat från
204 år 2012 till 198 år 2013.
Tabell 3.7 Fördelningen den 6 september 2013 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal
Kvinnor

Män

Totalt

Generaldirektörer

45

56

101

Landshövdingar

13

8

21

Rektorer1

17

16

33

3

7

10

14

19

33

92

106

198

Överintendenter
Övriga titlar

2

Myndighetschefer totalt

3

1

Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag
från lärosätets styrelse.
2
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
3
Inklusive vikarierande myndighetschefer.

andelen i befolkningen. Ökningen bland
nyanställda är 2,5 procentenheter sedan 2011.
I och med att andelen individer med utländsk
bakgrund bland de nyanställda i staten, jämfört
med övriga arbetsmarknaden, ökar så ökar även
andelen anställda med utländsk bakgrund i staten
snabbare än bland det totala antalet förvärvsarbetande. Andelen i staten har ökat med
4,9 procentenheter under perioden 2003–2012.
Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska
arbetsmarknaden var ökningen 3,8 procentenheter mellan åren 2003–2011. Den senast
tillgängliga uppgiften om förvärvsarbetande är
från 2011 då 17,2 procent av de förvärvsarbetande hade utländsk bakgrund.
Könsfördelningen

Andelen kvinnor i statsförvaltningen med
utländsk bakgrund var 15,7 procent, och andelen
män var 14,6 procent 2012. Att andelen är lägre
bland män hänger samman med strukturen i de
tre mest mansdominerade verksamhetsinriktningarna, Försvar, Näringslivsfrågor m.m. samt
Samhällsskydd och rättsskipning. Inom dessa
verksamhetsinriktningar har knappt 6, 9
respektive 10 procent av de anställda utländsk
bakgrund. De låga andelarna kan till viss del förklaras av en skev könsfördelning och det krav på
svenskt medborgarskap som följer av lag bl.a.
lagen (1994:260) om offentlig anställning, förkortad LOA, eller av säkerhetsklassning som
gäller för vissa arbetsuppgifter inom dessa
verksamhetsinriktningar. Att en betydande andel
av verksamheterna bedrivs i regioner med få i
befolkningen med utländsk bakgrund kan också
ha betydelse.

3.4 Den etniska och kulturella mångfalden
Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter
att öka

Andelen anställda med utländsk bakgrund i
staten ökar stadigt och uppgick 2012 till
15,2 procent. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2011. Totalt 35 867 statsanställda har utländsk bakgrund. Bland de
nyanställda i staten har 23,9 procent utländsk
bakgrund, vilket är högre än andelen individer
med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande
på hela den svenska arbetsmarknaden och

Åldersstrukturen

Medelåldern är lägre bland personer med
utländsk bakgrund. Den totala andelen anställda
i åldrarna 25–34 år var 20,5 procent 2012, medan
andelen i gruppen anställda med utländsk bakgrund var 31,2 procent. Andelen äldre är generellt lägre bland anställda med utländsk bakgrund. Bland samtliga anställda 2012 var andelen
som var 55 år eller äldre 25,6 procent, men bland
anställda med utländsk bakgrund endast
17,3 procent.
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Var och på vilka kompetenskategorier inom staten
finns de anställda med utländsk bakgrund?

Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig
avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst
mellan storstadsområden och landsbygd. Utanför de tre storstadsområdena är andelen personer
med utländsk bakgrund lägre än genomsnittet.
Det gäller oavsett om jämförelsen görs för befolkningen, samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden eller statligt anställda. Högst andel med
utländsk bakgrund i staten finns i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö, där andelarna är 19,3, 18,6 respektive
19,4 procent.

Variation mellan COFOG-grupperna

Andelen anställda med utländsk bakgrund
varierar mellan olika delar av statsförvaltningen
då verksamhetens karaktär har betydelse.
Tabell 3.9 Andelen anställda med utländsk bakgrund
fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier
2012
Procent

Kompetenskategori
Totalt

Ledning

Kärn

Stöd

11,9

7,4

12,4

11,7

Försvar

5,7

3,6

5,9

5,4

Samhällsskydd och
rättsskipning

9,6

4,6

9,8

10,5

Näringslivsfrågor m.m.

8,9

7,0

9,1

8,7

Allmän offentlig förvaltning

Tabell 3.8 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2011 och
2012

Fritidsverksamhet, kultur och
religion

13,4

9,9

13,5

13,3

Procent

Utbildning

25,7

12,5

30,1

16,8

Socialt skydd m.m.

16,6

9,4

17,6

13,1

Totalt

15,2

6,9

17,0

12,0

Staten totalt

2011

2012

14,1

15,2

14,7

15,7

13,6

14,6

6,4

6,9

Kvinnor

7,6

8,4

Män

5,7

6,0

15,5

17,0

15,7
15,4

17,0
16,9

11,7
13,0
10,0

12,0
13,4
10,1

21,4

23,9

17,2

i.u.

22,4

23,0

1

Kvinnor
Män
Ledningskompetens

Kärnkompetens
Kvinnor
Män
Stödkompetens
Kvinnor
Män
Nyanställda i staten2
Förvärvsarbetande 20–64 år
Befolkningen 20–64 år4

3

Källa: Arbetsgivarverket.
1
Avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.
2
Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
3
Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka.
4
Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Anställda med utländsk bakgrund är något över
genomsnittet i kategorin kärnkompetens och
under genomsnittet i kategorierna lednings- och
stödkompetens.
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Källa: Arbetsgivarverket.
Anm. Uppgifterna i tabellen baseras på alla anställda med månadsavlönad
anställning hos samtliga Arbetsgivarverkets medlemmar. Timavlönade m.fl. ingår
inte.

Den högsta andelen anställda med utländsk
bakgrund, 25,7 procent, finns inom COFOGgruppen Utbildning. Det är också denna grupp
som har flest anställda i statlig sektor. Universitetens och högskolornas verksamhet karaktäriseras av internationellt samarbete inom både
forskning och utbildning och rekryteringar sker
ofta internationellt. Det förklarar den relativt
höga andelen anställda med utländsk bakgrund
inom gruppen. Även andelen nyanställda med
utländsk bakgrund är högst inom Utbildning,
40,2 procent 2012.
COFOG-gruppen Socialt skydd m.m. har
den näst högsta andelen anställda med utländsk
bakgrund, 16,6 procent. Övriga fem grupper har
andelar under genomsnittet på 15,2 procent.
Gemensamt för alla COFOG-grupper utom
Fritidsverksamhet, kultur och religion, är att
andelen anställda med utländsk bakgrund
successivt ökat varje år under perioden 2003–
2012.
Inom COFOG-gruppen Fritidsverksamhet,
kultur och religion ökar även andelen med utländsk bakgrund, men inte varje år. Det beror
delvis på att förändringarna inom denna, den
minsta, gruppen påverkas procentuellt mer även
av små förändringar i antalet anställda. Här finns
endast totalt cirka 2 800 anställda varav 370 med
utländsk bakgrund. Personalomsättningen är
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också relativt sett högst inom denna grupp.
Ökningen i staten som helhet mellan åren 2003
och 2012 var 4,9 procentenheter.
Den lägsta andelen anställda med utländsk
bakgrund finns inom COFOG-gruppen Försvar, där 5,7 procent av de anställda har utländsk
bakgrund. Inom både grupperna Försvar och
Näringslivsfrågor m.m., där affärsverken finns,
samt inom gruppen Samhällsskydd och rättsskipning, finns befattningar som förutsätter
svenskt medborgarskap. Detta krav kan antas
sänka andelen anställda med utländsk bakgrund
inom dessa COFOG-grupper. Inom gruppen
Försvar har endast 95 av 24 750 anställda annat
medborgarskap än svenskt, vilket motsvarar en
andel om 0,4 procent av de anställda. Inom
gruppen Samhällsskydd och rättsskipning är
motsvarande antal knappt 300 av 48 000 anställda, motsvarande 0,6 procent. Inom den största
gruppen Utbildning, som har 68 500 anställda,
har 10 300 personer utländskt medborgarskap,
vilket motsvarar en andel om 15,0 procent, att
jämföra med 5,2 procent i statsförvaltningen och
8,6 procent i befolkningen mellan 20–64 år.

Diagram 3.4 Personalrörlighet fördelad på kompetenskategorier och ålder 2011 och 2012
Procent
24
22
20

Ledningskompetens
Kärnkompetens
Stödkompetens

18,5

18
16

14,2

14
10,8 11,1

12
10
8

9,4 8,9
7,4
4,8

6

4,5

5,9 5,5

4

2,3

3,7 3,3

4,1

55-

Samtliga

2
0
-34

35-44

45-54

Källa: Arbetsgivarverket.

I likhet med tidigare år var rörligheten under
2012 totalt sett högre bland anställda under 35
år, för att sedan avta med stigande ålder.
Personalrörligheten var också högre inom
kompetenskategorierna kärn- och stödkompetens än inom kategorin ledningskompetens,
framför allt i den yngsta åldersgruppen. Skillnaderna i personalrörligheten mellan kvinnor
och män var marginella.

3.5 Personalrörligheten
Mellan september 2011 och september 2012
uppgick personalrörligheten6 i staten till 11 procent. Det innebär att rörligheten är oförändrad i
jämförelse med perioden september 2010 –
september 2011. Med personalrörlighet avses här
nyanställningar och avgångar vid myndigheterna
oavsett om det skett inom staten eller i förhållande till andra arbetsmarknadssektorer.

6 Personalrörlighet beräknas utifrån det lägsta av värdena för antalet
nyanställda respektive de som slutat i förhållande till det genomsnittliga
antalet anställda under året.

3.6 Uppsägningar i staten
När en statsanställd blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så
långt som möjligt förhindra att han eller hon blir
arbetslös. Detsamma gäller när någon till följd av
omlokalisering väljer att inte följa med till den
nya orten.
Trygghetsstiftelsen bildades av parterna på
den statliga arbetsmarknaden 1990 i samband
med att de enades om Trygghetsavtalet för
statligt anställda. Stiftelsens uppgift är att
administrera och genomföra de aktiviteter som
uttrycks i Trygghetsavtalet. Stödet till de
uppsagda är individinriktat och utgår ifrån
regeringens arbetslinje.
Sedan starten 1990 har det totala inflödet till
Trygghetsstiftelsen varit cirka 94 000 personer.
Under de senaste åren har trenden varit att
inflödet minskar. Vid en historisk jämförelse
ligger antalet personer som anmäls till
Trygghetsstiftelsen på en relativt låg nivå.
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Diagram 3.5 Totalt inflöde av uppsagda till
Trygghetsstiftelsen 1990–2012
Antal
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Män
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Källa: Trygghetsstiftelsen.
Kä
Källa:

Under 2012 uppgick antalet anmälda personer
till 2 202 personer, vilket är 49 fler än 2011. De
tidsbegränsat anställda var för andra året i rad i
majoritet bland nya kunder. Andelen var
52 procent 2012 och 55 procent 2011. De flesta
kom från universitet och högskolor.
År 2012 var det första året sedan 2005 som det
var en större andel män än kvinnor som
anmäldes till Trygghetsstiftelsen. Andelen män
som anmäldes uppgick till 51 procent och andelen kvinnor till 49 procent. Under 2011 uppgick andelen män till 47 procent och andelen
kvinnor till 53 procent. Snittåldern var oförändrad under 2012 och uppgick liksom för 2011 till
42 år.
De personer som är aktuella för stiftelsens
insatser är de som ännu inte fått en permanent
lösning av sin arbetssituation. Vid utgången av
2012 uppgick dessa totalt till 4 751 personer,
vilket enligt reviderade uppgifter från Trygghetsstiftelsen är något fler jämfört med slutet av
2011. Bland de personer som är aktuella för
stiftelsens insatser har hälften en tillfällig lösning
eller omfattas av en målinriktad åtgärd. De allra
flesta av dem har en tillfällig anställning. Andra
är på praktik, inskolning, utbildning eller håller
på att starta ett eget företag. Jämfört med 2011
är det färre som har ett tillfälligt arbete eller är
arbetslösa.
Under 2012 var det 2 300 personer som
lämnade Trygghetsstiftelsen, jämfört med 3 282
personer under 2011, enligt reviderade uppgifter
från stiftelsen. Av dem avskrevs 82 procent för
att de fick ett nytt arbete eller startade eget
företag jämfört med 70 procent 2011, Det var en
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lägre andel som gick i pension, 11 procent 2012
jämfört med 16 procent 2011.
Av de som lämnat en tillsvidareanställning
fick 78,3 procent under 2012 ett nytt arbete eller
en annan lösning före uppsägningstidens slut.
Motsvarande
uppgift
för
2011 var
80,1 procent. Av de personer som lämnat en
tidsbegränsad anställning fick 84,6 procent under
2012 en lösning inom nio månader från uppsägningen. Detta kan jämföras med 82,8 procent
för 2011.
Av de som fick ett nytt arbete anställdes
41 procent i den statliga sektorn, 16 procent i
den kommunala sektorn och 43 procent i den
privata sektorn. Tidigare år har det varit en högre
andel som har återanställts inom staten än som
anställts inom den privata sektorn.

3.7 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron vid statliga myndigheter

Enligt Statskontorets sammanställning av
sjukfrånvaron vid statliga myndigheter ökade
den totala sjukfrånvaron under 2012 från
2,9 procent till 3,0 procent av den tillgängliga
arbetstiden.
Diagram 3.6 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid,
totalt och uppdelat på kön och ålder 2011 och 2012
Procent
5,0
4,5
2011

4,0

2012

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Totalt

Kvinnor

Män

- 29 år

30-49 år

50- år

Källa: Statskontoret.

Under 2012 ökade sjukfrånvaron marginellt för
både kvinnor och män. Kvinnors sjukfrånvaro är
fortfarande nästan dubbelt så hög som männens,
4,0 procent jämfört med 2,1 procent.
Ökningen av sjukfrånvaron gäller för samtliga
åldersgrupper. För de som är yngre än 30 år var
ökningen 0,1 procentenheter, och både för de
som är 30 till 49 år gamla och de som är äldre än
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50 var ökningen 0,2 procentenheter. Frånvaron
för de som är yngre än 30 år har dock legat
stadigt kring 2 procent av arbetstiden under de
senaste åren.
När det gäller utvecklingen av långtidsfrånvaron, dvs. mer än 60 dagar, som en andel av
den totala sjukfrånvaron har de senaste årens
minskningar förbytts i en mindre ökning. Från
en utgångsnivå på 55 procent år 2008 har
långtidsfrånvarons andel stadigt minskat till
45,4 procent år 2011 men ökar marginellt till
45,6 procent år 2012.
Inom statens olika COFOG-grupper (se
avsnitt 3.1) ökade sjukfrånvaron 2012 från 2,9 till
3,0 procent. Den största ökningen skedde inom
området Samhällsskydd och rättskipning där
sjukfrånvaron ökade från med 0,4 procentenheter till 3,8 procent. Inom övriga sex
verksamhetsområden var ökningen 0,1 till
0,2 procentenheter. Högst sjukfrånvaro finns
inom området Socialt skydd och hälso- och
sjukvård, samt Samhällsskydd och rättskipning,
där sjukfrånvaron 2012 uppgick till 4,9 respektive 3,8 procent. Lägst sjukfrånvaro har områdena Försvar och Utbildning, där sjukfrånvaron
under 2012 uppgick till 1,7 respektive 2,1 procent. Inom områdena Allmän förvaltning,
Näringslivsfrågor m.m. och Fritidsverksamhet
m.m. var sjukfrånvaron 2,9 till 3,0 procent under
2012.
Att myndigheter inom verksamhetsområde
Försvar hade den lägsta totala sjukfrånvaron och
de inom Socialt skydd inklusive hälso- och
sjukvård hade den högsta återspeglar verksamhetsområdenas könsfördelning, då sjukfrånvaron
för kvinnor var betydligt högre än för män. På
försvarsmyndigheterna var andelen män
80 procent och inom det sociala området var
andelen kvinnor 69 procent. I verksamhetsområdet Utbildning hade kvinnor lägst
sjukfrånvaro av de jämförda grupperna
(2,8 procent), medan männens sjukfrånvaro
(1,2 procent) var lägst av alla grupper. Då
andelen kvinnor inom utbildningsområdet var
hög blev dock den totala sjukfrånvaron för
området högre än inom Försvar.
År 2012 hade 90 myndigheter oförändrad eller
minskad sjukfrånvaro, medan 112 myndigheter
hade ökad sjukfrånvaro jämfört med 2011.
Sjukfrånvaron minskade i störst utsträckning
bland de små myndigheterna (de med mindre än
50 årsarbetskrafter). I 26 av de 39 små myndigheterna, dvs. 67 procent, minskade sjukfrånva-

ron jämfört med 2011. Bland de medelstora
myndigheterna (de med 50–999 årsarbetskrafter)
hade 79 av totalt 128, dvs. 62 procent, minskad
sjukfrånvaro 2012 jämfört med 2011. Av de stora
myndigheterna (de med 1 000 årsarbetskrafter
eller fler) hade 21 av 35, dvs. 60 procent, ökad
sjukfrånvaro. Detta innebär en betydande
avvikelse från de föregående årens mest
dominerande trend, där det oftast har varit bland
de stora myndigheterna som sjukfrånvaron
minskat. Under t.ex. år 2010 var det 78 procent
av de stora myndigheterna (25 av 32) som hade
minskad eller oförändrad sjukfrånvaro sedan år
2009, jämfört med 51 respektive 53 procent av
de små och medelstora myndigheterna
Sjukfrånvaron i staten jämfört med andra sektorer

I Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar jämförs sjukfrånvaron mellan
olika arbetsmarknadssektorer. Eftersom definitioner och mätmetoder är helt olika mellan sjukfrånvarouppgifterna i myndigheternas årsredovisningar som Statskontoret sammanställer
och SCB:s arbetskraftsundersökningar, är dessa
siffror inte jämförbara med de som visas i
diagrammet nedan.
Diagram 3.7 Sjukfrånvaro 1990–2012 enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar
Procent
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Källa: Arbetsgivarverket

Enligt
SCB:s
arbetskraftsundersökningar
minskade sjukfrånvaron i staten 2012 med
0,1 procentenheter till 2,2 procent. Sjukfrånvaron bland anställda på arbetsmarknaden
sammantaget ökade i stället med 0,2 procentenheter till 3,3 procent.
SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att
sjukfrånvaron under de senaste drygt 20 åren
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varit lägre i staten än i de andra sektorerna. Att
statsanställda i snitt är mindre sjuka än andra
hänger samman med att staten har en större
andel anställda med tjänstemannayrken än de
andra arbetsmarknadssektorerna. Om man
skulle jämföra enbart tjänstemannagrupper inom
de olika sektorerna med varandra skulle skillnaderna bli mindre. Samtliga sektorer följer
samma trend, dock nådde sjukfrånvaron inom
staten, inte ens under åren i början av 2000-talet,
upp till mer än lite drygt fyra procent.

3.8 Lönenivåerna och lönebildningen
Lönenivåer i staten

I diagram 3.8 redovisas den genomsnittliga
månadslönen
för
olika
sektorer
på
arbetsmarknaden 2012.
Diagram 3.8 Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på
arbetsmarknaden 2012
Kronor
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Antalet statsanställda med nybeviljad sjukpension, enligt det statliga tjänstepensionsavtalet
PA 03, har minskat varje år från 2007 till 2011.
Under 2012 har dock det totala antalet
nybeviljade förmåner ökat, men ligger fortsatt på
en låg nivå.
Tabell 3.10 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2011 och 2012
Antal

Tillfällig sjukpension

2011
Kvinnor

2011
Män

2012
Kvinnor

2012
Män

68
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Landsting

Källa: Statistiska centralbyrån.

Den genomsnittliga månadslönen i staten uppgick till 32 500 kronor. Medellönen på arbetsmarknaden totalt var 29 800 kronor 7.

< 100 procent
Tillfällig sjukpension

Löneutvecklingen i staten

100 procent
Sjukpension
Totalt

Källa: Statens tjänstepensionsverk
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.

Av de statsanställda som 2011 beviljades sjukpension eller tillfällig sjukpension på heltid var
66 procent kvinnor och 34 procent män. Det
innebar att skillnaderna mellan könen ökade med
fem procentenheter jämfört med 2011. Även när
det gäller partiella tillfälliga sjukpensioner ökade
skillnaderna mellan könen, då andelen kvinnor
ökade från 67 till 69 procent och andelen män
minskade från 33 till 31 procent.
För 2012 sjönk medianåldern för kvinnor som
beviljades en sjukpensionsförmån från 57 år och
3 månader till 56 år och 9 månader. Medianåldern höjdes något för män, från 58 år och
9 månader till 59 år och 4 månader.

Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart
avtal på statens vägnar med de fackliga parterna
Offentliganställdas Förhandlingsråds förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet
sammantagna (OFR/S, P, O), Sveriges Akademikers Centralorganisation Staten (Saco-S) samt
Facket för service och kommunikation (SEKO).
Gällande ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet gäller
fr.o.m. den 1 oktober 2010 tills vidare med SacoS (RALS 2010-T). Avtalen med OFR/S, P, O
och med SEKO gäller t.o.m. den 30 september
2013 (RALS 2012–2013).
Arbetsgivarverket har tagit fram uppgifter om
den kollektiva löneutvecklingen 1997–2012
kopplat till årstakt, se tabell 3.10.

7Alla tjänsters heltidslöner summeras och divideras med antalet tjänster.
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Tabell 3.11 Nominell och real löneutveckling i statlig
sektor, 1997–2012

Diagram 3.9 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2012

Procent

Index 1994=100

Statistikperiod
sept–sept

Avtalsperiod för
centrala avtal

2

Löneutv.
årstakt

Förändring
i KPI1

Real
löneutv.
i årstakt

1997–1998

RALS 1998–2001

3,8

-0,1

3,9

1998–1999

RALS 1998–2001

3,8

0,4

3,4

1999–2000

RALS 1998–2001

3,8

1,0

2,8

2000–2001

RALS 2001

4,2

2,5

1,7

2001–2002

RALS 2002–2004

3,8

2,1

1,7

2002–2003

RALS 2002–2004

3,6

1,9

1,7

2003–2004

RALS 2002–2004

3,4

0,4

3,0

2004–2005

RALS 2004–2007

3,1

0,4

2,7

2005–2006

RALS 2004–2007

3,2

1,4

1,8

2006–2007

RALS 2004–2007

3,2

2,2

1,0

2007–2008

RALS 2007–2010

3,7

3,5

0,2

2008–2009

RALS 2007–2010

3,4

-0,3

3,7

2009–2010

RALS 2007–2010

4,1

1,3

2,8

2010–2011

RALS 2010–2012/
RALS–T

2,9 8

2,6

0,3 9

2011–12

RALS 2010–2012/
RALS–T

2,3

0,9

1,4

3,5

1,4

2,1
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Källa: Statistiska centralbyrån.
Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Mellan 1994 och 2012 uppgick löneutvecklingen
inom landstingen till 101,3 procent, inom den
statliga sektorn till 97,0 procent och inom den
privata sektorn till 94,9 procent. Under samma
period var löneutvecklingen inom den kommunala sektorn 75,9 procent.

1997–2012
Källa: Arbetsgivarverket.
1
Förändringen är beräknad som förändring i årsmedeltal.
2
RALS: Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten.

Utvecklingen av genomsnittliga löner

Löneutvecklingstakten inom det statliga
området har förhållandevis väl följt utvecklingen
på arbetsmarknaden i övrigt, enligt jämförande
statistik från tiden efter ramanslagsreformen.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män i staten ska minska. Som
underlag för uppföljningen används partsgemensam statlig förhandlingsstatistik.
I september 2012 var statsanställda kvinnors
genomsnittslön totalt sett 10,3 procent lägre än
statsanställda mäns genomsnittslön (se diagram
3.10). År 2011 var motsvarande löneskillnad
10,9 procent. Skillnaden har minskat successivt
och trenden mot en minskad löneskillnad
fortsatt.

8 Siffran korrigerad p.g.a. ytterligare inkommet utfall.
9 Konsekvenskorrigerad siffra.
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Diagram 3.10 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2003-2012
Procent
18,0
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16,3
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14,3 13,8
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6,0

Myndighet
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2,0
0,0
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Källa: Arbetsgivarverket

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer.
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler
kvinnor än män arbetar deltid, arbetets svårighetsgrad och innehåll samt att fler män än
kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att
arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika
myndigheter. Det finns också skillnader när det
gäller utbildning, erfarenhet och i vilken region
den anställde arbetar.
Den s.k. oförklarade löneskillnaden

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k.
oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns
tillgänglig i den partsgemensamma statistiken,
uppgick i september 2012 till ca 1,2 procent, dvs.
samma nivå som 2011. År 2003 var den som
högst och uppgick då till 2,0 procent.
Förklaringsfaktorer

Som framgår av diagram 3.10 är det två faktorer
som tillsammans står för hälften av den totala
löneskillnaden mellan kvinnor och män. Dessa
två viktigaste förklaringar är att kvinnor jämfört
med män oftare innehar befattningar med en

lägre grupperingsnivå 10 och att kvinnor i större
utsträckning än män arbetar deltid. Skillnader i
grupperingsnivå är 2012 fortfarande den
viktigaste förklaringsfaktorn, även om den har
minskat marginellt (0,2 procentenheter) i
betydelse med den ökade andelen chefer på låga
grupperingsnivåer främst bland män. Arbetsinnehåll har tagit över en del av förklaringsvärdet
(plus 0,3 procentenheter i förhållande till 2011).
År 2012 var det knappt 17 procent av kvinnorna
som arbetade deltid (knappt 18 procent 2011)
medan motsvarande andel för männen var
8,1 procent (8,5 procent 2011).
Bland samtliga statsanställda har 93 procent av
kvinnorna en heltidsanställning att jämföra med
94 procent för männen.
Genomsnittslöner

Inom chefskollektivet hos Arbetsgivarverkets
medlemmar har löneskillnaderna mellan kvinnor
och män varierat under den studerade perioden.
Mellan 2004 och 2012 ökade snittlönen för
kvinnliga chefer från 38 034 till 48 728 kronor
per månad, medan snittlönen för manliga chefer
ökade från 39 434 till 46 906 kronor. År 2004 var
genomsnittslönen 3,6 procent högre för manliga
chefer än för kvinnliga. För 2012 visar statistiken
att genomsnittslönen för kvinnliga chefer är
3,9 procent högre än för manliga. Den nya
organisationen inom Försvarsmakten, där personalansvaret delegerats till ca 1 600 i huvudsak
manliga befäl i insatsorganisationen 2010, ger
härvid genomslag.
Genomsnittlig löneutveckling

Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt
under statistikperioden september 2010 till
september 2012 har varit högre för de kvinnliga
cheferna än för de manliga. Den uppgår till
5,0 procent för de kvinnliga och 4,3 procent för
de manliga cheferna i staten. Denna beräkning
gäller endast identiska individer, de som varit

10 Grupperingsnivåerna i BESTA, Befattningsgruppering för statistik,
anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den
självständighet, de kunskaper och erfarenheter som deras utförande
förutsätter.
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anställda på samma myndighet under hela
mätperioden.
Partsgemensamt arbete

Parterna har ett gemensamt ansvar för att
utjämna och förhindra skillnader i löner och
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och
män som utför arbete som är att betrakta som
lika eller likvärdigt. Parterna ska också främja alla
medarbetares lika möjligheter att på sakliga
grunder påverka sin löneutveckling.

Det metodstöd, BESTA-vägen, som utvecklats i
syfte att stödja lokala parters arbete med att
säkerställa att det inte föreligger osakliga
löneskillnader implementeras fortlöpande.
I nu aktuella avtal har centrala parter
diskuterat behov av fortsatt stöd till lokala parter
vad gäller hanteringen och utvecklingen av den
lokala lönebildningen. Detta arbete innefattar
bl.a. implementeringen och framtida förvaltning
av nämnda metodstöd.
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Myndighetschefer per den 6 september 2013
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över myndighetschefer som lyder omedelbart under
regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Sammanställningen redovisar förhållandena
per den 6 september 2013 11.
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket

Titel
GD
Ordförande
Ordförande
GD vik.
GD

Efternamn
Odenberg
Ahnmé Kågerman
Lilja Hansson
Olsson
Sjöberg

Förnamn
Mikael
Britta
Cathrine
Clas
Mikael

Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten

Barnombudsman
Rektor
GD
GD
GD
GD

Malmberg
Hederstierna
Bränström
Valik
Wennerström
Öster

Fredrik
Anders
Annika
Janna
Erik
Annika

Centrala studiestödsnämnden

GD

Gellerbrant Hagberg Christina

Dans- och cirkushögskolan
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket

Rektor
GD
Ombudsman
GD

Lilja
Svahn Starrsjö
Broberg
Thorblad

Efva
Kristina
Agneta
Barbro

Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden

GD
GD
GD
GD
GD

Fröjelin
Wikström
Falemo
Vadasz-Nilsson
Apelman

Eva
Mats
Elisabet
Anne
Karin

Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS)
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsexportmyndigheten
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen

Ordförande
GD
Kanslichef
GD

Westberg
Andersson
Sonnegård
Söder

Eva
Martin
Joakim
Sven-Eric

GD
GD
Överintendent
GD
GD vik.
GD
Rektor
ÖB
Ordförande

Petersson
Karlström
Franck
Erixon
Malm
Hammarström
Enmark
Göranson
Viksten

Ingrid
Urban
Eskil
Lena
Christina
Ulf
Romulo
Sverker
Runar

11 På grund av särskilda bestämmelser ingår inte Arbetsgivarverket och Regeringskansliet i sammanställningen.
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Myndighet
Försäkringskassan

Titel
GD

Efternamn
Eliasson

Förnamn
Dan

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

Rektor
Rektor

Henriksson-Larsén
Fredman

Karin
Pam

Havs- och vattenmyndigheten
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst

GD
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Risinger
Hilliges
Brorström
Johansson
Alexandersson
Karlsson
Resic
Norén

Björn
Marita
Björn
Maj-Britt
Mikael
Sigbritt
Sanimir
Kerstin

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen

GD vik
GD
GD
GD

Wandemo
Molander
Ahlström
Hulth Backlund

Gunilla
Per
Christer
Gunilla

GD
Föreståndare
GD

Åslund
Eliasson
Johansson-Lind

Olof
Lars
Ingrid

Justitiekanslern

JK

Skarhed

Anna

Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen

GD
Rektor
Rektor
GD
GD
GD
GD
Rektor
GD och KO
GD
Rikskronofogde
Riksbibliotekarie
Rektor
Rektor
Rektor
GD

Ljungh
Bergenheim
Hamsten
Cromnier
Johansson
Dillén
Sjöblom
Lantz
Larsson
Öberg
Adler Liedström
Herdenberg
Wrange
Rydinger Alin
Gudmundson
Melin

Claes
Åsa
Anders
Nina
Lena
Mats
Dan
Maria
Gunnar
Nils
Eva
Gunilla
Måns
Cecilia
Peter
Judith

Lantmäteriet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Livrustkammaren och Skokloster slott
med Stiftelsen Hallwylska palatset
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet

GD
Rektor
Rektor

Kjellson
Dannetun
Hwang

Bengt
Helen
Stephen

Överintendent
GD
GD
GD vik.
Rektor

Hagberg
Orustfjord
Hallstedt
Larsson
Sterte

Magnus
Stig
Håkan
Mikael
Johan
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Myndighet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

Titel
Rektor
GD
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding

Efternamn
Eriksson
Åkerman
Andnor Bylund
Norrfalk
Schelin Seidegård
Holmberg
Lövdén
Bohlin
Akhtarzand
Carlsson
Alsér
Österberg
Pålsson
Heister
Hagberg
Egardt
Johansson
Andersson
Källstrand
Skogö
Bäckström
Frebran
Nilsson

Förnamn
Per
Christina
Berit
Maria
Cecilia
Barbro
Lars-Erik
Britt
Minoo
Stefan
Kristina
Sven-Erik
Margareta
Chris
Liselott
Peter
Kenneth
Magdalena
Bo
Ingemar
Lars
Rose-Marie
Elisabeth

Malmö högskola
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola

Rektor
Ordförande
GD
GD
Rektor
Överintendent

Bengtsson
Carlson
Stråth
Danielsson
Söderholm
Birnbaum

Stefan
Per
Claes
Anders
Anders
Daniel

GD
GD
Direktör
GD
GD
GD

Älfvåg
Camving
Frykholm
Larsson
Lindberg
Esaiasson

Carl
Meit
Clas-Uno
Magnus
Helena
Roland

GD
Direktör
GD vik.
Rektor

Hjalmarsson
Lennartsson
Blom
Röding

Dan
Fredrik
Johan
Karin

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet

Överintendent
Överintendent
GD
Direktör

Arell
Westerberg
Ågren
Soiri

Berndt
Jan Olov
Maria
Iina

Operahögskolan i Stockholm

Rektor

Aspegren

Magnus
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Myndighet
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Presstödsnämnden

Titel
GD
Ordförande
GD
Föreståndare
GD
Kanslichef

Efternamn
Ås Sivborg
Strömberg
Westling Palm
Dahlbäck
Marby
Finnström

Förnamn
Susanne
Peter
Katrin
Björn
Göran
Åsa

Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet)
Rättsmedicinalverket

Direktör
Riksantikvarie
Riksarkivarie
Riksgäldsdirektör
Rikspolischef
GD
GD

Wickström
Amréus
Jordell
Lindblad
Svenson
Forssell
Norberg

Anita
Lars
Björn
Hans
Bengt
Staffan
Olle

GD
GD

Lindh
Zelmin Ekenhem

Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens medieråd
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens servicecenter
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms dramatiska högskola

GD
GD
GD
GD
GD
GD
Direktör
Överintendent
GD
GD vik.
GD
Överintendent
GD
GD
Överintendent
GD
GD
Direktör
GD
Överintendent
Direktör
Överintendent
GD
GD
GD
GD
GD
Ordförande
GD
GD
GD
GD
Rektor

Zetterdahl
Hansson
Stridsman
Carlson
Holm
Bååth
Rosén
Rahoult
Brandsma
Andersson
Wamala
Bengtsson
Karlsson
Ytterberg
Jansén
Ehliasson
Denneberg
Malm
Johansson
Olsson
Thorslund
Houby-Nielsen
Westerberg
Pålsson
Begler
Ekström
Nykvist
Ståhl
Mattsson
Bjelfvenstam
Lundgren
Gustafsson
Gyberg

Åsa
Erna
AnnCatrine
Ingemar
Monika
Johan
Lars-Erik
Greger
Måns
Lena
Erik
Bo
Sarah
Staffan
Åsa-Britt
Hans
Maria
Kent
Leif
Magdalena
Kennet
Robert
Ewa
Sanne
Stina
Thomas
Ann-Marie
Anna
Ann-Christin
Kurt
Jens
Jonas
Stefan
Yvonne
Bo-Erik
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Myndighet
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)
Svenska institutet
Svenska institutet för Europapolitiska studier
(Sieps)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI)
Säkerhetspolisen
Södertörns högskola

Titel
Rektor
GD

Efternamn
Förnamn
Söderbergh Widding Astrid
Persson
Mats

GD

Strömbäck

Peter

GD
GD

Petri Gornitzka
Rembe

Charlotte
Annika

Direktör
GD
Rektor

Stellinger
Magnusson
Sennerby Forsse

Anna
Jan
Lisa

GD
GD
Rektor

Häll Eriksson
Thornberg
von Wright

Lena
Anders
Moira

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Generaltulldirektör

Wallström
Nordlöf
Lind
Ågren
Saxton
Malm
Widlert
Mattsson

Sofia
Gunilla
Jan-Olof
Birgitta
Brita
Gunnar
Staffan
Therese

Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet

Rektor
GD
GD
Universitetskansler
Rektor

Gustafsson
Bah Kuhnke
Melin
Haikola
Åkesson

Lena
Alice
Ulf
Lars
Eva

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet

GD
GD

Brogren
Millnert

Charlotte
Mille

Åklagarmyndigheten

Riksåklagare

Perklev

Anders

Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd

Rektor
Direktör vik.

Schollin
Dalman

Jens
Robert
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Ordförande i styrelsemyndigheter per den 1 september 2013
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över ordförandena i de myndigheter som leds av en
styrelse. Sammanställningen redovisar förhållandena per den 1 september 2013.
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
AP-fonden Första
AP-fonden Andra
AP-fonden Tredje
AP-fonden Fjärde
AP-fonden Sjätte
AP-fonden Sjunde
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket

Titel
Landshövding
GD
VD
F.d. statsråd
Direktör
Civilekonom
Landshövding
VD
GD

Efternamn
Källstrand
Karlström
Arwidson
Nuder
Caneman
Lindsö
Källstrand
Johansson
Eliasson

Förnamn
Bo
Urban
Marie S.
Pär
Monica
Ebba
Bo
Christina
Dan

Blekinge tekniska högskola

Konsult

Örn

Peter

Dans- och cirkushögskolan

F.d. rektor

Stark

Agneta

Exportkreditnämnden

VD

Roxendal

Jan

Finansinspektionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan

F.d. statsråd
Executive boardmember
VD
Landshövding

Westerberg
Ställdal
Nilsson
Egardt

Bengt
Ewa
Sven-Christer
Peter

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

F.d. landshövding
Landshövding

Eriksson
Schelin Seidegård

Björn
Cecilia

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst

Direktör
F.d. regionråd
F.d. GD
F.d. generaltulldirektör
Docent
F.d. riksgäldsdirektör
F.d. landshövding

Samuelsson
Andersson
Sjöstrand
Starrin
Wass
Lundgren
Eriksson

Peter
Roland
Mats
Karin
Urban
Bo
Eva

Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack

Larsson
Leijonborg
Jacobsson

Gunnar
Lars
Kerstin

Konstnärsnämnden
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan

GD
F.d. statsråd
Bitr. universitetsdirektör
Chefredaktör
Kulturdirektör
F.d. förbundsdirektör
VD

Kindstrand
Svedberg
Carlsson
Ekholm

Gunilla
Berit
Sture
Börje

Lantmäteriet
Linköpings universitet

F.d. GD
GD

Sandebring
Ekström

Hans
Anna
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Myndighet
Linnéuniversitetet
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket

Titel
Professor
Chefsjurist
F.d. VD
Ordförande
F.d. EU-kommissionär
Docent

Efternamn
Brändström
Håkansson
Olson
Nordmark
Wallström
Hulter Åsberg

Förnamn
Dan
Per
Jan
Eva
Margot
Kerstin

Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för vårdanalys
Mälardalens högskola

VD
Bankdirektör
F.d. riksrevisor
F.d. VD

Fransson
Nygårds
Lindström
Caesar

Gun-Britt
Peter
Eva
Madeleine

Operahögskolan i Stockholm

F.d. finansborgarråd

Axén Olin

Kristina

Post- och telestyrelsen
Pensionsmyndigheten

Civilekonom
F.d. landshövding

Hedén
Könberg

Åke
Bo

Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen

F.d. kanslichef
Landshövding

Nilsson
Egardt

Ove
Peter

Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens kulturråd
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Stockholms dramatiska högskola
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola

Egen företagare
VD
Direktör
F.d. VD
F.d. VD
F.d. riksgäldsdirektör
VD
F.d. GD
Justitieråd
F.d. GD
F.d. GD
Landshövding

Sundling
Söderberg
Alvemur
Brunnberg
Böhlin
Lundgren
Löfsjögård
Wigzell
Calissendorf
Sjöstrand
Andersson
Akhtarzand

Jan
Lena
Christer
Kerstin
Birgitta
Bo
Malin
Kerstin
Kerstin
Mats
Inger
Minoo

Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen

Landshövding
Direktör
F.d. GD
Kommunalråd

Heister
Lindencrona
Sjöstrand
Gunnarsson

Chris
Eva
Mats
Carola

Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet

VD
F.d. universitetsdirektör
Docent

Boman
Rehnqvist
Lemne

Per
P-O
Carola

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet

Direktör
Styrelseordförande

Johansson
Anell

Hasse
Lars

Örebro universitet

F.d. GD

Sandebring

Hans

37

Skatt, tull och
exekution

3

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

Förslag till statens budget för 2014

Skatt, tull och exekution
Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 5

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ........................................................... 7
2.1
Omfattning .............................................................................................. 7
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................... 7
2.3
Mål för utgiftsområdet ........................................................................... 8
2.4
Resultatredovisning ................................................................................ 9
2.4.1
Analys och slutsatser .............................................................................. 9
2.5
Politikens inriktning ............................................................................... 9

3

Skatt....................................................................................................................... 11
3.1
Mål ......................................................................................................... 11
3.2
Resultatredovisning .............................................................................. 11
3.2.1
Analys och slutsatser ............................................................................ 14
3.3
Politikens inriktning ............................................................................. 14
3.4
Budgetförslag ........................................................................................ 15
3.4.1
1:1 Skatteverket ..................................................................................... 15

4

Tull ......................................................................................................................... 17
4.1
Mål ......................................................................................................... 17
4.2
Resultatredovisning .............................................................................. 17
4.2.1
Analys och slutsatser ............................................................................ 20
4.3
Politikens inriktning ............................................................................. 21
4.4
Budgetförslag ........................................................................................ 21
4.4.1
1:3 Tullverket ........................................................................................ 21

5

Exekution .............................................................................................................. 23
5.1
Mål ......................................................................................................... 23
5.2
Resultatredovisning .............................................................................. 23
5.2.1
Analys och slutsatser ............................................................................ 25
5.3
Politikens inriktning ............................................................................. 26
5.4
Budgetförslag ........................................................................................ 26
5.4.1
1:2 Kronofogdemyndigheten ............................................................... 26

3

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

Tabellförteckning
Anslagsbelopp.................................................................................................................... 5
2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ......................... 7
2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och
exekution ................................................................................................................. 8
2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och
exekution ................................................................................................................. 8
3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket.......................................................................... 15
3.2 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket .............................................................. 15
3.3 Uppdragsverksamhet Skatteverket .......................................................................... 15
3.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1 Skatteverket................................. 15
4.1 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket.............................................................................. 21
4.2 Offentligrättslig verksamhet Tullverket................................................................... 21
4.3 Uppdragsverksamhet Tullverket .............................................................................. 21
4.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:3 Tullverket..................................... 22
5.1 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten .................................................... 26
5.2 Offentligrättslig verksamhet Kronofogdemyndigheten ......................................... 26
5.3 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten ..................................................... 26
5.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2 Kronofogdemyndigheten ........... 26

4

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 3 Skatt, tull och
exekution enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

Summa

7 042 240
1 796 653
1 676 630
10 515 523
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2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution omfattar huvuduppgifterna beskattning, uppbörd av
skatt, tull och avgifter samt verkställighet och
indrivning av skatter och avgifter. Nära knutet
till och starkt integrerade finns verksamheter
med andra syften som antingen följer av eller
direkt stödjer arbetet med huvuduppgifterna
exempelvis folkbokföring, id-kort, fastighetstaxering, bouppteckningar, gränsskydd och
verkställighet av enskildas betalningsanspråk.
Inom skatte-, tull- och exekutionsområdet
bedrivs även brottsbekämpning.

2.2

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket är förvaltningsmyndigheter för
respektive huvuduppgift. Kustbevakningen
bedriver viss verksamhet inom utgiftsområdet
genom att medverka i övervaknings- och
kontrollverksamheten och ansvara för tullkontrollen till sjöss.

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor
Budget
2013 1

1:1 Skatteverket

6 911

6 969

6 973

7 042

7 136

7 260

7 423

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 743

1 756

1 753

1 797

1 820

1 850

1 890

1:3 Tullverket

1 619

1 629

1 629

1 677

1 693

1 740

1 771

10 272

10 353

10 355

10 516

10 649

10 850

11 083

Totalt för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
1

Prognos
2013

Förslag
2014

Utfall
2012

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

10 223

10 223

10 223

10 223

286

425

608

849

6

1

19

11

1

1

1

1

10 516

10 649

10 850

11 083

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt3
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

I budgetpropositionen för 2013 beräknades
utgiftsområdet att öka med 225 miljoner kronor
mellan 2013 och 2014. Nu föreslås utgiftsområdet öka med 293 miljoner kronor. Huvudanledningen är pris- och löneomräkningen som
för 2014 blev 286 miljoner kronor, 51 miljoner
kronor högre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2013.
En ny unionstullkodex (UCC) inom EU
innebär genomgripande förändringar för Tullverket. Myndigheten behöver enligt en EUgemensam tidplan utarbeta nya effektiva arbetsprocesser, bygga nya it-system och samtidigt
byta ut det gamla tulldatasystemet. Det är en
tidspressad och tvingande systemutveckling som
måste starta redan innevarande år och medför
därför behov av ytterligare medel. Tullverkets
tillförs engångsvis 10 miljoner kronor på höständringsbudgeten. Dessutom ökas myndighetens anslag tillfälligtvis med 16 miljoner
kronor 2014, 16 miljoner kronor 2015, 34 miljoner kronor 2016 och 26 miljoner kronor 2017.
Med anledning av att regeringen föreslår och
aviserar många nya och förändrade skatteregler
som avses träda i kraft inom kort behöver
Skatteverket redan 2013 anpassa sin verksamhet.
Skatteverket behöver ta fram nya it-system,
utbilda personal och förbereda informationsinsatser för dessa åtgärder men även säkerställa
möjligheten att bedriva verksamheten i övrigt.
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Skatteverkets anslag ökas därför på höständringsbudgeten med 120 miljoner kronor.
Vidare minskas utgiftsområdet planenligt
fr.o.m. 2014 när engångsvisa medel upphör.
Skatteverkets anslag minskas med 8 respektive
2,2 miljoner kronor då de tillfälliga medlen för
arbetet med förbättrad ärendehantering för
stärkt rättssäkerhet samt införandet av EU:s
direktiv om sanktioner mot arbetsgivare upphör.
Under posten övrigt minskas utgiftsområdet
med 14,8 miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.
Minskningen fördelas proportionellt med
9,9 miljoner kronor för Skatteverket, 2,5 miljoner kronor för Kronofogdemyndigheten och
2,4 miljoner kronor för Tullverket. Slutligen,
under samma post, tillförs Skatteverket respektive Tullverket planenligt 15,4 respektive 0,5 miljoner kronor för 2009-års effekter av kostnadsmässig avräkning.
Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader2
Investeringar3
Summa ramnivå

86
10 410
20
10 516

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Utgiftsområdets utgifter utgörs i huvudsak av
verksamhetsutgifter.

2.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till
ett väl fungerande samhälle för medborgare och
näringsliv samt motverka brottslighet.
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2.4

Resultatredovisning

Resultatbedömning av utgiftsområdet görs i
huvudsak utifrån myndigheternas resultat vad
gäller rättssäkerhet, kvalitet, förtroende och
kostnadseffektivitet. Att myndigheterna arbetar
för att underlätta för medborgare och företag att
göra rätt för sig är också en bedömningsgrund.
Som stöd för att bedöma det samlade resultatet inom utgiftsområdet finns bl.a. respektive
myndighets årsredovisning, utvärderingar samt
underlag som erhålls från Riksrevisionens årliga
revisioner. Vidare finns undersökningar om
allmänhetens förtroende för myndigheterna.
En mer detaljerad resultatredovisning och
bedömning av resultatet följer under respektive
myndighetsavsnitt.
2.4.1

Analys och slutsatser

Samtliga myndigheters verksamhet bedrivs i
huvudsak med god kvalitet, kostnadseffektivitet
och produktivitet. Gemensamt för Skatteverket,
Tullverket och Kronofogdemyndigheten är
fokus på insatser för att förenkla regelverk och
förebygga fel så att det blir rätt från början.
Regelbundna undersökningar visar att medborgarnas och företagens förtroende för
myndigheterna sammantaget är högt. Insatserna
för att bekämpa brottslighet har förstärkts och
samtliga myndigheter deltar i arbetet mot grov
organiserad brottslighet.
Regeringens bedömning är att samtliga
myndigheter på ett positivt sätt bidrar till att
uppfylla målet för utgiftsområdet.

2.5

Politikens inriktning

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska
underlätta för medborgare och företag att göra
rätt för sig. Medborgare och företag som
kommer i kontakt med myndigheterna ska få en
enhetlig behandling och de ska känna förtroende
för rättssäkerheten i regelsystemen.
De regelverk och rutiner som myndigheterna
själva disponerar över ska vara så enkla som
möjligt. Regeringen understryker betydelsen av
det fortsatta förenklingsarbetet och att
myndigheterna aktivt bidrar med att utarbeta
förslag till förenklingar av de nationella och
internationella regelverken.
Kontroller och sanktioner syftar till att förstärka och upprätthålla normer och att se till att
regelverken följs. Det är viktigt att säkerställa att
systemen inte utnyttjas på icke avsett sätt.
Fortsatta förändringar och rationaliseringar är
nödvändiga för att klara av framtidens krav.
Standardisering och automatisering av arbetsflöden liksom utveckling av e-tjänster för att
effektivisera är av stor betydelse. Utvecklingen
måste ske tillsammans med de insatser som görs
för att förbättra servicen till allmänheten och
företagen och i lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar för statsförvaltningen.
Myndigheterna ska kontinuerligt följa samhällets utveckling och styra resurserna till
prioriterade områden. Myndigheterna ska kunna
möta de krav som ställs på dem på både kort och
lång sikt. I myndigheternas uppgift ligger att
organisera sig på ett sätt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för en effektiv verksamhet. Det är av stor betydelse att myndigheterna
har ändamålsenliga interna system för att
löpande följa upp verksamheten och bedöma
enhetlighet, kvalitet, produktivitet och effektivitet.
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3 Skatt

3.1

Mål

För Skatteverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
–

eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter ska
säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett
sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för
medborgare och företag,

–

brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas,

–

medborgare och företag ska ha förtroende
för Skatteverkets verksamhet.

3.2

Resultatredovisning

Skatteverkets verksamhet är indelad i åtta skatteregioner. Huvudkontoret leder och styr skatteregionerna. Skatteverket bedriver enskilt och i
samverkan med andra myndigheter verksamhet
på ett hundratal orter. Under 2012 rekryterade
Skatteverket i stor omfattning tack vare myndighetens ekonomiska läge och resurstillskott från
regeringen. Kostnadsutfallet för 2012 blev
6 911 miljoner kronor vilket är 245 miljoner
kronor mer än 2011.
Skatteverket fastställer och redovisar 95 procent
av de skatter som betalas i Sverige. Under 2012
betaldes det in 1 503 miljarder kronor i skatter
och avgifter till Skatteverket vilket var en ökning
med 9 miljarder jämfört med 2011. Det har blivit
ännu enklare att göra rätt från början genom att
fler kan e-deklarera och fler valde att göra det.
Ett annat tecken på att det blivit enklare för

medborgare och företag att deklarera är att
andelen formella fel minskade.
Förtroendet för Skatteverket hos medborgare
och företag är oförändrat högt. Skatteverket fick
även goda betyg för sitt bemötande både i
Skatteupplysningen och för besök på servicekontoren. För att behålla allmänhetens höga förtroende är det viktigt att Skatteverket upprätthåller en hög och enhetlig kvalitet. Rättssäkerheten stärktes under året genom att fler rättsliga
ställningstaganden publicerades på Skatteverkets
webbplats och genom att fler kunde lämna uppgifter till Skatteverket elektroniskt. Skatteverket
behöver däremot förbättra kunskapen om
registerkvaliteten för att åstadkomma så
korrekta register som möjligt. Den sammanfattande bedömningen är dock att registerkvaliteten blev bättre under året.
Produktiviteten inom Skatteverket är i
huvudsak bra. Kostnaden för att ta in 100 kronor
i skatt är 46 öre. Studier från konsultbolagen
McKinsey respektive Gartner visar att kärnverksamheten är effektiv jämfört med andra länder
men att it-utvecklingen kan förbättras.
En huvudinriktning inom skatteverksamheten
är att det är viktigt att underlätta så att medborgare och företag ska kunna göra rätt från
början. En ökad användning av e-tjänster bidrar
till det. Användningen av Skatteverkets etjänster ökar stadigt, både för medborgare och
för företag. Skatteverket kommer att behöva
fortsätta sitt arbete med att förbättra den s.k. evägen, både internt och externt, för att kunna
göra de produktivitets- och effektivitetsökningar
som är nödvändiga för verksamheten.

11
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Skatteverkets verksamhet är uppdelad i beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, brottsbekämpning, bouppteckning, föra äktenskapsregister och utfärda id-kort.
Årsredovisningen för 2012 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.
Beskattning

Beskattningsverksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande ärendehantering, förebyggande arbete och kontroll.
Skatteverkets strategi innebär att den nedlagda
tiden för löpande ärendehantering ska minska
och istället kunna läggas på förebyggande arbete
och kontroll. Genom att förebygga fel så ser
Skatteverket till att det blir rätt från början vilket
då ska minska tiden för löpande ärendehantering. Skatteverket ska arbeta förebyggande
i alla sina kontakter med medborgare och företag
för att undvika framtida fel. Det ska vara lätt att
göra rätt för sig både för medborgare och för
företag. Under 2012 har Skatteverket bl.a.
anordnat målgruppsanpassade informationsträffar, kontaktat många företag, utvecklat etjänster och samverkat med andra myndigheter.
Skatteverket samverkade även i förebyggande
syfte med bl.a. branschorganisationer för att
motverka skattefusk.
Skatteverket träffade avtal om så kallad fördjupad samverkan med åtta koncerner. Syftet var
att minska koncernernas skatterisker genom att
Skatteverkets handläggare bidrog till att
kvalitetssäkra koncernens skatteflöden och fördjupa dialogen om koncernens skattestrategi.
Kritik har riktats mot fördjupad samverkan
avseende bristande likabehandling från vissa
intresseorganisationer. Skatteverket håller på att
ta fram riktlinjer avseende fördjupad samverkan
för att säkerställa att skattebetalarna behandlas
lika.
Utvecklandet av e-tjänster bidrar till
effektiviseringar både för deklaranterna och för
Skatteverket. Under 2012 lämnades 4,9 miljoner
deklarationer elektroniskt. Det var 75 procent av
privatpersonerna som lämnade inkomstdeklarationen elektroniskt. Andelen privatpersoner med näringsverksamhet som använder
e-vägen ökade också men i mindre omfattning.
Andelen företag som lämnade sin skatte-
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deklaration elektroniskt ökade till 67 procent
2012 jämfört med 60 procent 2011.
Kontrollverksamheten ska ske mot områden
där risken för skattefel är högst. De områdena är
internationella transaktioner, skatteupplägg och
avancerat skattefusk. Avancerat skattefusk hotar
seriösa företag och undergräver förtroendet för
skattesystemet.
Under 2012 har inriktningen fortsatt mot att
kontrollera hela företaget istället för enskilda
händelser vilket gör det enklare och mindre
tidskrävande för företaget men samtidigt ställer
stora krav på en bredare kompetens och
samarbete mellan Skatteverkets handläggare.
Kontrollerna inriktas i första hand mot
avsiktliga fel, men Skatteverket rättar också
många oavsiktliga fel, även till deklarantens
fördel. För att träffsäkerheten ska bli så hög som
möjligt är det viktigt att riskanalysen är korrekt
och aktuell. Under året ledde 81 procent av
revisionerna och 86 procent av skrivbordsutredningarna till ändring.
Under 2012 har kontrollen av kassaregister
inriktats mer mot det avsiktliga fusket. Kontrollen av personalliggare har i möjligaste mån
genomförts i samband med kassa-registerkontroller. Antalet påförda kontrollavgifter
ökade kraftigt vilket sannolikt var konsekvensen
av ett riskbaserat urval där kontrollerna riktade
sig mot dem som avsiktligt fuskade.
Kontrollerna av ansökningarna om skattereduktion för rot- och rutarbete har fortsatt
legat på en hög nivå. Skatteverket har under 2012
stoppat utbetalningar på 72 miljoner kronor,
återkrävt 4 miljoner kronor och gjort 79 brottsanmälningar.
Skatteverket har fortsatt sin satsning mot
svartarbete. Insatserna har koncentrerats till
arbetskraftsintensiva branscher som bygg-,
transport-, lager- och städbranscherna. Åtgärderna mot grov ekonomisk och organiserad
brottslighet har omfattat 509 revisioner och
541 skrivbordsutredningar och den debiterade
skatten har ökat med 1 119 miljoner kronor,
exklusive skattetillägg.
Nya informationsutbytesavtal har lett till
utökade kontrollmöjligheter för Skatteverket.
Myndighetens information om detta och om
möjligheten till frivillig rättelse har lett till beslut
om höjd skatt med 401 miljoner kronor 2012.
Skatteverket deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad
brottslighet. Myndigheten har bl.a. bidragit
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genom att kontrollera avancerat skattefusk i
utredningar och revisioner samt initiera betalningssäkringar.
Brottsbekämpning

Skattebrottsenheterna arbetar i huvudsak med
att biträda åklagare i förundersökningar om
misstänkta enligt skattebrottslagen och bokföringsbrott.
Underrättelseverksamheten utgör en viktig
del i Skatteverkets brottsbekämpning. Underrättelseverksamheten syftar till att avslöja brott
men även till att förstå, förutsäga och förklara
fenomen inom den ekonomiska brottsligheten.
Kunskapen ska sedan stödja det operativa arbetet
även inom andra delar av Skatteverket och
samverkande myndigheter.
Skatteverket deltar i regeringsuppdraget med
att förbättra rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). För Skatteverkets del innebär det
bl.a. att utveckla it-stöd för brottsanmälan och
brottsutredning där myndigheten kan hantera
uppgifter om misstänkta personer och brott
samt utbyta uppgifter med åklagare. Under
hösten 2012 skickades de första elektroniska
brottsanmälningarna till åklagare.
Antalet avslutade förundersökningar uppgick
till 1 786, vilket är 15 procent under nivån för
2011. Styckkostnaden för en avslutad brottsutredning har ökat med 20 procent jämfört med
2011 beroende på färre avslutade brottsutredningar. Under 2012 har genomströmningstiderna ökat något för de ärenden som skattebrottsenheterna handlägger.
Folkbokföring

Folkbokföringsregistret måste hålla en hög
kvalitet därför att många medborgerliga rättigheter och skyldigheter bygger på folkbokföringen.
Antalet ärenden ökar varje år till följd av att
antalet invånare ökar med ca 100 000 per år.
Varje medborgare genererar ett visst antal
ärenden under sin livstid, hur många varierar i
stor grad.
Folkbokföring på lägenhet bidrar till en bättre
kvalitet i registret. Över 97 procent av de som
bor i flerbostadshus är nu folkbokförda på lägenhet.

Under 2012 har användningen av e-tjänster ökat
sakta. Under året togs 2,6 miljoner personbevis
ut, varav 29 procent elektroniskt vilket är en
ökning med 5 procentenheter jämfört med 2011.
Antalet flyttanmälningar som görs elektroniskt
är 15 procent vilket får anses vara en låg nivå.
Fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen sker vid allmän, förenklad
och särskild fastighetstaxering. Alla fastigheter
taxeras vid allmän fastighetstaxering vart sjätte
år. Vissa fastighetstyper taxeras dessutom vid
förenklad fastighetstaxering som sker mitt
emellan de år då allmän fastighetstaxering sker.
Allmän och förenklad fastighetstaxering sker
enligt ett fastställt schema för olika fastighetstyper. År då det inte sker allmän eller förenklad
fastighetstaxering för en viss fastighetstyp sker i
stället en särskild fastighetstaxering. Denna
innebär att föregående års fastighetstaxering
fastställs oförändrad om det inte skett något som
utgör grund för ny taxering. För att ytterligare
effektivisera verksamheten bedrivs numera
fastighetstaxering på fyra orter.
Till följd av det rullande schemat är det svårt
att göra jämförelser mellan åren. År 2012 är jämförbart med 2009. Styckkostnaden för
taxeringen har sjunkit eftersom nedlagd tid
minskat. Skatteverket uppnår dock inte sina mål
för genomströmningstiderna.
Bouppteckning

Arbetet med registrering av bouppteckningar är
koncentrerat till tre orter. Registreringen av
bouppteckningen har stor civilrättslig betydelse
för dödsboet. Maskinella påminnelser för att få
in bouppteckningar har införts. Ju tidigare ett
dödsbo får en påminnelse desto större är
sannolikheten att en bouppteckning lämnas in.
Antalet ärenden har ökat något tillsammans med
den nedlagda resursen. Genomströmningstiderna är stabila och tidigare balanser är nu på en
acceptabel nivå.
Äktenskapsregistret

Den 1 oktober 2011 tog Skatteverket över
arbetsuppgifter från Statistiska centralbyrån och
13
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domstolarna. Arbetet innebär handläggning,
förvaring och utlämnande av ärenden som rör
registrering av äktenskapsförord, gåvor mellan
makar, anmälningar om bodelning och bodelningshandlingar. Övertagandet av verksamheten
har fungerat bra. Den uppföljning som gjorts
visar att de formella kraven är uppfyllda och att
ärendena hanteras skyndsamt.
Utfärda id-kort

Sedan 2009 tar Skatteverket emot ansökningar
och utfärdar id-kort till personer som är folkbokförda i landet, har fyllt 13 år och kan styrka
sin identitet.
Det går att ansöka om id-kort på 27 platser i
landet och hämta sitt färdiga id-kort på ytterligare 12 platser. Genomströmningstiderna har
förbättrats och 82 procent kan hämta sina idkort inom två veckor. Under 2012 utfärdades
94 947 id-kort vilket är en ökning med drygt
1 000 id-kort sedan 2011.
Kompetensförsörjning

Vid utgången av 2012 hade Skatteverket
10 463 anställda jämfört med 10 267 vid utgången av 2011. Det är tillskottet i budgetpropositionen för 2011 som möjliggjort att
Skatteverket kunnat rekrytera fler medarbetare.
Andelen kvinnor var 66 procent och andelen
chefer som var kvinnor uppgick till 58 procent.
Den totala sjukfrånvaron har ökat något och
uppgick vid utgången av 2012 till 3,3 procent.
3.2.1

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Skatteverket i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Regeringen anser att Skatteverkets inriktning
att prioritera e-vägen, både internt och externt,
är den rätta. Riktad och behovsanpassad information ska i första hand ske genom elektroniska
lösningar. Det är viktigt att underlätta för dem
som vill göra rätt för sig. Inriktningen leder till
en ökad rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.
Regeringen anser registerkvaliteten hos
Skatteverket i huvudsak är bra men den kan bli
ännu bättre för att säkerställa att rätt beslut eller
åtgärd tas.
14

Myndigheten bedriver ett strategiskt arbete med
att ständigt bli bättre. Det innebär en fortsatt
omfördelning av arbetsuppgifter och material för
att säkerställa en hög effektivitet och servicenivå,
enhetliga rättsliga bedömningar och en effektiv
kontroll. Det är viktigt att det arbetet fortgår.
Det är viktigt att resurserna i kontroll-verksamheten koncentreras till områden med högst
risk för skattefel. Regeringen delar Skatteverkets
samlade bedömning att utvecklingen av skattefelet gick i en fördelaktig riktning 2012.
Regeringen gör bedömningen att Skatteverket
bedriver ett strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse
att detta arbete fortgår.

3.3

Politikens inriktning

En väl fungerande ledning, intern styrning och
uppföljning är grunden för en effektiv verksamhet. En förutsättning för detta är att arbetet med
urvals- och riskanalyser liksom uppföljningssystem fortsätter att utvecklas.
Servicen till företag och medborgare ska
fortsätta utvecklas och förbättras. För att medborgare och företag ska känna stort förtroende
för verksamheten är det väsentligt att medborgare och företag behandlas på ett enhetligt
sätt i myndigheten. Det gäller t.ex. handläggningstider, rättstillämpning och kontrollnivåer. Även om Skatteverket har gjort en del på
området och skillnaderna har minskat, är det
viktigt att arbetet fortsätter i syfte att ytterligare
öka enhetligheten.
Syftet med kontroll och sanktioner är att
förstärka och upprätthålla normer. Kontroller
ska i huvudsak riktas mot att upptäcka och
åtgärda avsiktliga fel och träffsäkerheten måste
därför vara hög. För att öka de allmänpreventiva
effekterna ska sådana områden prioriteras där
det finns allvarliga fel och där fusket är särskilt
förtroendeskadligt. För att öka den individualpreventiva effekten ska kontrollen ske tidigt och
följas upp genom återkommande kontroller.
De öppna gränserna och en allt mer
globaliserad ekonomi gör att hoten mot skattebasen ökar. Det kräver att Skatteverket intensifierar samverkan med andra myndigheter, såväl
svenska som utländska. Det är angeläget att
Skatteverket fortsätter att förbättra de möjligheter till informationsutbyte som finns. Vidare
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kräver det internationella samarbetet en särskild
struktur och kompetens och det är därför viktigt
att myndigheten fortsätter att arbeta med att
höja kompetensen hos medarbetarna samt
utvecklar arbetssättet.

3.4

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Budgetförslag

3.4.1

1:1 Skatteverket

Tusental kronor

Utfall

6 910 687

2013

Anslag

6 968 548

2014

Förslag

7 042 240

2015

Beräknat

7 136 008

2

2016

Beräknat

7 260 444

2

2017

Beräknat

7 423 042

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

8 278

59 853

59 853

0

Prognos 2013

8 100

57 530

57 530

0

Budget 2014

8 100

57 530

57 530

0

1
Avser intäkter av avgifter som inte är skatt t.ex. skattetillägg, förseningsavgift,
dröjsmålsavgift, bötesmedel och sanktionsavgifter som är tjänsteutövning
förknippade med ärendehandläggning och avgifter för prissättningsbesked och
förhandsbesked samt ärenden enligt äktenskapsbalken och ansökningsavgift för
gåvomottagare.
2
Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter av aviseringssystemet,
avgifter för ID-kort och kopior av allmänna handlingar.

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket

2012

Intäkter till
inkomsttitel1

98 089
6 973 096

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 042 241 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter inklusive vissa nämnder och bidrag
till vissa internationella organisationer inom
skatteområdet samt maximalt 30 000 000 kronor
i ersättningsbelopp enligt vissa lagar.

Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet Skatteverket
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

944 671

983 942

-39 271

Prognos 2013

940 000

978 000

-38 000

Budget 2014

965 000

960 000

5 000

1

Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna och Premiepensionssystemet, resurssamordning med verksamhetsstöd till Kronofogdemyndigheten och Statens Servicecenter, servicekontorssamverkan med
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, tjänsteexport, SPAR och offentlig
inköps- och resurssamordning.

Regeringens överväganden
Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1
Skatteverket
Tusental kronor

Anvisat 2013

Kompletterande information

1

2014

2015

2016

2017

6 848 548

6 848 548

6 848 548

6 848 548

Förändring till följd av:

Tidigare uppgift gällande forskning inom skatteområdet upphör (se vidare i Förslag till statens
budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.40).
Bidrag till internationella organisationer avser
bl.a. BEPS-projektet (se vidare i Förslag till
statens budget, finansplan och skattefrågor
avsnitt 6.39).

Pris- och löneomräkning2

198 382

292 212

416 731

579 438

Beslut

-10 204

-10 340

-10 520

-10 756

5 514

5 587

5 685

5 812

7 042 240

7 136 008

7 260 444

7 423 042

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

Skatteverkets anslag minskas med 8 respektive
2,2 miljoner kronor då de engångsvisa medlen
15
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för arbetet med förbättrad ärendehantering för
stärkt rättssäkerhet samt införandet av EU:s
direktiv om sanktioner mot arbetsgivare upphör.
Under posten övrigt tillförs Skatteverket
planenligt 15,4 miljoner kronor för 2009-års
effekter av kostnadsmässig avräkning. Anslaget
minskas med ca 9,9 miljoner kronor fr.o.m. 2014
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i
statsförvaltningen.
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Med anledning av att regeringen föreslår och
aviserar många nya och förändrade skatteregler
som avses träda i kraft inom kort behöver
Skatteverket redan 2013 anpassa sin verksamhet.
Skatteverket behöver ta fram nya it-system,
utbilda personal och förbereda informationsinsatser för dessa åtgärder men även säkerställa
möjligheten att bedriva verksamheten i övrigt.
Skatteverkets anslag ökas därför på höständringsbudgeten med 120 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att 7 042 240 000 kronor
anvisas under anslag 1:1 Skatteverket för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
7 136 008 000 kronor,
7 260 444 000 kronor
respektive 7 423 042 000 kronor.
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4 Tull

4.1

Mål

För Tullverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
–

eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkter, liksom efterlevnaden av in- och
utförselrestriktioner ska säkerställas på ett
för samhället ekonomiskt effektivt sätt
samt på ett sätt som är kostnadseffektivt
och enkelt för medborgare och företag,

–

brottslighet
inom
tullområdet
förebyggas och bekämpas,

–

medborgare och företagare ska
förtroende för Tullverkets verksamhet.

4.2

ska

medel och 74 procent av kostnaderna utgörs av
personalkostnader. Tullverkets kostnader för
2012 uppgick till 1 619 miljoner kronor, en
ökning med 49 miljoner kronor jämfört med
2011. Av verksamhetens totala kostnader stod
Brottsbekämpningen för 62 procent och
Effektiv handel för 38 procent.
Årsredovisningen för 2012 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.

ha

Resultatredovisning

Tullverkets verksamhet syftar till att fastställa
och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter
och avgifter så att en korrekt uppbörd kan säkerställas samt att övervaka och kontrollera trafiken
så att bestämmelserna om in- och utförsel av
varor följs.
Tullverket verkar i hela landet men har personal framförallt vid gränsorter där mycket
trafik passerar och i Stockholm, Malmö och
Göteborg. Myndigheten är organiserad i kärnverksamhet och stödverksamhet. Kärnverksamheten är indelad i avdelningarna Effektiv
handel och Brottsbekämpning och den avdelningsgemensamma Nationella enheten som
utför analys- och underrättelseverksamhet.
Verksamheten finansieras i huvudsak via anslags

Uppbörd

Tullverket säkerställde 64,5 miljarder kronor i
uppbörd 2012, vilket är en minskning med
3 procent jämfört med 2011 men i nivå med
2010. Den främsta förklaringen till uppbördsminskningen är att andelen av importens värde
som utgörs av bearbetade varor har minskat
medan andelen råvaror har ökat. Bearbetade
varor är, till skillnad från råvaror, ofta tullbelagda
och mervärdesskatt för dessa ska i regel betalas
till Tullverket vid importtillfället. Närmare
90 procent av uppbörden utgörs av mervärdesskatt, följt av tullmedel (8 procent) och
resterande 2 procent av andra skatter och
avgifter så som t.ex. energiskatter, jordbrukstullar och sockeravgifter.
Tullverket klarerade ca 5,7 miljoner ärenden
2012 varav 5,2 miljoner utgjorde tulldeklarationer. Myndigheten tog emot 99 procent
av deklarationerna elektroniskt och 87 procent
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av dessa klarerades och kontrollerades
automatiskt. Volymerna motsvarar 2011 års nivå.
Skattefelet, dvs. skillnaden mellan den uppbörd som skulle debiteras om all avgiftsbelagd
import deklarerades korrekt och den uppbörd
som faktiskt debiteras, bedöms vara oförändrat i
förhållande till de senaste två föregående årens
bedömningar och ligger kvar på en nivå om
4 procent, vilket motsvarar ca 2,6 miljarder
kronor. De områden där skattefelet bedöms
uppstå är inom tullvärde, befrielse eller nedsättning av tull eller skatt, varor som inte anmälts till
godkänd tullbehandling samt varuklassificering.
Andelen deklarationer utan allvarliga fel
avseende uppbörden har beräknats till
98,2 procent 2012 (99,0 procent 2011) och andel
rätt debiterad uppbörd har beräknats till
98,4 procent (98,7 procent 2011). Andelen
deklarationer som är riktiga och fullständiga ur
handelsstatistiskt hänseende har ökat de senaste
åren till 75,6 procent 2012 (71,9 procent 2011,
68,9 procent 2010). De vanligaste felen gäller
statistiskt värde och varukod.
Förebyggande insatser och effektiva kontroller samverkar och är viktiga för att hålla
skattefelet på en låg nivå och säkra uppbörden.
Utgångspunkten för kontroll-, uppföljningsoch informationsinsatser är riskbaserat urval. De
kontroller som genomförs ska i så stor utsträckning som möjligt ge väsentligt resultat och förmå
dem som gör fel att varaktigt ändra sitt beteende.
En hög träffsäkerhet i urvalen leder till att fler fel
upptäcks och åtgärdas samt att Tullverkets
resurser används så effektivt som möjligt.
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2012
Tullverket i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam kontrollstrategi. Tullverket har
fokuserat på att ange områden där Tullverkets
kontrollverksamhet ska verka, på vilket sätt och
olika nivåer. Syftet är att ange en inriktning för
kontrollverksamheten, stödja verksamheten i
planeringsarbetet och att förbättra utfallet av
kontrollerna. Kontrollstrategin började gälla
1 februari 2013.
Tullrevision och eftergranskningar har
resulterat i tilläggsdebiteringar om sammanlagt
4,8 miljarder kronor 2012 vilket är mycket högre
än tidigare år (447 miljoner 2011). Detta beror
till största delen på kontroller av import av
punktskattepliktiga varor. Ett antal av dessa
ärenden är överklagade och ännu inte avslutade.
Vidare har myndigheten genomfört ett flertal
kontroller inriktade på anti-dumpningstull.
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Säkerställande av uppbörd innebär att uppbörden ska betalas i sin helhet och inom utsatt
tid. Jämfört med 2011 har resultatet sjunkit.
Andel inbetalt belopp av fastställt belopp har
minskat
från
99,86 procent
2011
till
99,14 procent 2012. I kronor innebär det att
drygt 583 miljoner kronor inte har betalats.
Drygt 480 miljoner kronor av beloppet är
kopplat till ett tullrevisionsärende från 2006 och
som 2012, efter domslut från Förvaltningsdomstolen, överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Andel debiterad uppbörd som är inbetald
i rätt tid ligger på 92 procent vilket är en
minskning från 96 procent 2011. Minskningen är
kopplad till de värdemässigt mycket stora
debiteringarna av punktskatter som gjordes i
samband med revision och efterkontroll. Tullverket kan inte utläsa att det finns någon tendens
till minskad betalningsvilja hos företagen.
Till följd av EU-lagstiftningen skulle alla
giltiga tillstånd till förenklade förfaranden som
gäller import, export och uppläggning på tullager
varit omprövade vid utgången av 2011. På grund
av den stora ärendemängden har myndigheten
inte kunnat hantera samtliga omprövningar
inom utsatt tid, varför omprövningsarbetet fortsatt under 2012. Vid årets slut återstod ett fåtal
tillstånd och hela omprövningsarbetet avslutades
den 30 april 2013. Omprövningsarbetet har
sammantaget inneburit att myndigheten återkallat 59 procent av tillstånden till förenklat förfarande. I dagsläget finns ca 4 900 giltiga tillstånd
till förenklade förfaranden.
Europeiska kommissionen reviderar löpande
medlemsstaternas
tullmyndigheter.
Olika
områden granskas utifrån en årlig revisionsplan.
I oktober 2012 granskade kommissionen Tullverkets hantering av extern gemenskapstransitering. Resultatet av granskningen var att
myndighetens system och förfaranden visade på
brister. Tullverket har påbörjat ett arbete med att
åtgärda bristerna, men ytterligare insatser
kommer att krävas.
Brottsbekämpning

Tullverket genomför kontroller för att säkerställa att varor som omfattas av in- och utförselrestriktioner inte förs in eller ut i strid mot
gällande villkor samt att förbjudna varor inte
smugglas in. Kontrollerna sker i form av fysiska
kontroller (resandekontroller, godskontroller
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eller kontrollvisitationer) och i det kommersiella
varuflödet sker de i form av varuundersökningar,
klarerings-, dokument- eller efterkontroller.
Inom kontrollverksamheten har narkotikabekämpning högsta prioritet och storskalig eller
frekvent illegal införsel av alkohol och tobak har
hög prioritet.
Under
2012
genomförde
Tullverket
ca 94 000 kontroller särskilt inriktade mot hälsa,
miljö och säkerhet, vilket är en ökning med tio
procent jämfört med 2011. Antal kontroller som
resulterat i avvikelser uppgick till 13 418 stycken
vilket är en ökning med 15 procent jämfört med
2011. Ökningen förklaras i huvudsak av att antal
avvikelser i postflödet (narkotika, dopingmedel
och missbrukssubstanser). De beslag som görs i
postflödet är ofta små, men de förhindrar och
försvårar för ungdomar att handla narkotikapreparat över internet. Bland de varuslag som
tagits i beslag återfinns bl.a. narkotika, alkohol,
tobak, vapen, ammunition, utrotningshotade
djur och växter, läkemedel och farligt avfall.
Tillsammans med Polisen har Tullverket
arbetat med ett uppdrag om att minska införseln
av
illegala
skjutvapen
till
Sverige
(dnr Ju/2011/4092). I uppdraget ingick bland
annat att kartlägga införselns omfattning och de
tillvägagångssätt som används samt fördjupa
samarbetet mellan myndigheterna. Uppdraget
redovisades till regeringen i september 2012 och
en av slutsatserna var att det saknas indikationer
på att det finns organiserade nätverk för vapensmuggling. Skjutvapen är en av många varor som
smugglas och de individer som är inblandade kan
lika väl ägna sig åt smuggling av exempelvis
narkotika eller tobak. I december 2012 gavs
myndigheterna ett nytt uppdrag om att fortsätta
och
vidareutveckla
samarbetet
(dnr Ju/2012/8216).
År 2011 trädde lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser i kraft som innebär att Tullverket får
förhindra spridning av farliga substanser som är
på väg att klassificeras som narkotika eller
hälsofarlig vara genom att omhänderta och
förstöra dem. Detta har resulterat i att Tullverket under 2012 fattat beslut om 523 stycken
omhändertaganden (74 kg) och därmed förhindrat spridande av substanserna.
Antal beslag av narkotika och dopningspreparat har ökat men mängderna har minskat
och det följer av att myndigheten gjort fler men
mindre beslag i postflödet. Den nationella

samhällsnyttan har ökat jämfört med 2010 och
2011 från 1 346 miljoner kronor 2010, 854 miljoner kronor 2011 till 1 566 miljoner kronor
2012. Den internationella samhällsnyttan, d.v.s.
beslag som skett i ett annat land efter att Tullverket lämnat information, har minskat till
166 miljoner kronor (1,1 miljarder 2011).
Tullverket ska begränsa den organiserade och
storskaliga brottsligheten och deltar i samarbetet
mot grov organiserad brottslighet. Tullverket
har initierat fyra förslag på sådana ärenden
jämfört med13 stycken 2011 och inga 2010 och
samtliga har blivit accepterade. Dessutom har
Tullverket deltagit i 21 sådana ärenden jämfört
med 27 stycken 2011 och fem stycken 2010.
Myndigheten har deltagit med ca 24 årsarbetskrafter 2012 (43 årsarbetskrafter 2011, 17 årsarbetskrafter 2010). Det minskade deltagandet i
samarbetet mot grov organiserad brottslighet
förklaras av att Tullverket under 2011 ansvarade
för två mycket stora sådana ärenden. Tiden för
arbete inriktat mot organiserad brottslighet
ligger dock kvar på ungefär samma nivå men sker
i stället i linjeverksamhet. Tullverket har identifierat 34 kriminella nätverk 2012 (39 stycken
2011) och slagit ut eller allvarligt stört
10 stycken (17 stycken 2011). Minskningen förklaras av att mer komplexa och resurskrävande
ärenden drivits.
I arbetet för att förhindra storskalig eller
frekvent illegal införsel av alkohol och tobak
ökade antalet beslag och omhändertaganden av
dessa varor för tredje året i rad och 2012 blev
resultatet 2 459 stycken (2 374 stycken 2011).
Däremot varierar mängderna av beslag mellan
åren. Mängden beslagtagen alkohol har minskat
medan mängderna tobak har ökat. Skattebortfallet för alkohol har minskat från 24 miljoner kronor 2011 till 18 miljoner kronor 2012
medan skattebortfallet för tobak har ökat från
41 miljoner kronor 2011 till 96 miljoner kronor
2012.
Myndigheten har under 2012 fortsatt utveckla
arbetssätt och arbetsmetoder för att komma till
rätta med den dåliga resultatutvecklingen inom
arbetet mot ekonomisk brottslighet. År 2010
påbörjade Tullverket en ominriktning av insatserna mot ekonomisk brottslighet som ännu
inte lett till förväntade effekter eller resultat.
Ominriktningen syftade bl.a. på att identifiera
ekonomisk brottslighet vid andra kontroller än
efterkontroll. Trots att ett 15-tal förundersökningar årligen inletts har inga åtal väckts och
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det finns därmed inga undandragna avgifter att
redovisa.
Effektivitet, enhetlighet och kvalitet

Tullverket redovisar sju slutprestationer:
klarering, tillstånd, tullinformation, kontroller i
efterhand, fysiska kontroller, rattfyllerikontroller och ärenden överlämnade till åklagare.
De fem första speglar myndighetens huvuduppgifter enligt instruktionen och de andra två
speglar uppgiften att bedriva viss utredningsoch åklagarverksamhet i fråga om brott mot
bestämmelser om in- och utförsel av varor samt
viss verksamhet i fråga om rattfylleri. Jämfört
med förra året är det större variation över hur
prestationerna har utvecklats. Ett exempel på
skillnaden är produktiviteten som 2011 ökade
för samtliga prestationer. Under 2012 har
volymerna för fyra delprestationer ökat och
minskat för tre. Produktiviteten har ökat för fyra
prestationer och minskat för tre (kostnad per
ärende). Slutligen har totalkostnaden ökat för
fem prestationer och minskat för två.
Kostnadseffektiviteten inom uppbördsverksamheten bedöms sammantaget ha minskat
något. Ett flertal indikatorer används för att
belysa utvecklingen och flera av dessa indikatorers resultat har sjunkit även om kostnaderna
minskat. Inom brottsbekämpningen bedöms
kostnadseffektiviteten däremot ha ökat med
tio procent vilket förklaras av att antalet
konstaterade avvikelser har ökat.
Efterlevnaden av in- och utförselreglerna
påverkas positivt av att medborgare och företag
har högt förtroende för Tullverket. Därför är det
viktigt att handläggningstider, rättstillämpning
och kontroller utförs korrekt och enhetligt så att
alla behandlas lika. I det dagliga arbetet skapas
förtroende också genom hög kvalitet på de olika
kontrollinsatser som Tullverket utför samt i
förebyggande service- och informationsarbete.
Kompetensförsörjning

Tullverket har successivt minskat bemanningen
den senaste femårsperioden och hade vid årets
slut 2 122 anställda, fördelat på 1 014 kvinnor
och 1 108 män. Jämfört med staten i övrigt har
myndigheten en låg personalomsättning och en
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hög genomsnittlig anställningstid. Myndigheten
har även en tilltagande andel ledningskompetens.
Under året har en kompetensstrategi tagits
fram för att tydliggöra Tullverkets framtida
kompetensbehov så att myndigheten kan uppnå
sin Målbild 2015.
Tullverket placerades på andra plats i jämställdhetsindex (JÄMIX) 2012, vilket är en
förbättring med en placering jämfört med 2011.
4.2.1

Analys och slutsatser

Regeringens samlade bedömning är att Tullverkets måluppfyllelse är god och att Tullverket i
hög grad bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Fler indikatorer har utvecklats negativt jämfört med förra året, vilket delvis kan förklaras av
att indikatorerna är av sådan karaktär att det
uppstår variationer enstaka år. Samtidigt anser
regeringen att det är viktigt att Tullverket noga
följer utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder
för att det inte ska uppstå en negativ trend.
Regeringen ser positivt på att Tullverket
omgående inlett ett arbete med att vidta åtgärder
med anledning av de brister som Europeiska
kommissionen uppmärksammat i samband med
granskningen av extern gemenskapstransitering.
Regeringen kommer att följa utvecklingen noga.
Regeringen anser att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet utgör ett betydande
hinder för storskalig smuggling. Myndighetens
ingripanden mot kriminella och beslag av varor
har försvårat för illegala varor att nå såväl den
svenska som den europiska marknaden.
Myndighetens samarbete med andra myndigheter och tulladministrationer är gott.
Regeringen anser att Tullverkets unika kunskap
om varuflödet måste förvaltas och vidareutvecklas i detta samarbete.
Trots insatser för att utveckla arbetssättet för
att upptäcka ekonomisk brottslighet är resultatet
fortfarande inte tillfredsställande. Trots att ett
15-tal förundersökningar inletts årligen har inga
åtal väckts. I likhet med förra året är regeringens
bedömning att Tullverket måste fortsätta
ansträngningarna.
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4.3

Politikens inriktning

Tullverket ska fortsätta utveckla och förbättra
servicen till företag och medborgare. Arbetet
med förenklingar av regler och tullprocedurer
ska fortsätta.
Tullverket ska även fortsätta förbättra och
effektivisera verksamheten genom en målmedveten prioritering och styrning, modernisering
och effektivisering. Det är angeläget att Tullverket fortsätter arbetet med att integrera olika
verksamheter inom myndigheten och se till hela
varuflödet. Den fördel det innebär att myndigheten har kompetens inom såväl fiskal som
brottsbekämpande verksamhet måste tillvaratas.
Detta är centralt för en effektiv resursanvändning.
Framtagandet av EU-gemensamma lösningar
för e-tull och den kommande unionstullkodexen
innebär på sikt att alla tullförfaranden och all
kommunikation kommer att ske elektroniskt.
Sammantaget ställer detta allt högre krav på
Tullverkets arbetsmetoder, kompetens och stödsystem. Regeringen understryker vikten av att
Tullverket prioriterar insatser för att standardisera, automatisera och selektera. Det är angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla
moderna och effektiva systemstöd inom
områdena riskanalys-, underrättelse- och
kontrollverksamheten.
Kontroller ska genomföras i syfte att säkerställa korrekt uppbörd och att regelverken följs.
Tullverket har en viktig roll i arbetet med att
upprätthålla säkerhet i leveranskedjan.
Tullverket ska inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet prioritera arbetet mot
grov organiserad brottslighet, storskalig brottslighet samt ekonomisk brottslighet. Att förhindra narkotika att komma in i Sverige ska även
fortsättningsvis vara den högst prioriterade
uppgiften. Hög prioritet ska ges till att förhindra
den storskaliga och frekventa illegala införseln av
alkohol och tobak.

4.4

Budgetförslag

4.4.1

1:3 Tullverket

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket
Tusental kronor

2012

Utfall

1 618 882

2013

Anslag

1 628 557

2014

Förslag

1 676 630

2015

Beräknat

1 693 282

2

2016

Beräknat

1 740 113

3

2017

Beräknat

1 770 620

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

21 008
1 628 845

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 671 446 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 688 917 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 681 320 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Tullverkets förvaltningsutgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet Tullverket
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel1
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

19 609

127

19 736

0

Prognos 2013

9 000

140

9 140

0

Budget 2014

9 000

140

9 140

0

Utfall 2012

1

Intäkter till inkomsttitel som inte får disponeras avser dröjsmålsränta. Från och
med 2012 redovisas tulltillägg och förseningsavgifter som skatt på andra
inkomsttitlar.
2
Intäkter som får disponeras avser expeditions- och ansökningsavgifter samt
tullförrättningsavgifter.

Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet Tullverket
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet 1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

4 264

4 264

0

Prognos 2013

2 510

2 510

0

Budget 2014

2 510

2 510

0

1
Uppdragsverksamhet avser i huvudsak kontroll av exportbidragsgods, utbildning
och konferenser samt ränteinkomster.
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Regeringens överväganden
Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:3
Tullverket
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 618 557

1 618 557

1 618 557

1 618 557

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning2

43 937

65 656

94 333

132 237

Beslut

16 000

10 957

29 144

21 789

-1 864

-1 888

-1 921

-1 963

1 676 630

1 693 282

1 740 113

1 770 620

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

En ny unionstullkodex (UCC) inom EU innebär genomgripande förändringar för Tullverket.
Myndigheten behöver enligt en EU-gemensam
tidplan utarbeta nya effektiva arbetsprocesser,
bygga nya it-system och samtidigt byta ut det
gamla tulldatasystemet. Det är en tidspressad
och tvingande systemutveckling som måste
starta redan innevarande år och medför därför
behov av ytterligare medel. Tullverkets anslag
ökas engångsvis med 10 miljoner kronor på
höständringsbudgeten. Dessutom ökas myndighetens anslag tillfälligtvis med 16 miljoner
kronor 2014, 16 miljoner kronor 2015,
34 miljoner kronor 2016 och 26 miljoner kronor
2017.
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År 2015 beräknas anslaget minskas planenligt
med ca 5,2 miljoner kronor då de tidsbegränsade
medlen (2012–2014) för arbete mot grov
organiserad brottslighet upphör.
Under posten övrigt tillförs Tullverket
planenligt ca 0,5 miljon kronor för 2009-års
effekter av kostnadsmässig avräkning. Till följd
av beräknade samordningsvinster i samband med
att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen minskas Tullverkets anslag med ca
2,4 miljoner kronor fr.o.m. 2014.
Regeringen föreslår att 1 676 630 000 kronor
anvisas under anslag 1:3 Tullverket för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 693 282 000 kronor,
1 740 113 000 kronor
respektive 1 770 620 000 kronor.
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5 Exekution

5.1

Mål

För Kronofogdemyndigheten ska målet för
utgiftsområdet uppnås genom att
–

upprätthålla en god betalningsvilja i samhället, motverka företeelser som kan leda
till överskuldsättning samt underlätta för
medborgare och företag att göra rätt för sig,

–

medborgare och företag ska ha förtroende
för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

5.2

Resultatredovisning

Kronofogdemyndigheten är rikstäckande och
bedriver verksamhet på 39 orter i landet.
Myndighetens arbete påverkas i hög grad av hur
konjunkturen ser ut. Under 2012 fördjupades
krisen både i världsekonomin och i Sverige vilket
gjorde att delar av verksamheten fick ett ökat
inflöde av ärenden. Kostnadsutfallet 2012 blev
1 743 miljoner kronor vilket är 72 miljoner
kronor högre jämfört med 2011.
Kronofogdemyndighetens resultat är generellt
goda. Rättssäkerheten och kvaliteten är hög.
Förtroendet bland medborgare och företag
för Kronofogdemyndigheten är fortsatt högt.
Företagen är dock mer nöjda än medborgarna.
Kronofogdemyndigheten har under 2012
stärkt sin samverkan med andra myndigheter
inom ramen för regeringens satsning mot den
grova
organiserade
brottsligheten.
Omorganisationen som genomfördes hösten
2011 har lett till att kundperspektivet blivit tydligare i organisationen. Kronofogdemyndigheten

har kommit en god bit på väg utifrån de syften
och ambitioner som fanns med omorganisationen. Myndigheten har blivit mer sammanhållen och ledning och styrning sker utifrån en
helhetssyn. Koncentrationer av olika verksamheter har börjat generera en ökad enhetlighet.
Signalen från myndighetens chefer och medarbetare är att det finns goda möjligheter att ta
ytterligare steg mot ökad enhetlighet, kvalitet
och effektivitet.
Årsredovisningen för 2012 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande.
Verkställighet och indrivning

Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att
driva in skulder. Under 2012 drev myndigheten
in 9,69 miljarder kronor, vilket är 3 procent
mindre jämfört med 2011.
Inflödet av allmänna mål har varit i nivå med
2011. Inflödet av enskilda mål ökade med
1 procent jämfört med föregående år. Antalet
pågående gäldenärer ökade med 2 procent till
507 061 gäldenärer.
Totalt
fanns
det
442 408 fysiska personer med skuld i Kronofogdens register vid utgången av 2012
(resterande upp till 507 061 gäldenärer är
juridiska personer). 397 809 av dessa hade
personnummer och 63 procent av dessa var män.
Utöver dessa fanns det 44 599 fysiska personer i
Kronofogdens register med av Skatteverket till-
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delade samordningsnummer, av dessa var
90 procent män.
Antalet avslutade mål har minskat jämfört
med 2011, vilket främst beror på att antalet
fullbetalda mål har minskat. Det är ett tecken på
att det blivit svårare för gäldenärer att reglera sin
skuld. Antalet gäldenärer som blivit skuldfria till
följd av preskription har också minskat.
Antalet inkomna och verkställda avhysningar
har minskat och är det lägsta under 2000-talet.
Antalet avhysningar där barn berörs har minskat
med 14 procent jämfört med 2011. I 170 av
landets 290 kommuner berördes inga barn av
verkställda avhysningar.
Kronofogdemyndigheten
har
väsentligt
utökat sin delaktighet i samarbetet mot grov
organiserad brottslighet med övriga deltagande
myndigheter. Arbetet har lett till att 42 miljoner
kronor kunnat säkras i dessa ärenden vilket kan
jämföras med 2,5 miljoner kronor under 2011.
Kronofogdemyndighetens jourverksamhet har
fortsatt att vara öppen så att övriga myndigheter,
utanför ordinarie öppettider, kan få hjälp med att
säkerställa fordringar i tillgångar som påträffats
hos gäldenärer som misstänks för grov
organiserad brottslighet.
Under 2012 har både produktiviteten och
kostnadseffektiviteten inom verksamheten varit
stabil och i nivå med 2012. Enhetligheten har
legat på samma nivå som tidigare. Kvalitetsuppföljningen visar att dokumentationen av
handläggningen även under 2012 är det område
med störst förbättringspotential. Även om
dokumentationen har blivit bättre kan den bli
ännu bättre.
Summarisk process

Summarisk process är ett förenklat processförfarande. Den vanligaste formen av mål är
betalningsförelägganden.
Under 2012 uppgick antalet ansökningar om
betalningsföreläggande till drygt 1 193 000,
vilket är en ökning med två procent jämfört med
2011. Under de senaste tio åren har antalet mål
ökat med 60 procent.
Produktiviteten i termer av antalet avslutade
mål per årsarbetskraft har ökat med sju procent.
Styckkostnaden per avslutat mål har ökat med
två kronor till 242 kronor.
Handläggningstiden för utslag och beslut har
blivit kortare. Antalet ingivare som lämnar sina
24

ärenden elektroniskt har för första gången på
många år minskat. Anledningen är att flera av de
stora ingivarna ökat sina andelar av manuella
ansökningar. Diskussioner har förts med
ingivarna om detta under 2012 och kontakt har
även etablerats med leverantörer av inkassosystem för att verka för att ingivarna får bättre
systemstöd som bättre kan utnyttja myndighetens elektroniska tjänster.
En granskning av kvaliteten har genomförts
och både processkvaliteten och produktkvaliteten bedömts som god. I de fall där anmärkningar hittats är det främst slarvfel orsakade
av förbiseende snarare än kunskapsbrister.
Geografiska och organisatoriska skillnader i
handläggningstid är i princip oförändrade jämfört med 2011. Det är dock generellt sett svårare
att delge svaranden i storstäderna eftersom
rörligheten hos de eftersökta är betydligt större i
dessa områden.
Skuldsanering

Antalet inkomna ansökningar om skuldsanering
har ökat med sju procent under 2012. Det inkom
9 068 ansökningar (48 procent kvinnor) om
skuldsanering, en siffra som aldrig tidigare uppnåtts. Ökningarna torde bero på konjunkturen
och förändrad lagstiftning. En ökning har också
skett av antalet ansökningar om omprövning, där
antalet inkomna ärenden ökat med 25 procent.
Kronofogdemyndigheten utreder vad som kan
ligga bakom ökningen.
Under 2012 beviljades 4 637 personer skuldsanering (52 procent kvinnor), vilket är en
minskning med 13 procent jämfört med 2011.
Handläggningens enhetlighet och kvalitet är i
princip oförändrad jämfört med föregående år.
Produktiviteten i termer av antalet avslutade
ärenden per årsarbetskraft har minskat med tre
procent. För att förbättra effektiviteten har en
revidering av processbeskrivningen påbörjats.
Konkurstillsyn

Inflödet av konkursärenden ökade med åtta
procent under 2012 jämfört med 2011.
Konkurserna ökade främst i branscher som
restaurang, byggindustri och detaljhandel. Det
inkom även 162 ärenden avseende lönegaranti-
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processer vilket är en ökning med 37 procent
jämfört med 2011.
Myndigheten har tagit fram en modell för att
kvalitetssäkra konkursförvaltarnas personal- och
lönegarantihantering. Det sista steget i denna
kvalitetssäkring kommer att påbörjas 2013.
Produktiviteten, kvaliteten och enhetligheten
är fortsatt god.
Förebyggande arbete

Stödprocessen syftar till att motverka
överskuldsättning. Inom det förebyggande
arbetet har myndigheten haft fortsatt fokus på
att öka ungdomars kunskaper i privatekonomi.
På myndighetens webbplats finns undervisningsmaterial i privatekonomi riktat till lärare och
andra budbärare. Kronofogdemyndigheten har i
snitt 950 unika besökare per månad i lärarrummet på myndighetens webbplats.
Satsningen på att öka kommunpolitikers
kunskaper om överskuldsättningens konsekvenser och att motivera kommunerna att
arbeta förebyggande har fortsatt under 2012.
Samverkan har även skett med telekomoperatörer och energibolag i syfte att försöka
minska antalet betalningsförelägganden som rör
skulder från dessa branscher och företag
Kundservice

Kronofogdemyndighetens kundservice ansvarar
för att besvara frågor från kunder främst i
telefon eller genom e-post.
Antalet besvarade frågor per telefon har för
första gången överstigit en miljon. På två år har
antalet frågor besvarade via e-post nästan fördubblats och uppgick 2012 till 107 000 frågor.
Kundservice har under 2012 hållit en hög
tillgänglighet. Medelväntetiden i telefon var
knappt två minuter och 99 procent av all e-post
besvarades inom 24 timmar. Genomförda
kvalitetsmätningar visar att kvaliteten hos
Kronofogden ligger väl över snittet för kundservice hos statliga myndigheter.
Kompetensförsörjning

Kronofogdemyndigheten hade 2 127 anställda
vid utgången av 2012, vilket är 2 procent fler än

föregående år. Andelen kvinnor var 66 procent
och andelen kvinnor som var chefer uppgick till
54 procent, vilket är tre procentenheter lägre än
2011. Sjukfrånvaron har ökat och uppgick vid
utgången av 2012 till 3,7 procent. Kvinnors
sjukfrånvaro uppgick till 4,2 procent och mäns
till 2,9 procent.
För att stärka myndighetens ledning och
styrning har ett chefsutvecklingsprogram för
samtliga chefer startat under 2012. Kronofogdemyndigheten har infört en modell för individuell
prestationsutveckling. Syftet med modellen är
att kontinuerligt kunna utveckla chefers och
medarbetares prestationer. I korthet innebär det
att koppla myndighetens gemensamma mål,
vision och värdeord till individuella mål och
ageranden.
En medarbetarundersökning genomfördes
under 2012. Av undersökningen framkom att
medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt, att resultat och mål är tydliga och att upplevelsen av säkerhet är bra. Undersökningen
visade också att det behöver skapas bättre förutsättningar för utvecklingsmöjligheter för
medarbetarna
5.2.1

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Kronofogdemyndigheten i hög grad bidrar till att uppfylla målet för
utgiftsområdet. Förtroendet för myndigheten är
högt både bland företag och hos medarbetare.
Produktiviteten, effektiviteten, enhetligheten
och kvaliteten har ökat på de flesta områden.
Myndigheten arbetar strukturerat med att
förbättra de områden som har förbättringspotential.
Det är viktigt att myndigheten fortsätter att
arbeta för att underlätta för medborgare och
företag att göra rätt för sig.
Regeringen anser att myndigheten kontinuerligt genomför förbättringar avseende arbetssätt
och som resulterat i en positiv resultatutveckling. Det är viktigt att myndigheten så
snabbt som möjligt driftsätter de stora it-system
som är under utveckling. Regeringen kommer
att följa utvecklingen noga.
Det är viktigt att myndigheten fortsätter att
förbättra de möjligheter till samverkan, informations- och erfarenhetsutbyte som finns med
andra myndigheter både nationellt och internationellt.
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5.3

Politikens inriktning

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Kronofogdemyndigheten ska på ett effektivt,
partsneutralt och förtroendeingivande sätt verkställa och driva in skulder. Myndigheten har en
betydande funktion i arbetet med att upprätthålla god betalningsvilja i samhället.
Servicen till företag och medborgare ska fortsätta utvecklas och förbättras. Kronofogdemyndigheten ska fortsätta prioritera insatser
som underlättar för medborgare och företag att
göra rätt för sig.
Myndigheten ska fortsätta arbetet med att
effektivisera och utveckla arbetsmetoderna,
liksom ta fram förslag till förenklingar av regler.
Det är viktigt att de möjligheter som finns till
samverkan med andra myndigheter i arbetet med
att bekämpa grov organiserad brottslighet tillvaratas och vidareutvecklas.
I arbetet med att förebygga överskuldsättning
är det viktigt att myndigheten tidigt identifierar
företeelser och fenomen samt vidtar förebyggande insatser.

Tabell 5.2 Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2012
Prognos 2013

1

Budget 2014

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

1 364 509

3 362

-3 362

1 667 000

3 400

-3 400

1 385 000

3 400

-3 400

1

Avseende prognosintäkter till inkomsttitel avser -280 miljoner kronor en
engångseffekt på grund av ändrade värdereglering grundavgifter a-mål.

Tabell 5.3 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

15 998

-11 128

4 870

3 470

-4 236

-766

14 500

-12 500

2 000

4 000

-4 000

0

14 000

-13 000

1 000

4 500

-4 500

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

5.4

Budgetförslag

5.4.1

1:2 Kronofogdemyndigheten

Resultat
(intäkt kostnad)

Kostnader

Regeringens överväganden

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten

Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2
Kronofogdemyndigheten

Tusental kronor

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

1 742 869

2013

Anslag

1 755 511

2014

Förslag

1 796 653

2015

Beräknat

1 819 652

2

Pris- och löneomräkning2

2016

Beräknat

1 849 526

2

Beslut

1 889 780

2

Överföring
till/från andra
anslag

2017

Beräknat

1

66 725

Anvisat 2013

1 752 594

1

2014

2015

2016

2017

1 755 511

1 755 511

1 755 511

1 755 511

43 668

66 699

96 615

136 926

-2 526

-2 558

-2 600

-2 657

1 796 653

1 819 652

1 849 526

1 889 780

Förändring till följd av:

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 796 653 tkr i 2014 års prisnivå.

Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål
1

Anslaget får användas för Kronofogdemyndighetens förvaltningsutgifter samt för forskning
inom exekutionsområdet.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med ca 2,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordnings-

26

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

vinster i samband med att e-förvaltningsprojekt
genomförs i statsförvaltningen.
Regeringen föreslår att 1 796 653 000 kronor
anvisas under anslag 1:2 Kronofogdemyndigheten
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 1 819 652 000 kronor, 1 849 526 000
kronor respektive 1 889 780 000 kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner att Statens kriminaltekniska
laboratorium ingår i den nya Polismyndigheten, som påbörjar sin verksamhet
den 1 januari 2015 (avsnitt 2.6.1),
2. godkänner att Säkerhetspolisen ombildas
till en fristående myndighet den 1 januari
2015 (avsnitt 2.6.2),

3. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

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

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Gentekniknämnden
Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Domarnämnden

21 080 109
1 104 428
1 305 963
589 439
5 345 989
7 834 989
89 700
378 733
5 217
37 144
122 349
2 305 657
40 117
18 674
7 157
18 272
7 710
40 291 647
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2 Rättsväsendet

2.1

Utgiftsområdets omfattning

Huvuddelen av resurserna inom utgiftsområdet
avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. I övrigt är rättsväsendets verksamhet inriktad på att
avgöra rättsliga tvister mellan enskilda och mellan enskilda och det allmänna samt att handlägga
olika typer av ärenden. Den kriminalpolitiskt inriktade verksamheten syftar till att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet, förebygga brott,

utreda brott, se till att den som begått brott lagförs, verkställa påföljder och rättsliga anspråk
och ge stöd till dem som drabbats av brott. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisoch åklagarväsendena, Sveriges Domstolar samt
Kriminalvården. Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Domarnämnden och Gentekniknämnden.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor

1:1 Polisorganisationen

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

20 478

20 536

20 197

21 080

21 295

21 717

22 198

987

1 064

1 068

1 104

1 125

1 107

1 128

1 233

1 265

1 257

1 306

1 404

1 459

1 492

445

515

506

589

614

640

654

1:5 Sveriges Domstolar

4 928

5 219

4 977

5 346

5 424

5 521

5 642

1:6 Kriminalvården

7 380

7 754

7 437

7 835

8 224

8 431

8 614

70

82

81

90

98

99

102

334

360

364

379

373

405

413

4

5

5

5

5

5

5

31

36

35

37

38

40

41

1:2 Säkerhetspolisen
1:3 Åklagarmyndigheten
1:4 Ekobrottsmyndigheten

1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden
1:10 Brottsoffermyndigheten

57

102

73

122

122

122

122

2 157

2 266

2 303

2 306

2 426

2 326

2 326

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

51

60

57

40

40

40

40

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

13

96

42

19

19

19

19

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

21

7

7

7

7

7

7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

16

18

16

18

19

19

19

7

8

8

8

8

8

8

38 213

39 392

38 434

40 292

41 240

41 965

42 831

1:11 Ersättning för skador på grund av brott
1:12 Rättsliga biträden m.m.

1:17 Domarnämnden
Totalt för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
1

Utfall
2012

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Rättsväsendets ekonomiska situation är god. Vid
ingången av 2013 fanns ett sammanlagt anslagssparande om 101 miljoner kronor. Regeringen
föreslog inga förändringar av budgeten för 2013 i
vårändringsbudgeten. I höständringsbudgeten
föreslår regeringen att anslagsmedel omfördelas
inom utgiftsområdet till bland annat anslaget 1:8
Rättsmedicinalverket.
Regeringen fortsätter att utveckla rättsväsendet för att öka effektiviteten i rättskedjan. Ramförstärkningarna under åren 2013–2016 som regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 ligger fast. För 2014 gör regeringen bedömningen att endast mindre förstärkningar behöver skjutas till. Därtill föreslår regeringen i
denna proposition mindre omfördelningar av
medel inom utgiftsområdet. Förändringar av anslagen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet redovisas under 2.6 Budgetförslag.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

39 391

39 391

39 391

39 391

1 028

1 517

2 160

3 017

-86

374

456

466

0

0

0

0

-40

-41

-42

-43

40 292

41 240

41 965

42 831

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 4 rättsväsendet
Miljoner kronor

2.4

Politikens inriktning

2.4.1

En politik för ett tryggare Sverige

2014

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader
Investeringar

2 252
2

3

Summa ramnivå

37 786
254
40 292

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar av anslagens användning.
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.
Brottsligheten orsakar mänskligt lidande,
otrygghet och stora samhällsekonomiska skador.
Rädslan för att utsättas för brott beskär människors frihet. Ett starkt och väl fungerande rättsväsende är en förutsättning för att samhällets åtgärder mot brottsligheten ska bli framgångsrika.
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Rättssäkerhet innebär att rättsskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt
bedrivas med hög kvalitet. Med rättstrygghet avses att enskilda personer och andra rättssubjekt
ska vara skyddade mot brottsliga angrepp på liv,
hälsa, frihet, integritet och egendom. Avgörande
är att rättsväsendet tillsammans med det övriga
samhället arbetar för att förebygga och bekämpa
brottsligheten samt stödjer dem som har drabbats av brott. Rättstryggheten förutsätter också
en lättillgänglig ordning för att lösa tvister som
uppstår i samhället.
Hög rättssäkerhet och rättstrygghet är grundläggande förutsättningar för att människor ska
känna förtroende för lagarna, myndigheterna
och domstolarna. Sådant förtroende är av fundamental betydelse för det demokratiska samhället.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. För att
minska brottsligheten och öka människors
trygghet har alliansregeringen sedan tillträdet
2006 genomfört en omfattande satsning på rättsväsendet. Hela rättskedjan, från polis till kriminalvård, har förstärkts kraftigt. Rättsväsendet är i
dag betydligt starkare än 2006. Det förstärkta
resursläget har inneburit att rättsväsendets förutsättningar att bekämpa brottsligheten och öka
tryggheten har förbättrats väsentligt.
Parallellt med förstärkningen av rättsväsendet
har människors trygghet ökat. Exempelvis känner sig fler trygga när de går ut ensamma en sen
kväll och färre oroar sig för att utsättas för brott.
Det visar Nationella trygghetsundersökningen
(NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå)
genomför årligen sedan 2006. Den positiva utvecklingen gäller för både män och kvinnor och
för såväl unga som gamla. Under 2012 mattades
dock den positiva utvecklingen av. Rättsväsendet
har en viktig roll i att bidra till att tryggheten
stärks även framöver. Att känna trygghet i vardagen ska vara en självklarhet för alla.
NTU visar också att människors förtroende
för rättsväsendet har ökat tydligt sedan 2006.
Det gäller såväl förtroendet för polisen som för
åklagarväsendet, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Även i dessa avseenden har det dock
skett en viss tillbakagång under 2012. Rättsväsendet behöver fortsätta att utveckla sitt arbete
så att den positiva trenden kan fortsätta. Regeringen följer utvecklingen noga.
Efter en tydlig ökning av den anmälda brottsligheten under förra mandatperioden har antalet
anmälda brott sedan några år tillbaka stabiliserats
kring 1,4 miljoner brott per år. Det är den högsta
nivån någonsin, vilket ställer stora krav på rättsväsendet.
Utvecklingen av antalet anmälda brott ger
ingen säker information om hur den faktiska
brottsligheten utvecklas. Antalet anmälda brott
styrs även av andra faktorer. Bland annat är
rättsväsendets och andra aktörers spanings- och
ingripandeverksamhet av stor betydelse. Exempelvis är volymen på antalet anmälda trafikbrott,
narkotikabrott och snatterier i första hand ett
resultat av i vilken utsträckning rättsväsendet
och andra aktörer prioriterar insatser mot sådan
brottslighet. Antalet anmälda brott påverkas
13
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också av människors och organisationers benägenhet att anmäla brott. För att bedöma brottslighetens utveckling krävs således även annan information.
Enligt NTU, som inkluderar många brottstyper och såväl anmälda som oanmälda brott, har
brottsligheten inte ökat sedan 2006. Andelen
som uppger att de utsatts för såväl brott mot
person som olika former av egendomsbrott har
snarare minskat något sedan dess. Även om utvecklingen varierar mellan olika regioner och
brottstyper tyder tillgängliga källor på att brottsligheten på det stora hela varken har minskat eller ökat på något påtagligt sätt sedan 2006. Det
framstår således som att fler av de brott som begås kommer till rättsväsendets kännedom, vilket
är positivt. Den omfattande ärendemängd som
rättsväsendet har att hantera ställer dock stora
krav på myndigheterna.
En framgångsrik brottsbekämpning handlar
inte bara om att angripa brottsligheten utan även
om att motverka dess orsaker. Samhället har allt
att vinna på att förebygga brott bland unga. En
trygg uppväxt är en av de mest effektiva brottsförebyggande insatserna. Att förmå unga personer vars liv är på väg att utvecklas i negativ riktning att välja en annan väg i livet är en av de
största utmaningarna i brottsbekämpningen. Tidiga och samlade insatser mot bland annat missbruk av alkohol och narkotika, åtgärder inom
skola och socialtjänst och åtgärder inom bostads- och arbetsmarknadspolitikens område behövs för att minska brottsligheten och öka
tryggheten. I områden och miljöer där många
människor saknar arbete och där sociala problem
hör till vardagen är problem med kriminalitet,
otrygghet och missbruk särskilt utbredda. Insatser för att motverka segregation och integrera
människor i samhället, exempelvis genom arbetslinjen, är därför centrala även på det kriminalpolitiska området.
2.4.2

Ökad effektivitet i rättsväsendet

De kraftiga resursförstärkningarna till myndigheterna inom rättsväsendet är en central del i regeringens arbete med att förbättra brottsbekämpningen och öka människors trygghet.
Förstärkningarna har inneburit att myndigheterna genom hela rättskedjan har kunnat utveckla
och utöka sina verksamheter. Att klara upp brott
och lagföra gärningspersoner hör till de brotts14

bekämpande myndigheternas kärnuppgifter. Antalet uppklarade och lagförda brott har också
ökat tydligt sedan 2006. De senaste åren har
dock den positiva utvecklingen i brottsuppklaringen avmattats. Regeringen anser att arbetet
med utredning och lagföring behöver vidareutvecklas och effektiviseras framöver. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att effektivisera
och höja kvaliteten i arbetet ska genomgående
vara en integrerad del av rättsväsendets verksamhet.
Organisationsformer under utveckling

Samtidigt som myndigheternas effektiviseringsarbete behöver stärkas ska regeringen löpande
verka för att förbättra myndigheternas förutsättningar att utvecklas och nå resultat.
Som ett led i detta arbete har regeringen tagit
initiativ till en omorganisation av polisen som
innebär att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1
januari 2015. Syftet med reformen är att öka förutsättningarna för ett bättre verksamhetsresultat
och en högre kvalitet i polisens arbete. Polisens
ombildning till en sammanhållen myndighet
kommer att skapa tydligare strukturer för ledning och styrning, underlätta ett mer optimalt
resursutnyttjande, ge mer likartade förutsättningar för polisarbetet över hela landet och ge
bättre förutsättningar för samarbete med andra.
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att genomföra reformen. Arbetet ska vara
slutfört vid utgången av 2014.
Några frågor som rör polisens framtida organisation återstår dock att behandla. I avsnitt 2.6
föreslår regeringen dels att Statens kriminaltekniska laboratorium ska ingå i den nya Polismyndigheten, dels att Säkerhetspolisen ska ombildas
till en fristående myndighet.
Åklagarmyndigheten har inlett en process för
att utveckla myndighetens organisation. Syftet
med organisationsförändringen är att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt resursutnyttjande, förbättra möjligheterna för en strategisk
central ledning och ge goda möjligheter till samverkan med polisen. Myndigheten vill uppnå
detta genom att samla ansvaret för budget, verksamhet och resultat inom den operativa åklagarverksamheten hos färre och större organisatoriska enheter. Det operativa åklagararbetet
kommer även fortsättningsvis att bedrivas vid
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åklagarkammare runt om i landet. Den förändrade organisationen är tänkt att träda i kraft hösten 2014.
I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar
för en effektiv ekobrottsbekämpning över hela
landet har regeringen även beslutat att
Ekobrottsmyndigheten ska ha ett nationellt ansvar för de ärenden som myndigheten handlägger. Sedan halvårsskiftet 2013 ansvarar
Ekobrottsmyndigheten därmed för ekobrottsbekämpning i hela landet. Tidigare var ansvaret
för att utreda misstänkt ekonomisk brottslighet
och besluta om åtal delat mellan å ena sidan
Ekobrottsmyndigheten och å andra sidan
Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna.
Ett utvecklat samarbete

Myndigheterna inom rättsväsendet är i många
avseenden beroende av varandra för att nå framgång i brottsbekämpningen. Det ställer stora
krav på en väl utvecklad samordning och på att
myndigheterna tillsammans strävar mot gemensamma mål. För att resultaten ska bli så goda
som möjligt är det viktigt att var och en av myndigheterna ser sin roll i rättskedjan och på olika
sätt underlättar övriga myndigheters insatser.
Exempelvis är ansvarsfördelningen och samarbetet mellan polis och åklagare av stor betydelse
för att resurserna och kompetensen ska användas
på bästa sätt i den brottsutredande verksamheten. För att uppnå effektivitets- och kvalitetsvinster finns det fortfarande behov av att stärka samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan.
Myndigheterna behöver försäkra sig om att genomgående ha utvecklade strukturer och rutiner
som säkerställer samverkan och samtidigt tydligt
klargör ansvarsfördelningen mellan olika funktioner.
Rättsväsendets myndigheter behöver också
stärka samverkan med myndigheter och aktörer
utanför rättsväsendet, däribland med kommuner
och landsting. Det gäller inte minst i det brottsförebyggande arbetet och i arbetet med att
stödja brottsdrabbade. För att insatserna på
dessa områden ska bli heltäckande och konsekventa ställs det stora krav på samordning mellan
olika aktörer.
Många typer av brott, inte minst grova brott,
har gränsöverskridande inslag. För att rättsväsendet ska kunna fungera effektivt i alla delar är
ett väl utvecklat internationellt samarbete av stor

betydelse såväl inom EU som på regional och
global nivå. Samarbetet med utländska myndigheter, såväl inom vårt närområde som övriga
världen, samt europeiska och internationella organ som Eurojust, Europol, Frontex och Interpol skapar bättre möjligheter för rättsväsendet
att både förebygga och beivra brott. Det internationella samarbetet ska vara en väl integrerad
del i rättsväsendets verksamhet och regelverk för
internationellt utbyte ska utnyttjas fullt ut.
En väl utvecklad samverkan mellan rättsväsendet, andra svenska myndigheter och internationella aktörer är också av betydelse när det gäller internationell civil krishantering och
utvecklingssamarbete. En allt större efterfrågan
på personal till internationella civila krishanteringsinsatser kräver fortsatt att formerna för det
internationella deltagandet utvecklas och att
rättskedjans olika delar är representerade. Varje
år deltar rättsväsendet med personal i insatser
utomlands inom EU, FN och OSSE. Bidragen
finansieras genom biståndsmedel. Syftet med
rättsväsendets deltagande är att medverka till att
skapa förutsättningar för människor i konfliktoch postkonfliktländer att leva i frihet, säkerhet
och rättvisa. Deltagandet bidrar även till att
skapa starka och hållbara institutioner. Sådant
internationellt arbete bidrar till erfarenhet och
kompetens som är värdefull i den nationella
verksamheten.
En verksamhet byggd på kompetens och kunskap

Kompetent och motiverad personal är rättsväsendets viktigaste resurs. Rättsväsendet måste ha
förmåga att rekrytera och behålla skickliga medarbetare och kontinuerligt utveckla personalens
kompetens och motivation. Detta ställer stora
krav på möjligheter till vidareutbildning och attraktiva karriärvägar samt på ett ledarskap som
kontinuerligt verkar för de anställdas utveckling.
Den framtida polisverksamheten är beroende
av att rekryteringen och utbildningen av nya poliser är anpassad efter verksamhetens behov och
de krav som ställs på polisen. För att bidra till en
ändamålsenlig utbildning för poliser har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utveckla grundutbildningen till polisman. All
grundutbildning för poliser ska bedrivas som
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår också att polisutbildningen
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ska varva teori och praktik i större utsträckning
än vad som görs i dag.
Därutöver ser regeringen behov av att öka polisorganisationens möjligheter att tillvarata kompetensen hos personer med annan utbildning än
polisutbildning. Det finns många uppgifter inom
polisen där annan kompetens är värdefull. För
att fullt ut kunna ta tillvara sådan kompetens kan
det finnas skäl att ge personer med annan utbildning än polisutbildning polisiära befogenheter. En utredare har fått i uppdrag att närmare
analysera hur detta behov ser ut. Utredaren ska
senast den 30 september 2013 lämna en samlad
redovisning av vilka befogenheter som kan vara
aktuella och föreslå författningsändringar.
Regeringen ställer höga krav på att verksamheten inom rättsväsendet ska vara kunskapsbaserad. För att leva upp till detta krävs ett kontinuerligt arbete för att utveckla relevant och aktuell
kunskap om effektiva metoder och arbetssätt.
Brottsförebyggande rådet (Brå), som har i uppdrag att vara ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet, har en
nyckelroll i dessa sammanhang. Alla rättsväsendets myndigheter ansvarar dock själva för att det
finns strukturer inom deras respektive verksamhetsområden för att systematiskt ta vara på kunskap och erfarenheter. Brå ska kunna fungera
som ett stöd till myndigheterna i utvecklingen av
en alltmer kunskapsbaserad verksamhet. Som
ansvarig för den officiella kriminalstatistiken bidrar Brå också med värdefullt underlag avseende
utvecklingen i rättskedjan.
För att kunna identifiera relevanta förbättringsområden och få vägledning i var ansvaret
för olika åtgärder bör ligga krävs att myndigheterna kontinuerligt följer upp och analyserar sina
verksamheter och resultat. En väl utvecklad
verksamhets- och resultatuppföljning förbättrar
möjligheten till en aktiv styrning av verksamheterna och bidrar till att uppmärksamma framgångsrika metoder och arbetssätt som kan spridas runt om i landet.
Det är även viktigt att utbyta kunskap och erfarenheter med omvärlden. Inom EU och i andra
internationella sammanhang finns stora möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter med
andra länder. Det årliga internationella kriminologisymposiet, som på uppdrag av regeringen arrangeras av Brå, bidrar också till att både hämta
hem och sprida sådan kunskap.
Sammantaget finns mycket omfattande nationell och internationell kunskap om hur verk16

samheter inom rättsväsendet kan utvecklas och
förbättras. Genom att inhämta och omsätta
denna kunskap i praktiken kan resursanvändningen inom rättsväsendet bli mer effektiv och
ändamålsenlig.
Förstärkt rättskedjeperspektiv i
brottmålshanteringen

Stora mängder brottmål hanteras varje år av de
myndigheter som ingår i rättskedjan. För att
åstadkomma ett utvecklat samarbete mellan
myndigheterna med fokus på en effektiv, kvalitativ och kunskapsbaserad verksamhet har regeringen under flera år målmedvetet prioriterat arbetet med att myndigheterna gemensamt och
med ett tydligt rättskedjeperspektiv tar ansvar
för och utvecklar formerna för brottmålshanteringen.
Genom att ta fram myndighetsgemensamma
arbetssätt och standarder har det gjorts möjligt
att koppla ihop myndigheternas it-stöd och därigenom – med beaktande av den personliga integriteten – effektivisera flera delar i brottmålsprocessen. Att brottsanmälningar, förundersökningsprotokoll
och
stämningsansökningar
härigenom kan hanteras elektroniskt mellan
myndigheter innebär att onödig pappershantering och dubbelregistreringar undviks. Det sparar tid och pengar samtidigt som det också ger
ökade möjligheter till service gentemot medborgarna.
Dessutom skapas påtagligt förbättrade möjligheter till statistik och uppföljning när ett
ärende kan följas elektroniskt genom rättskedjan. Det möjliggör en mer kunskapsbaserad
styrning av verksamheterna och därigenom ett
bättre resursutnyttjande. Samtidigt skapas ny
och unik kunskap om brott och brottslighet som
i sin tur kan lägga grunden för en effektivare
brottsbekämpning.
Regeringens satsning på att digitalisera brottmålshanteringen fortsätter och nio myndigheter
deltar nu i det praktiska genomförandearbetet.
Förbättrade domstolsprocesser

Varje år avgörs över 90 000 brottmål vid landets
domstolar. Handläggning av brottmål och genomförande av huvudförhandling i sådana mål är
en central och resurskrävande del av rättsväsen-
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dets uppgifter. Regeringen beslutade i juli 2010
att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en
översyn av brottmålsprocessen för att skapa ett
mer ändamålsenligt brottmålsförfarande. I uppdraget har bland annat ingått att överväga hur
handläggningen av brottmål i högre grad kan anpassas till vad som behövs i det enskilda fallet.
Utredningen, som antagit namnet Straffprocessutredningen, överlämnade i april 2013 sitt
betänkande till Regeringskansliet. Enligt utredningen är det grundläggande att öka parternas
inflytande och medverkan i processen för att anklagelser om brott ska kunna prövas inom rimlig
tid och med hög kvalitet. Utredningen föreslår
därför bland annat att rättegången ska bli mer
förutsebar för den enskilde, att domstolens och
åklagarens roller ska bli tydligare, att handläggningen av målen ska anpassas efter vad målet
kräver, att åtgärder för att minska risken för inställda huvudförhandlingar ska vidtas och att
stödet till målsäganden ska förbättras. Tonvikten
i straffprocessen ska ligga i första instans. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet. En proposition planeras till våren 2014.
I juni 2013 överlämnades också Nämndemannautredningens betänkande till Regeringskansliet. Utredningen har haft i uppdrag att göra
en bred översyn av nämndemannasystemet och
föreslår flera åtgärder för att skapa ett modernt
nämndemannasystem som även i framtiden kan
bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. Utredningen föreslår
bland annat att var och en ska kunna ansöka till
uppdrag som nämndeman och att minst hälften
av nämndemännen ska väljas från den grupp av
kandidater som inte är nominerade av ett politiskt parti (s.k. fri kvot). Vidare föreslås att
nämndemän inte längre ska medverka i hovrätt
och kammarrätt och att antalet nämndemän i
underrätt ska minska från tre till två. Även detta
förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet. En proposition planeras till våren 2014.
Ungefär en tredjedel av verksamheten vid landets domstolar avser mål i förvaltningsdomstolarna som främst avgör tvister mellan myndigheter och enskilda. I syfte att bidra till en
modernare och mer flexibel förvaltningsprocess
har en rad förändringar genomförts av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Bland annat har
ytterligare måltyper flyttats ner från kammarrätten till förvaltningsrätten och vissa formkrav har
tagits bort. Nyligen tillsatte regeringen också en

utredning med uppdrag att överväga ytterligare
åtgärder som bör genomföras för att göra förvaltningsprocessen mer modern och effektiv.
Domstolarnas verksamhet påverkas även av
andra reformer. En utredning om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare har föreslagit olika åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för dessa, bland annat att ansvaret för
vissa utredningsåtgärder förs från tingsrätterna
till överförmyndarna. Regeringen har för avsikt
att behandla frågorna i en proposition under våren 2014.
2.4.3

Kraftfulla åtgärder och skärpta
straff

Varje dag utsätts tusentals personer för brott i
Sverige. För många av de drabbade medför
brottsligheten konsekvenser på både kort och
lång sikt. För en del sätter brottsligheten spår
som påverkar deras trygghet och livskvalitet under lång tid framöver. Samhället måste i alla lägen kraftfullt markera att brott inte accepteras.
Skärpningar i straffsystemet

Tillsammans med andra åtgärder utgör straffsystemet ett viktigt led i samhällets brottsbekämpning. De straffskärpningsreformer som regeringen genomfört följs nu av fortsatta åtgärder
för att ytterligare förstärka brottsbekämpningen.
En viktig målsättning för regeringen är att
skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. År 2010
genomfördes en straffskärpningsreform på detta
område men regeringen ser behov av ytterligare
åtgärder som tydliggör allvaret av sådan brottslighet. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå ändringar av straffskalorna för vissa allvarliga
våldsbrott. Syftet är att åstadkomma en höjd
straffnivå för dessa brott. Förslagen ska redovisas senast den 31 mars 2014.
Regeringen har också tagit initiativ till en höjd
straffnivå för fridskränkningsbrott. Varje år utsätts tusentals personer i Sverige för upprepade
kränkningar som kraftigt begränsar deras trygghet och frihet. Många gånger ingår våldsbrott eller hot om våld i problematiken. Det handlar
inte sällan om kvinnor som utsätts för brott av
en partner eller före detta partner. För att straffen för fridskränkningsbrotten bättre ska åter17
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spegla denna brottslighets allvar har minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning under året höjts från fängelse i
sex månader till fängelse i nio månader. Vidare
har tillämpningsområdet för fridskränkningsbrotten utvidgats så att även skadegörelse och
överträdelse av kontaktförbud kan ingå. Det gör
det möjligt att ta bättre hänsyn till en större del
av den utsatta personens hela situation.
Regeringen har vidare tagit initiativ till en
skärpt sexualbrottslagstiftning. Skärpningarna,
som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2013, innebär bland annat att bestämmelsen om våldtäkt
har utvidgats. Det har gjorts tydligt att även situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet omfattas av våldtäktsbrottet. För att
stärka skyddet för barn har även tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn
utvidgats och straffminimum för brottet höjts
från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
Vidare har skyddet mot sexuell exploatering och
sexuella övergrepp mot barn i andra länder
stärkts genom att kravet på att gärningen inte
bara ska vara straffbar i Sverige utan även i det
land gärningen begicks avskaffats. Samtidigt har
preskriptionstiden för utnyttjande av barn för
sexuell posering förlängts.
Regeringen har även tagit initiativ till att ett
nytt brott, kränkande fotografering, har införts i
brottsbalken. Regleringen, som trädde i kraft vid
halvårsskiftet 2013, tar sikte på fotografering
som sker olovligen och i hemlighet i privata miljöer.
Som ett led i regeringens omfattande arbete
för att motverka och förhindra hedersrelaterat
våld och förtryck har flera åtgärder vidtagits för
att förhindra att unga gifts bort mot sin vilja. Att
själv bestämma vem man vill ingå äktenskap med
är en ovillkorlig rätt för alla. Trots att den nuvarande lagstiftningen på flera sätt ger uttryck för
att tvångsäktenskap och barnäktenskap inte accepteras i Sverige förekommer det att unga människor tvingas ingå äktenskap. En särskild utredare har därför haft i uppdrag att bland annat se
över relevant lagstiftning i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
Utredarens förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Även på andra områden finns det behov av att
överväga skärpningar i straffsystemet. Regeringen har bland annat gett en särskild utredare i
uppdrag att vid behov lämna förslag som stärker
det straffrättsliga skyddet vid förmögenhets18

brott. En stor del av den brottslighet som drabbar människor i deras vardag utgörs av sådan
brottslighet. Det handlar exempelvis om stölder,
skadegörelse och bedrägerier. Karaktären på
förmögenhetsbrotten har ändrats i takt med
samhällsutvecklingen. Den tekniska utvecklingen har exempelvis gjort det lättare att begå brott
som drabbar många. Det visar inte minst det
ökade problemet med bluffakturor. I utredarens
uppdrag ingår bland annat att ta ställning till om
sådana omständigheter som att brottsligheten
haft systematiska inslag, som till exempel vid
bluffakturor, eller omständigheter som kan innebära en särskild integritetskränkning, som till
exempel vid bostadsinbrott, bör få större betydelse vid bedömningen av hur allvarligt brottet
är. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2013.
Handlingspliktutredningen lämnade i mars
2011 sitt betänkande Allmän skyldighet att
hjälpa nödställda? (SOU 2011:16). Utredningen
bereds inom Regeringskansliet.
Vidare har en särskild utredare haft i uppdrag
att överväga skärpta straff för storskaliga dataintrång och andra angrepp mot informationssystem. Den nuvarande straffskalan för dataintrång
som sträcker sig upp till fängelse i två år kom till
i en annan tid och tillgodoser enligt utredaren
inte dagens skyddsbehov, till exempel när det
gäller storskaliga eller på annat sätt allvarliga angrepp mot informationssystem. Utredaren föreslår därför att det införs en särskild straffskala
för grovt dataintrång. Straffskalan ska sträcka sig
från fängelse i sex månader till fängelse i sex år.
Utredarens förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Illegal narkotikahandel utgör ett allvarligt hot
mot samhället som äventyrar såväl människors
hälsa och livskvalitet som staters lagliga ekonomi, stabilitet och säkerhet. Narkotikahandeln
hänger även ofta samman med annan kriminalitet och utgör en bas för den organiserade brottsligheten. Den straffrättsliga regleringen har en
central roll i narkotikabekämpningen. Strafflagstiftningen måste ge uttryck för en sträng syn på
all illegal narkotikahantering och tydligt förmedla samhällets avståndstagande. För att på ett
trovärdigt sätt kunna möta de problem som narkotikabrottsligheten för med sig måste det
straffrättsliga regelverket vara effektivt och ha en
ändamålsenlig utformning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att göra en
översyn av den straffrättsliga regleringen för
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narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott.
Syftet är att åstadkomma en modern straffrättslig reglering som tydligt ger uttryck för en sträng
och konsekvent syn på all illegal hantering av
narkotika. I uppdraget, som ska redovisas senast
den 27 juni 2014, ingår bland annat att ta ställning till vilka omständigheter som särskilt bör
beaktas vid bedömningen av om ett brott är
grovt och att överväga behovet av förändringar i
straffskalorna.
Kampen mot grov organiserad brottslighet och
terrorism fortsätter

I arbetet för att skapa ett tryggt samhälle för alla
lägger regeringen stor vikt vid kraftfulla åtgärder
mot den grova organiserade brottsligheten och
ett strategiskt arbete mot terrorism.
Den organiserade brottsligheten har blivit allt
mer synlig under de senaste decennierna. Denna
brottslighet är många gånger både sofistikerad
och välplanerad. Brottsligheten kännetecknas
också av att det alltid är flera personer som, på
olika sätt och i olika skeden, är delaktiga i den
brottsliga verksamheten. För att ytterligare
stärka brottsbekämpningen på detta område har
regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att
se över om de straffrättsliga åtgärderna mot organiserad brottslighet behöver skärpas. Utredaren ska bland annat överväga om kriminaliseringen av brott på försöks-, förberedelse- och
stämplingsstadiet bör utvidgas och om straffskalan för förberedelse och stämpling bör förändras.
För några i sammanhanget vanligt förekommande brottstyper ingår också att ta ställning till
om det finns skäl att se över de omständigheter
som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om
ett brott är grovt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.
Många kriminella är beroende av penningtvätt
för att kunna föra över sina brottsvinster till den
legala ekonomin. Genom att försvåra penningtvätt kan samhället göra brottsligheten mindre
lönsam. För att underlätta bekämpningen av
penningtvätt övervägs en ny straffrättslig reglering och nya bestämmelser om förverkande av
egendom som har varit föremål för penningtvätt.
För att förbättra möjligheterna att komma åt
brottsvinster, men även egendom avsedd för
finansiering av terrorism, övervägs också införandet av en möjlighet att under en kortare tid

belägga sådan egendom med ett förbud för personen i fråga att disponera den.
En framgångsrik bekämpning av den grova
brottsligheten förutsätter att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva
tvångsmedel. Utredningen om vissa hemliga
tvångsmedel har föreslagit att de tidsbegränsade
lagarna om hemlig tvångsmedelsanvändning,
bland annat regleringen i lagen om hemlig rumsavlyssning, ska permanentas. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Ett förstärkt arbete mot den grova organiserade brottsligheten kräver även åtgärder på vapenområdet. Tillgång till skjutvapen utgör inte
sällan en förutsättning för att grova brott ska
komma till stånd. Förekomsten av skjutvapen
kan också medföra att en uppkommen våldssituation får betydligt svårare följder än vad den annars skulle ha fått. Lagstiftningen bör därför vara
utformad så att den i möjligaste mån motverkar
förekomsten av illegala skjutvapen och att vapen
kommer till brottslig användning. Vid halvårsskiftet 2012 genomfördes därför vissa skärpningar i vapenlagstiftningen. Regeringen överväger ytterligare skärpningar. För närvarande
bereds ett betänkande som bland annat innehåller förslag om skärpta straff för grova vapenbrott.
För att minska antalet illegala vapen i Sverige
genomfördes under våren 2013 en tidsbegränsad
vapenamnesti. Resultatet får anses som mycket
gott. Under amnestin, som pågick under perioden mars till maj, lämnades över 15 000 skjutvapen och cirka 36 ton ammunition in till polisen. Därutöver har Rikspolisstyrelsen och
Tullverket fått ett gemensamt uppdrag av regeringen att verka för att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige.
Regeringens initiativ till en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten,
som nu involverar tio myndigheter inom och
utom rättsväsendet, har inneburit ett mer omfattande och uthålligt arbete än tidigare. De nya arbetsformerna har bidragit till snabbare kommunikationsvägar och ett utökat informationsutbyte mellan myndigheterna. I ett nationellt
operativt råd beslutas till exempel hur och var
landets åtta aktionsgrupper mot grov organiserad brottslighet ska genomföra insatser. Det
finns också ett nationellt, och åtta regionala,
underrättelsecenter där myndigheterna arbetar
nära tillsammans.
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Regeringens ambition är att arbetet mot
denna typ av brottslighet ska intensifieras ytterligare. Eftersom ekonomisk vinning är en av de
starkaste drivkrafterna bakom grov organiserad
brottslighet är arbetet med att minska de kriminella vinsterna angeläget. Ett effektivt brottsutbytesarbete förutsätter myndighetssamverkan.
Det innebär också att varje enskild myndighet
måste säkerställa god kompetens och förmåga
inom det egna ansvarsområdet. Det är viktigt att
myndigheterna fortsätter att utveckla detta arbete och följer upp såväl egna som gemensamma
insatser. Detta är även något som Riksrevisionen
belyste i sin granskning av statens insatser för att
komma åt vinster från brottslig verksamhet (RiR
2010:26). I syfte att stärka myndigheternas samverkan för att mer effektivt återföra vinster från
brottslig verksamhet har regeringen gett berörda
myndigheter i uppdrag att utveckla och följa upp
samverkan på brottsutbytesområdet. Uppdraget
ska redovisas årligen inom ramen för den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet. Som en följd av uppdraget upphör den
nationella specialistfunktionen för brottutbytesfrågor. Specialistfunktionen har spelat en viktig
roll i att etablera de grundläggande formerna för
samverkan mellan myndigheterna. I myndigheternas utvärdering av funktionen bedöms samverkan bli ännu mer effektiv om funktionen
upphör och dess uppgifter förs in i den särskilda
satsningen mot grov organiserad brottslighet.
Bland annat breddas samarbetet till att omfatta
fler myndigheter.
Regeringen har vidare tillsatt en utredning
som senast den 28 februari 2014 ska redovisa i
vilken omfattning myndigheterna har utnyttjat
den stärkta möjlighet att komma åt kriminellas
brottsvinster som följer av gjorda skärpningar i
lagstiftningen om förverkande.
I arbetet mot grov organiserad brottslighet
krävs också ett väl utvecklat internationellt samarbete samt att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva arbetsmetoder.
På senare tid har arbetet inom EU resulterat i
nya möjligheter att utbyta information som underlättar myndigheternas arbete. Det har införts
en möjlighet att söka uppgifter i andra EUländers DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Vidare har det skapats förutsättningar till
bättre information om vilken brottslighet som
svenska medborgare kan ha begått utomlands.
Polisen ska även vid vissa allvarligare brott kunna
söka uppgifter i EU:s viseringsdatabas samt i
20

EU:s databas med fingeravtryck från asylsökande.
Inom EU pågår även annat viktigt arbete för
att förbättra det internationella samarbetet rörande grov organiserad brottslighet och
terrorism. Sveriges kunskapsutbyte med andra
länder är i dessa sammanhang centralt. Genom
att dela erfarenheter om hur grov organiserad
brottslighet och terrorism kan förebyggas och
hanteras kan arbetet utvecklas utifrån bästa möjliga kunskap.
Terrorism hotar våra grundläggande fri- och
rättigheter. Respekt för och försvar av dessa frioch rättigheter är en förutsättning för effektiv
terrorismbekämpning och en skyldighet för staten. Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att
förebygga och bekämpa terrorism. Samtidigt har
fler myndigheter och andra aktörer viktiga roller
i detta arbete varför det krävs ett nära och väl
fungerande samarbete mellan dessa.
Om ett attentat skulle inträffa behöver myndigheterna vara väl förberedda. En viktig del i det
förberedande arbetet består bland annat av
samövningar för att effektivt kunna hantera konsekvenserna av ett sådant attentat. Det förberedande arbetet innebär även att se till att det finns
tillfredsställande skydd för samhällsviktiga anläggningar och funktioner som är anpassat efter
hotbild och sårbarhet. En annan grundbult i Sveriges strategi mot terrorism är det förebyggande
arbetet för att minska risken för attentat och
personers vilja att begå terroristbrottslighet i
Sverige eller utomlands.
Hotbilden mot Sverige och svenska intressen
förändras över tid. En problematik som ökat i
omfattning är att personer reser från Sverige till
konfliktområden för att få träning i väpnad strid.
Internet fortsätter fungera som plattform för
våldsbejakande propaganda och som medel för
att sprida information om hur attentat kan genomföras. För att kunna möta morgondagens
hot är det nödvändigt att fortsätta utveckla arbetet och kontinuerligt lära av erfarenheter. Svensk
polis har bland annat dragit lärdomar av och vidtagit åtgärder efter självmordsattentatet i centrala Stockholm i slutet av 2010 och terroristattentaten i Norge den 22 juli 2011. Behovet av
samverkan för att kunna avvärja och avbryta terroristattentat och annan grov brottslig verksamhet har aktualiserats i samband båda dessa händelser. Under vissa förutsättningar kan
Försvarsmakten lämna stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Rikspolisstyrelsen och För-
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svarsmakten har haft i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som vidtagits för att möjliggöra denna
samverkan. I sin redovisning pekar myndigheterna bland annat på behovet av att fortlöpande
analysera förändringar i hotbilder för att bedöma
med vilka resurser Försvarsmakten kan ge stöd
till polisen. Myndigheterna har även pekat på
behovet av att fortsätta de samverkansförberedande åtgärderna för att öka förutsättningarna
att stöd kan ges inom de tidsramar som terrorismbekämpning kräver. Regeringen instämmer i
myndigheternas slutsatser om ett fördjupat samarbete i frågorna och avser att fortsatt följa frågan.
I syfte att underlätta genomförandet av polisiära insatser, bland annat i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet, bör Försvarsmakten i högre utsträckning
än i dag kunna stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet för att främst förflytta Nationella insatsstyrkan men också andra specialenheter. Ett sådant arbete kommer att påbörjas den 1
januari 2014 (se vidare under utgiftsområde 6 avsnitt 3.4.1.1 Politikens inriktning).
En av regeringens utgångspunkter i Sveriges
nationella strategi mot terrorism är att arbetet
behöver bygga på väl utvecklad samverkan, såväl
nationellt som internationellt. Regeringen följer
därför arbetet med den nationella strategin noga.
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet har vidare
lämnat förslag som syftar till att på olika sätt
skärpa och förstärka den straffrättsliga regleringen om rikets säkerhet. Förslagen bereds i Regeringskansliet.
Förstärkta insatser mot återfall i brott

Brottsaktiva personer som upprepade gånger begår brott står för en relativt stor del av den totala
brottsligheten i samhället. Ur såväl ett mänskligt
som ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det
mycket att vinna på att rikta insatser mot den
återfallskriminella gruppen. En enda avslutad
kriminell karriär betyder mycket.
För att nå framgång i det återfallsförebyggande arbetet krävs insatser inom flera olika områden. Det kan exempelvis krävas åtgärder som
rör vård, boende, försörjning och fritid. De aktörer som behöver bidra är därmed många. Rättsväsendet har också en viktig del i det återfallsförebyggande arbetet. Individer som har en

kriminell livsstil måste på ett tydligare sätt bli föremål för rättsväsendets åtgärder. Mot denna
bakgrund har polisen fått i uppdrag av regeringen att bedriva en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet. Som en del av uppdraget
har polisen tagit fram en vägledning om hur polismyndigheterna på ett strukturerat sätt ska
identifiera och arbeta kring livsstilskriminella.
Målet är att polisen ska begränsa dessa personers
handlingsutrymme att begå brott. Under förra
året var mer än 1 000 livsstilskriminella individer
föremål för åtgärder inom ramen för satsningen,
vilket resulterade i en mängd domar och vårdinsatser. Satsningen fortsätter och en utvärdering
av arbetssättet pågår.
Eftersom en stor del av de livsstilskriminella
blir föremål för kriminalvård har också Kriminalvården en viktig roll i det återfallsförebyggande arbetet. Att förbereda de intagna för ett liv
i frihet är en av myndighetens viktigaste uppgifter. En fängelsepåföljd fyller flera viktiga syften.
Den ska ses som en markering från samhället
och ger en möjlighet för den dömde att förbereda sig för ett nytt liv, utan kriminalitet. Tiden i
anstalt ger möjlighet att samordna och fokusera
insatser kring individerna. Genom att redan i
början av verkställigheten planera för en individuellt utformad och väl planerad verkställighet
kan Kriminalvården bedriva ett strukturerat och
individanpassat arbete. För att ytterligare stärka
insatser mot våldsamma män har regeringen gett
Kriminalvården i uppdrag att genomföra en
kraftfull och långvarig satsning riktad mot denna
grupp. Kriminalvården får därigenom förutsättningar att fokusera ytterligare på åtgärder ägnade
att förstärka det återfallsförebyggande arbetet
för våldsbrottsdömda. Fokus ska bland annat
ligga på att i samverkan med berörda aktörer
planera och förbereda tiden efter frigivning. För
att insatserna ska få betydelse i ett längre perspektiv krävs att andra aktörer tar vid där Kriminalvårdens uppdrag slutar. Det handlar om såväl
offentliga aktörer som delar av det civila samhället.
En del av dem som döms till fängelse i Sverige
har sin hemvist i andra länder. Likaså förekommer det att personer som har sin hemvist i Sverige döms till fängelse i något annat land. I syfte
att öka möjligheterna till social återanpassning
för personer som döms i ett annat land än där de
har sin hemvist avser regeringen att under 2014
ta initiativ till nya regler som gör det lättare för
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dessa personer att verkställa straffet i sitt hemland.
2.4.4

Tidiga och tydliga insatser mot
ungas brottslighet

Tonåren är generellt den mest brottsaktiva perioden i livet. Även om både pojkar och flickor
begår brott är pojkar tydligt överrepresenterade.
Många unga begår brott enstaka gånger utan att
fastna i kriminalitet. En del fortsätter dock med
upprepad och inte sällan allt allvarligare kriminalitet. Det innebär att en liten grupp unga står för
en relativt stor del av ungdomsbrottsligheten.
Att minska nyrekryteringen till denna brottsaktiva grupp är en angelägen uppgift för samhället.
Undersökningar från Brottsförebyggande rådet tyder på att brottsbenägenheten bland unga
har minskat något över tid. Enligt dessa undersökningar är det allt färre av landets 15-åringar
som begår brott. Denna utveckling kan hänga
samman med vissa förändringar i ungdomars
livsstil. Attityderna till brott tycks ha blivit allt
mindre tillåtande bland de unga.
Att de stora barnkullarna som föddes i början
av 1990-talet har passerat de mest brottsaktiva
ungdomsåren kan också minska belastningen på
vissa delar av rättsväsendets verksamhet. Samtidigt går dessa in i en ny fas i 20-årsåldern. De
som fortsätter med kriminalitet vid denna ålder
begår i större utsträckning grövre brott som kan
kräva mer ingripande åtgärder.
Trots att vissa positiva utvecklingstrender kan
urskiljas avseende ungas brottslighet är det fortfarande alltför många unga som hamnar i kriminalitet. Ju tidigare och tydligare samhället vidtar
åtgärder när unga är på väg i fel riktning desto
större är möjligheten att bryta den negativa utvecklingen. Dessa möjligheter måste samhället ta
tillvara. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland
unga. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag finns
möjligheter att motverka morgondagens problem.
Viktigt med en snabb och tydlig reaktion mot
ungas brottslighet

När ungdomar är inblandade i brott är det särskilt viktigt med en snabb och tydlig reaktion
från samhället. Många unga vittnar om att de
22

upplever att insatserna kommer för sent. Vid
halvårsskiftet 2010 ändrades lagen med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare så att polisen i större utsträckning fick befogenhet att utreda brott begångna av barn under 15 år. Sådana
utredningar sänder tydliga signaler om att samhället tar brottslighet bland unga på stort allvar.
Det ger också bättre underlag för att kunna sätta
in adekvata åtgärder i förhållande till unga som är
på väg att utvecklas i negativ riktning. Eftersom
lagändringen har varit i kraft i några år har regeringen gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag
att utvärdera resultatet. Utvärderingen ska bland
annat ge en bild av i vilken utsträckning ändringarna lett till att fler brott begångna av unga under
15 år utreds, om tillämpningen av reglerna blivit
mer enhetlig, om det finns anledning att utreda
fler brott där unga är misstänkta och i vilken utsträckning den unges föräldrar närvarar vid förhör.
För straffmyndiga ungdomar som begår brott
är det viktigt att kopplingen mellan brottet och
samhällets reaktion är tydlig. Det kräver en
snabb handläggning av ungdomsärenden. Med
en snabb handläggning ökar även möjligheterna
att klara upp brotten. Under senare år har regeringen ställt allt högre krav på att handläggningen av ungdomsmål ska snabbas upp. Genomströmningstiderna har också blivit kortare de
senaste åren men det finns fortfarande utrymme
för ytterligare förbättringar. På uppdrag av regeringen har en utredare sett över de lagstadgade
tidsfrister som gäller när barn och unga är misstänkta eller målsägande. Utredarens förslag bereds nu vidare inom Regeringskansliet.
Inom Regeringskansliet pågår också ett arbete
med att ytterligare stärka vissa av ungdomspåföljderna. Bland annat övervägs förbättringar av
verkställigheten av ungdomstjänst och ungdomsvård.
En allt mer utvecklad samverkan

När unga fastnar i kriminalitet är det ofta en del
av en större problembild med exempelvis ogiltig
frånvaro från skolan och missbruk av alkohol eller narkotika. Föräldrar har huvudansvaret för
att barn inte begår brott men det är viktigt att
familjen har tillgång till olika former av stöd som
den kan behöva. Det är vidare viktigt att de aktörer som möter och identifierar ungdomar med
olika problem, exempelvis skola, hälso- och
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sjukvård, socialtjänst och polis samordnar sina
insatser och ser till helheten. Förutsättningarna
för att vända en negativ utveckling ökar om de
unga möts av konsekventa och samordnade åtgärder på flera områden. I dessa avseenden har
samhället inte råd att misslyckas.
För ungdomar vars negativa utveckling har
gått så långt att de bedöms ha en risk för långvarig och allvarlig kriminalitet behöver samhället
agera med särskild kraft. Det är också bland
dessa ungdomar som den organiserade brottsligheten har sin rekryteringsbas. I syfte att förstärka insatserna för denna grupp tog regeringen
för ett par år sedan initiativ till en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper. Inom ramen för
dessa har polis, socialtjänst och andra aktörer
som kan stödja och vidta åtgärder kring unga
med allvarlig problematik samlats runt varje enskilt fall och samordnat sina insatser. Arbetet
har gått ut på att stärka hela det sociala skyddsnätet kring den unga personen i skolan eller på
arbetet och under fritiden. Tillsammans med den
unge har aktörerna gemensamt avgjort hur situationen bäst kan hanteras. Arbetssättet har varit
framgångsrikt. Flera av de ungdomar som har
haft stöd från en social insatsgrupp har minskat
eller totalt upphört med sina kriminella aktiviteter. För att stimulera till fortsatt spridning och
utveckling av detta arbetssätt har regeringen gett
Rikspolisstyrelsen i uppdrag att aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper.
För att underlätta informationsutbytet mellan
polis och socialtjänst om unga personer i riskzon
för kriminalitet har även lagstiftningen anpassats
genom att en ny sekretessbrytande bestämmelse
införts. Bestämmelsen gäller uppgifter som rör
personer som inte fyllt 21 år och där det på
grund av särskilda omständigheter finns risk för
att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. Uppgifter får endast lämnas om de kan
antas bidra till att förhindra att den unge begår
brott. En uppgift får aldrig lämnas om det med
hänsyn till socialtjänstens planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl skulle vara olämpligt.
Polisen har sedan länge med stöd av polislagen
tillfälligt fått omhänderta den som kan antas vara
under 18 år och som anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande
och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Genom en lagändring har det klargjorts
att ett sådant omhändertagande även kan ske i
brottsförebyggande syfte för att skydda en ung-

dom från att själv involveras i brottslig verksamhet.
Erfarenhetsutbyte för handläggning av
ungdomsmål i domstol

För unga brottsoffer, vittnen och tilltalade är det
inte alltid lätt att fullt ut förstå och ta till sig vad
som händer i rättsprocessen. Inte minst kan en
rättegång upplevas som både obehaglig och svårbegriplig. Domstolarna arbetar på olika sätt med
ungdomsmålen. Vissa tingsrätter har särskilt
specialiserad personal eller särskilda enheter som
arbetar med ungdomsmål. Andra har infört fasta
schemalagda huvudförhandlingsdagar varje vecka
för sådana mål, vilket underlättar både domstolens och åklagarnas planering. Några har utvecklat ordföranderollen och arbetat särskilt med
bemötandefrågor. Domstolsverket har nyligen
haft i uppdrag att skapa förutsättningar för ett
regelbundet erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i frågor som rör inre organisationsformer
och arbetsmetoder. Det är viktigt att detta erfarenhetsutbyte fortsätter.
Kriminalvården har en viktig roll

För de unga vars brottslighet har gått så långt att
de döms till kriminalvårdspåföljd är det angeläget att Kriminalvården bedriver ett intensivt arbete för att vända den negativa utvecklingen. Att
vidta åtgärder under verkställigheten som bidrar
till att minska återfallen i brott är en av Kriminalvårdens viktigaste uppgifter. För att förstärka
det återfallsförebyggande arbetet för unga har
regeringen gett Kriminalvården i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder som
kan leda till att unga dömda efter verkställigheten är bättre rustade för ett liv utan kriminalitet
och missbruk. Åtgärderna ska bland annat innefatta insatser under verkställigheten som syftar
till att förbättra unga dömdas förutsättningar på
arbetsmarknaden.
2.4.5

Brottsdrabbades behov i fokus

Att minska brottsligheten så att färre drabbas av
brott är det bästa sättet att öka tryggheten. De
som ändå drabbas av brott ska få stöd och hjälp
till upprättelse. Att rättsväsendet lyckas med sina
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huvuduppgifter, det vill säga att utreda brott,
gripa misstänkta och döma de skyldiga, är en del
av denna upprättelse. Det är också viktigt att
personer som har anmält att de blivit utsatta för
brott får adekvat information om hur rättsprocessen går till, om möjligheterna att få stöd och
hjälp samt om vad som sker i det enskilda ärendet. Inom bland annat polisen pågår ett arbete
för att förbättra informationen till brottsoffer.
Rättssystemet är i stor utsträckning beroende
av att de som drabbas av brott har förtroende för
rättsväsendet så att de anmäler brotten och medverkar i utredningarna. Rättsprocessen upplevs
av många brottsdrabbade som påfrestande. För
att de drabbade ska kunna känna sig trygga att
berätta vad de har varit med om och orka fullfölja rättsprocessen måste rättsväsendets myndigheter bemöta de drabbade med professionalism och medkännande. Det kräver medvetenhet
om brottsdrabbades behov och reaktioner. Ett
sådant förhållningssätt är lika angeläget vid bemötande av vittnen till brott. Utan målsägandes
och vittnens utsagor är det ofta mycket svårt att
nå framgång i rättsprocesserna.
Personer som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan vara särskilt sårbara om de utsätts
för brott och kräver därför rättsväsendets särskilda uppmärksamhet. Det gäller till exempel
unga eller äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer som inte behärskar svenska. För att förbättra förutsättningarna
för personer med funktionshinder har flera av
rättsväsendets myndigheter fått i uppdrag att arbeta med de frågor som har slagits fast i regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken.
Brottsdrabbade barn och ungdomar är i stor
utsträckning beroende av vuxna som förstår och
agerar. De brottsdrabbade måste snabbt få stöd
och hjälp att hantera situationen. Mot denna
bakgrund har Brottsoffermyndigheten fått i
uppdrag att i samverkan med Barnombudsmannen ta fram och anpassa information om skydd
och stöd direkt riktad till barn och unga som
brottsoffer, inklusive barn som har bevittnat
våld.
Polis och åklagare har en viktig roll i att uppmärksamma barn som har bevittnat våld och
andra övergrepp i nära relationer. För att dessa
barn i högre grad ska synliggöras i förundersökningar har Brottsoffermyndigheten i uppdrag att
genomföra utbildningsinsatser riktade till berörda yrkesgrupper. Genom utbildningsinsatser24

na kan dessa barns möjligheter att få brottsskadeersättning samt annat stöd och skydd förbättras.
Ekonomisk ersättning är en viktig del i samhällets arbete för att minska skadeverkningarna
av brott och hjälpa brottsdrabbade som inte får
ersättning på annat sätt att få ekonomisk återupprättelse. En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att se över brottsskadelagen för
att undersöka hur systemet med brottsskadeersättning kan förbättras. I utredningens betänkande lämnas bland annat flera förslag på hur
rätten till brottsskadeersättning kan stärkas och
hur återbetalningsgraden från gärningspersonen
ska öka. Regeringen har för avsikt att behandla
frågorna i en proposition under våren 2014.
Fortsatta och förstärkta insatser för att motverka
våld i nära relationer

Att utsättas för våld är en av de största frihetsinskränkningarna en människa kan uppleva. Våld
mot närstående slår särskilt hårt mot de drabbade, som inte längre kan känna sig trygga i sin
relation eller i sitt hem. Känslan av oro och utsatthet blir mycket påtaglig. Alltför många människors vardag i Sverige präglas av våld. Kunskapen om hur många som drabbas av våld i nära
relationer är dock begränsad. För att få en bättre
bild av problemets omfattning och karaktär har
Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en särskild kartläggning av våld i nära relationer.
Regeringen har under lång tid vidtagit åtgärder för att förbättra situationen för personer
som har drabbats av våld i nära relationer. En rad
åtgärder ingick i den handlingsplan som regeringen under förra mandatperioden genomförde
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade
relationer. Även om många åtgärder har genomförts och mycket har förbättrats är det nödvändigt med fortsatta insatser. Handlingsplanen
följs därför upp med nya åtgärder under innevarande mandatperiod.
Regeringen har också tillsatt en nationell samordnare, som har i uppdrag att åstadkomma en
kraftsamling mot våld i nära relationer. Inom
ramen för uppdraget ska samordnaren särskilt
överväga hur förebyggande insatser mot detta
våld kan utvecklas och genomföras. Den nationella samordnaren ska bland annat även överväga
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hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan
utvecklas och i detta sammanhang särskilt överväga hur kvinnojourers och andra berörda ideella
organisationers verksamhet kan förstärkas.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni
2014. De ideella organisationerna utför ett
mycket viktigt och angeläget arbete, som utgör
ett betydelsefullt komplement till de kommunala
verksamheterna. Regeringen har vidtagit flera
åtgärder för att stärka frivilligorganisationerna.
Regeringen bedömer emellertid att bidraget till
organisationer som arbetar med att motverka
mäns våld mot kvinnor behöver förstärkas och
beräknar i denna proposition en permanent ökning av statsbidraget med 23,3 miljoner kronor.
Vidare har en utredare lämnat förslag i fråga
om skydd av personuppgifter i syfte att höja
skyddsnivån för personer som riskerar att utsättas för brott. Förslagen bereds inom Regeringskansliet.
För att utveckla arbetet mot våld i nära relationer behöver samarbetet mellan rättsväsendets
myndigheter liksom samarbetet mellan dessa
och andra samhällsaktörer stärkas. Det är viktigt
att olika uppdrag, regelverk och arbetsrutiner
inte hindrar ett fördjupat samarbete. För att öka
förutsättningarna för ett bättre samarbete samlade regeringen och den nationella samordnaren
cheferna för 14 berörda myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. En ökad samsyn
kring hur våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas skapar bättre förutsättningar
för samarbete och därmed förbättrade möjligheter att nå goda resultat. Det är viktigt att den
diskussion som har inletts på strategisk nivå
fortsätter.
Under den förra mandatperioden genomfördes ändringar i kontaktförbudslagstiftningen,
som syftar till att förbättra skyddet för den som
riskerar att utsättas för eller har utsatts för våld,
hot eller trakasserier. För att bedöma effekterna
av dessa förändringar har regeringen gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera reformen. Vidare har regeringen i en proposition
till riksdagen föreslagit ändringar i lagen om
kontaktförbud. Förslaget innebär att den risk för
brott som krävs för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska få meddelas inte
längre behöver vara påtaglig. Möjligheterna att
använda ett sådant förbud för att förebygga
brott i nära relationer kommer därmed att öka.
Dessutom bereds frågan om Sveriges tillträde till
Europarådets konvention om förebyggande och

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i
hemmet.
2.4.6

Skydd för den personliga
integriteten

Respekten för enskildas personliga integritet är
grundläggande i en demokrati. Skyddet för den
personliga integriteten måste emellertid vägas
mot andra berättigade intressen i samhället, till
exempel yttrandefrihet, ett tryggt och säkert
rättssamhälle och en effektiv förvaltning. På senare år har frågor som rör skyddet för den personliga integriteten fått förhållandevis stort utrymme i den allmänna debatten. Enskildas
användning av internet har ökat stadigt och alla
myndigheter och företag använder i dag informationsteknik. Mot bakgrund av denna samhällsoch teknikutveckling har regeringen för avsikt
att tillsätta en parlamentariskt sammansatt
kommitté på området.

2.5

Resultatredovisning

2.5.1

Samlad bedömning av
rättsväsendets resultat

Även om kvantitativa indikatorer inte ger någon
fullständig bild av rättsväsendets omfattande och
i många avseenden komplexa verksamhet kan de
tillföra relevant information när det gäller att
analysera hur verksamheterna utvecklas inom
vissa för rättsväsendet centrala områden.
Att minska brottsligheten och öka tryggheten
är de övergripande målen för kriminalpolitiken
och centrala mål för de brottsbekämpande myndigheterna. Eftersom endast en del av de brott
som begås kommer till rättsväsendets kännedom
är inte den anmälda brottsligheten någon heltäckande indikator på hur brottsligheten utvecklas. Ett viktigt komplement till anmälningsstatistiken är så kallade offerundersökningar. I
sådana undersökningar tillfrågas representativa
urval av befolkningen om sin utsatthet för brott,
vilket även ger uppgifter om brott som inte är
anmälda. Som tidigare nämnts genomför Brottsförebyggande rådet (Brå) årligen Nationella
trygghetsundersökningen (NTU). Det är en
omfattande offerundersökning som inkluderar
flera vanliga brottstyper. NTU innehåller även
25
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indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen avseende människors upplevelse av trygghet. Undersökningen mäter också människors
förtroende för rättsväsendet, vilket är ytterligare
ett område som det är centralt att följa utvecklingen inom.
Tryggheten har ökat

Att NTU visar att människors upplevelse av
trygghet har stärkts sedan 2006 är en viktig
framgång. Kvinnor upplever dock överlag större
otrygghet än män. Att tryggheten har stärkts
gäller emellertid i lika stor utsträckning för kvinnor som för män. Som framgår av diagram 2.1
har flera olika aspekter av människors otrygghet
minskat tydligt sedan 2006 när mätningarna påbörjades. Under 2012 har dock denna trend mattats av och i några avseenden gått tillbaka något.
Förändringar av detta slag under enstaka år ska
emellertid tolkas med försiktighet och behöver
inte tyda på något trendbrott. Det finns dock
anledning att ta signalerna på allvar och noga
följa utvecklingen framöver.
Människors upplevelse av trygghet påverkas också av förhållanden som ligger utanför
rättsväsendets kontroll, exempelvis av mediernas
rapportering kring enstaka händelser. Att öka
tryggheten är dock ett viktigt kriminalpolitiskt
mål som polisen och övriga brottsbekämpande
myndigheter kan bidra till.

Förtroendet har stärkts

Rättsväsendet är till stor del beroende av att
människor anmäler brott, medverkar i utredningarna och ställer upp som vittnen. Människors förtroende är därför en viktig grundpelare
för rättsväsendets verksamhet. Som tidigare
nämnts har allmänhetens förtroende för rättsväsendet ökat enligt NTU. Kvinnor har överlag ett
något större förtroende för rättsväsendet än
män. Trots en liten avmattning i allmänhetens
förtroende under senare år ligger andelen med
högt förtroende på en märkbart högre nivå 2012
än 2006 för såväl män som kvinnor. Ökningarna
i förtroendet gäller för samtliga stora myndigheter i rättskedjan.
Diagram 2.2 Andel med ganska eller mycket högt förtroende
för myndigheterna i befolkningen 2006–2012, enligt Nationella trygghetsundersökningen
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Diagram 2.1 Andel otrygga/oroliga i befolkningen 2006–
2012, enligt Nationella trygghetsundersökningen
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Sedan 2006 har den anmälda brottsligheten ökat
markant vilket har ställt nya krav på myndigheterna. Mellan 2006 och 2009 ökade det totala antalet anmälda brott med 15 procent. Därefter har
antalet anmälda brott stabiliserats kring 1,4 miljoner brott om året, vilket är den högsta nivån
någonsin.
Mycket tyder på att ökningarna i anmälningsstatistiken för vissa brottstyper inte i första hand
förklaras av att det begås fler brott. Ökningarna
kan exempelvis delvis bero på att de kraftiga resursförstärkningarna till rättsväsendet har gett
myndigheterna möjlighet att på eget initiativ
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upptäcka ett större antal brott. Det är tydligt att
vissa typiska spanings- och ingripandebrott har
ökat. Exempelvis har antalet brott avseende eget
innehav och bruk av narkotika ökat med nästan
40 procent sedan 2006. Omfattningen av antalet
anmälda brott av sådant slag styrs mer av hur
många kontroller myndigheterna gör än av
brottslighetens egentliga omfattning.
Sannolikt handlar den tydliga ökningen av
brott i anmälningsstatistiken delvis också om en
ökad anmälningsbenägenhet. För vissa typer av
brott är det nämligen enligt NTU något färre
som uppger att de har utsatts för brott samtidigt
som det är fler som uppger att de har anmält
brott de drabbats av till polisen. Den ökade anmälningsbenägenheten kan hänga samman med

det ökade förtroendet för polisen och rättsväsendet i stort. Att fler brott anmäls är positivt
och något som rättsväsendet ständigt bör verka
för.
En högre anmälningsbenägenhet kan även
medföra att rättsväsendet får en delvis ny typ av
ärenden att hantera. Exempelvis kan antalet
mindre allvarliga brott, som till stor del inte kom
till rättsväsendets kännedom tidigare, antas ha
ökat i anmälningsstatistiken.

Tabell 2.4 Anmälda brott samt personuppklaringsprocent 2006–2012
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Misshandel

77 019

82 262

84 566

86 281

87 854

89 457

87 052

18 %

17 %

18 %

18 %

18 %

17 %

16%

Sexualbrott

12 147

12 563

14 342

15 693

17 167

17 077

16 923

18 %

17 %

22 %

23 %

19 %

21 %

22%

Tillgrepp

582 715

576 492

559 541

553 582

528 387

546 467

534 278

7%

7%

7%

8%

8%

7%

7%

Bedrägeri

51 394

70 953

91 072

98 876

104 600

104 970

117 878

15 %

12 %

11 %

16 %

15 %

14 %

9%

66 857

71 546

78 188

80 256

87 890

89 436

94 602

67 %

58 %

58 %

59 %

56 %

56 %

56%

1 224 958

1 306 324

1 377 854

1 405 626

1 370 399

1 416 280

1 402 588

18 %

16 %

17 %

17 %

18 %

18 %

17%

Brott mot narkotikastrafflag
Samtliga brott

Utvecklingen av antalet anmälda brott ser olika
ut för olika typer av brott. Särskilt kraftigt har
bedrägeribrotten ökat. Dessa har mer än fördubblats sedan 2006. En förklaring kan vara att
den tekniska utvecklingen har medfört att det i
dag är relativt enkelt att sätta vissa gärningar i system, exempelvis att skicka så kallade bluffakturor till ett stort antal mottagare. I motsats till
ökningen av bedrägeribrott har de anmälda tillgreppsbrotten minskat. I jämförelse med 2006
anmäldes under 2012 nästan 50 000 färre tillgreppsbrott. Bland annat har antalet bilrelaterade
stölder minskat markant. Att utsattheten för bedrägeribrott har ökat samtidigt som utsattheten
för stöldbrott har minskat bekräftas även av
NTU. Utvecklingen tyder på att det skett en viss
förskjutning från att begå traditionella stölder till
att begå bedrägerier som kan ge pengar direkt
utan hantering av stöldgods.

De anmälda våldsbrotten har ökat tydligt sedan 2006. Som tidigare har nämnts kan denna
ökning åtminstone till en del förklaras av att fler
våldsbrott kommer till rättsväsendets kännedom. Utvecklingen ser dock olika ut för olika
typer av våldsbrott. Anmäld misshandel mot
barn, i synnerhet små barn, men även anmäld
misshandel mot kvinnor där gärningsmannen är
bekant för kvinnan, har ökat i princip kontinuerligt sedan 2006. Antalet anmälda fall av misshandel utomhus med obekant gärningsman, som
till stor utsträckning består av så kallat gatuvåld,
har däremot minskat de senaste åren.
En viktig del i bedömningen av rättsväsendets
resultat är att följa upp hur de brott som anmäls
hanteras i rättskedjans olika delar. Antalet anmälda brott är ett centralt mått på den ärendemängd som rättsväsendet har att hantera och de
utgör i många avseenden den grund mot vilken
prestationer i rättsväsendet kan bedömas. Den
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samlade bedömning som följer i detta avsnitt fokuserar på utvecklingen i brottmålsprocessen.
Resultaten följs från anmälda brott via utredning
och lagföring till påföljd. Andra delar av myndigheternas verksamhet som inte ingår i brottmålsprocessen, exempelvis polisens brottsförebyggande verksamhet och domstolarnas
hantering av tvistemål, ingår således inte i denna
samlade bedömning utan redogörs för under respektive verksamhetsområde.
Minskade handläggningstider i rättskedjan

Sedan 2006 har mycket utvecklingsarbete bedrivits inom rättsväsendet i syfte att förbättra
handläggningen av ärenden om brott. Regeringen har ställt allt större krav på myndigheterna i dessa frågor. Utvecklingsarbetet har
handlat om att korta handläggningstiderna och
öka kvaliteten i utredningarna. Uppföljningar
visar också att handläggningstiderna har minskat. En studie från Brottsförebyggande rådet
visar exempelvis att den totala handläggningstiden, från brottsanmälan till tingsrättsdom
har minskat med 17 procent för ett antal centrala brottstyper mellan 2008 och 2010. Förbättringarna gäller genomgående för rättskedjans olika faser. Att den positiva utvecklingen i
vissa avseenden har fortsatt de senaste åren
framgår också av statistik från myndigheterna.
Regeringen ser positivt på de minskade handläggningstiderna och kommer att fortsätta att
följa utvecklingen. I studien från Brottsförebyggande rådet konstaterades att det troligen
finns en viss potential för rättsväsendet att effektivisera handläggningen ytterligare. Samtidigt får aldrig en skyndsam hantering påverka
rättssäkerheten på ett negativt sätt.
I ett längre perspektiv har antalet
personuppklarade brott ökat

Med personuppklarade brott avses brott för
vilka det har beslutats om åtal, meddelats åtalsunderlåtelse eller utfärdats strafföreläggande. År
2012 var antalet personuppklarade brott ungefär
nio procent fler än 2006. I samband med att allt
fler brott kom till rättsväsendets kännedom under åren 2006–2009 klarade rättsväsendet också
upp allt fler brott (se diagram 2.3). Ökningen
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fortsatte något under 2010 då drygt 244 000
brott personuppklarades, vilket var fler än någonsin tidigare. En del av ökningen beror på att
fler relativt lättuppklarade spanings- och ingripandebrott, i form av exempelvis eget bruk och
innehav av narkotika samt snatterier, ökade kraftigt. Nivåhöjningen i antalet personuppklarade
brott mellan 2006 och 2009 gäller dock även
andra typer av brott som exempelvis våldsbrott
och andra komplicerade och resurskrävande
brottstyper som till exempel utpressning och
smuggling. När antalet anmälda brott efter 2009
stabiliserades kring 1,4 miljoner brott avstannade
också ökningen i antalet personuppklarade brott.
Under 2012 minskade antalet personuppklarade
brott. Nivån 2012 låg dock fortfarande märkbart
högre än 2006. Mot bakgrund av att inget talar
för att brottsligheten har ökat på något påtagligt
sätt sedan 2006 tyder utvecklingen sedan dess
sammantaget på att fler gärningspersoner ställs
till svars för sina handlingar.
Diagram 2.3 Antalet personuppklarade brott enligt officiell
kriminalstatistik (*År 2011 har korrigerats för ett enstaka
ärende som innehöll ett mycket stort antal brott)
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Den så kallade personuppklaringsprocenten,
som redovisas i tabell 2.4, är ett grovt mått på
rättsväsendets förmåga att binda gärningspersoner till de anmälda brotten. Personuppklaringsprocenten erhålls genom att antalet personuppklarade brott under ett kalenderår relateras till
antalet anmälda brott under samma år. Totalt har
personuppklaringsprocenten varierat kring 16–
18 procent sedan 2006 utan någon tydlig trend.
Som framgår av tabell 2.4 varierar personuppklaringsprocenten markant mellan olika brottstyper. Särskilt svåruppklarade är bland annat brott
som inte innebär att gärningspersonen och den
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drabbade möts. Det gäller exempelvis för många
typer av stölder och vissa former av bedrägerier.
Bedrägerier är en brottstyp där antalet personuppklarade brott har minskat tydligt under
senare år trots att allt fler brott av sådant slag
anmäls. Det har medfört att personuppklaringsprocenten för bedrägerier under 2012 har minskat till 9 procent från att tidigare ha legat runt 15
procent (se tabell 2.4). En förklaring till att allt
färre bedrägerier klaras upp kan vara att allt fler
brott av dessa slag sker med hjälp av internet vilket kan försvåra utredningarna och ställa krav på
ny kompetens i den brottsutredande verksamheten. Att det med hjälp av den utvecklade tekniken också har blivit betydligt lättare att sätta
sådana svårutredda brottsliga gärningar i system
kan också påverka uppklaringen negativt.
Under de senaste åren har personuppklaringsprocenten minskat även för våldsbrott. En förklaring kan vara att fler mindre allvarliga men
svårutredda brott anmäls. Utvecklingen med ett
minskat antal personuppklarade brott under
2012 gäller dock för många olika typer av brott
och för olika regioner i landet.

na. Medelbeläggningen låg under 2006 på knappt
4 800 intagna vilket kan jämföras med en medelbeläggning på cirka 4 350 intagna under 2012 (se
diagram 2.4). Det är viktigt att Kriminalvården
möter minskningen av klientpopulationen med
flexibla lösningar, som ger utrymme för en kostnadseffektiv hantering av fortsatta förändringar i
antalet intagna.
Fortfarande är det många av klienterna som
återfaller i brott efter anstaltsvistelsen. Runt
hälften av dem som avtjänat ett fängelsestraff
återfaller inom ett år. I detta avseende finns dock
tendenser till en positiv trend där något färre
återfaller i brott över tid.
Diagram 2.4 Medelbeläggning i anstalt 2006–2012 enligt
officiell kriminalstatistik
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I linje med utvecklingen av antalet personuppklarade brott har antalet lagföringsbeslut ökat
fram till och med 2009 varefter ökningen avmattats och under senare år gått tillbaka. Trots att
även antalet brottmål i tingsrätt minskade något
under 2012 avgjordes enligt Sveriges Domstolar
drygt 20 000 fler brottmål i tingsrätterna detta år
jämfört med 2006.
I stor utsträckning är det enklare mål där påföljden innebär böter som har ökat sedan 2006.
Det handlar bland annat om ringa narkotikabrott
och enklare trafikbrott. Uppgifter tyder emellertid på att även de mest komplicerade målen har
ökat. Antalet mål med mer än 12 timmars huvudförhandlingstid har ökat från 650 till 850 mål
mellan 2006 och 2012. Även om dessa utgör en
liten del av målen totalt sett tar de en allt större
del av rättsväsendets resurser i anspråk.
Antalet dömda till fängelse har, till skillnad
från dömda till böter och andra icke frihetsberövande påföljder, minskat sedan 2006. År 2012
dömdes 17 procent färre personer till fängelse
jämfört med 2006. Denna utveckling innebär att
Kriminalvården har allt färre klienter i anstalter-
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Utvecklingen av rättsväsendets resursförbrukning
2010–2012
Tabell 2.5 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader
Transfereringar
Summa kostnader

2010

2011

2012

34 427

35 931

36 820

1 947

2 117

2 266

36 374

38 048

39 086

Rättsväsendets kostnader ökade med 2,7 procent
2012 jämfört med föregående år.
2.5.2

Brottsförebyggande arbete

Målet för den brottsförebyggande verksamheten
är att brottsligheten ska minska och att antalet
brottsoffer ska bli färre.
29
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De myndigheter under utgiftsområde
4 Rättsväsendet som bidrar till måluppfyllelsen
på detta område är polisen, Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande
rådet. Även Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete är av stor betydelse när det gäller att förebygga brott.
Verksamhetens resultat

Eftersom brottslighetens utveckling påverkas av
många andra faktorer än rättsväsendets förebyggande arbete behöver hänsyn tas till annan information än brottsutvecklingen vid värderingen
av måluppfyllelsen. Bedömningar av de åtgärder
myndigheterna vidtagit för att förebygga brott är
en viktig del i värderingen av måluppfyllelsen.
Polisens brottsförebyggande arbete
Enligt den Nationella trygghetsundersökningen
har nära två av tre medborgare ett stort förtroende för polisen och de flesta känner sig dessutom trygga när de går ut ensamma en sen kväll i
sitt bostadsområde. Även om den senaste mätningen 2012 visade på en liten tillbakagång i förtroendet för polisen och befolkningens upplevda
trygghet har utvecklingen som tidigare nämnts i
ett lite längre perspektiv varit positiv. En konkret polisiär åtgärd för att öka tryggheten är att
vara på plats där ordningsstörningar förväntas
inträffa, till exempel genom patrullering i stadskärnor eller användning av mobila poliskontor.
Under året har polisen också ökat närvaron i sociala medier. Dessa insatser kan ha bidragit till
befolkningens över tid stärkta trygghet och förtroende för polisen.
För att polisen ska kunna bidra till att minska
brottsligheten krävs ett utvecklat samarbete med
andra aktörer. Under 2012 har samverkan med
kommunerna fortsatt att prioriteras. Antalet
samverkansöverenskommelser har gradvis ökat
sedan 2008. År 2012 fanns överenskommelser i
alla 21 län och i 253 av landets 290 kommuner.
Ungdomar och ungdomsbrott är de områden
som oftast är prioriterade i samverkansöverenskommelserna. Brottsförebyggande rådet har
kartlagt överenskommelserna och den bild som
framträder är positiv. Samverkan mellan polisen
och kommunerna har utvecklats och blivit mer
strukturerad. Det är därmed lättare att få resurser till de åtgärder som vidtas inom ramen för
överenskommelserna. De vanligaste åtgärderna
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är informationsinsatser samt alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärder.
För att öka tillgängligheten och närvaron i lokalsamhället har flera polismyndigheter utökat
sin lokala polisverksamhet. Lokalt polisarbete
innebär ökade möjligheter för polisen att arbeta
nära och i samarbete med de boende och med
andra aktörer.
Ett tydligt exempel där samverkan med andra
aktörer är avgörande för att polisen ska lyckas är
regeringsuppdraget mot livsstilskriminellas
brottslighet. De livsstilskriminella som polisen
fokuserat på inom ramen för detta uppdrag är
personer som är välkända av polisen och som
återkommande begår brott som vanligen leder
till kortare fängelsestraff. Dessa livsstilskriminella utgör en liten del av de kriminella men står
för en stor del av brotten. Bland brotten märks
särskilt stölder samt inbrott i bostäder och bilar
och andra mängdbrott. Många av de livsstilskriminella har ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika vilket i sin tur leder till ny kriminalitet. Under 2012 har cirka 1 200 livsstilskriminella individer prioriterats av polisen inom
ramen för insatsen. Sammanlagt har satsningen
resulterat i över 3 400 brottsmisstankar, 1 300
domar och 300 vårdinsatser.
I november 2012 mottog regeringen
Rikspolisstyrelsens redovisning av uppdraget
att initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att fastna i
allvarlig kriminalitet. Enligt Rikspolisstyrelsens redovisning är arbetssättet framgångsrikt.
Flera ungdomar har minskat eller totalt upphört med sina kriminella aktiviteter under den
tid de haft stöd från en social insatsgrupp. Vidare har projektet på vissa ställen skapat nya
samarbeten mellan myndigheter och organisationer och på andra ställen har det stärkt redan
befintligt samarbete.
Under 2012 har arbetet mot narkotikamissbruk bland ungdomar fortsatt att prioriteras. Polisen har bland annat sett över behovet av att ta
fram en nationell enhetlig modell för arbetsmetoden Maria Ungdom Motiverande Intervention
(Mumin). Metoden är utarbetad för att hjälpa
ungdomar som gripits för ringa narkotikabrott
att upphöra med sitt missbruk. Polismyndigheterna har uppmanats av Rikspolisstyrelsen att tillsammans med de sociala myndigheterna och
sjukvården undersöka möjligheterna att införa
arbetssättet.
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Polisen bedriver också ett arbete för att förbättra förmågan att systematiskt följa upp och
utvärdera olika brottsförebyggande insatser.
Därmed förbättras förutsättningarna för att
identifiera fler arbetsmetoder som kan konstateras ge bra effekt och därefter spridas till alla polismyndigheter.
Lokalt brottsförebyggande arbete
Lokala brottsförebyggande råd, som drivs av
Sveriges kommuner, är idag inrättade i nästan
hela landet. Brottsförebyggande rådet har varit
ett stöd i uppbyggnadsprocessen och har i uppgift att se till att de brottsförebyggande aktörerna på lokal nivå har tillgång till kunskap för att
utifrån sina lokala miljöer kunna förebygga brott
och otrygghet. Strukturer finns därmed för en
mer strategisk samverkan mellan deltagare på lokal nivå. Aktörer som polis, kriminalvård, skola,
socialtjänst och näringsliv samarbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Även många
ideella organisationer på lokal nivå bidrar aktivt i
det brottsförebyggande arbetet.
Förebyggande arbete mot ekonomisk
brottslighet
Under 2012 har Ekobrottsmyndigheten påbörjat
ett arbete med att effektivisera samordningen av
den brottsförebyggande verksamheten. Samverkan och kunskap är viktiga delar i detta.
Ekobrottsmyndigheten har därför inlett ett
närmare samarbete med Brottsförebyggande rådet. Utöver detta har Ekobrottsmyndigheten i
likhet med tidigare år bedrivit ett aktivt informations- och påverkansarbete i samverkan med
myndigheter, företag och organisationer.
Vidare har Ekobrottsmyndigheten under året
genom sin kriminalunderrättelseverksamhet tagit fram en nationell underrättelsebild. Den används som en del i beslutsunderlaget vad gäller
myndighetens inriktning av verksamheten.
Underrättelsebilden syftar också till att uppmärksamma nationella problemområden och att
upprätthålla den samlade kunskapen om grov
och organiserad ekonomisk brottslighet.
Säkerhetspolisens förebyggande arbete
Även under 2012 har bekämpning av terrorism
och personskyddsverksamheten varit högst prioriterat i Säkerhetspolisens verksamhet. Därutöver har myndigheten motverkat hot mot rikets
säkerhet som främmande makters underrättelseverksamhet och motverkat spridning av massförstörelsevapen.

Resursförbrukning
Tabell 2.6 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2010

2011

2012

7 518

8 098

7 812

Källa: Årsredovisningarna 2010–2012 för polisen, Ekobrottsmyndigheten och
Brottsförebyggande rådet. För Säkerhetspolisen har anslagsutfallet enligt Årsredovisning för staten använts.

Analys och slutsatser

Rättsväsendets möjligheter att förebygga brott
förutsätter ett utvecklat samarbete mellan såväl
de rättsvårdande myndigheterna som andra aktörer i samhället. Regeringens samlade bedömning är att målet för den brottsförebyggande
verksamheten delvis har uppnåtts.
Polisens brottsförebyggande arbete
Det är viktigt att medborgarna fortsätter att
känna sig trygga och att förtroendet för polisen
fortsätter att vara högt. Därför anser regeringen
att polisen bör fortsätta att ha hög synlighet och
arbeta för att öka tryggheten genom att använda
metoder som ökar närvaron och tillgängligheten
i samhället. En viktig uppgift för polisen är till
exempel att finnas på platser vid tider då risken
för brott och ordningsstörningar är särskilt hög.
Regeringens bedömning är att polisens samverkan med andra aktörer när det gäller brottsförebyggande arbete har utvecklats på ett bra
sätt. Samverkansöverenskommelser är nu på
plats i nästan hela landet. Ambitionen bör vara
att polisen ska förmå de kommuner som ännu
inte har någon samverkansöverenskommelse att
ingå sådana. Det är också nödvändigt att de strategiska överenskommelserna förverkligas och
leder fram till förebyggande aktiviteter.
Polisens nationella satsning mot livsstilskriminellas brottslighet har medfört att individer
hindras att begå brott men även att brottsutvecklingen, åtminstone lokalt, påverkas på ett
positivt sätt. Tillsammans med metodutvecklingen i form av en vägledning skapas också ett
mer strukturerat sätt att arbeta med andra aktörer.
Regeringens initiativ till en pilotverksamhet
med sociala insatsgrupper har visat sig vara framgångsrikt. Regeringen anser att strategiska samverkansöverenskommelser är en bra utgångspunkt för polis, socialtjänst och andra aktörer
när de behöver stärka det sociala skyddsnätet
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kring en ung person i riskzonen för fortsatt kriminalitet. Det fortsatta uppdraget till Rikspolisstyrelsen syftar till att bidra till en utveckling där
allt fler sociala insatsgrupper inrättas genom att
stödja de kommuner och polismyndigheter som
gemensamt vill arbeta på detta sätt.
Regeringen vill också lyfta fram vikten av att
tidigt upptäcka och motverka ungdomars narkotikamissbruk. I det sammanhanget har regeringen uppmärksammat polisens initiativ att sprida
användningen av den missbruksförebyggande
arbetsmetoden Maria Ungdom Motiverande Intervention (Mumin). Initiativet kommer att
noga följas av regeringen.
Förmågan att bedriva brottsförebyggande arbete vid polismyndigheterna bedöms av Rikspolisstyrelsen vara oförändrad i jämförelse med
2011. Av 35 geografiska bedömningsområden
anser Rikspolisstyrelsen att 28 områden har en
medelgod förmåga att bedriva brottsförebyggande arbete. Tre bedöms ha en hög förmåga
och fyra bedöms ha en låg. Det är nödvändigt att
arbetet fortsätter att förbättras. Regeringen anser
att det är viktigt att Rikspolisstyrelsen fortsätter
att se över strukturen för hur det brottsförebyggande arbetet följs upp.
Lokalt brottsförebyggande arbete
Regeringen anser att det är positivt med ett arbete, som stöds av bland annat Brottsförebyggande rådet, att utveckla en fördjupad samverkan
inom den lokala brottsförebyggande verksamheten i syfte att minska brottsligheten och öka
människors trygghet. Inte minst när det gäller
att angripa brottslighetens orsaker och att förebygga återfall i brott. Ett kunskapsbaserat och
kvalificerat metodstöd är en viktig komponent
för att utveckla det brottsförebyggande arbetet.
Förebyggande arbete mot ekonomisk
brottslighet
För att förebygga ekonomisk brottslighet krävs
kunskap om riskområden och utvecklingstendenser. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet bidrar med sådan kunskap.
Vidare är Ekobrottsmyndighetens arbete med att
sprida information och samverka med olika aktörer av stor betydelse för att vidareutveckla det
gemensamma förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det är angeläget att på bred
front vidta åtgärder för att förebygga denna typ
av brottslighet.
En annan viktig aspekt i sammanhanget är den
preventiva effekt som goda resultat i myndighet32

ens verksamhet avseende brottsutredning och
lagföring kan ha. Sett ur det perspektivet anser
regeringen att det utvecklingsarbete Ekobrottsmyndigheten har bedrivit i fråga om finansmarknadsbrott är positivt och utgår från att
detta arbete fortsätter att utvecklas (se avsnitt
2.5.3 Utredning och lagföring).
Säkerhetspolisens förebyggande arbete
Säkerhetspolisen har under 2012 fortsatt utvecklingen för att kunna möta framtidens krav
på en säkerhetstjänst på ett ännu bättre sätt. Regeringen anser att det är viktigt att Säkerhetspolisen fortsätter att utvecklas till en modern och
flexibel säkerhetstjänst där den operativa förmågan prioriteras.
Säkerhetspolisens samarbete med både nationella och internationella partner är omfattande
och en förutsättning för att kunna förebygga den
brottslighet som myndigheten ska bekämpa. En
viktig del av det förebyggande arbetet handlar
om att främja kontakt och dialog, inte minst för
att kunna bekämpa terrorism. Information från
allmänheten är nödvändigt för att kunna lyckas i
uppdraget.
2.5.3

Utredning och lagföring

Målet för utredning och lagföring är att brottsuppklaringen ska öka och att verksamheten ska
bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet,
kvalitet och effektivitet.
De myndigheter som omfattas av verksamheten är framför allt polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Därutöver bidrar
Rättsmedicinalverket, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Kriminalvården (avseende
häktesverksamhet).
Domstolarnas handläggning av brottmål, som
är en del i rättskedjan ingår i verksamheten Dömande verksamhet. Regeringens analys och slutsatser av domstolarnas resultat redovisas i avsnitt
2.5.4 Dömande verksamhet.
Säkerhetspolisens verksamhet, som även omfattar brottsutredning, redovisas i avsnitt 2.5.2
Brottsförebyggande arbete.
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Verksamhetens resultat

Ärendeinflöde
Antalet anmälda brott minskade totalt sett med
1 procent under 2012. Antalet anmälningar
minskade för bland annat klotter, cykel- och bilstölder samt trafikbrott. Brottstyper som uppvisade stora ökningar var bedrägerier, dataintrång,
fickstöld samt överlåtelse av narkotika. Antalet
ärenden som polisen redovisade till åklagare
minskade inom de flesta brottskategorier. Sammantaget minskade antalet redovisade ärenden
till åklagare med 6 procent. Ärendebalansen i
form av antalet öppna ärenden ökade inom polisen, vilket till stor del beror på en kraftig ökning
av antalet öppna bedrägeriärenden.
Till Åklagarmyndigheten inkom under 2012
drygt 202 000 ärenden eller närmare 496 000
brottsmisstankar. Det är en minskning med 4
respektive 5 procent jämfört med 2011. Av de
brottsmisstankar som inkom till Åklagarmyndigheten var 49 procent av enkel karaktär där polismyndighet leder förundersökningen, medan
51 procent var av mer komplicerad karaktär där
åklagare är förundersökningsledare. Åklagarmyndighetens totala balans uppgick vid utgången av 2012 till 143 000 brottsmisstankar.
Det motsvarar en minskning av balansen med 6
procent jämfört med 2011.
Till Ekobrottsmyndigheten inkom cirka 4 600
ärenden 2012, vilket är en marginell ökning jämfört med 2011. Antalet inkomna brottsmisstankar var drygt 34 500, vilket är en minskning med
knappt 9 procent jämfört med föregående år. På
grund av minskat antal beslutade brottsmisstankar ökade Ekobrottsmyndighetens interna balans av brottsmisstankar med 11 procent och
uppgick vid utgången av 2012 till drygt 19 800.
Den totala balansen av brottsmisstankar som inkluderar ärenden som väntar på avgörande i
domstol ökade med 3 procent.
Tabell 2.7 Inkomna ärenden

Polisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten

2010

2011

2012

1 412 433

1 451 294

1 415 659

208 985

210 692

202 346

4 374

4 545

4 591

Källa: Årsredovisningarna 2010–2012 för polisen, Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten.

Genomströmningstider
Medelgenomströmningstiden för bearbetade
ärenden hos polisen, det vill säga ärenden där

förundersökning eller annan slags brottsutredning bedrivits, var oförändrad i förhållande till
2011 och låg på 82 dagar. Tiden mäts från anmälningsdagen till dess att ärendet avslutats hos
polisen.
Åklagarmyndighetens genomströmningstider
fortsatte att minska under 2012. Tiden mätt från
inkommen anmälan till beslut i åtalsfrågan minskade i åklagarledda förundersökningar med 10
dagar till 98 dagar. Även genomströmningstiden
mätt från inkommet förundersökningsprotokoll
eller annat färdigt beslutsunderlag från polisen
till åklagarens beslut i åtalsfrågan minskade och
uppgick till 23 dagar.
Vid Ekobrottsmyndigheten minskade genomströmningstiderna med 5 dagar till i genomsnitt
212 dagar 2012. Det bör i sammanhanget påpekas att de av Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten redovisade siffrorna inte
är jämförbara med varandra.
Tingsrätternas genomströmningstider för att
avgöra 75 procent av brottmålen uppgick under
2012 till 4,9 månader, vilket innebär en förbättring (se avsnitt 2.5.4 Dömande verksamhet).
Uppklaring och lagföring
Enligt den officiella kriminalstatistiken klarades
533 000 brott upp under 2012 vilket är i nivå
med föregående år. Uppklaringsprocenten var
också oförändrad på 38 procent.
Uppklarade brott kan delas upp i personuppklarade respektive tekniskt uppklarade brott.
Med personuppklaring avses att en gärningsperson knyts till brottet genom att åklagare fattar
beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Brott som räknas som tekniskt uppklarade är till exempel fall där gärningen inte utgör
brott, när den misstänkte är under 15 år eller om
det inte kan styrkas att ett brott har begåtts.
Antalet personuppklarade brott minskade
med 6 procent under 2012, medan antalet tekniskt uppklarade brott ökade med 4 procent.
Halva minskningen av de personuppklarade
brotten kan förklaras av att det 2011 personuppklarades ett mycket stort antal dopningsbrott i
ett enskilt ärende, vilket hade en inte obetydlig
inverkan på det totala antalet personuppklarade
brott det året. En del av minskningen kan också
förklaras av ett minskat inflöde av anmälda trafikbrott, vilka är brott som förekommer i stora
volymer och som i stor utsträckning personuppklaras. Trafikbrott är också en typ av brott där
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antalet anmälningar i stor utsträckning styrs av
polisens egna prioriteringar.
Sett till enskilda brottskategorier minskade
dock antalet personuppklarade brott bland de
flesta brottskategorier under 2012. För vissa av
dessa brottskategorier minskade också inflödet
av anmälda brott, men gällande bedrägerier och
brott mot person har inflödet ökat samtidigt
som antalet personuppklarade brott har minskat.
Den brottskategori som enligt den officiella
kriminalstatistiken uppvisar ett ökat antal personuppklarade brott är narkotikabrott, där bland
annat antalet personuppklarade överlåtelsebrott
har ökat markant.
Personuppklaringsprocenten minskade under
2012 med 1 procentenhet från 18 till 17.
Antalet ordningsböter som utfärdades av polis
minskade både gällande trafikbrott och övriga
specialstraffrättsliga brott. Sammantaget minskade antalet utfärdade ordningsböter med 12
procent under 2012.
Antalet personer som lagförts (det vill säga
åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats
åtalsunderlåtelse) genom beslut vid Åklagarmyndigheten minskade med 4 procent till drygt
134 000. Andelen lagförda personer (av det totala antalet misstänkta personer där beslut om
lagföring eller avskrivning fattats) liksom andelen lagförda brottsmisstankar ökade under 2012
med 1 procentenhet vardera till 65 respektive 62
procent. Antalet personer som lagförts genom
beslut vid Ekobrottsmyndigheten minskade med
15 procent. Andelen lagförda personer minskade
något jämfört med 2011 men ligger i stort på
samma nivå som tidigare år. Antalet lagförda
brottsmisstankar minskade från cirka 10 100 till
drygt 7 600. Lagföringsandelen avseende
brottsmisstankar minskade marginellt jämfört
med föregående år.
Tabell 2.8 Uppklaring
2010

2011

2012

Uppklaringsprocent

39

38

38

Personuppklaringsprocent

18

18

17

Källa: Brå:s officiella kriminalstatistik.

Samarbetet mot gränsöverskridande
brottslighet
Då delar av brottsligheten blir allt mer gränsöverskridande och välorganiserad är internationellt samarbete en viktig del i verksamheten vid
polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Särskilt frekvent är detta vid
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Rikskriminalpolisen och Åklagarmyndighetens
tre internationella åklagarkammare. Ingen del av
de brottsbekämpande myndigheternas verksamheter kan dock sägas vara oberörd av globaliseringens effekter på kriminaliteten. Det rättsliga
samarbetet inom EU sker i huvudsak genom direktkontakter mellan behöriga myndigheter och
vid behov kan biträde fås av det europeiska rättsliga nätverket (EJN) och av Eurojust. Det polisiära internationella samarbetet sker genom bilaterala kontakter, genom nordiskt och regionalt
samarbete (Östersjöområdet), genom Europol
och Interpol. I takt med att den internationella
påverkan och människors rörlighet ständigt ökar
är det väsentligt att även rättsväsendets myndigheter fortsätter att utveckla kunskapen och förmågan att utnyttja internationellt samarbete i
brottsbekämpningen.
Rådets beslut om förstärkning av Eurojust
och det europeiska rättsliga nätverket genomfördes av Sverige under 2011 under ledning av
Åklagarmyndigheten och har bland annat inneburit att det inrättats ett nationellt samordningssystem för Eurojust i Sverige och att det skapats
en jourfunktion vid det svenska Eurojustkontoret som är tillgänglig dygnet runt för brådskande ärenden. Genomförandet av rådets beslut
har skapat förutsättningar för ett effektivare
samarbete över gränserna. Det svenska genomförandet utvärderades under 2012 av en arbetsgrupp inom EU. Under 2012 har antalet ärenden
vid det svenska kontoret vid Eurojust ökat med
50 procent jämfört med föregående år. När det
gäller det gränsöverskridande arbetet med att
återföra brottsvinster har antalet förfrågningar
mellan det svenska Asset Recovery Office
(ARO) och motsvarande kontor i andra EUmedlemsstater ökat under året.
Forensiskt utredningsstöd
Den kriminaltekniska verksamheten är av stor
vikt i brottsutredningar. Teknisk bevisning kan
såväl bidra till att binda en gärningsman till ett
brott som att fria en misstänkt. Antalet begärda
undersökningar från rättsväsendet till Statens
kriminaltekniska laboratorium ökade under 2012
med sammanlagt 9 procent. När det gäller
DNA-undersökningar ökade antalet undersökningar rörande DNA-spår från brottsplatser
endast marginellt, medan antalet personprover
för DNA-analys ökade med 17 procent. Ökningen av personprover har lett till att antalet
träffar mot spår i spårregistret ökade med 7 pro-
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cent. Antalet expedierade ärenden vid Rättsmedicinalverkets olika verksamheter förändrades i
vissa avseenden under 2012. Inom rättspsykiatrin minskade antalet rättspsykiatriska undersökningar med 22 procent. Antalet rättsmedicinska obduktioner var drygt 5 200, det vill säga i
stort sett samma antal som tidigare år. Handläggningstiderna avseende obduktioner kortades
med drygt 8 procent från 74 till 68 dagar. Antalet
utfärdade rättsintyg uppgick till drygt 6 500 vilket är en marginell minskning jämfört med 2011.
Antalet expedierade ärenden inom rättskemin
minskade marginellt under 2012. Inom rättsgenetiken ökade det totala antalet expedierade
ärenden med 41 procent till knappt 4 200. Detta
beror på en kraftig ökning av antalet återföreningsärenden från Migrationsverket.
Insatser för att förbättra effektiviteten och
kvaliteten i brottsutredningsverksamheten
Under 2012 har polisen och Åklagarmyndigheten arbetat med två gemensamma regeringsuppdrag där myndigheterna haft i uppdrag att analysera resultatet och kvaliteten i brottsutredningsverksamheten. Myndigheternas redovisning av
uppdragen visar att kvaliteten i de granskade
förundersökningarna i stort är tillfredsställande
med små möjligheter till ökad lagföring utom
gällande två av sju granskade brottstyper där det
finns brister och lagföringen borde kunna vara
högre. Det gäller fakturabedrägerier och rån mot
barn under 18 år. Även för de brottstyper där
kvaliteten i de granskade förundersökningarna
bedöms som tillfredsställande finns möjligheter
till förbättring. Exempelvis kan ett förbättrat
samordnings-, underrättelse- och analysarbete
öka möjligheterna att upptäcka seriebrottslighet,
till exempel avseende bostadsinbrott, och därmed öka förutsättningarna för uppklaring.
Polisens satsning mot mängd- och seriebrott
har under 2012 fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Satsningen har medfört att polisen fått
en betydligt bättre bild av seriebrottsligheten. I
norra samverkansområdet (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) har polismyndigheterna varit särskilt framgångsrika med
att snabbt sprida och tillvarata underrättelser
mellan polismyndigheterna, och utifrån dessa
göra ingripanden mot kringresande seriebrottsligor. Inom samverkansområdet ligger inbrott i
villor under 2012 på en betydligt lägre nivå än
tidigare år.

Rikspolisstyrelsen har under 2012 genomfört
ett antal fördjupade uppföljningar av verksamheten i syfte att identifiera vilka hinder som finns
för ett effektivare ärendeflöde. Kvaliteten i anmälan, de initiala utredningsåtgärderna och
brottssamordningen var de faktorer som bedömdes ha störst betydelse för effektiviteten i
ärendeflödet. De problem som förekom inom
dessa områden var ofta väl kända av polismyndigheterna. Ytterligare och mer ändamålsenliga
åtgärder bedömdes dock behöva vidtas vid flera
myndigheter.
För att uppnå en enhetligare och effektivare
mängdbrottshantering inom Åklagarmyndigheten har två försöksverksamheter inletts under
2012. Hanteringen av trafikbrott har koncentrerats till två orter, Karlskrona och Östersund, och
inom Stockholms län hanteras en majoritet av
mängdbrottsärendena på en av länets fem kammare.
Polisen och Åklagarmyndigheten har även
fortsatt att utveckla hanteringen av ungdomsärenden. Inom polisen ska ärenden där ungdomar
är gärningspersoner prioriteras och åtgärder ska
vidtas för att säkerställa att de lagstadgade tidsfristerna inte överskrids. För att öka förmågan
att utreda ungdomsärenden har Rikspolisstyrelsen tagit fram en nationell utbildning för utredare av ungdomsbrott. Inom Åklagarmyndigheten
arbetar
åklagarkamrarna
enligt
myndighetens ungdomsstrategi. Antalet åklagare
som enbart arbetar med ungdomsärenden har
ökat och särskild bevakning och uppföljning av
fristärenden har införts. Åklagarkamrarna har
också utbildat polisens förundersökningsledare
med anledning av den lagändring som trädde i
kraft i mars 2012 då polisen fick utökade befogenheter att leda förundersökningar i ungdomsärenden.
En viktig del i Åklagarmyndighetens kvalitetsarbete är verksamheten vid myndighetens tre
utvecklingscentrum. Utvecklingscentrumen har i
likhet med tidigare år utarbetat rättspromemorior och handböcker som utgör ett viktigt stöd i
den operativa åklagarverksamheten. Under 2012
har man bland annat bedrivit utvecklingsarbete
kring brottsofferfrågor. Under 2012 bildades
också en särskild tillsynsavdelning inom
Åklagarmyndigheten som ansvarar för att samordna den rättsliga styrningen.
Inom ramen för förberedelserna inför ett nationellt ansvar för de ärenden som Ekobrottsmyndigheten handlägger har myndigheten under
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2012 gjort en översyn av utformningen av organisation och lokalisering av mängdbrottshanteringen. Syftet med granskningen är att säkerställa en mängdbrottshantering som är effektiv
och håller hög kvalitet vid övergången till ett
nationellt ansvar.
Efter en översyn av arbetet med finansmarknadsbrott inrättade Ekobrottsmyndigheten i
början av 2012 en ny renodlad finansmarknadskammare i syfte att stärka effektiviteten och kvaliteten i handläggningen av finansmarknadsbrotten.
Myndigheten har även fortsatt att utveckla arbetet med att återföra vinster av brottslig verksamhet. Under året har det operativa brottsutbytesarbetet flyttats till kammarnivå i syfte att
integrera det arbetet i brottsutredningsverksamheten.
Resursförbrukning
Tabell 2.9 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2010

2011

2012

13 898

14 362

15 408

Källa: Årsredovisningarna 2010–2012 för polisen, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården.

Myndigheternas kostnader inom verksamheten
utredning och lagföring uppgick till närmare
15,5 miljarder kronor 2012, vilket är en ökning
med 7 procent jämfört med föregående år.
Polisen och Åklagarmyndigheten har i likhet
med tidigare år använt stora delar av sina resurser
till att hantera vålds- och sexualbrott. Inom
Åklagarmyndigheten utgjordes drygt 23 procent
av de avslutade brottsmisstankarna av vålds- och
sexualbrott och 40 procent av resurserna användes för att handlägga sådana brottsmisstankar.
Under 2012 använde Ekobrottsmyndigheten
drygt 92 procent av sina utredningsresurser för
handläggning av cirka 24 300 brottsmisstankar
om allvarlig ekonomisk brottslighet. Övriga utredningsresurser användes för utredning och lagföring av drygt 7 900 brottsmisstankar avseende
mängdärenden.
Analys och slutsatser

Polis och åklagare har utifrån respektive myndighets uppdrag ett gemensamt ansvar för att
utredning och lagföring håller hög kvalitet och
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effektivitet, så att de personer som begått
brott kan lagföras.
Under 2012 lades mer resurser på brottsutredningsverksamheten än föregående år, samtidigt som resultatet visar att antalet personuppklarade brott minskade. Minskningen i antalet
personuppklarade brott gäller såväl sammantaget
som sett till enskilda brottskategorier. Det gäller
även kategorier där inflödet av brottsanmälningar ökade.
Förutsättningarna för rättsväsendet att klara
upp brott skiljer sig åt mellan olika brottstyper.
Förändringar i brottsstrukturen är därför en av
flera faktorer som kan påverka den samlade
brottsuppklaringen. Till viss del kan minskningen i antalet personuppklarade brott under 2012
förklaras av ett minskat inflöde av trafikbrott,
vilket är en brottstyp som förekommer i stora
volymer och som i stor utsträckning personuppklaras, och ett ökat inflöde av bedrägerier, vilka
inte personuppklaras i lika stor utsträckning.
Denna förändring i brottssammansättningen
förklarar dock inte att antalet personuppklarade
brott har minskat i de flesta brottskategorier.
Regeringen anser att det sammantagna resultatet för utredning och lagföring under 2012 inte
motsvarar de förväntningar som regeringen har
på verksamheten. Målet om en högre brottsuppklaring har inte uppnåtts.
Myndigheterna har dock i vissa avseenden
förbättrat effektiviteten och kvaliteten i hanteringen av ärendena. Åklagarmyndigheten har till
exempel fortsatt att korta genomströmningstiderna och minska ärendebalanserna. Även andelen lagförda personer och brottsmisstankar, av
de ärenden Åklagarmyndigheten fattar beslut i,
har ökat. En utveckling mot kortare genomströmningstider och minskade balanser har
också setts inom polisen under senare år, även
om balanserna ökat under 2012. De brottsutredande myndigheterna bedriver också olika former av utvecklingsarbeten för att förbättra ärendehanteringen såväl generellt som för enskilda
brottstyper.
Som ett led i det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet och för att få en bild av vilka åtgärder som är relevanta för en förbättrad brottsutredningsverksamhet gav regeringen, som
nämnts ovan, polisen och Åklagarmyndigheten i
uppdrag att granska kvaliteten i handläggningen
av ärenden som inte lett till lagföring. Myndigheternas bedömning är att det i flertalet av de
granskade brottstyperna inte hade varit möjligt

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

att nå en högre lagföring med ytterligare utredningsåtgärder, medan det i andra fall hade gått
att göra mer. Mot bakgrund av att uppklaringsprocenten för vissa brott är låg samtidigt som
ärendena enligt granskningen hade handlagts på
ett tillfredsställande sätt – vilket till exempel var
fallet med bostadsinbrott – pekar myndigheterna
också på vikten av att ytterligare utveckla brottssamordningen. För en effektiv brottsbekämpning krävs att myndigheterna i utredningsverksamheten inte bara ser till ärendena vart och ett
för sig, utan även försöker finna kopplingar dem
emellan för att lättare identifiera möjliga gärningspersoner och förekomsten av seriebrottslighet. Polisens och Åklagarmyndighetens
granskning indikerar att det finns potential att
öka brottsuppklaringen ytterligare. Inom myndigheterna pågår olika åtgärder för att hantera
brister som iakttagits.
För att fördjupa kunskapen om effekterna av
de resursförstärkningar som polisen har tilldelats
har regeringen gett Brottsförebyggande rådet i
uppdrag att utvärdera regeringens satsning på
polisen. I uppdraget ingår att följa upp hur resurstillskotten använts och analysera faktorer
som haft en inverkan på resultatet, både på ett
positivt och negativt sätt. Det gäller interna faktorer, till exempel förändringar i arbetssätt, men
också förändringar i omvärlden som påverkar
polisens arbete. En första delrapport redovisades
i slutet på maj 2013. Brottsförebyggande rådet
konstaterar att polisverksamheten har förstärkts
till följd av regeringens satsning men att även befolkningen och antalet anmälda brott har ökat
under perioden. Därutöver har polisen haft
ovanligt stora pensionsavgångar de senaste åren,
vilket medför att andelen unga och oerfarna poliser är stor. Polisens resultatförbättringar under
perioden får enligt Brottsförebyggande rådet ses
som ganska marginella, även om tendensen är
positiv när alla resultatmått vägs samman.
Brottsförebyggande rådet poängterar dock att
det mot ovanstående bakgrund inte är rimligt att
ha alltför stora förväntningar på ett förbättrat
verksamhetsresultat.
I syfte att förstärka brottsutredningsverksamheten har regeringen gett myndigheterna ökade
resurser. Polisen har även fått ökade befogenheter att leda förundersökningar i ungdomsärenden.
Dessutom har myndigheterna fått i uppdrag att
förbättra bekämpningen av mängdbrott och grov
organiserad brottslighet. Utöver det är polisen
och Ekobrottsmyndigheten under omorganisat-

ion. Även Åklagarmyndigheten har påbörjat ett
arbete för att omorganisera sin verksamhet. Vidare har regeringen också initierat en översyn av
hur personer med annan utbildning än polisutbildning ska kunna ges polisiära befogenheter.
Detta i syfte att ge polisen större möjligheter att
tillvarata civil kompetens.
Regeringen anser att det är av avgörande betydelse att myndigheterna själva och gemensamt
fortsätter att vidareutveckla brottsutredningsverksamheten. Myndigheterna måste säkerställa
att det finns en hög kompetens hos de befattningshavare som ska utreda brott och leda förundersökning. Det ska också vara en kompetens
som är hållbar över tid, bland annat för att vidtagna utvecklingsinsatser ska ge bästa möjliga resultat. Då polis och åklagare är ömsesidigt beroende av varandras insatser behöver samverkan
dem emellan fortsatt utvecklas i såväl frågor om
prioriteringar i verksamheterna som handläggningen av enskilda ärenden.
Regeringen förväntar sig att myndigheterna
ytterligare förstärker och utvecklar sina insatser
på brottsutredningsområdet så att verksamhetsresultaten förbättras. Det är av största vikt att
myndigheterna alltid vidtar de utredningsåtgärder och andra åtgärder som är möjliga och relevanta. Detta för att de personer som begått brott
ska kunna lagföras och de personer som drabbats
av brott få möjlighet till upprättelse. En framgångsrik brottsutredande verksamhet har dessutom en betydelsefull brottsförebyggande effekt.
2.5.4

Dömande verksamhet

Regeringens övergripande mål för Sveriges
Domstolar är att mål och ärenden ska avgöras
med hög kvalitet och effektivitet. Målbalanserna
och omloppstiderna ska hållas på en rimlig nivå.
Domstolsverket ska skapa förutsättningar för
domstolarna att uppfylla målet för verksamheten
bland annat genom en ändamålsenlig resursfördelning och stöd i verksamhetsutvecklingen.
Inom den dömande verksamheten verkar de
allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Sveriges Domstolar omfattar
även hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.
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Mål

2010

2011

2012

Tvistemål exkl. gem.
ansökan om äktenskapsskillnad

7,0

7,6

7,9

7,3

rätterna ökade med 7 procent och vid hovrätterna ökade antalet inkomna mål med 4 procent.
Måltillströmningen till Högsta domstolen minskade med knappt 5 procent. Antalet inkomna
mål till förvaltningsrätterna var i princip oförändrat medan måltillströmningen till kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen minskade med 2 respektive 9 procent.
Det avgjordes cirka 7 600 fler mål 2012 än
2011, vilket motsvarar 2 procents ökning. Vid
tingsrätterna var ökningen drygt 1 procent och
vid hovrätterna och Högsta domstolen omkring
3 procent. Antalet avgjorda mål i förvaltningsrätterna var 2012 i princip oförändrat jämfört med
föregående år. I kammarrätterna avgjordes omkring 16 procent fler mål än 2011 medan antalet
avgjorda mål i Högsta förvaltningsdomstolen
minskade med 14 procent.
Eftersom antalet avgjorda mål översteg antalet
inkomna mål minskade balanserna inom Sveriges
Domstolar under 2012. Det totala antalet balanserade mål minskade med omkring 6 procent.

Brottmål exkl. förtursmål

5,0

5,1

5,2

4,9

Tabell 2.11 Den totala målutvecklingen (exkl. migrationsmål) 2010–2012

Tvistemål

5,0

5,0

4,7

5,0

Brottmål exkl. förtursmål

5,0

7,2

7,4

7,2

Verksamhetens resultat

Minskade omloppstider
Regeringen har ställt upp kvantitativa målsättningar för hur långa omloppstider olika typer av
mål högst bör ha i domstolarna. Målsättningarna
gäller omloppstiderna vid den 75:e percentilen,
det vill säga hur lång handläggningstid 75 procent av målen högst bör ha från att de kommit in
till domstolen och till att de har avgjorts. Målsättningarna och resultaten framgår av tabell
2.10. Utöver regeringens verksamhetsmål sätter
varje enskild domstol, i enlighet med en struktur
som Domstolsverket fastställer, egna verksamhetsmål.
Tabell 2.10 Uppfyllelse av regeringens verksamhetsmål:
omloppstid i månader för avgjorda mål, 75:e percentilen

Tingsrätter

Hovrätter

Förvaltningsrätter
Samtliga mål exkl.
förtursmål och migrationsmål

6,0

8,1

10,0

8,5

Kammarrätter
Samtliga mål exkl.
förtursmål och migrationsmål

6,0

9,5

7,2

6,8

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2012.

Av regeringens verksamhetsmål uppnådde tingsrätterna målet för brottmål och hovrätterna målet för tvistemål 2012. Tingsrätterna var nära att
uppnå målet för tvistemål. För övriga målkategorier förbättrades resultatet mellan 2011 och 2012
även om målen inte nåddes.
Fler inkomna och avgjorda mål och minskade
överbalanser
Antalet inkomna mål till domstolarna fortsatte
att öka under 2012. Ökningen mellan 2011 och
2012 var totalt cirka 5 200 mål eller 1 procent.
Antalet inkomna brottmål till tingsrätterna
minskade dock med 1 procent. Måltillströmningen avseende övriga måltyper vid tings38

2010

2011

2012

Inkomna mål

382 219

383 344

388 540

Avgjorda mål

370 635

390 370

398 008

Balanserade mål

154 915

147 833

138 242

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2012.

Domstolarnas totala balans kan delas upp i en så
kallad arbetsbalans och en överbalans. Med arbetsbalans avses det antal mål i balans som statistiskt är förenligt med att regeringens verksamhetsmål gällande omloppstider kan nås. Det
antal mål som överstiger arbetsbalansen definieras som överbalans. Överbalansen har minskat
från 23 700 mål 2010 och 17 100 mål 2011 till
6 100 mål 2012. Överbalansen har under 2012
minskat kraftigt vid förvaltningsrätterna. Överbalanserna är dock alltjämt störst vid denna
domstolskategori. Även tingsrätternas och
kammarrätternas överbalans har minskat medan
överbalansen vid hovrätterna har ökat.
Ökad resursförbrukning och förbättrad
produktivitet
Verksamhetsområdet inbegriper både verksamheten inom Sveriges Domstolar (exklusive migrationsdomstolarna) och de transfereringar och
övriga utbetalningar som utgörs av kostnader
under anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m.
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Tabell 2.12 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor
2010

2011

2012

Verksamhetens kostnader

4 572

4 816

4 928

Transfereringar m.m.

1 804

2 002

2 157

Summa kostnader

6 376

6 818

7 086

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisningar2010–2012.

Under perioden 2010–2012 har verksamhetskostnaderna inom Sveriges Domstolar ökat.
Under 2012 ökade kostnaderna med 2,3 procent.
Produktiviteten, mätt som antalet avgjorda mål
och ärenden i förhållande till de totala fastprisberäknade kostnaderna på anslaget 1:5 Sveriges
Domstolar har ökat med 1,5 procent mellan 2011
och 2012. Mellan 2003 och 2012 har produktiviteten ökat med åtta procent.
Transfereringarna avseende utgifter för rättsliga biträden m.m. ökade med 19,6 procent under perioden 2010–2012, varav med 7,7 procent
under 2012. Utgifterna för offentlig försvarare
utgjorde 2012 drygt 55 procent av utgifterna under anslaget. Andra större utgiftsposter rörde
offentligt biträde och målsägandebiträde. Den
totala ökningen av utgifterna på anslaget förklaras främst av ökade utgifter för dessa tre poster.
Analys och slutsatser

Regeringens samlade bedömning är att resultatet
för den dömande verksamheten har förbättrats
under 2012. Omloppstiderna och överbalanserna
minskade och produktiviteten ökade jämfört
med 2011. De lägre överbalanserna innebär goda
förutsättningar för att omloppstiderna kan
minska ytterligare under 2013.
Det förbättrade resultatet beror troligen på
flera olika faktorer, bland vilka kan nämnas mer
effektiva arbetsformer, ökade resurser och förbättrade förutsättningar till följd av en rad reformer.
Under 2012 vidtogs en rad olika åtgärder för
att minska handläggningstider och balanser vid
Sveriges Domstolar. Som exempel kan nämnas
en förstärkningsstyrka med ett antal domare
som kunnat tas i anspråk vid frånvaro på grund
av utbildning och långvarig sjukskrivning eller
vid handläggning av större mål och balansavarbetningar. Vidare har det för tingsrätternas del
funnits en särskild balansavarbetningsstyrka som
inriktat sig på mål som är äldre än två år. Domstolsverket har också på uppdrag av regeringen

dokumenterat det utvecklingsarbete som bedrivs
vid domstolarna gällande organisations- och arbetsformer och skapat förutsättningar för ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan domstolarna
i dessa frågor.
Det processrättsliga regelverket har också stor
betydelse för domstolarnas effektivitet. Det förbättrade resultatet för domstolarna kan delvis
förklaras av de reformer som genomförts under
senare år. Till exempel visar en utvärdering av reformen En modernare rättegång som trädde i
kraft den 1 november 2008 att reformen inneburit en modernisering av rättegångsförfarandet i
allmän domstol, bland annat genom bättre utnyttjande av modern teknik. Handläggningen
har blivit mer effektiv och ändamålsenlig samtidigt som kvaliteten har förbättrats i olika hänseenden. Kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet i handläggningen har inte satts åt sidan.
Utvärderingens slutsatser redovisas i betänkandet SOU 2012:93. Vidare bedömer regeringen
att genomförda förändringar i de yttre tingsrätts- och förvaltningsrättsorganisationerna haft
långsiktigt goda effekter för måluppfyllelsen vid
Sveriges Domstolar.
Trots resultatförbättringen nåddes dock endast två av regeringens verksamhetsmål avseende
omloppstider. Faktorer som domstolarna menar
har försvårat uppfyllelsen av verksamhetsmålen
var bland annat personalomsättning och rekryteringssvårigheter. Även det stora antalet inkomna
mål och förekomsten av omfattande mål har av
domstolarna lyfts fram som försvårande för att
klara målen. Sådana utmaningar måste mötas av
ständiga förbättringar av verksamheten och dess
förutsättningar.
De resurstillskott som regeringen gett Sveriges Domstolar från och med 2013 skapar goda
förutsättningar för att öka antalet anställda så att
omloppstiderna ska kunna fortsätta att minska
samtidigt som verksamheten bedrivs med fortsatt hög kvalitet. Sveriges Domstolar måste fortsätta arbetet med att finna mer effektiva arbetssätt. För att effektivitet och produktivitet ska
kunna fortsätta att öka krävs också ändrade förutsättningar i form av förändrat processrättsligt
regelverk samt förstärkningar av den yttre domstolsorganisationen. Regeringen tar en rad initiativ inom dessa områden.
Som tidigare nämnts har förvaltningsprocessen
moderniserats och effektiviserats till följd av förslagen i regeringens proposition En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (prop. 2012/13:45,
39
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bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154). De nya
bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2013. En
utredare har i maj 2013 fått regeringens uppdrag
att ta fram ytterligare förslag för att modernisera
och effektivisera förvaltningsprocessen samt att
stärka rättssäkerheten ytterligare (dir. 2013:49).
Utredaren ska bland annat analysera om det
finns behov av att stärka rättssäkerheten ytterligare när det gäller handläggningen av skattemål,
framför allt genom en ökad specialisering av
skattemålshanteringen i domstol, samt överväga
flexiblare sammansättningsregler i de allmänna
förvaltningsdomstolarna och behovet av att utöka möjligheterna att överlämna mål mellan
domstolar. Uppdraget ska redovisas senast den
1 december 2014. Vidare pågår inom Regeringskansliet beredningen av den tidigare nämnda
Straffprocessutredningens betänkande Brottmålsprocessen (SOU 2013:17).
Fördelningen av migrationsmål mellan migrationsdomstolarna har visat sig vara ojämn och
måltillströmningen större än väntat. I syfte att
korta handläggningstiderna beslutade regeringen
den 3 maj 2012 att ge Domstolsverket och Förvaltningsrätten i Luleå i uppdrag att inrätta en
fjärde migrationsdomstol i Luleå. Domstolen ska
vara i funktion den 1 oktober 2013.
Frågan om hur domstolsprövningen av de
konkurrensrättsliga,
marknadsföringsrättsliga
och framför allt immaterialrättsliga målen bör
utformas har varit föremål för överväganden under lång tid. Senast var det Målutredningen som i
sitt betänkande förordade att prövningen av
dessa mål samlas i en särskild domstol inom ramen för de allmänna domstolarna och att Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen avvecklas (SOU 2010:44). Denna fråga bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen ser det som angeläget att domstolarna kan rekrytera domare som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i
landet. Detta är en särskilt stor utmaning eftersom domstolarna är mitt inne i en generationsväxling med betydande pensionsavgångar.
Vid vissa domstolar finns svårigheter att tillsätta
vakanta tjänster. För att uppnå en tillfredställande domarrekrytering i alla delar av domstolsväsendet krävs insatser av såväl de enskilda domstolarna som Domarnämnden, Domstolsverket
och regeringen. Det arbete som pågår för att
förbättra rekryteringsläget måste fortsätta.
Utgifterna för rättsliga biträden fortsatte att
öka under 2012 trots att antalet brottmål mins40

kade något. Ökningen beror främst på en ökning
av antalet debiterade timmar per förordnande.
Mot bakgrund av de ökade utgifterna beslutade
regeringen den 31 januari 2013 att tillsätta en
särskild utredare som ska göra en samlad översyn av utgifterna för rättsliga biträden. Utredaren ska överväga vilka åtgärder som kan vidtas
och som kan få en kostnadsdämpande effekt.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober
2014.
2.5.5

Verkställighet av påföljd

Verksamhetens resultat

Målen för verksamheten är att påföljder ska
verkställas på ett säkert, humant och effektivt
sätt och att antalet återfall i brott ska minska.
Den verksamhet som ingår är verkställighet av
påföljderna fängelse, skyddstillsyn, villkorlig
dom med samhällstjänst, intensivövervakning
med elektronisk kontroll och övervakning av
villkorligt frigivna samt transportverksamhet.
Kriminalvården verkar inom detta område.
Verksamhetsvolymer
Antalet intagna i anstalt och antalet frivårdsklienter fortsatte att minska 2012. Medelbeläggningen i anstalt under året var 4 346, en minskning med drygt 3 procent i förhållande till 2011.
Av de intagna utgjorde 94 procent män och 6
procent kvinnor. Frivården hade i genomsnitt
13 901 klienter. Av dessa var 88 procent män och
12 procent kvinnor. I förhållande till föregående
år minskade antalet frivårdsklienter med cirka 1
procent.
Säkerhet
Under 2012 genomfördes en rymning från en
anstalt i högre säkerhetsklass. Antalet rymningar
från anstalter i den lägsta säkerhetsklassen låg i
nivå med föregående år. Sammantaget håller sig
antalet rymningar fortsatt på en mycket låg nivå.
Antalet rapporterade allvarliga incidenter i anstalt ökade under 2012 i förhållande till föregående år. Kriminalvårdens bedömning är dock att
det faktiska antalet incidenter inte ökade. Istället
förklarar myndigheten höjningen med att redovisningsbenägenheten ökat och att hot mot
medintagna räknats med i statistiken från och
med 2012.
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Flexibilitet och beredskap för variationer i
klienttillströmningen
Den nya indelningen i färre säkerhetsklasser från
och med 1 januari 2012 och den låga beläggningen har tillsammans med andra åtgärder medfört
att förutsättningarna för en flexibel användning
av anstaltsorganisationen har ökat under 2012.
Återfallsförebyggande arbete
En individuellt utformad och ändamålsenlig
verkställighetsplanering är en förutsättning för
ett effektivt återfallsförebyggande arbete. För
gruppen klienter som verkställt minst 30 dagar
minskade andelen med verkställighetsplaner som
upprättats inom föreskriven tid något 2012 i
förhållande till föregående år. Minskningen avser
såväl anstalt som frivård.
Den totala sysselsättningsgraden i anstalt låg
under 2012 på samma nivå som de föregående
åren. I förhållande till 2011 minskade behandlingsprogrammens och arbetsdriftens andel av
den strukturerade sysselsättningen medan klientutbildning och service ökade.
Antalet påbörjade särskilda utslussningsåtgärder minskade med cirka 11 procent under 2012.
Minskningen avsåg framförallt frigång som
sjönk med 27 procent jämfört med föregående
år. En förklaring till utvecklingen kan enligt
Kriminalvården vara en ökad noggrannhet vid val
av utslussningsåtgärd och en begränsad tillgång
på efterfrågade behandlingsalternativ.
Diagram 2.5 Antalet påbörjade särskilda utslussningsåtgärder 2008–2012
2500

Ungdomar
Ungdomar inom Kriminalvården utgör en målgrupp med särskilda förutsättningar och behov.
Under 2012 tog Kriminalvården fram en särskild
handlingsplan för arbetet med ungdomar och en
handbok för placeringsprocessen där vägledning
ges för placering av unga. Vidare arbetade myndigheten med att utveckla ett särskilt behandlingsprogram för unga. I syfte att kvalitetssäkra
verksamhet som är riktad till ungdomar påbörjade Kriminalvården dessutom under året ett arbete med att ta fram en vägledning för kontaktpersoner för ungdomar i Kriminalvårdens
verksamhet.
Under 2012 fortsatte antalet ungdomar som
studerar under sin verkställighet i anstalt att öka.
Totalt uppgick antalet studerande ungdomar i
anstalt till 400 personer under 2012, vilket är en
ökning med 2 procent jämfört med året innan.
Såväl antalet ungdomar som deltog i utbildning i
svenska för invandrare (sfi) som antalet som påbörjade arbetsmarknadsutbildningar ökade. Samtidigt minskade dock antalet ungdomar som påbörjade yrkesutbildning i Kriminalvårdens egen
regi. När det gäller utslussningen av unga från
anstalt låg andelen som blev föremål för särskilda
utslussningsåtgärder fortsatt under genomsnittet
för samtliga klienter.
Resursförbrukning
Tabell 2.13 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader
Transfereringar

2000

Summa kostnader

2010

2011

2012

5775

5924

5756

10

10

11

5785

5934

5767

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2010–2012.
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Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2010-2012

Enligt Kriminalvården visar omfattande kontroller att förekomsten av droger på anstalter och
häkten fortsatt är mycket låg.

Verksamhetsområdet omfattar verksamhet inom
frivården, anstalter samt Kriminalvårdens transportverksamhet för såväl nationella som internationella transporter, inklusive den transportverksamhet som finansieras under utgiftsområde
8 Migration. Häktesverksamheten ingår som en
del i verksamhetsområdet Utredning och lagföring. Efter en ökning av kostnaderna för verksamhetsområdet mellan 2010 och 2011 minskade
kostnaderna 2012 till 2010 års nivå på knappt 5,8
miljarder kronor. Utvecklingen förklaras delvis
av att engångskostnader kopplade till avveckling
och retroaktiva hyror belastade budgeten 2011.
Trots detta har lokalkostnaderna ökat med
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11 procent mellan 2010 och 2012. Kriminalvårdens åtstramningsåtgärder och effektiviseringar
har bidragit till en budget i balans 2012 och en
prognostiserad god ekonomisk utveckling.
Analys och slutsatser

Regeringen har tillfört Kriminalvården betydande tillskott och förväntningarna på myndighetens resultat är höga. De områden regeringen
pekat ut som prioriterade inom Kriminalvårdens
verksamhet är av särskild betydelse i detta avseende. Regeringen bedömer sammantaget att målen för verksamheten till övervägande del uppnåtts. Myndigheten har en fortsatt hög
ambitionsnivå avseende innehållet i verkställigheten och bedriver ett säkerhetsarbete med gott
resultat. Myndighetens åtgärder för att hålla nere
kostnaderna har vidare tillsammans med en lägre
beläggning lett fram till att förutsättningarna för
att fortsätta utveckla innehållet i verksamheten
är goda.
Kriminalvården har under året haft fortsatt
fokus på att förbättra förutsättningarna för en
god intern styrning och kontroll, bland annat
genom att inleda en övergripande översyn av
myndigheten. Syftet är att öka myndighetens
förmåga att utöva strategisk ledning och styrning samt höja kvaliteten och effektiviteten i
verksamheten. Regeringen ser positivt på att
Kriminalvården ökar ansträngningarna på detta
område.
Säkerhet
Under föregående år har en rymning genomförts
från en anstalt i en av de högre säkerhetsklasserna. Antalet rymningar från anstalter i den lägsta
säkerhetsnivån har varit fortsatt lågt. En redovisad ökning av antalet allvarliga händelser som innefattat hot och våld bedöms bland annat bero
på en ökad rapporteringsbenägenhet. Det är mot
bakgrund av tidigare erfarenheter av allvarliga
händelser i verksamheten viktigt att Kriminalvården fortsatt följer utvecklingen av antalet
rapporterade allvarliga händelser i syfte att vidta
relevanta åtgärder för att förebygga att sådana
situationer uppkommer. Det är också av vikt att
Kriminalvården tar till vara den kunskap som
finns på området samt utvecklar och säkerställer
rutiner som förebygger att allvarliga situationer
kan uppkomma. Personalens kunskap om klienterna och kontakten i den dagliga arbetssituat42

ionen är av avgörande betydelse för hur Kriminalvården ska klara sitt uppdrag. Det är vidare av
väsentlig betydelse att personalen i alla delar av
verksamheten har tillräcklig utbildning för sitt
uppdrag och en trygg och säker arbetsmiljö.
Kriminella nätverk och aktiviteter inom anstalterna utgör inte bara ett hot mot enskilda individer och grupper utan kan också vara ett angrepp mot rättssystemet som helhet. En viktig
del i Kriminalvårdens uppdrag är att bidra med
kunskap och erfarenhet i arbetet med att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för att
bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
Flexibilitet och beredskap för variationer i
klienttillströmningen
Regeringen ser positivt på att Kriminalvården
fortsatt vidtar åtgärder i syfte att öka flexibiliteten och effektiviteten i användningen av anstaltsbeståndet. Kriminalvårdens anstalts- och
häktesbestånd ska utformas så att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt i fråga om säkerhet
och beläggning samt främjar ett effektivt samarbete med rättsväsendets övriga myndigheter.
Klienttillströmningen varierar erfarenhetsmässigt över tid. Kriminalvården måste därför, inom
befintlig ram, kunna hantera förändringar i klienttillströmningen både på kort och lång sikt.
Återfallsförebyggande arbete
Trenden att något färre av dem som har avtjänat
ett fängelsestraff återfaller i brott är positiv.
Fortfarande återfaller dock runt hälften av dem
som har avtjänat ett fängelsestraff inom ett år
enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Regeringen anser att den positiva trenden med något
färre återfall måste förstärkas. Kriminalvården
har tillsammans med andra delar av samhället en
central roll i detta arbete.
Regeringen har genom reformer på en rad viktiga områden skapat förutsättningar för ett effektivt återfallsförebyggande arbete. Genom den
nya fängelse- och häkteslagstiftning som trädde i
kraft under 2011 fullföljdes de senaste årens reformarbete som syftat till att ge Kriminalvården
bättre förutsättningar att förebygga återfall i
brott genom att anpassa innehållet i verkställigheten till den intagnes förutsättningar och behov. Tiden i anstalt eller under övervakning ska
vara inriktad på åtgärder som ökar de dömdas
förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet
och droger efter verkställigheten. Kriminalvården måste därför säkerställa att det redan vid
verkställighetens början upprättas en individuellt
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utformad verkställighetsplan av hög kvalitet för
varje klient. Det är grundläggande för att få till
stånd en väl planerad och meningsfull verkställighet samt därmed även öka förutsättningarna
för frigivningsförberedelser genom till exempel
särskilda utslussningsåtgärder. För den klientgrupp som verkställer kortare fängelsestraff är
det särskilt viktigt att verkställighetsplaneringen
inleds skyndsamt för att möjliggöra ett återfallsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer. Det är mot denna bakgrund angeläget att
Kriminalvården kommer till rätta med de problem som fortfarande kvarstår med att upprätta
verkställighetsplaner i rätt tid och med rätt kvalitet. Regeringen vill understryka betydelsen av att
Kriminalvården fortlöpande vidtar åtgärder för
att öka andelen intagna som blir föremål för frigivningsförberedelser. Det är positivt att Kriminalvården ökat kontrollen av vårdgivare och säkerställer att det sker en noggrann utredning
inför val av lämpliga utslussningsalternativ. Det
är däremot inte tillfredställande att användningen av utslussningsåtgärder minskar från år till år.
Regeringen anser att det är angeläget att kvalificerade metoder används för att mäta resultatet
av de insatser som genomförs. Goda och effektiva arbets- och behandlingsmetoder måste få
spridning i organisationen. Kriminalvården har
på regeringens uppdrag tagit fram en plan för
hur tillämpad forskning och utveckling av betydelse för det återfallsförebyggande arbetet kan
omsättas i praktisk verksamhet. Det är viktigt att
detta arbete integreras i den ordinarie styrningen
och ledningen av myndigheten.
Tidigare års resultat visar att regeringens satsning på verksamheter inom Kriminalvården riktade till våldsamma män, inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor m.m., har haft en tydlig påverkan på insatser som riktats mot denna grupp. Regeringens
uppdrag till Kriminalvården om en kraftfull och
långvarig satsning för att ytterligare stärka de
återfallsförebyggande insatser som riktas mot
gruppen våldsamma män inom ramen för Kriminalvårdens olika verksamheter ställer höga krav
på myndighetens fortsatta arbete inom det återfallsförebyggande området.
Kriminalvården har redovisat att såväl deltagande i behandlingsprogram som i arbetsdrift
minskat under föregående år medan klientutbildning och service ökat. Regeringen vill understryka vikten av att den sysselsättning de dömda
erbjuds under verkställigheten är anpassad till

den enskildes behov av återfallsförebyggande åtgärder. En ordnad sysselsättning under verkställigheten är väsentlig i arbetet med att återanpassa
och slussa ut de intagna till ett liv i frihet. Arbetslinjen ska omfatta alla intagna såväl under
tiden i anstalt som efter frigivningen. Det är i
detta sammanhang viktigt att Kriminalvården
tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra
aktörer på arbetsmarknaden genom fortsatt utvecklad samverkan vidtar åtgärder för att skapa
förutsättningar för meningsfull sysselsättning
under verkställigheten. Det är i det sammanhanget mycket positivt att Kriminalvården och
Arbetsförmedlingen utvecklar sitt samarbete och
att detta numera även omfattar frivårdens verksamhet.
En stor del av dem som tas in i anstalt eller
påbörjar verkställighet av frivårdspåföljd är narkotikamissbrukare. Att förekomsten av droger i
anstalt, enligt Kriminalvårdens bedömning är
fortsatt låg, är en framgång i myndighetens förebyggande arbete. Det är dock av väsentlig betydelse att Kriminalvården fortsätter arbetet med
att förhindra förekomsten av narkotika i anstalt
och att bekämpa narkotikamissbruket.
Klientens verkställighetstid utgör ramen för
Kriminalvårdens möjlighet att initiera insatser
som är anpassade till klienternas behov. Ansvaret
för det återfallsförebyggande arbetet kan därför
inte ensidigt vara Kriminalvårdens. Kommuner,
landsting, Arbetsförmedlingen, privata aktörer
med flera måste i samverkan med Kriminalvården ansvara för att insatser initieras och fullföljs
under och efter verkställigheten. Samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter, organisationer i den ideella sektorn, näringsliv och
andra aktörer i det omgivande samhället såväl
regionalt som kommunalt är en förutsättning för
ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete.
Ungdomar
Varje år kommer ett antal unga personer för
första gången i kontakt med Kriminalvården.
Det är av avgörande betydelse att verksamheten
kan tillgodose de krav på innehåll i verkställigheten och samverkan med relevanta samarbetspartners som kan vara av betydelse för ett återfallsförebyggande arbete med gott resultat för
denna grupp. Det är mot den bakgrunden tillfredställande att Kriminalvården vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att kvalitetssäkra arbetet med
ungdomar över hela landet. Regeringens särskilda satsning på unga dömda ställer fortsatt
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höga krav på att myndigheten vidtar åtgärder
som är ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten.
Det är inte tillfredställande att andelen unga som
blir föremål för utslussningsåtgärder är fortsatt
lägre än för andra klientgrupper. Det är i detta
sammanhang av grundläggande betydelse att
unga dömda snabbt får en plan för sin verkställighet.
2.5.6

Stöd till brottsoffer

Målen för verksamheten är att skadeverkningarna av brott ska minska samt att den bedrivs på
ett effektivt och rättssäkert sätt med hög kvalitet. Brottsoffermyndigheten är den myndighet
inom området som har en särskild uppgift att
vara ett informations- och kunskapscentrum för
brottsofferfrågor. Övriga myndigheter inom
rättsväsendet som bidrar till måluppfyllelsen genom brottsofferrelaterade verksamheter är polisen, Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar.
Verksamhetens resultat

För att kunna bedöma måluppfyllelsen på området behöver hänsyn tas dels till Brottsoffermyndighetens resultat avseende handläggning av
brottsskadeärenden m.m., dels till annan information. Bland annat behövs kunskap om de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att förbättra
informationen till och bemötandet av brottsoffer. Inledningsvis berörs rättsväsendets allmänna
arbete, därefter berörs Brottsoffermyndighetens
arbete specifikt. Det finns för närvarande inte
några resultatindikatorer för rättsväsendets allmänna arbete med brottsoffer varför det inte går
att uttala sig om måluppfyllelsen i detta avsnitt.
Eftersom det trots allt pågår ett omfattande arbete på området presenteras detta här. Vad gäller
Brottsoffermyndighetens arbete finns sedan tidigare resultatindikatorer att bedöma måluppfyllelsen mot.
Rättsväsendets allmänna arbete
Rättsväsendet ska tillsammans med övriga samhället ge stöd åt dem som drabbas av brottslighet. Många av de anställda inom rättsväsendets
myndigheter kommer på ett eller annat sätt i
kontakt med personer som har drabbats av
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brottslighet. Myndigheterna och dess personal
behöver därför kunna bemöta brottsoffren på ett
professionellt sätt, ge dem relevant information
och hjälpa dem att få kontakt med andra aktörer
i samhället, till exempel ideella stödorganisationer. Detta gäller särskilt de myndigheter vars personal dagligen kommer i kontakt med brottsoffer. På flera av myndigheterna har också
personalen genomgått utbildning i bemötandefrågor. Många initiativ har under senare år tagits
både från regeringens och rättsväsendets sida för
att vidareutveckla och förbättra stödet till dem
som drabbas av brottslighet. Regeringen överväger också ytterligare åtgärder inom området.
Information
Rättsväsendets myndigheter har på flera olika
sätt förbättrat informationen till brottsoffer. Polisen har till exempel lyft fram brottsofferperspektivet tydligare i sina utbildningar samt tagit
fram en handbok som tydliggör vilken information polisen är skyldig att ge brottsoffer och rutiner för hur detta ska ske. Det är också numera
obligatoriskt för polisen att i samband med att
en brottsanmälan görs dokumentera att information har lämnats om vilka möjligheter brottsoffren har att få kontakt med brottsofferstödjande
verksamhet utanför polisen.
De informationssatsningar som Brottsoffermyndigheten har genomfört har breddat och
fördjupat kunskaperna om brottsoffers rättigheter både hos professionella aktörer och ideellt
verksamma. Under året har myndigheten särskilt
satsat på information om brottsskadeersättning
till barn. De föreläsningar, utbildningar och studiebesök myndigheten medverkat vid har direkt
nått nära 5 000 personer, främst aktiva inom
verksamheter där personalen ofta kommer i kontakt med brottsoffer I flera fall har myndigheten
samverkat med andra myndigheter eller ideella
organisationer när det gäller utbildningsinsatser.
Vissa utbildningar som myndigheten erbjudit
har varit en del i samverkan eller regeringsuppdrag rörande brottsofferfrågor. Vidare har informationen på flera av myndigheternas webbplatser när det gäller brottsofferfrågor setts över
och förbättrats.
Bemötande
Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i
samband med polisanmälan, förundersökning
och rättegång. Programmet riktas till personal
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vid bland annat Åklagarmyndigheten, Sveriges
Domstolar och advokater.
Inom polisen har särskilda riktlinjer tagits
fram för ett mer enhetligt, strukturerat och
professionellt brottsofferarbete. Riktlinjerna,
som främst vänder sig till ledningen vid respektive polismyndighet, klargör ansvaret inom polismyndigheten gällande brottsofferarbetet. För
personal som kommer i kontakt med brottsoffer
finns också en handbok som ger stöd i frågor
som bemötande, information, dokumentation
och uppföljning. Åklagarmyndigheten har tagit
fram en handbok om bemötande av brottsoffer.
Syftet med handboken är att ge åklagarna vägledning och skapa enhetlighet i bemötandet av
brottsoffer. För att förbättra åklagarnas handläggning av enskilda anspråk och öka förutsättningarna för en enhetlig handläggning har
Åklagarmyndigheten under 2012 bedrivit ett
omfattande utvecklingsarbete och tagit fram en
promemoria om de skadeståndsregler som rör
åklagarverksamheten. I promemorian redovisas
bland annat åklagarens skyldighet att bistå
brottsoffer genom att föra talan om enskilt anspråk och åklagarens roll i förhållande till målsägandebiträdet.
I december 2009 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att utarbeta strategier för Sveriges Domstolars arbete med bemötande av parter
och andra personer som kommer i kontakt med
domstolarna. Innehållet i strategierna skulle utformas av domstolarna. Sedan 2011 arbetar Sveriges Domstolar med att genomföra strategierna.
Flera domstolar har till exempel genomfört brukarundersökningar och möten har ägt rum med
professionella aktörer som ett led i detta arbete.
Arbetet fortsätter under 2014.
Brottsoffermyndighetens arbete och resultat
Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja
brottsoffers rättigheter, behov och intressen
samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. I den övergripande
rollen att uppmärksamma och synliggöra
brottsofferfrågor ingår även att initiera samverkan kring och sprida information om brottsofferfrågor.

Resursförbrukning
Tabell 2.14 Kostnadsutveckling 2010–2012
Miljoner kronor
2010

2011

2012

41,4

38,3

40,5

Transfereringar

133,2

105,1

97,7

Summa kostnader

174,6

143,4

138,2

Verksamhetens kostnader

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2010–2012.

Verksamhetsområdet omfattar både Brottsoffermyndighetens verksamhet och de transfereringar som utgörs av kostnader för brottsskadeersättning under anslaget 1:11 Ersättning för
skador på grund av brott. Även Brottsofferfonden ingår i verksamhetsområdet. Brottsofferfondens medel är dock inte uppförda på statens
budget utan finansieras huvudsakligen av lagöverträdare, som betalar en särskild avgift till fonden.
Mellan 2010 och 2012 har kostnaderna, inklusive transfereringar för verksamheten, i löpande
priser minskat med cirka 20 procent och uppgick
2012 till drygt 138 miljoner kronor (se avsnitt
2.6.10 för information om orsaker till kostnadsminskningen).
Brottsskadeärenden
För att bedöma måluppfyllelsen när det gäller
Brottsoffermyndighetens verksamhet används
följande indikatorer: antalet brottsskadeansökningar som inkommer till och avgörs av Brottsoffermyndigheten, den genomsnittliga handläggningstiden av ett brottsskadeärende, andelen
bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningar av brottsskadeärenden, inkomna medel av
regressverksamheten, antalet aktiva regressärenden vid årets slut, hur Brottsofferfondens medel
har använts, hur Brottsoffermyndigheten har
verkat för att öka kunskapen om brottsoffer i
berörda delar av samhället samt bidragit till att
förbättra förutsättningarna för samverkan i
brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.
Antalet ansökningar om brottsskadeersättning minskade med cirka 10 procent 2012 jämfört med 2011. Minskningen avser såväl ersättning för personskador som för sak- och rena
förmögenhetsskador. Antalet avgjorda ärenden
minskade med 11,8 procent. Under 2012 utbetalades knappt 90 miljoner kronor i brottsskadeersättning, vilket är en minskning i förhållande till
föregående år. Främst beror det på att antalet avgjorda ärenden har minskat. I likhet med 2011
45

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

har ärenden med skador och kränkningar av så
allvarligt slag att de har berättigat till riktigt höga
ersättningar inte varit lika frekventa som under
tidigare år. Andelen sökande som har fått del av
ersättningen från annat håll, främst från försäkringsbolag, har också ökat.
Omloppstiden för ett ärende att registreras,
beredas, avgöras och expedieras var under året i
genomsnitt 67 dagar, vilket innebär en förlängd
handläggningstid om cirka fyra veckor jämfört
med föregående år. Orsaken uppges vara svårigheter för myndigheten att vid korta ledigheter
såsom föräldraledighet fylla uppkomna vakanser
och därmed bibehålla kapaciteten.
Diagram 2.6 Inkomna och avgjorda ärenden

Tabell 2.15 Utbetald brottsskadeersättning fördelat på
brottstyper
Brottstyp

10 000

125

5 643

(185)

(7 900)

Våldtäkt inkl. grov våldtäkt mot barn

57

4 997

(63)

(7 235)

Misshandel inkl. försök
till mord/dråp riktat mot
vuxen

2 777

23 641

(2 761)

(24 204)

Misshandel inkl. försök
till mord/dråp riktat mot
barn

454

3 740

(599)

(4 313)

Våld i nära relationer
mot kvinna inkl. grov
kvinnofridskränkning

619

10 788

(714)

(13 081)

Olaga hot

8 000
Övergrepp i rättssak

6 000
4 000

Utpressning

2 000
Överträdelse av besöksförbud

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna ärenden

Avgjorda ärenden män

Avgjorda ärenden

Avgjorda ärenden kvinnor

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisningar.

Utbetald ersättning tkr

Våldtäkt inkl. grov våldtäkt

Rån

12 000

Antal inkomna
ärenden

Människohandel
Barn som har bevittnat
brott

1 265

12 378

(1 351)

(12 557)

674

3 923

(867)

(4 804)

66

313

(63)

(327)

69

595

(90)

(788)

14

72

(20)

(209)

2

547

(2)

(-)

253

1 170

(237)

( 1 395)

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2012.

Under 2012 inkom 253 ansökningar om brottsskadeersättning avseende barn som har bevittnat
brott. Antalet sådana ansökningar har ökat med
cirka 7 procent under 2012 jämfört med föregående år. Antalet beviljade ansökningar ligger
kvar på fjolårets nivå, 68 procent. Totalt betalades knappt 1,2 miljoner kronor ut till sökande i
denna ärendekategori.
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Intäkterna från regressverksamheten uppgick till
knappt 31 miljoner kronor, en minskning med
drygt 10 procent jämfört med 2011. Regressverksamhetens resultat påverkas i relativt stor
utsträckning av det allmänna konjunkturläget,
varför nedgången sannolikt kan förklaras av detsamma. Vid utgången av 2012 fanns drygt 32 000
aktiva regressärenden. Av de betalningsskyldiga
var drygt 93 procent män.
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Diagram 2.7 Utbetald brottsskadeersättning och intäkter av
regress

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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2011
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Utbetald ersättning

Intäkter regress, män

Intäkter regress

Intäkter regress, kvinnor

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2012.

Brottsofferfonden
Under 2012 uppgick Brottsofferfondens intäkter
till drygt 33 miljoner kronor, vilket var en
minskning med cirka fyra procent jämfört med
föregående år. Drygt 31 miljoner kronor fördelades under året från fonden till olika brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Omkring
två tredjedelar av dessa medel beviljades till ideella organisationer i form av verksamhetsstöd,
till exempel vittnesstödsverksamhet och för utbildnings-, informations- och utvecklingsprojekt. Merparten av bidragen till de ideella organisationerna avsåg stöd till brottsofferjourer.
Vidare beviljades knappt en tredjedel av fondens
medel till viktimologiska forskningsprojekt
inom olika ämnen och inriktningar. I övrigt beviljades två procent av medlen till projekt som
genomförs i offentlig regi och en procent av
medlen till projekt i privat regi.
Under året har Brottsoffermyndigheten genomfört ett regeringsuppdrag avseende systematisering och presentation av resultat, från de
forskningsprojekt och större utvecklingsprojekt
som fonden finansierat, i en projektkatalog. Projektkatalogen finns tillgänglig på Brottsoffermyndighetens webbplats.
Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten tillhandahåller ett lättförståeligt tryckt informationsmaterial på många
språk. Materialet sprids genom samarbete med
rättsväsendets myndigheter, socialtjänsten samt
hälso- och sjukvården liksom ideella organisationer. Myndigheten arbetar kontinuerligt med
att förbättra det skriftliga informationsmaterialet, som även finns tillgängligt på myndighetens

webbplats. Brottsoffermyndigheten lanserade en
helt ny webbplats 2012, som bland annat erbjuder tydliga målgruppsingångar för att förenkla
informationsinhämtning. För att förbättra informationen för målgruppen barn och unga har
regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Barnombudsmannen,
ta fram eller anpassa information om skydd och
stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2014.
Brottsoffermyndigheten har arrangerat flera
större utbildningstillfällen under verksamhetsåret, till exempel i samband med den internationella brottsofferdagen i februari. Myndigheten
deltar även i grund- och vidareutbildning för
bland annat personal inom rättsväsendet. Målgruppen vid större utbildningstillfällen är oftast
yrkesverksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer.
Myndigheten deltar i visst internationellt arbete. I detta arbete finns möjlighet att påverka
den internationella utvecklingen på brottsofferområdet och att inhämta kunskaper från andra
länder. Det internationella arbetet bedrevs under
året till övervägande del genom partnerskap i tre
pågående EU-projekt. I övrigt har myndigheten
deltagit i internationella konferenser och expertmöten.
Analys och slutsatser

Brottsoffermyndigheten bedriver inom samtliga
tre verksamhetsgrenar ändamålsenlig verksamhet
med övervägande goda resultat.
Handläggningen av brottsskadeärenden sker
på ett rättssäkert sätt och med hög kvalitet. Den
genomsnittliga handläggningstiden av brottsskadeärenden har dock ökat jämfört med föregående år. Även ärendebalansen har ökat. Det är av
stor vikt att myndigheten säkerställer kontinuitet vad gäller kompetens och kapacitet i handläggningen även vid vakanser. Regeringen avser
att noga följa denna utveckling.
Att utöva regress från den dömde gärningsmannen är betydelsefullt sett ur ett ekonomiskt
perspektiv, men även av rättviseskäl för brottsoffret och som en signal och reaktion från samhället. Regressintäkterna har minskat och verksamheten finansierade under 2012 cirka en
tredjedel av den utbetalade brottsskadeersättningen. Antalet aktiva regressärenden fortsätter
att öka. Regressverksamheten bedrivs på ett ef47
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fektivt och rättssäkert sätt. Målen för verksamheten brottsskadeärenden har till övervägande
del uppnåtts.
Brottsofferfonden har stor betydelse för
finansiering av viktimologisk forskning och ideella organisationers brottsofferarbete. Bidragen
från Brottsofferfonden når med en god spridning över landet många olika forskningsprojekt,
organisationer och verksamheter, som uppmärksammar och främjar brottsoffer. Fondens medel
har använts för verksamhet som gagnar brottsoffer och målen för Brottsofferfonden har uppnåtts. Framtagandet av projektkatalogen, som
har gjorts på uppdrag av regeringen, ökar förutsättningarna att sprida forskningens resultat.
Det är viktigt att brottsoffer får information
om sina rättigheter och möjligheter till stöd och
hjälp. Brottsoffermyndigheten lämnar via sin
webbplats och tryckt informationsmaterial information på många språk och sprider kunskap
om brottsoffers situation i samhället. Myndigheten har under 2012 arrangerat flera välbesökta
utbildningstillfällen om brottsofferfrågor, såväl
större som mindre utbildningar. De utbildningar
myndigheten ansvarar för håller generellt hög
kvalitet. Målen för kunskapscentrums verksamhet har uppnåtts.
Inom verksamhetsgrenen Brottsskadeersättning ligger de framtida utmaningarna främst i att
myndigheten säkerställer en effektiv handläggning. När det gäller Brottsofferfonden är det angeläget att Brottsoffermyndigheten säkerställer
att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs
på ett bra sätt. Myndigheten deltar till viss del i
internationell verksamhet. En utvecklingsmöjlighet ligger i att i större utsträckning än i dag
omvärldsbevaka för att hämta in forskningsrön
och annan internationell kunskap. Detta i syfte
att förmedla den vidare till berörda aktörer i Sverige för att på ett bra sätt kunna bidra till ett mer
effektivt och lärande rättsväsende.
Tillkännagivanden
Riksdagen har i ett tillkännagivande begärt att
regeringen återkommer med en redovisning av
de åtgärder som vidtas för att förbättra rättsväsendets bemötande av och stöd till brottsoffer.
Som framgår ovan pågår ett omfattande arbete
på flera plan för att förbättra bemötandet av
brottsdrabbade och vittnen. Dessutom avser regeringen att besluta ytterligare åtgärder i detta
syfte.
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Vittnesstödsverksamheten, som bedrivs vid
samtliga tingsrätter och hovrätter, når årligen ett
stort antal brottsdrabbade och vittnen. Den fylller en viktig funktion genom att bidra till ökad
trygghet och förståelse för rättsprocessen och
därmed till ökad rättssäkerhet. I syfte att utveckla verksamheten ytterligare avser regeringen
att ge Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att överväga alternativ för att
säkerställa en långsiktigt hållbar vittnesstödsverksamhet.
En viktig del i rättsväsendets stöd till personer
som lever under hot om våld är att kunna erbjuda dem olika former av skydd. Rikspolisstyrelsen hade under 2010 i uppdrag att förstärka
skyddet för personer som konstateras vara utsatta för förföljelser och hot genom att säkerställa att samtliga polismyndigheter kan tillhandahålla larm- och skyddspaket till dessa
personer. Regeringen planerar att initiera en
uppföljning av hur larm- och skyddspaketen används och fungerar.
Utöver ovan nämnda tillkännagivande finns
det sedan tidigare ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör återkomma med en
redovisning av de åtgärder som genomförs med
anledning av det arbete som pågår för att förbättra polisens information till brottsoffer. Regeringen har särskilt följt utvecklingen inom området och även gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag
att redovisa vidtagna åtgärder. Redovisningen
kommer att ske under hösten 2013. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i frågan.
2.5.7

Kompetensförsörjningen inom
rättsväsendet

Rättsväsendets anställda har ökat med 100 personer jämfört med 2011 och uppgår till 47 700.
Tabell 2.16 Antal anställda 2010–2012 fördelat på kvinnor, män och samtliga (jämnt hundratal)
Kvinnor

Andel
kvinnor

Män

Andel
Män

Samtliga

2010

21 800

46 %

25 500

54 %

47 300

2011

22 200

47 %

25 400

53 %

47 600

2012

22 600

47 %

25 100

53 %

47 700

År

Källa: Årsredovisningen för 2012 avseende polisen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisationen.

En väl fungerande kompetensförsörjning innebär att myndigheternas medarbetare har förmåga
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och förutsättningar att utföra sina uppgifter så
att verksamheternas mål kan uppnås. Myndigheterna arbetar fortlöpande med dessa frågor
och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete. För att
behålla och öka kompetensen hos de anställda
har ett flertal utbildningar genomförts. Myndigheterna har också genomfört chefsutvecklingsoch chefsförsörjningsprogram för att möta nuvarande och kommande behov av kompetent ledarskap. Inom ramen för genomförandet av regeringens funktionshinderpolitik har arbete
påbörjats med att stärka kompetensen gällande
förutsättningar och behov hos personer med
funktionsnedsättning.
Rättsväsendet har löpande bidragit med ett
stort antal experter till internationella krishanteringsinsatser varifrån värdefulla erfarenheter och
kunskap kunnat tas tillvara.
Andelen kvinnor på ledande befattningar har
ökat med 1 procentenhet jämfört med 2011.
Tabell 2.17 Andel kvinnor och män på ledande befattningar
2010–2012
År

Andel kvinnor

Andel män

2010

28,8 %

71,2 %

2011

29,3 %

70,6 %

2012

30,3 %

69,7 %

Källa: Arbetsgivarverkets statistik samt årsredovisningen för 2012 avseende
polisen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisationen.

Myndigheternas arbete för att främja jämställdhet och likabehandling bedrivs långsiktigt. Andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat
med 0,5 procentenheter jämfört med 2011.
Tabell 2.18 Andel anställda med utländsk bakgrund*
2010–2012
År

Andel

2010

8,9 %

2011

9,0 %

2012

9,5 %

Källa: Årsredovisningen för 2012 avseende polisen, Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Polisen avser polisorganisationen.
*Med utländsk bakgrund avses utrikes födda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt i syfte
att bibehålla en god arbetsmiljö och medverka
till en god hälsa bland de anställda. Säkerhetsfrågorna har hanterats med fortsatt hög prioritet.
Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter
jämfört med 2011.

Tabell 2.19 Andel sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid 2010–2012 fördelat på kvinnor, män och samtliga
År

Kvinnor

Män

Samtliga

2010

4,7 %

2,7 %

3,5 %

2011

4,5 %

2,5 %

3,4 %

2012

4,9 %

2,9 %

3,8 %

Källa: Statskontoret. I tabellen ingår polisen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande
rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisationen. Statistiken baseras på myndigheternas årsarbetskrafter när det gäller
totalberäkning och medelantal anställda när det gäller kvinnor och män.

Analys och slutsatser

Rättsväsendets myndigheter ska arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och analysera vilken kompetens de behöver på kort och
lång sikt för att klara sina nuvarande och framtida uppgifter, inte minst med hänsyn till kommande generationsväxling. Arbetstiderna ska anpassas efter verksamhetens behov. Myndigheterna ska vara attraktiva arbetsplatser och
uppvisa goda resultat. De ska ha förmåga att utveckla ledarskapet och tillgodose chefsförsörjningen såväl som att rekrytera och behålla skickliga medarbetare och utveckla deras kompetens.
Det är därför positivt att myndigheterna arbetar
med olika kompetenshöjande åtgärder för de anställda. Det skapar förutsättningar för goda ledare och kompetenta medarbetare vilket är en
nödvändighet för myndigheternas verksamhetsutveckling på kort och lång sikt. Det är viktigt
att chefer och ledare tar tillvara alla de goda krafter som finns. Det är också viktigt att de som arbetar inom rättsväsendet vågar ta till sig erfarenheter och influenser utifrån, har öppna sinnen
för att använda ny kunskap baserad på forskning
och beprövade metoder, har förmåga till förändring och vilja och kunskap att använda alla de
verktyg som finns. Genom samarbete mellan
rättsväsendets myndigheter och med andra aktörer kan också viktig erfarenhet och kunskap tas
tillvara.
Mångfaldsarbetet vid myndigheterna har resulterat i att andelen personer med utländsk
bakgrund har ökat, vilket är positivt. Utvecklingen går också i rätt riktning när det gäller andelen kvinnor på ledande befattningar. En sammansättning av kvinnor och män med olika
etnisk bakgrund och erfarenheter skapar goda
förutsättningar för en effektiv verksamhet,
bättre resultat och öppenhet för olika idéer och
lösningar. Regeringen vill dock betona vikten av
att myndigheternas arbete för att främja jäm49
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ställdhet och mångfald samt för att motverka
diskriminering fortgår. Synen på myndigheterna
som attraktiva arbetsgivare är beroende av att
detta arbete fortsätter. Ett korrekt bemötande
utifrån olika yrkesroller bidrar också till att de
anställda representerar myndigheterna på ett förtroendeingivande sätt.
Rättsväsendets myndigheter ska säkerställa en
god arbetsmiljö, skydd mot hot och våld samt
goda möjligheter att kombinera arbete, familj
och fritid. Myndigheterna utvecklar och driver
säkerhetsfrågorna med hög prioritet, vilket är
tillfredsställande. Det gäller också de olika arbetsmiljöinsatser som genomförs för att öka hälsan bland de anställda. Sjukfrånvaron har dock
ökat något. En god arbetsmiljö är viktig både för
medarbetarna och för verksamhetens långsiktiga
effektivitet och regeringen kommer därför att
följa den fortsatta utvecklingen.
Verksamheterna inom rättsväsendet bygger i
flera avseenden på internationellt samarbete och
internationella erfarenheter är därmed av stort
värde, inte minst vid chefsanställningar.
Regeringens sammantagna bedömning är att
myndigheternas kompetensförsörjningsarbete är
bra och att myndigheterna arbetar aktivt med
dessa frågor. Det är dock angeläget att ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningen och
dess processer fortsätter utvecklas i positiv riktning för att löpande anpassas till de utmaningar
rättsväsendets myndigheter ställs inför och för
att säkerställa effektiva och väl fungerande verksamheter. Inte minst genom att se till att det
finns god tillgång till chefer på strategisk nivå.
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2.6

Budgetförslag

Tabell 2.20 Utgiftsutveckling 2003–2013
Miljoner kronor

1:1 Polisorganisationen

Utfall
2003

Utfall
2004

Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Utfall
2012

Prognos
2013

13 691

14 195

14 629

15 431

16 532

17 780

17 967

18 883

19 704

20 478

20 197

1:2 Säkerhetspolisen

576

594

637

725

788

870

899

940

985

987

1 068

1:3 Åklagarmyndigheten

780

812

830

889

966

977

1 053

1 168

1 168

1 233

1 257

1:4 Ekobrottsmyndigheten

319

342

337

349

374

370

390

425

423

445

506

1:5 Sveriges Domstolar

3 862

3 962

3 856

3 890

4 108

4 259

4 418

4 572

4 816

4 928

4 977

1:6 Kriminalvården

4 939

5 072

5 218

5 447

5 928

6 329

6 782

7 164

7 503

7 380

7 437

1:7 Brottsförebyggande rådet

53

64

58

65

63

56

61

63

67

70

81

215

217

221

229

247

261

273

297

312

334

364

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

1:10 Brottsoffermyndigheten

23

22

26

27

30

30

30

31

33

31

35

1:11 Ersättning för skador på
grund av brott

76

84

74

87

91

86

89

80

65

57

73

1:12 Rättsliga biträden m.m.

934

1 005

1 094

1 326

1 455

1 607

1 621

1 804

2 002

2 157

2 303

29

22

31

28

32

44

34

35

40

51

57

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

8

8

4

3

3

3

4

4

15

12

42

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

6

10

6

6

7

6

7

7

7

21

7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

-

-

-

-

-

10

10

10

13

16

16

1:17 Domarnämnden

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

8

1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

2.6.1

1:1 Polisorganisationen

samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

Tabell 2.21 Anslagsutveckling 1:1 Polisorganisationen
Tusental kronor

2012

Utfall

20 478 104

2013

Anslag

20 535 653

2014

Förslag

21 080 109

2015

Beräknat

21 294 708

2

2016

Beräknat

21 717 407

3

2017

Beräknat

22 198 055

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 500
20 197 289

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 2.22 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 020 433 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 078 292 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 21 078 292 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter avseende polismyndigheternas, Statens kriminaltekniska laboratoriums och Rikspolisstyrelsens verksamhet. Därutöver får anslaget användas för att

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

58 218

641 492

590 692

50 800

Prognos 2013

59 400

666 000

626 000

40 000

Budget 2014

59 400

666 000

626 000

40 000

De offentligrättsliga avgifter som inte får disponeras är avgifter från tillståndsgivningen samt
Riksbankens transporter. Polisorganisationen
disponerar avgifter från stämningsmannadelgivning, passhantering och nationella id-kort.

51

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

Tabell 2.23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

29 584

41 000

-11 416

(16 154)

(16 154)

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

27 000

39 600

(14 600)

(14 600)

27 000

39 600

(14 600)

(14 600)

-12 600
-11 416

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 21 080 109 000 kronor anvisas under
anslaget 1:1 Polisorganisationen för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
21 294 708 000 kronor, 21 717 407 000 kronor
respektive 22 198 055 000 kronor.
Tabell 2.24 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Polisorganisationen
Tusental kronor

Anvisat 2013

Den uppdragsverksamhet som ovanstående intäkter avser är, förutom tjänsteexport, prover
som utförs av Statens kriminaltekniska laboratorium, utbildning av ordningsvakter samt kontroller av väktarhundar.
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2014

2015

2016

2017

20 535 653

20 535 653

20 535 653

20 535 653

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

601 326

877 122

1 242 220

1 724 207

Beslut

-95 841

-56 242

2 414

2 467

66 700

-33 735

-34 310

-35 069

-27 729

-28 091

-28 570

-29 202

21 080 109

21 294 708

21 717 407

22 198 055

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
10 000 000 kronor från och med 2014 så som regeringen aviserade i 2013 års budgetproposition.
Regeringen föreslår även att anslaget tillfälligt
ökas med 100 000 000 kronor 2014 till följd av
visst underskott. Anslaget beräknas öka med ytterligare 40 000 000 kronor från och med 2015
och ytterligare 50 000 000 kronor från och med
2016.
I 2013 års budgetproposition aviserade regeringen också att polisorganisationens anslag
minskas med 33 000 000 kronor från och med
2014 för att finansiera motsvarande ökning av
anslag 1:4 Ekobrottsmyndigheten. Därutöver aviserades att polisorganisationens anslag minskas
med 300 000 kronor från och med 2014 för att
finansiera en flytt av Centralmyndighetens delgivningsärenden från Regeringskansliet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse upptagna anslaget 5:1
Länsstyrelserna m.m. ökas med motsvarande belopp.
För att finansiera Försvarsmaktens stöd till
polisen avseende medeltung helikopterkapacitet
minskas polisorganisationens anslag med
8 250 000 kronor 2014 och med 8 600 000 kronor 2015. Från och med 2016 minskas anslaget
med 10 000 000 kronor. Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap ökas med
motsvarande belopp.

1

Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Statens kriminaltekniska laboratorium ska vara
en del av den nya Polismyndigheten

Regeringens förslag: Statens kriminaltekniska
laboratorium ska ingå i den nya Polismyndigheten när myndigheten påbörjar sin verksamhet
den 1 januari 2015.
Ärendet och dess beredning: Riksdagen beslutade den 18 december 2012, i enlighet med regeringens förslag, att Rikspolisstyrelsen och de 21
polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015, Polismyndigheten (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:JuU1,
rskr. 2012/13:139). Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra ombildningen (dir 2012:129). Reformen
grundar sig på förslag från den parlamentariskt
sammansatta Polisorganisationskommittén i betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU
2012:13).
I betänkandet behandlar kommittén även frågan om Statens kriminaltekniska laboratoriums
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(SKL) organisatoriska placering. Regeringen anförde i budgetpropositionen för år 2013 att den,
med anledning av vad vissa remissinstanser anfört, behövde överväga frågan om SKL:s roll i
den framtida polisorganisationen ytterligare och
därför avsåg att återkomma till riksdagen i den
frågan.
Kommitténs förslag: Kommittén, som är
enig, föreslår att SKL ska ingå i Polismyndigheten och där bilda en egen avdelning. Utgångspunkten för förslaget är vad kommittén anser är
bäst för polisverksamheten, samtidigt som laboratoriets ställning som opartiskt ska kunna bevaras.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
berör inte närmare SKL:s roll i organisationen.
Av de åtta remissinstanser som diskuterar frågan
mer ingående har Justitiekanslern, Sveriges advokatsamfund, Tullverket och Uppsala universitet synpunkter på utredningens förslag att SKL
ska ingå i den nya myndigheten och inte vara en
fristående myndighet. De argument som lyfts
fram handlar främst om tilltron till SKL som en
oberoende expertmyndighet. SKL, som är positivt till förslaget, lyfter däremot fram att förslaget ger förutsättningar för en rationell och effektiv styrning av den forensiska processen för hela
rättsväsendet samt att opartiskheten kan garanteras genom ackreditering och genom att uppdraget läggs fast i författning. SKL menar att den
forensiska processen inte är en isolerad del av utredningsprocessen utan är nära sammankopplad
med övriga delar av utredningen, från brottsplats
till domstol.
Skälen för regeringens förslag: SKL är i dag
en självständig myndighet inom polisen med
Rikspolisstyrelsen som chefsmyndighet. Chefen
för SKL anställs av regeringen. SKL har dock
inte ett eget anslag utan verksamheten finansieras via polisorganisationens anslag. Laboratoriets
huvudsakliga uppgift är att utföra kriminaltekniska undersökningar åt polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna.
Cirka 95 procent av undersökningarna och analyserna utförs åt rättsväsendets myndigheter.
SKL har också det övergripande ansvaret för
kriminalteknisk utrustning och metodik inom
polisen.
SKL:s kunskap har stor betydelse för polisens
förutsättningar att utveckla en hög kvalitet i det
kriminaltekniska arbetet. Behovet av täta kontakter och nära samverkan med den nya Polismyndigheten är avgörande för att uppnå detta.

Möjligheten att stärka och utveckla en sammanhållen forensisk process, från brottsplats till laboratorium, ökar om laboratoriet blir en del av
Polismyndigheten.
Regeringen lägger stor vikt vid en effektiv polisverksamhet. Minst lika viktigt är dock att laboratoriets opartiskhet inte kan ifrågasättas. Regeringen bedömer, i likhet med kommittén, att
SKL:s opartiskhet främst garanteras genom att
det forensiska arbetet utförs på ett kvalitetssäkert sätt, genom att man även fortsättningsvis
ansvarar för och leder forsknings- och utvecklingsverksamhet på området samt genom att laboratoriets uppgifter läggs fast i författning. Det
finns också vid behov en möjlighet att få undersökningsresultat prövade av ett annat laboratorium genom samarbetet mellan forensiska laboratorier i Europa. Regeringens bedömning är
därför att SKL bör ingå i den nya Polismyndigheten när myndigheten påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2015.
Regeringen avser att senare återkomma till
riksdagen med samlade förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra ombildningen av
polisen. Regeringen avser också att, med förbehåll för riksdagens beslut, uppdra åt den särskilda
utredare som fått i uppdrag att förbereda ombildningen av polisen till en sammanhållen myndighet, att vidta de organisatoriska och andra åtgärder som krävs för att SKL ska kunna ingå i
Polismyndigheten den 1 januari 2015.
2.6.2

1:2 Säkerhetspolisen

Tabell 2.25 Anslagsutveckling 1:2 Säkerhetspolisen
Tusental kronor

2012

Utfall

987 277

2013

Anslag

1 064 056

2014

Förslag

1 104 428

2015

Beräknat

1 124 577

2

2016

Beräknat

1 106 728

3

2017

Beräknat

1 128 344

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

30 419
1 068 143

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 112 341 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 080 789 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 080 789 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Säkerhetspolisens förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden

Regeringen ser ett fortsatt behov av att ge Säkerhetspolisen möjlighet att vidareutveckla arbetet mot terrorism och genomföra förstärkningar
av skyddet avseende vitala funktioner i samhället, däribland att motverka främmande makts
underrättelseverksamhet. För att Säkerhetspolisen ska kunna fortsätta det påbörjade arbetet
ökas anslaget i enlighet med vad regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2013.
För att finansiera ombildningen av Säkerhetspolisen till en fristående myndighet ökas anslaget 2014 med 10 000 000 kronor och 2015
med 10 000 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 104 428 000 kronor anvisas under
anslaget 1:2 Säkerhetspolisen för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 124 577 000 kronor, 1 106 728 000 kronor respektive 1 128 344 000 kronor.
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Säkerhetspolisen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 064 056

1 064 056

1 064 056

1 064 056

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

30 598

42 639

56 870

78 763

Beslut

11 000

19 121

-12 942

-13 195

-1 226

-1 239

-1 255

-1 280

1 104 428

1 124 577

1 106 728

1 128 344

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Säkerhetspolisen ska ombildas till en fristående
myndighet

Regeringens förslag: Säkerhetspolisen ombildas
till en fristående myndighet den 1 januari 2015.
Ärendet och dess beredning: Regeringen beslutade den 23 februari 2012 om tilläggsdirektiv till
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Polisorganisationskommittén som innebar att
kommittén bland annat skulle analysera konsekvenserna av en eventuell ombildning av Säkerhetspolisen till en fristående myndighet. Kommittén redovisade uppdraget den 28 november
2012 i betänkandet En tydligare organisation för
Säkerhetspolisen (SOU 2012:77).
Kommitténs förslag: Kommittén, som är
enig, föreslår att Säkerhetspolisen ombildas till
en fristående myndighet och att detta samordnas
tidsmässigt med bildandet av den nya Polismyndigheten den 1 januari 2015.
Kommittén föreslår bland annat att Säkerhetspolisen ska vara en enrådighetsmyndighet
med ett insynsråd och att myndigheten själv ska
besluta sin organisation. Kommittén framhåller
att en ombildning inte förändrar Säkerhetspolisens möjlighet att samverka och samarbeta med
den övriga polisen. Någon ändring av de uppgifter som Säkerhetspolisen ansvarar för föreslås
inte. Inte heller föreslås någon ändring när det
gäller handläggningen av ärenden om brott av
anställda vid Säkerhetspolisen, vilket innebär att
dessa ärenden ska handläggas vid avdelningen för
särskilda utredningar vid Polismyndigheten.
Remissinstanserna: Kommitténs förslag om
att ombilda Säkerhetspolisen till en fristående
myndighet som organiseras som en enrådighetsmyndighet har genomgående fått ett positivt
remissutfall. Endast två remissinstanser – Justitiekanslern och Uppsala universitet – uttrycker
att de inte kan tillstyrka eller bara delvis tillstyrka
förslaget. Justitiekanslern menar att de skäl som
anförs i betänkandet En sammanhållen svensk
polis för att Säkerhetspolisen ska bli en fristående myndighet inte är övertygande och att det
nu aktuella betänkandet inte gett skäl att ändra
den uppfattningen. Justitiekanslern framhåller
att de särskilda krav som ställs på Säkerhetspolisen inte heller utgör tillräckliga skäl för att verksamheten ska bedrivas i en fristående myndighet.
Justitiekanslern anser därför att alternativet att
Säkerhetspolisen ska ingå i Polismyndigheten
bör utredas ytterligare. Uppsala universitet tillstyrker endast delvis förslaget, eftersom det enligt universitetet saknas förslag i avgörande frågor av stor principiell och konstitutionell betydelse för den framtida Säkerhetspolisen. Universitetet anser att det när det gäller exempelvis
samverkan och samarbete saknas en grundlig
analys, varför förslagen i denna del inte kan tillstyrkas. Ekonomistyrningsverket avstyrker att
Säkerhetspolisen görs till en enrådighetsmyn-

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

dighet och förordar i stället en styrelsemyndighet. Umeå universitet anser också att alternativet
styrelsemyndighet med parlamentarisk representation bör övervägas. Om alternativet enrådighetsmyndighet väljs bör man enligt universitetet förstärka mekanismerna för tillsyn
och kontroll av såväl verksamhet som styrning
av myndigheten. Förslagen om att myndigheten
själv ska besluta sin organisation och att myndigheten ska ha ett insynsråd har dock överlag mottagits positivt. Detsamma gäller de flesta andra
frågor, men det finns detaljsynpunkter på olika
delar av förslagen.
Skälen för regeringens förslag: När Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna slås
samman till en myndighet den 1 januari 2015
finns det två alternativ för att lösa frågan om Säkerhetspolisens framtida organisation. Det ena
är att låta verksamheten ingå i den nya Polismyndigheten och det andra är att ombilda Säkerhetspolisen till en fristående myndighet.
Säkerhetspolisens fokus är att förebygga och
avslöja brott mot rikets säkerhet, att bekämpa
terrorism och att skydda den centrala statsledningen. Tyngdpunkten ligger således på förebyggande arbete. Säkerhetspolisen bedriver
också, på grund av sina uppgifter, samarbete med
helt andra aktörer än vad den övriga polisen gör.
Regeringen anser att kommittén i tillräcklig
utsträckning har belyst alternativet att Säkerhetspolisen ingår som en del i den nya Polismyndigheten. Säkerhetspolisens uppdrag skiljer sig i
betydande utsträckning från den övriga polisens.
Enligt regeringens mening skulle en ombildning
av Säkerhetspolisen till en fristående myndighet
tydligare understryka att Säkerhetspolisen är direkt underställd regeringen, skapa en tydligare
ansvarskedja och underlätta ansvarsutkrävande.
En organisatoriskt fristående säkerhetspolis
skapar dessutom en väl avvägd ansvarsfördelning
inom den nya polisorganisationen. Såsom kommittén och flertalet remissinstanser konstaterar
innebär en sådan ombildning en relativt liten förändring i praktiken och kommer på ett bättre
sätt än i dag att spegla de verkliga förhållandena.
Säkerhetspolisen har redan nu en generaldirektör
som leder verksamheten, en egen instruktion, ett
eget anslag och ett eget regleringsbrev. Till detta
kommer att myndighetens ansvarsområde föreslås bli oförändrat. Regeringen anser därför, i
likhet med majoriteten av remissinstanserna, att
Säkerhetspolisen bör ombildas till en fristående
myndighet.

Frågor som rör Säkerhetspolisens organisation har tidigare behandlats av riksdagen. En ombildning av Säkerhetspolisen till en fristående
myndighet förutsätter därför att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag. Regeringen avser att, med förbehåll för riksdagens beslut, uppdra åt Säkerhetspolisen att identifiera,
förbereda och genomföra de åtgärder och beslut
som krävs för att ombilda Säkerhetspolisen till
en fristående myndighet. I uppdraget kommer
de närmare utgångspunkterna för den nya myndigheten att anges. En av dessa är att myndigheten, i likhet med den nya Polismyndigheten
och såsom kommittén har föreslagit, ska besluta
sin egen organisation. När det gäller bland annat
frågan om ledningsform kommer regeringen att
behandla den närmare i samband med att en ny
instruktion för myndigheten tas fram.
Regeringen föreslår således att Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet. Ombildningen bör samordnas tidsmässigt med när
den övriga polisen övergår till en ny organisation
den 1 januari 2015.
Regeringen avser, som tidigare nämnts, att
återkomma till riksdagen med samlade förslag till
de lagändringar som krävs för att genomföra
ombildningen av polisen.
2.6.3

1:3 Åklagarmyndigheten

Tabell 2.27 Anslagsutveckling 1:3 Åklagarmyndigheten
Tusental kronor

2012

Utfall

1 233 173

2013

Anslag

1 264 682

2014

Förslag

1 305 963

2015

Beräknat

1 404 420

2

2016

Beräknat

1 459 022

3

2017

Beräknat

1 491 803

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 754
1 257 437

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 385 895 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 414 989 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 414 989 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Åklagarmyndighetens
förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden

2.6.4

Regeringen ser ett behov av fortsatt ökade insatser inom rättsväsendet bland annat när det gäller
att vidta tidiga och tydliga insatser mot ungas
brottslighet samt åtgärder för en ökad effektivitet. För att Åklagarmyndigheten ska kunna bidra
till denna utveckling ökas anslaget med
17 000 000 kronor från och med 2014, ytterligare
81 000 000 kronor från och med 2015 och ytterligare 30 000 000 kronor från och med 2016 så
som regeringen aviserade i 2013 års budgetproposition.
I 2013 års budgetproposition aviserade regeringen även att Åklagarmyndighetens anslag
minskas med 14 500 000 kronor från och med
2014 för att finansiera motsvarande ökning av
anslag 1:4 Ekobrottsmyndigheten.
Regeringen föreslår att 1 305 963 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 1 404 420 000 kronor, 1 459 022 000
kronor respektive 1 491 803 000 kronor.

Tabell 2.29 Anslagsutveckling 1:4 Ekobrottsmyndigheten

Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Åklagarmyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 264 682

1 264 682

1 264 682

1 264 682

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

40 577

58 025

81 195

111 434

Beslut

17 000

98 227

129 948

132 868

-14 500

-14 694

-14 951

-15 287

-1 796

-1 820

-1 852

-1 893

1 305 963

1 404 420

1 459 022

1 491 803

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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1:4 Ekobrottsmyndigheten

Tusental kronor

2012

Utfall

444 612

2013

Anslag

514 799

2014

Förslag

589 439

2015

Beräknat

614 205

2

2016

Beräknat

639 785

3

2017

Beräknat

654 029

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 766
506 079

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 606 217 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 620 773 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 620 772 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Ekobrottsmyndighetens förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen ser ett fortsatt behov av ökade insatser inom rättsväsendet bland annat när det gäller
att vidta åtgärder för en ökad effektivitet. För att
Ekobrottsmyndigheten ska kunna bidra till
denna utveckling ökas anslaget med 4 000 000
kronor från och med 2014, ytterligare 17 000 000
kronor från och med 2015 och ytterligare
15 000 000 kronor från och med 2016 så som regeringen aviserade i 2013 års budgetproposition.
I 2013 års budgetproposition aviserade regeringen även att Ekobrottsmyndighetens anslag
ökas med 47 500 000 kronor från och med 2014
eftersom myndighetens geografiska ansvarsområde inom ekobrottsbekämpningen utvidgas. För
att finansiera denna ökning minskas anslag 1:1
Polisorganisationen med 33 000 000 kronor från
och med 2014 och anslag 1:3 Åklagarmyndigheten med 14 500 000 kronor från och med 2014.
Regeringen föreslår att 589 439 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 614 205 000 kronor, 639 785 000 kronor respektive 654 029 000 kronor.
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Tabell 2.30 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Ekobrottsmyndigheten

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 2.32 Offentligrättslig verksamhet

Anvisat 2013

1

2015

2016

2017

524 799

524 799

524 799

524 799

Offentligrättslig
verksamhet

13 775

20 871

30 270

42 628

Utfall 2012

4 000

21 053

36 415

37 226

Prognos 2013

69 000

13 200

Budget 2014

111 000

13 200

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

47 500

48 126

48 955

50 045

-635

-643

-654

-669

589 439

614 205

639 785

654 029

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.5

1:5 Sveriges Domstolar

Tabell 2.31 Anslagsutveckling 1:5 Sveriges Domstolar
Tusental kronor

2012

Utfall

Tusental kronor

2014

4 928 286
1

2013

Anslag

5 218 859

2014

Förslag

5 345 989

2015

Beräknat

5 424 066

2

2016

Beräknat

5 520 639

3

2017

Beräknat

5 642 166

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-53 856
4 977 298

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 5 354 469 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 359 323 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 359 322 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter avseende de
allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas, hyres- och arrendenämndernas, Rättshjälpsmyndighetens, Rättshjälpsnämndens, Notarienämndens samt Domstolsverkets
verksamhet.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

65 891

12 673

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Under 2013 beräknas Sveriges Domstolar leverera in avgifter till inkomsttitel på statsbudgeten
motsvarande 69 miljoner kronor, varav 41 miljoner kronor utgör ansökningsavgifter, 9 miljoner
kronor kungörandeavgifter och 19 miljoner kronor efterbevaknings- och tillsynsavgifter. Återbetalning av medel för rättshjälpskostnader m.m.
beräknas uppgå till 36 miljoner kronor.
Avgiftsinkomster och andra ersättningar som
disponeras härrör i huvudsak från uthyrning av
lokaler och personal, försäljning av kopior och
rättsfallspublicering. Dessa uppgick 2012 till
cirka 13 miljoner kronor.
De svenska domstolsavgifterna är i ett europeiskt perspektiv mycket låga och har inte räknats
upp på länge. Regeringen gav 2011 Domstolsverket i uppdrag att överväga om det bör införas
nya principer för uttaget av de ansöknings- och
kungörandeavgifter som gäller enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna
domstolarna, samt föreslå nya nivåer för avgifterna. Domstolsverket har i rapporten ”Ansöknings- och kungörandeavgifter vid allmän domstol” lämnat förslag bl.a. om nya principer för
avgiftsuttag och nya högre nivåer för avgifterna.
Rapporten har remissbehandlats. De flesta remissinstanserna stöder en generell höjning av ansökningsavgifterna eller har inget att invända
mot förslaget. Vissa av remissinstanserna har
dock synpunkter på enskilda avgiftsnivåer. Regeringen delar uppfattningen att avgifterna bör höjas. Nivåerna bör självfallet bestämmas så att de
inte riskerar att komma i konflikt med medborgarnas grundläggande rätt till domstolsprövning.
Regeringen planerar att förändringarna kan träda
i kraft vid halvårsskiftet 2014.
Regeringens överväganden

Till följd av förslagen i regeringens proposition
Prövning av nätkoncession har instansordningen
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för överklagande ändrats så att Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession överklagas till mark- och miljödomstol i stället för som
tidigare till regeringen (prop. 2012/13:70, bet.
2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200). Med hänsyn
till detta ökas anslaget med 2 100 000 kronor
från och med 2014. Det under utgiftsområde 21
Energi upptagna anslaget 1:8 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader
minskas med motsvarande belopp.
Som aviserades i Budgetpropositionen för
2013 såg regeringen ett behov av ökade insatser
inom rättsväsendet och ökade resurser för att
domstolarna skulle kunna hantera det stora antalet inkomna mål och ärenden med bibehållen
hög kvalitet. Anslaget ökas med 6 000 000 kronor i enlighet med vad som där beräknades.
Så som beräknades i Budgetpropositionen för
2013 ökas anslaget med 3 000 000 kronor för att
möta en förväntad ökad ärendemängd hos hyresnämnderna till följd av nya regler om enklare
andrahandsuthyrning.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de föreslagna och beräknade anslagsnivåerna av reformer som regeringen har aviserat i
tidigare budgetpropositioner som under de
kommande åren fasas ut.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 5 345 989 000 kronor anvisas under
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
5 424 066 000 kronor, 5 520 639 000 kronor respektive 5 642 166 000 kronor.
Tabell 2.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Sveriges Domstolar

2.6.6

1:6 Kriminalvården

Tabell 2.34 Anslagsutveckling 1:6 Kriminalvården
Tusental kronor

2012

Utfall

7 379 998

2013

Anslag

7 754 230

2014

Förslag

7 834 989

2015

Beräknat

8 223 954

2

2016

Beräknat

8 431 105

3

2017

Beräknat

8 613 565

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

109 559
7 436 668

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 121 060 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 191 989 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 191 989 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Kriminalvårdens förvaltningsutgifter.
Vidare får anslaget användas för utgifter för:
– övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän,
– statsbidrag till organisationer inom kriminalvårdens område.
Kompletterande information

Statsbidrag regleras i förordningen (2002:954)
om statsbidrag till vissa organisationer inom
kriminalvårdens område.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

5 217 634

5 217 634

5 217 634

5 217 634

Tabell 2.35 Avgiftsbelagd verksamhet
Tusental kronor
Intäkter som inte får
disponeras/ Intensivövervakning

Intäkter som får
disponeras/Arbetsdrift

Utfall 2012

2 437

109 359

Prognos 2013

2 500

114 000

Budget 2014

2 500

118 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

144 141

213 833

305 531

427 114

Beslut

-17 830

-9 472

-4 632

-4 734

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

2 044

2 071

2 106

2 152

5 345 989

5 424 066

5 520 639

5 642 166

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Kriminalvården disponerar inkomster från arbetsdriften och terapiverksamheten inom kriminalvården. För arbetsdriften gäller inte kravet på
full kostnadstäckning. Det ekonomiska målet är
att intäkterna till 50 procent ska täcka de direkta
kostnaderna för arbetsdriften.
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Av 5 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår att
dömda som verkställer ett fängelsestraff under
intensivövervakning med elektronisk kontroll
ska betala en avgift. Avgiften uppgår till 50 kronor per dag, dock högst 6 000 kronor. Avgiften
ska betalas i förskott till Kriminalvården för att
därefter kvartalsvis tillföras Brottsofferfonden.

Tabell 2.36 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Kriminalvården
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2015

2016

2017

7 764 230

7 764 230

7 764 230

7 764 230

184 013

284 718

416 014

593 045

27 000

185 342

261 365

267 022

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Regeringen ser ett fortsatt behov av ökade insatser inom rättsväsendet bland annat vad gäller behovet av att vidta tidiga och tydliga insatser mot
ungas brottslighet och effektiva åtgärder mot
våldsamma män. För att säkerställa att Kriminalvården fortsatt kan bidra till denna utveckling
och upprätthålla kvalitet, effektivitet och säkerhet i verksamheten föreslår regeringen att anslaget ökas med 47 000 000 kronor från och med
2014, ytterligare 158 000 000 kronor från och
med 2015 och ytterligare 73 000 000 kronor från
och med 2016 så som regeringen aviserade i 2013
års budgetproposition. Härigenom finansieras
även den ökade belastning på Kriminalvården
som kan förväntas med anledning av den planerade propositionen om tvångsäktenskap och
barnäktenskap.
Kriminalvårdens anslag
minskas med
30 000 000 kronor 2014 för att finansiera motsvarande ökning av anslag 1:8 Rättsmedicinalverket.
Kriminalvårdens anslag minskas vidare med
100 000 000 kronor 2014 för att finansiera motsvarande ökning av anslag 1:1 Polisorganisationen.
Vidare minskas Kriminalvårdens anslag med
20 000 000 kronor från och med 2014 för att finansiera avskaffandet av ersättningsskyldigheten
för polisens kostnader för ordningshållning (se
volym 1, avsnitt 7.4.2).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 7 834 989 000 kronor anvisas under
anslaget 1:6 Kriminalvården för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
8 223 954 000 kronor, 8 431 105 000 kronor respektive 8 613 565 000 kronor.

2014

Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag

-130 000

48

49

50

-10 254

-10 384

-10 553

-10 782

7 834 989

8 223 954

8 431 105

8 613 565

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.7

1:7 Brottsförebyggande rådet

Tabell 2.37 Anslagsutveckling 1:7 Brottsförebyggande rådet
Tusental kronor

2012

Utfall

69 758

2013

Anslag

81 662

2014

Förslag

89 700

2015

Beräknat

97 841

2

2016

Beräknat

99 447

3

2017

Beräknat

101 610

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 452
80 760

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2 Motsvarar 96 611 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 96 613 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 96 612 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Brottsförebyggande
rådets förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

För att effektivisera rättsväsendet ser regeringen
ett behov av att stärka det kunskapsbaserade
stödet. Syftet med en sådan förstärkning är att
möta det ökade behovet av såväl uppföljning och
utvärdering som stöd till olika former av verksamhetsutveckling. För att säkerställa att Brotts59
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förebyggande rådet ska kunna utveckla och
stärka sin verksamhet föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2013 att anslaget ökas under en treårsperiod. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 6 000 000 kronor från och med
2014 och ytterligare 7 000 000 kronor från och
med 2015 så som regeringen aviserade i 2013 års
budgetproposition.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 89 700 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
97 841 000 kronor, 99 447 000 kronor respektive
101 610 000 kronor.
Tabell 2.38 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Brottsförebyggande rådet
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

81 662

81 662

81 662

81 662

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Förslag/ beräknat anslag

Anslaget får användas för Rättsmedicinalverkets
förvaltningsutgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Rättsmedicinalverket bedriver avgiftsbelagd
verksamhet inom rättsgenetik, delar av rättskemin samt inom rättsmedicin vad gäller utfärdande av rättsintyg.
Tabell 2.40 Uppdragsverksamhet. Rättsgenetik
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

32 908

26 401

6 507

40 000

32 000

8000

30 000

28 000

2 000

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

2 139

3 205

4 598

6 474

6 000

13 076

13 291

13 580

-101

-102

-104

-106

89 700

97 841

99 447

101 610

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3

Ändamål

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Tabell 2.41 Uppdragsverksamhet. Rättskemi
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

46 899

47 395

- 496

49 000

48000

1 000

49 000

49 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014

2.6.8

(varav tjänsteexport)

1:8 Rättsmedicinalverket

Tabell 2.39 Anslagsutveckling 1:8 Rättsmedicinalverket
Tusental kronor

Tabell 2.42 Uppdragsverksamhet. Rättsintyg
Tusental kronor

1:8 Rättsmedicinalverket

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

21 002

23 148

-2 146

23 000

22 500

500

25 000

24 000

1 000

2012

Utfall

334 173

2013

Anslag

359 817

2014

Förslag

378 733

2015

Beräknat

373 261

2

Prognos 2013

2016

Beräknat

404 551

3

(varav tjänsteexport)

2017

Beräknat

413 455

4

1

1

-1 660
364 026

(varav tjänsteexport)

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 368 476 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 392 747 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 392 747 tkr i 2014 års prisnivå.
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Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Den rättsgenetiska verksamheten resulterade i
ett överskott 2012 vilket bidrog till ett ackumu-
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lerat överskott för denna verksamhet på drygt
9 000 000 kronor. Den rättskemiska verksamheten resulterade i ett litet underskott vilket bidrog till att det ackumulerade överskottet minskade till cirka 700 000 kronor. Även rättsintygsverksamheten resulterade i ett underskott vilket
bidrog till att verksamheten har ett ackumulerat
underskott på drygt 3 500 000 kronor.

2.6.9

1:9 Gentekniknämnden

Tabell 2.44 Anslagsutveckling 1:9 Gentekniknämnden
Tusental kronor

2012

Regeringens överväganden

Utfall

4 266
1

2013

Anslag

5 377

2014

Förslag

5 217

2015

Beräknat

5 284

2

2016

Beräknat

5 373

3

2017

Beräknat

5 491

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

213
4 952

1

För att kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån de
krav som finns på myndigheten samt upprätthålla kvalitet och effektivitet i verksamheten
ökas
Rättsmedicinalverkets
anslag
med
30 000 000 kronor 2014. Anslaget beräknas öka
med 20 000 000 kronor från och med 2015 och
med ytterligare 25 000 000 kronor 2016 så som
aviserades i 2013 års budgetproposition.
Regeringen föreslår att 378 733 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget 373 261 000 kronor, 404 551 000 kronor
respektive 413 455 000 kronor.
Tabell 2.43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Rättsmedicinalverket
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

339 817

339 817

339 817

339 817

13 915

19 876

27 793

20 000

45 337

46 335

30 000

0

0

0

-465

-471

-479

-490

378 733

373 261

404 551

413 455

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

9 381

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 5 217 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 217 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 217 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Gentekniknämndens
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

I Budgetpropositionen för 2013 ökades anslaget
med 1 000 000 kronor 2013 så att Gentekniknämnden skulle kunna förstärka sitt kansli i syfte
att bland annat genomföra ytterligare informationsinsatser. Från och med 2014 beräknades anslaget ökas med 700 000 kronor för samma ändamål. Regeringen bedömer att anslaget i och
med detta ligger på en rimlig nivå.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 5 217 000 kronor anvisas under anslaget 1:9 Gentekniknämnden för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
5 284 000 kronor, 5 373 000 kronor respektive
5 491 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 2.45 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Gentekniknämnden

Tabell 2.47 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Brottsoffermyndigheten

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

Anvisat 2013

1

2015

5 377

5 377

2016

5 377

2017

5 377

Anvisat 2013

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Förslag/ beräknat anslag

2014

2015

2016

2017

36 196

36 196

36 196

36 196

1 484

2 124

2 973

2 000

2 044

Förändring till följd av:
146

217

311

436

-300

-304

-309

-316

Pris- och löneomräkning 2

997

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

1

Överföring
till/från andra
anslag
-6

-6

-6

-6

5 217

5 284

5 373

5 491

Övrigt3
Förslag/ beräknat anslag

-49

-50

-50

-52

37 144

37 630

40 270

41 162

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

1

2.6.10 1:10 Brottsoffermyndigheten

2.6.11 1:11 Ersättning för skador på grund
av brott

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 2.46 Anslagsutveckling 1:10 Brottsoffermyndigheten
Tabell 2.48 Anslagsutveckling 1:11 Ersättning för skador på
grund av brott

Tusental kronor

2012

Utfall

31 077

2013

Anslag

36 196

2014

Förslag

37 144

2015

Beräknat

37 630

2016

Beräknat

2017

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 979

Tusental kronor

35 134

2012

Utfall

56 759

2

2013

Anslag

102 474

40 270

3

2014

Förslag

122 349

41 162

4

2015

Beräknat

122 349

2016

Beräknat

122 349

2017

Beräknat

122 349

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

33 791
73 196

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 37 144 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 39 085 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 39 085 tkr i 2014 års prisnivå.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för Brottsoffermyndighetens förvaltningsutgifter.

Anslaget får användas för utgifter för ersättningar för skador på grund av brott i enlighet med
bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413).

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 37 144 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Brottsoffermyndigheten
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 37 630 000 kronor, 40 270 000 kronor
respektive 41 162 000 kronor.
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Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 122 349 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador på
grund av brott för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 122 349 000 kronor.
Tabell 2.49 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

122 474

122 474

122 474

122 474

Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

0

0

0

0

-125

-125

-125

-125

122 349

122 349

122 349

122 349

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/ beräknat anslag

länningskontroll. Anslaget får användas för utgifter för särskilda företrädare för barn enligt 12
§ lagen (1999:997) om särskild företrädare för
barn samt för utgifter för bevisning, parter, tolk,
översättning och god man, förvaltararvoden
m.m. i konkurser samt ersättning till likvidatorer
och bouppteckningsförrättare. Dessutom får anslaget användas för utgifter som hänför sig till
internationellt straff- och civilrättsligt samarbete
och som inte ska betalas av annan myndighet.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.12 1:12 Rättsliga biträden m.m.
Tabell 2.50 Anslagsutveckling 1:12 Rättsliga biträden m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

2 157 293

2013

Anslag

2 265 657

2014

Förslag

2 305 657

2015

Beräknat

2 425 657

2016

Beräknat

2 325 657

2017

Beräknat

2 325 657

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-63 186
2 303 000

Utgifterna på anslaget har ökat, vilket främst beror på en ökning av antalet debiterade timmar
per brottmål för vilka det förordnas offentliga
försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden. Utgifterna förväntas öka även framöver.
Mot bakgrund av detta ökas anslaget med
40 000 000 kronor 2014. Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska göra en samlad översyn av utgifter
som finansieras genom anslaget. Utredaren ska
överväga vilka åtgärder som kan vidtas och som
kan få en kostnadsdämpande effekt på anslaget.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober
2014.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 2 305 657 000 kronor anvisas under
anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
2 425 657 000 kronor, 2 325 657 000 kronor respektive 2 325 657 000 kronor.
Tabell 2.51 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Rättsliga biträden m.m.
Tusental kronor

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 265 657

2 265 657

2 265 657

2 265 657

40 000

160 000

60 000

60 000

2 305 657

2 425 657

2 325 657

2 325 657

Förändring till följd av:
Beslut

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för rättsliga
biträden som enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740), lagen (1988:609) om målsägandebiträde och rättshjälpslagen (1996:1619) ska
betalas av allmänna medel. Anslaget får vidare
användas för utgifter som enligt lagen
(1996:1620) om offentligt biträde ska betalas av
allmänna medel, exklusive utgifter som avser offentligt biträde i ärenden enligt utlänningslagen
(2005:716) och lagen (1991:572) om särskild ut-

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2.6.13 1:13 Kostnader för vissa
skaderegleringar m.m.

2.6.14 1:14 Avgifter till vissa
internationella sammanslutningar

Tabell 2.52 Anslagsutveckling 1:13 Kostnader för vissa
skaderegleringar m.m.

Tabell 2.54 Anslagsutveckling 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

Anslagssparande
Utgiftsprognos

51 321

2013

Anslag

60 163

2014

Förslag

40 117

2015

Beräknat

40 117

2016

Beräknat

40 117

2017

Beräknat

40 117

1

-4 216
57 152

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 40 117 000 kronor anvisas under anslag 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 40 117 000 kronor.

1

2014

2015

2016

2017

40 163

40 163

40 163

40 163

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

0

Beslut

2013

Anslag

95 674

2014

Förslag

18 674

2015

Beräknat

18 674

2016

Beräknat

18 674

2017

Beräknat

18 674

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 072
42 237

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Övrigt 2
Förslag/ beräknat anslag

Från anslaget får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten
(UNIDROIT),
Association
Internationaledes Hautes Jurisdictions Administratives, Bernunionen (WIPO=World Intellectual Property Organization) samt till Interpol
och Schengen Information System. Anslaget får
även användas för det förberedelsearbete som
krävs för inrättandet av den enhetliga patentdomstolen.

Vidare får bidrag till vissa andra internationella
sammanslutningar samt internationellt samarbete och forskning med anknytning till Justitiedepartementets område betalas från anslaget.
Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
-46

-46

-46

-46

40 117

40 117

40 117

40 117

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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12 603

Kompletterande information

Tabell 2.53 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

1

Utfall

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar. Anslaget får även användas för utgifter
för ersättning till vissa ombuds- och rättegångskostnader.

Anvisat 2013

2012

Regeringen föreslår att 18 674 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
18 674 000 kronor.
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Tabell 2.55 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

Tabell 2.57 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

Anvisat 2013

1

95 674

2015

2016

2017

95 674

95 674

95 674

-77 000

-77 000

-77 000

Anvisat 2013

Förändring till följd av:
Beslut

-77 000

1

2016

2017

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

7 157

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt
18 674

2015

Förändring till följd av:

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/ beräknat anslag

2014

18 674

18 674

Förslag/ beräknat anslag

18 674

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

1

2.6.15 1:15 Bidrag till lokalt
brottsförebyggande arbete

2.6.16 1:16 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden

Tabell 2.56 Anslagsutveckling 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Tabell 2.58 Anslagsutveckling 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

21 148

2013

Anslag

7 157

2014

Förslag

2015

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

9

2012

6 985

Utfall

16 359
1

2013

Anslag

17 889

7 157

2014

Förslag

18 272

Beräknat

7 157

2015

Beräknat

18 502

2

2016

Beräknat

7 157

2016

Beräknat

18 799

3

2017

Beräknat

7 157

2017

Beräknat

19 205

4

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

807
16 054

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 272 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 271 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 272 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter i syfte att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet belastar anslaget med vissa
egna kostnader direkt kopplade till denna verksamhet.

Ändamål

Anslaget får användas för Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 7 157 000 kronor anvisas
under anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 7 157 000 kronor.

Regeringen föreslår att 18 272 000 kronor anvisas under anslag 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 18 502 000 kronor,
18 799 000 kronor respektive 19 205 000 kronor.
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Tabell 2.59 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tabell 2.61 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:17 Domarnämnden

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

Anvisat 2013

1

17 889

2015

2016

17 889

17 889

2017

17 889

Anvisat 2013

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

402

632

930

Pris- och löneomräkning 2

1 336

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/ beräknat anslag

-19

-19

-20

-20

18 272

18 502

18 799

19 205

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.17 1:17 Domarnämnden
Tabell 2.60 Anslagsutveckling 1:17 Domarnämnden
Tusental kronor

2012

Utfall

6 910
7 544

1

2013

Anslag

2014

Förslag

7 710

2015

Beräknat

7 808

2

2016

Beräknat

7 935

3

2017

Beräknat

8 107

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

391
7 515

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 710 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 710 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 710 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Domarnämndens förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 7 710 000 kronor anvisas
under anslaget 1:17 Domarnämnden för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
7 808 000 kronor, 7 935 000 kronor respektive
8 107 000 kronor.

66

2014

2015

2016

2017

7 544

7 544

7 544

7 544

175

273

400

572

-9

-9

-9

-9

7 710

7 808

7 935

8 107

Förändring till följd av:

Beslut

Övrigt 3

1

Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget
1:11
Samarbete
inom
Östersjöregionen besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst

159 500 000 kronor 2015–2017 (avsnitt
2.6.11)
2.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 5 Internationell
samverkan enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5

Avgifter till internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke1:6 spridning
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
1:9 Svenska institutet
1:10 Information om Sverige i utlandet
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

1 428 722
157 842
13 595
3 826
30 130

Summa

2 018 087

44 999
24 431
15 693
95 659
14 475
188 715

7
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2 Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller
Sveriges förhållande till och överenskommelser
med
andra
stater
och
internationella
organisationer. Inom utgiftsområdet verkar två
myndigheter: Inspektionen för strategiska
produkter och Svenska institutet.

9
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2.2

Utgiftsutvecklingen

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Avgifter till internationella organisationer

984

1 445

1 259

1 429

1 429

1 429

1 429

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

132

144

140

158

159

162

165

15

19

19

14

14

14

14

2

4

4

4

4

4

4

1:5 Inspektionen för strategiska produkter

29

29

29

30

31

29

30

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

54

56

55

45

45

46

46

1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

24

24

24

24

24

24

24

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

14

14

14

16

16

16

16

1:9 Svenska institutet

96

95

93

96

97

99

101

1:10 Information om Sverige i utlandet

14

14

14

14

14

14

14

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

185

189

184

189

189

189

189

1 550

2 034

1 836

2 018

2 021

2 025

2 031

1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet

Totalt för utgiftsområde 5 Internationell samverkan
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tabell 2.3 Ramnivå 2014 Realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2014

Anvisat 2013

1

2 034

2015

2 034

2016

2 034

2017

2 034

Beslut

Investeringar
6

9

13

18

-21

-21

-21

-21

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

0

0

0

0

Övrigt

0

0

0

0

2 018

2 021

2 025

2 031

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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Transfereringar

Verksamhetskostnader 2

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2014
1

3

Summa ramnivå

1 620
396
1
2 018

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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2.3

Mål

Målet
för
utgiftsområdet
Internationell
samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i
förbindelserna med andra länder.

2.4

Resultatredovisning

Internationell krishantering
Sveriges deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom flera
utgiftsområden – utgiftsområde 5 Internationell
samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap samt utgiftsområde 7
Internationellt bistånd till den del som enligt
OECD-DAC räknas som bistånd. I det följande
redogörs för resultaten av det svenska deltagandet i internationell krishantering finansierade
under alla tre utgiftsområdena.
Svensk medverkan i internationella insatser
vägleds av Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skr. 2007/08:51, bet.
2007/08:UFöU4), Sveriges politik för global
utveckling
(prop.
2002/03:122,
bet.
2003/04:UU3), regeringens policy för säkerhet
och utveckling (UF2010/38380/SP) samt av
prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, bet.
2008/09:FöU10. Den årliga deklarationen i
riksdagens utrikespolitiska debatt uttrycker
regeringens politik på området. Sveriges truppbidrag i Afghanistan och Kosovo har under 2012
styrts av propositionerna Fortsatt svenskt
deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan
i Afghanistan (prop. 2011/12:29) respektive
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
Kosovostyrkan
(prop.
2011/12:33).
En
utförligare beskrivning av regeringens målsättningar med internationell krishantering finns
under 2.5 Politikens inriktning.
Inriktning och genomförande

Ett stort antal myndigheter har ställt resurser till
förfogande för deltagandet i internationella
insatser under 2012. Bland dessa finns Försvarsmakten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen,
Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, Kriminalvården,
Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och
Åklagarmyndigheten.
Som en del i regeringens åtgärder med
anledning av Riksrevisionens iakttagelser i RiR
2011:14 har fler myndigheter tilldelats egna
anslagsposter för sina bidrag till civil krishanterig
år 2013. Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Domstolsverket och Åklagarmyndigheten förfogar nu över medel för att bidra med personal
till internationella civila insatser, istället för att
erhålla medel för detta via bidrag från anslag som
UD förfogar över. Åtgärden skapar större
förutsättningar för myndigheterna att långsiktigt
planera sina bidrag.
De svenska bidragen

Civila och militära bidrag lämnades under 2012
till knappt 40 insatser under ledning av EU, FN,
Nato och OSSE, samt i form av ad hoc-insatser.
Antalet svenskar som deltagit i internationella
insatser har varierat under året i och med att
insatser har inletts, avslutats och förändrats. De
siffror som redovisas i detta avsnitt avser, om
inte annat sägs, situationen vid årets slut 2012.
Vid denna tidpunkt var sammanlagt omkring
877 personer utsända från Sverige som bidrag till
internationella krishanteringsinsatser. Av dessa
deltog 636 i militära insatser och 241 tjänstgjorde i civila insatser. Bland de svenska civila
deltagarna utgjorde poliserna den största
gruppen med 118 personer. Totalt har antalet
utsända minskat med ca 150 personer jämfört
med föregående budgetår. Medan de militära
bidragen minskade med ca 170 personer ökade
de civila med runt 20 personer.
Förbrukningen av tilldelade medel för
internationella insatser var ca 1 804,6 miljoner
kronor, varav 1 445 miljoner kronor gällde
Försvarsmaktens insatser vilka finansieras från
utgiftsområde 6, drygt 67 miljoner kronor avsåg
militärobservatörer och stabsofficerare och vissa
civila experter, huvudsakligen från utgiftsområde
5, samt 331,7 miljoner kronor avsåg poliser,
domstolspersonal, kriminalvårdare, missionsstödpersonal samt annan civil expertis, i allt
väsentligt finansierade från utgiftsområde 7.
Under 2012 bidrog Sverige till militär
krishantering genom två förbandsbidrag (ISAF
och KFOR) samt med militärobservatörer,
11
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utbildare och enskilda stabsofficerare. Bidragen
och uppgifterna skedde i hela skalan från
konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande
till fredsframtvingande insatser.
De civila bidragen under 2012 utgjordes av
poliser, annan personal från rättsvårdande
myndigheter samt övrig civil personal, bl.a.
politiska och biståndsrådgivare och experter på
planering, ledning och insatsstöd.
Särskilt fokus har under året legat på insatser i
Afghanistan och på Västra Balkan samt Afrika
söder om Sahara. I Södra Kaukasien har bidragen
legat på samma nivå som tidigare. Sveriges bidrag
till internationell krishantering har samlats till
regioner och konflikter som är prioriterade ur ett
utrikes- och säkerhetspolitiskt respektive
utvecklingspolitiskt perspektiv. I dessa områden
har Sverige ett starkt utrikespolitiskt engagemang och som regel också ett omfattande
utvecklingssamarbete på grundval av en
landstrategi.
De svenska bidragen har i vissa fall varit
betydande och även om det är svårt att härleda
resultat på den strategiska nivån i konfliktområdena till just de svenska insatserna gör
regeringen bedömningen att de insatser som
Sverige har bidragit till har givit resultat.
Regeringen bedömer att de svenska bidragen har
uppnått de mål som regeringen ställt upp,
genomgående har motsvarat högt ställda
internationella förväntningar och har löst sina
uppgifter på ett bra sätt.
Afghanistan

Under merparten av 2012 uppgick det svenska
militära bidraget till ca 500 personer på plats i
Afghanistan, med huvuddelen koncentrerad till
Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. I december
2012 reducerades den svenska militära insatsen
med ca 100 personer, till ca 400 personer.
Särkostnaden för bidraget uppgick till 1 360
miljoner kronor under 2012. Sverige har även
bidragit med civila rådgivare och polisrådgivare
till enheten i Mazar-e Sharif. Rådgivarna har
bland annat bidragit till att upprätthålla dialog
med afghanska motparter, koordinerat det
internationella stödet till norra Afghanistan och
kontakterna med övriga internationella insatser
och organisationer i området. Sverige har också
bedrivit ett omfattande utvecklingssamarbete
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med Afghanistan, samt lämnat visst stöd till
säkerhetssektorreformer.
Regeringens inriktning är att de militära
insatserna, utvecklingsinsatserna och andra civila
insatser som Sverige genomför ska verka
kompletterande avseende Sveriges stöd för
säkerhet och utveckling i Afghanistan. Den
huvudsakliga uppgiften för det svenska militära
styrkebidraget
till
den
internationella
säkerhetsstyrkan ISAF har varit att stödja och
utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna i
enlighet med den afghanska regeringens
målsättningar.
På detta sätt har Sverige bidragit till att
ansvaret för säkerheten kunnat överföras till
afghanska händer, i de fyra provinser i norra
Afghanistan där Sverige tidigare har haft
ledningsansvar.
ISAF:s roll är från och med sommaren 2013
rent stödjande. Styrkan har bidragit till
förbättrat säkerhetsläge och minskad rörelsefrihet för det väpnade motståndet samt en ökad
förmåga hos de afghanska säkerhetsstyrkorna. I
slutet av 2012 hade 23 av 34 provinser i
Afghanistan påbörjat, eller genomfört, övertagandet av säkerhetsansvaret från ISAF.
Säkerhetssituationen i Afghanistan är dock
fortsatt utmanande.
I mars 2012 övergick den samlade svenska
insatsen i norra Afghanistan till civil ledning. I
samband med detta avvecklades Provincial
Reconstruction Team (PRT) och ersattes av en
civilt ledd struktur: Transition Support Team
(TST). Förändringen markerar bl.a. att
huvuduppgiften är att stödja överlämnandet av
ansvar till de afghanska myndigheterna. Sveriges
TST leds av den seniora civila representanten
(SCR), och består av en militär enhet som
fortsatt ingår i ISAF:s ledningskedja, samt SCR:s
stab med bl.a. politiska rådgivare, polisrådgivare
och en civil biståndsenhet.
Sverige har under 2012 fortsatt att bidra till
EU:s polisinsats EUPOL i Afghanistan med
såväl poliser som rättsrådgivare och andra
experter. Bidraget har under året uppgått till
mellan 20 och 30 personer, vilket är ca 7 procent
av insatsens totala internationella personalstyrka,
till en kostnad för Sverige om ca 31,6 miljoner
kronor. Under första halvåret 2013 påbörjade
Sverige en numerär förstärkning av antalet
poliser vid fältkontoret i Mazar-e Sharif och vid
insatsens högkvarter. Sverige blir därmed en av
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de störst bidragande länderna till insatsen. Under
2012 fick EUPOL en svensk chef. Inom ramen
för insatsens tre fokusområden institutionell
reform av inrikesministeriet, professionalisering
av poliskåren och förbättring av länken mellan
polis och övriga rättskedjan har insatsen utbildat
över 4 000 afghanska poliser (Afghan National
Police, ANP) under perioden juli till december
2012. Arbetet med att lämna över ägarskapet för
utbildningen till afghanerna själva har
prioriterats under året.
Västra Balkan

Den internationella Kosovostyrkan (KFOR),
under Natos ledning, är den yttersta garanten för
säkerheten i Kosovo. Under 2012 fortlöpte det
svenska bidraget till KFOR. Huvudfokus låg på
ledning av samverkans- och observationsteam. I
april 2012 reducerades den svenska styrkan med
ca tio personer. Under 2012 var det samlade
svenska bidraget ca 55 personer. Särkostnaden
för insatsernar under året var 81 miljoner
kronor. Det svenska bidraget uppgick till ca en
procent av personalen i den internationella
KFOR-styrkan. Sverige gav även stöd till
reformer av Kosovos säkerhetssektor.
EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX
Kosovo) - EU:s största civila GSFP-insats –
fyllde under 2012 fortsatt en viktig stabiliserande
roll i Kosovo och regionen. Genom sitt
exekutiva och kapacitetshöjande mandat bidrog
EULEX, som en del av EU:s samlade rättsstöd
till Kosovo, även till landets EU-närmande.
Resultat har uppnåtts inte minst vad gäller att
bygga upp en väl fungerande multietnisk
poliskår och tullväsende. Det exekutiva
mandatet utgjorde ett viktigt bidrag till
ansvarsutkrävande vad gäller grov organiserad
brottslighet, korruption och krigsbrott. Stora
utmaningar kvarstår dock avseende rättsväsendet
och norra Kosovo. Insatsens mandat kunde
under 2012 endast genomföras i mindre
utsträckning i norra Kosovo, pga. den komplexa
politiska situationen och begränsad rörelsefrihet.
Efter strategisk översyn och omstrukturering
under 2012 är EULEX nu mindre och
effektivare. Insatsens största möjliga ram vad
gäller internationell personal minskades från
1 800 till 1 250. Fokus för insatsens fortsatta
arbete under 2012 var det exekutiva mandatet
och
norra
Kosovo.
Den
europeiska

revisionsrätten kritiserade hösten 2012 EU:s
samlade rättsstatsstöd till Kosovo för bristande
effektivitet. Revisionsrättens rekommendationer
avseende EULEX Kosovo har i hög utsträckning
åtgärdats. Sveriges personalbidrag till EULEX
var under 2012 mellan 60 och 70 personer, varav
flertalet var poliser. Kostnaden uppgick till ca
83,2 miljoner kronor. Det svenska bidraget
motsvarade ca 5 procent av den totala internationella personalstyrkan.
Det svenska deltagandet i EU-styrkan Althea
i Bosnien och Hercegovina samt till OSSE:s
fältverksamhet i Västra Balkan har fortsatt i
något minskad omfattning. Under 2012 deltog
tre svenska poliser i OSSE-missionen i Serbien
och en polis i Montenegro. Samtidigt var en
expert sekonderad till missionen i Bosnien och
Hercegovina, samt två till Kosovo. De senare har
bl.a. bidragit till OSSE:s arbete med
konfliktförebyggande och konfliktlösning samt
för att möta transnationella hot. Kostnaden för
bidragen uppgick totalt till ca 6 miljoner kronor.
Minskningen av OSSE-personalen på Balkan är
en konkret anpassning till OSSE:s ambitioner
för sin närvaro i regionen, vilket Sverige stödjer.
Afrika

Sverige har under 2012 upprätthållit sitt
deltagande i EU:s utbildningsinsats EUTM
Somalia med utbildning i Uganda med två
stabsofficerare och sex instruktörer till en
kostnad av ca 10 miljoner kronor varav hälften
belastade utgiftsområde 5 och den andra hälften
utgiftsområde 6. Vid slutet av den andra
mandatperioden i december 2012 hade cirka
3 000 somaliska soldater utbildats. Dessa har
bidragit till att förbättra säkerhetssituationen i
landet och utgör en grund för den fortsatta
utvecklingen av Somalias säkerhetssektor. Under
2013 inleddes en successiv flytt av utbildningen
till Mogadishu.
Från oktober 2012 bidrog den svenska
Kustbevakningen under en fyramånadersperiod
med ett sjöövervakningsflygplan till EU:s marina
insats utanför Somalias kust, EUNAVFOR
Atalanta. Särkostnaden uppgick till 25,9 miljoner
kronor under 2012. Under perioden aprilaugusti 2013 deltog Sverige åter med
örlogsfartyget HMS Carlskrona i EUNAVFOR
Atalanta samt med ett personalbidrag till
styrkans stab. Under 2011–2013 har sjöröveriet
13
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fortsatt att minska i regionen - under 2011
noterades 176 attacker och 25 framgångsrika
kapningar. Motsvarande siffror för 2012 var 35
respektive 5. Insatsen har tillsammans med
omvärldens övriga ansträngningar spelat en
viktig roll i denna utveckling.
Sverige har under det andra halvåret 2012
deltagit i EU:s regionala insats för förmågebyggnad inom kustbevakning och rättsväsende,
EUCAP Nestor. Vid årsskiftet utgjordes det
svenska personalbidraget av fyra personer till en
kostnad av ca 0,9 miljoner kronor totalt under
2012. Insatsen har påbörjat verksamhet i
Djibouti, Seychellerna och med Somalia.
Kontakter har fortgått med Kenya och Tanzania
som hittills inte beslutat att ansluta sig till
insatsen.
Sverige fortsatte under 2012 att bidra till FN:s
stabiliseringsinsats i DR Kongo, MONUSCO,
med ca fem militärobservatörer, ca tre poliser
och ca en kriminalvårdare till en total kostnad av
ca 14,2 miljoner kronor. Insatsen består av
omkring 17 000 soldater, 500 militärobservatörer
och 1 400 poliser och kriminalvårdare. Generellt
har MONUSCO, till del beroende på den
komplicerade politiska situationen i landet och
närregionen, inte lyckats hantera de underliggande orsakerna till konflikten i DR Kongo,
såsom exempelvis det stora behovet av
säkerhetssektorsreform. Inom ramen för sitt
mandat att skydda civila har dock MONUSCO
bidragit till exempelvis skydd av läger för
internflyktingar.
Sverige har deltagit i EU:s två insatser i
Demokratiska republiken Kongo med fem
personer till en kostnad om totalt ca 5,8 miljoner
kronor. EU:s polisinsats EUPOL DR Kongo
har fokuserat på säkerhetssektorreformer i form
av utbildning. Svensk personal har bland annat
genomfört utbildningsinsatser i jämställdhet för
polismyndigheten i Goma. Insatsen har
fokuserat på att stärka samarbetet med lokala
samt internationella aktörer. EU:s andra insats,
EUSEC DR Kongo, har bidragit till reformer på
den militära sidan. Förutom utbildningssatsningar inom bland annat logistik, mänskliga
rättigheter och civil-militär samverkan har fokus
under 2012 varit att modernisera och
effektivisera den kongolesiska försvarsmaktens
administration och personalhantering.
Det svenska bidraget till UNMISS i Sydsudan
uppgick under 2012, i årsarbetskrafter räknat, till
ca sju stabs- och sambandsofficerare, ca tretton
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poliser och ca fyra kriminalvårdare. Detta
motsvarade drygt två procent av det totala
antalet stabs- och sambandsofficerare i UNMISS
(ca 325 vid början av 2013) och drygt tre procent
av det totala antalet poliser och kriminalvårdare
(ca 550 vid början av 2013). Särkostnaden för det
svenska bidraget var totalt ca 36,1 miljoner
kronor. Utmaningarna för UNMISS att fullgöra
sitt mandat, framför allt vad gäller skydd av
civila, har varit omfattande. Dels är UNMISS
begränsade styrka otillräcklig i förhållande till
uppdraget, dels har insatsen verkat under svåra
operationella förhållandena och med otillräckligt
stöd från den sydsudanesiska regeringen. I
samband med våld mellan olika folkgrupper har
dock UNMISS givit stöd till de sydsudanesiska
säkerhetsstyrkorna för skydd av civila. På
rättsområdet har insatsen bland annat bidragit
med teknisk expertis för framtagande av
kriminalvårdslagstiftning.
EU lanserade i september 2012 en ny civil
insats för luftfartsskydd i Sydsudans huvudstad
Juba (EUAVSEC Sydsudan). Målsättningen för
insatsen är att bidra till att Jubas internationella
flygplats effektivt kan fungera som en knutpunkt till yttervärlden och möjliggöra utveckling
för landet. Insatsen var under uppbyggnad under
hösten 2012. Sverige har hittills bidragit med tre
experter till en kostnad av 0,5 miljoner kronor
under 2012.
Sverige har ett brett engagemang till stöd för
förbättrad säkerhet och långsiktig fred och
utveckling i Liberia. Inom ramen för UNMIL
lämnade Sverige ett bidrag om, i årsarbetskrafter
räknat, ca sjutton poliser och ca tre
kriminalvårdare till en total kostnad om ca 30,5
miljoner kronor. Båda dessa kategorier ingår i
civilpoliskomponenten som i UNMIL uppgår
till ca 470 personer. Det svenska bidraget
utgjorde alltså ca fyra procent av denna
komponent. Flera av de av Sverige sekunderade
poliserna har placerats på centrala positioner
inom missionen. Sverige har under 2013 påbörjat
ett arbete genom Rikspolisstyrelsen med att
stärka och utveckla UNMIL:s insatsförberedande utbildningar för poliser, detta inom
ramen för ett bredare samarbete med FN:s
avdelning för fredsbevarande operationer (UN
DPKO).
UNMIL spelar en avgörande roll för
stabiliteten och säkerheten i Liberia. UNMIL
arbetar för att stärka Liberias kapacitet att ta
över det fulla ansvaret för säkerheten i landet.
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Tillsammans med andra FN-organ har UNMIL
aktivt bidragit till en process för översyn och
reform av Liberias konstitution, där ett framsteg
under 2012 var etableringen av en
översynskommitté för konstitutionen. Bland
insatsens resultat kan också noteras att stöd har
getts till den lokala polisutbildningen där 245
liberianska poliser (varav 48 kvinnor) tog
examen under 2012. Vidare har svenska
kriminalvårdare inom ramen för UNMIL
medverkat till att ge samtliga kriminalvårdare i
Liberia utbildning i ingripandeteknik utan
användning av dödligt våld. Därutöver har
Sverige ett omfattande utvecklingssamarbete
med Liberia, inklusive ett pilotsamarbete inom
ramen för ”New Deal” och dess principer för
stöd till sviktande stater.
Instabiliteten i Sahelregionen under 2012 och
2013 har föranlett en ökning av det
internationella samfundets engagemang i
regionen, och flera internationella insatser har
inletts.
I juli 2012 inledde EU en civil
förmågehöjande insats i Niger (EUCAP
Sahel/Niger). Insatsens uppdrag är att bidra till
att stärka Nigers myndigheters förmåga att
bekämpa organiserad brottslighet och terrorism,
vilket har fått allt mer ökad aktualitet genom
utvecklingen i grannländerna Mali, Algeriet,
Libyen och Nigeria. Personalen utgörs idag av
uppemot 50 personer, framförallt poliser. Sverige
bidrog under 2012 med en polis till en kostnad
av 0,8 miljoner kronor. Sverige har numera även
en person sekonderad från MSB i insatsen.
I januari 2013 inrättades EU:s militära
utbildningsinsats, EUTM Mali, som med sina
drygt 500 personer, varav ca 200 utbildare, bidrar
till att stärka Malis försvarsmakts förmåga att
hantera säkerhetssituationen i landet. Sverige
bidrar till insatsen med ett femtontal personer.

opartisk rapportering om incidenter. EUMM:s
närvaro och agerande bidrog inte minst till att
upprätthålla det relativa lugn som under 2012
rådde längs de administrativa gränslinjerna mot
de georgiska utbrytarområdena Abchazien och
Sydossetien. Insatsens viktiga bidrag – bl.a.
genom kontinuerlig kontakt med alla relevanta
säkerhetsaktörer – till att dämpa spänningar och
effekter av olika incidenter var under hösten
2012 av särskild vikt inför och under ryska
militärövningar i närområdet samt under det
georgiska parlamentsvalet. Sverige var under
2012 tillsammans med Rumänien och Tyskland
största bidragsgivare till EUMM. Det svenska
personalbidraget uppgick till drygt 30 personer
till en kostnad om ca 33 miljoner kronor. Det
svenska bidraget motsvarade ca tio procent av
den totala personalstyrkan. De flesta svenskar
tjänstgjorde som övervakare längs de
administrativa gränslinjerna mot Abchazien och
Sydossetien. Sedan 2011 innehas posten som
biträdande insatschef av en svensk. Sverige har
under 2012 bidragit med totalt tre personer till
EU:s insats för gränsstöd och kapacitetsbyggnad
EUBAM i Moldavien och Ukraina, varav två
poliser från rikskriminalpolisen och en utbildare
från Folke Bernadotteakademin, till en kostnad
av ca 4,3 miljoner kronor. Insatsen har bidragit
till att öka och effektivisera gränskontrollen, att
förbättra ländernas polis- och tullmyndigheters
gränshanteringsförmåga genom samordning och
informationsutbyte samt att stödja implementeringen av nya tullregler.
Under året arbetade tre svenskar i OSSE:s
mission i Kirgizistan och tre personer i OSSEinsatsen i Tadzjikistan. Den sammanlagda
kostnaden för bidragen var 10,4 miljoner kronor.
Personalen har bidragit till OSSE:s arbete med
frågor som rör mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande och motverkande av transnationella hot.

Östeuropa och Centralasien
Mellanöstern och Nordafrika

EU:s civila övervakningsinsats EUMM Georgien
hade under 2012 fortsatt en viktig strategisk roll
och betydelse för stabiliteten i Georgien och
regionen, genom sitt uppdrag att övervaka
avtalet om eldupphör efter konflikten mellan
Ryssland och Georgien år 2008. Då EUMM
numera är den enda internationella närvarostyrkan i Georgien har den en unik roll när det
gäller förtroendeskapande åtgärder i landet och

FN:s övervakningsmission i Mellanöstern
(UNTSO) etablerades i juni 1948. Sverige har
bidragit med personal sedan missionens början.
Under 2012 tjänstgjorde åtta svenska officerare i
missionen som totalt uppgår till 153 militärobservatörer. Kostnaden för det svenska
bidraget uppgick till 10,8 miljoner kronor. Det
totala antalet truppbidragande länder uppgår till
15
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25. Mandatområdet sträcker sig över Libanon,
Syrien, Israel, Jordanien och Egypten med
högkvarteret i Jerusalem. Det svenska
kontinuerliga personalbidraget till UNTSO har
bidragit till den konfliktförebyggande roll som
missionen har i regionen.
Konflikten i Syrien har haft en drastisk
inverkan på UNTSO:s verksamhet i Syrien, så
till den grad att man till väsentliga delar inte
längre kan utföra sitt uppdrag där. Samtidigt har
UNTSO:s fortsatta verksamhet bidragit till att
FN haft ett mått av insyn i den syriska
konfliktens utveckling inne i landet (främst dess
södra delar). Missionen är strategiskt relevant i
ett regionalt säkerhetspolitiskt perspektiv givet
sin närvaro i fem länder. För svensk del
möjliggjorde vårt deltagande i UNTSO
deltagande i observatörsmissionen UNSMIS
samt möjliggör beredskap för deltagande i
eventuella framtida missioner i regionen. Den
svenska personalen utgör en relativt stor del av
missionen (ca fem procent) och är mycket
uppskattad.
FN:s övervakningsmission i Syrien etablerades i april 2012. Missionen hade till uppgift att
övervaka upphörandet av våldshandlingar samt
övervaka genomförandet av FN:s och
Arabförbundets särskilde sändebud Kofi Annans
sexpunktsplan. Missionen bestod av 300
militärobservatörer varav tre svenska officerare.
Kostnaden för det svenska deltagandet var 1,8
miljoner kronor. Mandatet för missionen och
Annans sexpunktsplan blev dock omöjliga att
genomföra, då våldet i landet ökade. Missionen
avslutades i augusti 2012, fyra månader efter att
den hade etablerats.
Sverige deltog under 2012 fortsatt i EU:s
polisinsats för den palestinska myndigheten,
EUPOL COPPS. Det svenska personalbidraget
uppgick i genomsnitt till sex personer, vilket
utgjorde ca tio procent av den internationella
personalstyrkan till en kostnad om 7,9 miljoner
kronor. Insatsen hade under perioden 2010 till
mitten av 2012 en svensk chef. EUPOL COPPS
har arbetat med att stärka kapaciteten hos den
palestinska polisen samt inom övriga
rättsväsendet och har därmed bidragit till EU:s
samlade insatser till stöd för en tvåstatslösning.
Insatsen fokuserade under 2012 allt mer på
kapacitets- och institutionsbyggande.
Genom sin närvaro med observatörer bidrar
den Tillfälliga internationella närvaron i Hebron
(TIPH) till stabilitet och ökad säkerhet för
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palestinier i Hebron. De svenska bidraget till
insatsen har under 2012 fortsatt varit tretton
personer och kostat ca 17,4 miljoner kronor.
Det svenska bidraget till EU:s rättsstödinsats i
Irak, EUJUST Lex Irak, har varit oförändrat
under året och legat kring fem-sex personer, ca
tio procent av den internationella personalstyrkan, till en kostnad om ca 7 miljoner kronor.
Sedan starten 2005 har insatsen utbildat över
5700 poliser, kriminalvårdare, domare, åklagare
och andra juridiska experter. Under den andra
halvan av 2012 utfördes 27 kurser med totalt 508
deltagare. Under året beslutade EU att insatsen
skulle fullgöra sitt nuvarande mandat, som
avslutas i december 2013, och därefter ska
insatsen avslutas och EU:s stöd till polis och
rättsstat i landet ska övertas av andra EUinstrument. Arbetet med att säkerställa en
övergång mellan instrumenten har påbörjats
under 2013.
Under 2012 pågick en intensiv planering för
en integrerad EU-gränsstödinsats i Libyen
(EUBAM Libyen) som under 2013 lanserades
inom ramen för den gemensamma försvars- och
säkerhetspolitiken. Sverige har under 2013
bidragit med enstaka personer till insatsens
uppstart. Personalbidraget motsvarar ca 3
miljoner kronor.
Latinamerika

Den internationella kommissionen mot
straffrihet i Guatemala, CICIG, etablerades efter
ett avtal 2007 mellan Guatemalas regering och
FN. Verksamheten inleddes vid början av 2008.
Sverige har genom Sida gett stöd till CICIG
sedan dess grundande med totalt 102,5 miljoner
svenska kronor (näst största givare efter USA).
Sverige har även bidragit med två svenska poliser
som arbetar i kommissionen för en kostnad om
ca 3,5 miljoner kronor under 2012. De svenska
poliserna arbetar tillsammans med poliser och
jurister från länder i Latinamerika, Spanien (som
enda europeiska land förutom Sverige) men även
från Guatemala i stora brottsutredningar som
faller under CICIG:s mandat. Fram till
september 2012 har CICIG inlett 289
utredningar som lett till fällande domar mot
totalt 70 personer däribland politiker, domare,
åklagare, militärer och poliser. CICIG har
dessutom tagit fram lagförslag inom rätts- och
säkerhetssektorn som har lett till flera reformer

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

av lagstiftningen. De svenska polisernas insats
har väsentligt bidragit till framgångar för
CICIG.
FN:s
stabiliseringsmission
i
Haiti
(MINUSTAH) ska vara avslutad 2016.
Målsättningen är att det då ska finnas 15 000
haitiska poliser och en påbörjad utfasning av
missionen har inletts. Sverige har under 2012
bidragit med poliser och kriminalvårdare till en
kostnad av 5,2 miljoner kronor. Det svenska
bidraget avslutades i mars 2013. Den nationella
polisens kapacitet är fortsatt bristfällig och
stödet från MINUSTAH och internationella
samarbetspartners är avgörande för att förbättra
deras kapacitet. Missionen har under det senaste
året fokuserat främst på utbildning av den
haitiska polisen gällande bl.a. mänskliga
rättigheter och köns- och sexuellt relaterat våld
samt utbildning av och överlämning av
arbetsuppgifter till närpolisen.
Övriga insatser

Sverige deltog under 2012 med fem officerare i
FN:s övervakningsinsats på gränsen mellan
Indien och Pakistan (UNMOGIP) till en
kostnad av 8,5 miljoner kronor. Givet att
insatsen är den enda internationella närvaron i
ett område med hög militär spänning, och där
brott mot vapenvilan ofta förekommer, bedöms
insatsen vara värdefull.
Fem svenska officerare deltog fortsatt som
delegater vid gränsinsatsen (NNSC) som
övervakar stilleståndsavtalet på Koreahalvön.
Särkostnaden för bidraget var under 2012 11,6
miljoner kronor.
Annan freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet
Sverige använder sig av ett antal olika freds- och
säkerhetsfrämjande instrument vid sidan av den
internationella krishanteringen för att kunna
möta de nya, komplexa utmaningar som
påverkar den globala säkerheten. Dessa
instrument innefattar bland annat politik- och
idéutveckling, samt stöd till organisationer och
institutioner som är verksamma inom det fredsoch säkerhetsfrämjande området.
Som ett led i det traditionellt starka
engagemanget inom FN, fortsätter Sverige att ge

ett mångsidigt stöd till FN:s olika organ och
verksamhet inom freds- och säkerhetsfrämjande.
Sverige har under året fortsatt att ge bidrag till
FN:s politiska avdelning, FN:s medlingskontor
och FN:s utbildningsverksamhet. Sverige har
även verkat för en förstärkning av FN:s
fredsbevarande
och
konfliktförebyggande
verksamhet genom att stödja fortsatta reformer
och omstruktureringar av FN-sekretariatet.
Under våren 2012 inleddes ett pilotsamarbete
med Liberia som syftar till att genomföra New
Deal på landnivå. Arbetet har fortsatt under året
med bland annat framtagandet av en sårbarhetsbedömning. New Deal handlar om ett nytt
sätt att arbeta i sviktande stater med fokus på att
länka samman politiska och ekonomiska
aspekter. Sverige har även aktivt deltagit i den
internationella dialogen för freds- och
statsbyggande.
För att skapa effektivitet och internationell
samsyn kring FN:s fredsfrämjande insatser har
Sverige genom Folke Bernadotteakademins haft
en ledande roll i International Forum for the
Challenges of Peace Operations, och bidragit med
bland annat forskning och kapacitetsbyggande
inom det freds- och säkerhetsfrämjande
området. Sverige har under året även bidragit till
organisationer och institutioner som verkar
inom försoning och medling och till reformer av
säkerhetssektorer och kapacitetsutbyggande i
bl.a. Afghanistan, Georgien, Ukraina, Östafrika,
på västra Balkan samt till stöd för somaliska
regeringsstyrkor.
Sverige har fortsatt att arbeta aktivt för
genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt
de relaterade resolutionerna. Under 2012 förlängde regeringen Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av resolutionerna 1325
och 1820 till år 2015. I syfte att förbättra
möjligheten att utvärdera målen som fastställdes
i handlingsplanen, antog regeringen samtidigt ett
antal indikatorer enligt vilka ett antal myndigheter ska återrapportera. I januari invigdes det
nordiska gendercentret NCGM (Nordic Centre
for Gender in Military Operations) vid Swedint.
Främjandet av och respekten för mänskliga
rättigheter utgör en viktig del av Sveriges
engagemang inom FN. Sverige har under året
verkat för att mänskliga rättigheter i allt större
utsträckning ska genomsyra FN:s arbete, bland
annat genom att utveckla kapaciteten hos FN:s
råd för mänskliga rättigheter för att effektivt
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skydda de mänskliga rättigheterna. Rådet har
bland annat beslutat om att upprätta nya
funktioner som specialrapportörer för mänskliga
rättigheter i Vitryssland och Eritrea. MR-rådet
har även förlängt den undersökningskommission
för Syrien som fortsätter att kartlägga övergrepp
i landet och rådet har på svenskt initiativ, för
första gången, antagit en resolution som slår fast
att yttrandefriheten och andra mänskliga
rättigheter gäller även på internet (Beslut den 5
juli 2012 av FN:s råd för mänskliga rättigheter,
resolution A/HRC/20/8). Sverige har under året
även drivit en resolution i FN:s generalförsamling om summariska avrättningar som
bland annat bidrar till att stärka skyddet för
HBT-personer.
Det nordiska samarbetet utgör en viktig
beståndsdel i svensk säkerhetspolitik och har
under 2012 fördjupats med utgångspunkt i den
så kallade Stoltenbergrapporten. Rapporten
betonar ett förstärkt nordiskt utrikes- och
säkerhetspolitiskt samarbete. Ett av Stoltenbergrapportens förslag handlade om nordiskt
samarbete kring luftrumsövervakning över
Island. På isländsk förfrågan erbjöd sig Sverige
och Finland i oktober 2012 att delta i Norges
luftrumsövervakning över Island under 2014.
Nato har därefter godkänt svenskt och
finländskt deltagande i träning och övning i
samband med Norges luftrumsövervakning på
Island det första kvartalet 2014. Inom ramen för
det nordiska försvarssamarbetet Nordefco har
det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet
fördjupats bland annat på områdena övningar,
materiel och förmågor. I mars överlämnade
regeringen till riksdagen skrivelsen Nordiskt
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt
samarbete
inklusive
krisberedskap
(skr.
2012/13:112).
Under året har Sverige, tillsammans med
Italien, Polen och Spanien, verkat för att EU ska
anta en europeisk global strategi. I detta syfte
lämnade Utrikespolitiska institutet och tre andra
institut i maj 2013 ut en rapport som belyser
möjligheterna med en sådan strategi. Sverige har
även verkat för att stärka EU:s dialog och
medlingskapacitet genom att etablera ett
europeiskt fredsinstitut. I detta syfte engagerade
Sverige och Finland frivilligorganisationen
Mediateur för att arrangera ett antal seminarier
och stödja en rådgivande grupp.
Under 2012 och 2013 genomförde Sverige
(Folke Bernadotteakademin), Polen och Litauen
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gemensamt två kurser om den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken, GSFP, för
nyckelpersoner från de Östliga partnerländerna.
Syftet var ökad kunskap om GSFP och stärkt
samarbete mellan EU och de Östliga
partnerländerna inom detta område, inklusive en
utvecklad förmåga att delta i EU:s civila och
militära krishanteringsinsatser.
EU har under 2012 och 2013, ibland till följd
av FN:s åtgärder, allt oftare använt
sanktionsinstrumentet i olika länder och
sammanhang. Detta har medfört att sanktioner
har blivit ett allt viktigare komplement till andra
freds- och säkerhetsfrämjande åtgärder. Medan
det fortsatt är riktade sanktioner som väljs, är
tendensen att dessa sätts in på ett allt mer
komplext vis genom att inriktas på finansiella
förhållanden. Åtgärderna sätts ofta samman till
paket med långtgående verkningar. Detta
mönster blev markant 2012 och 2013, inte minst
som ett svar på utvecklingen i Syrien, Zimbabwe,
Myanmar/Burma, Iran och Nordkorea. Den
mycket frekventa sanktionsdiskussionen inom
EU har ställt stora krav på svenska insatser. Det
har varit en prioriterad uppgift för regeringen att
stödja en aktiv och adekvat respons på
utvecklingen, samtidigt som rättssäkerhet och
noggrannhet värnas.
Hoten mot vår digitala säkerhet har särskilt
uppmärksammats den senaste tiden och arbete
pågår inom FN, EU, Nato, OSSE och
Europarådet för att stärka organisationernas
kapacitet på området. Med digital säkerhet avses
här säkerhet i och för digitala nät och system
(jämför ”Cyber security” på engelska). Digital
säkerhet är i detta avseende mer avgränsat än
begreppet informationssäkerhet som åsyftar all
typ av information oavsett medium och form.
Begreppet informationssäkerhet definieras vidare
i budgetpropositionens avsnitt om utgiftsområde 6. I utrikes- och säkerhetspolitiken har
Sverige fortsatt betonat vikten av att digital
frihet och säkerhet bör ses tillsammans. Inom
EU har Sverige aktivt bidragit till EU:s
policyutveckling på området, bland annat vad
avser den under året pågående processen om att
utarbeta en cybersäkerhetsstrategi samt till
etablerandet av en Friends of Presidency-grupp
för cyberfrågor som leds av det roterande
ordförandeskapet. Sverige har också inom FN
verkat för den internationella rättens, inklusive
de mänskliga rättigheternas, tillämplighet på
internet. Detta särskilt i samband med Sveriges
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röstförklaring
för
FN-resolutionen
om
utvecklingen inom området för informationsoch
telekommunikation
i
internationell
säkerhetskontext (A/RES/67/27) som stöddes
av ett trettiotal länder. Sverige har, för att
utveckla förtroendeskapande mekanismer inom
området för digital säkerhet fört diskussioner i
OSSE för att arbetet ska baseras på ett brett
säkerhetsbegrepp som tar fasta på respekten för
mänskliga rättigheter och demokratiska
principer. Även arbetet med ett fördjupat
nordiskt tekniskt samarbete på området har
fortsatt under året. Detta redogörs för närmare i
utgiftsområde 6.
Under året har Sverige fortsatt att främja
nuvarande rustningskontrollregimer genom att
verka för ett aktivt genomförande av fördraget
om observationsflygningar (Open Skies) och
drivit på för ytterligare uppdateringar av Wiendokumentet, som omfattar årligt informationsutbyte om militära strukturer, försvarsplanering,
större övningar samt verifikationsaktiviteter.
Därutöver har Sverige följt diskussionerna kring
ett ramverk för konventionell rustningskontroll.
FN:s globala strategi mot terrorism är
grunden för det internationella samarbetet mot
terrorism. Ett viktigt led i förverkligandet av
åtagandena i FN-strategin är utvecklandet av
nationella strategier för att möta terrorism och
våldsam extremism. En uppdaterad version av
den svenska nationella strategin presenterades
under 2012 i en skrivelse till riksdagen, Ansvar
och engagemang – en nationell strategi mot
terrorism (skr. 2011/12:73), där förebyggande
åtgärder och internationellt samarbete är viktiga
element. I båda dessa avseenden agerar Sverige
aktivt inom såväl FN som EU och andra fora.
Sverige har med särskild uppmärksamhet deltagit
i diskussionen om stöd för att höja kapaciteten
inom rättssektorn i ett antal aktuella krishärdar,
bland annat Pakistan, Sahel, Afrikas horn och
Jemen, och för att undanröja framväxten av
våldsorienterad extremism. FN:s översynskonferens i juni 2012 utgjorde ett viktigt inslag i
uppföljningen av implementeringen av FN:s
strategi. Under året genomförde FN:s ”Counter
Terrorism Executive Directorate”, (CTED), ett
utvärderingsbesök i Sverige, vilket berörde flera
departement och myndigheter. CTED har under
våren 2013 presenterat sina intryck i en rapport,
som är föremål för vidare övervägande inom
Regeringskansliet.

Nedrustnings- och ickespridningsfrågor
Sverige är medlem av IAEA:s styrelse för
perioden september 2011 – september 2014.
Styrelsearbetet domineras av icke-spridningsarbetet rörande Iran, Nordkorea och Syrien.
IAEA:s verifikationsuppdrag är här av central
betydelse. Sverige var medförslagsställare till den
resolution om Iran och dess kärntekniska
program som antogs vid IAEA:s styrelsemöte i
september 2012. EU och Sverige bidrog även
aktivt till att den allmänna resolutionen om att
stärka IAEA:s system för kärnämneskontroll
som åter kunde antas av IAEA:s generalkonferens 2012.
I rollen som artikel XIV-samordnare har
Sverige tillsammans med Mexiko fortsatt att
verka särskilt för att främja provstoppsavtalet
(CTBT) och dess ikraftträdande. Sverige har
deltagit i ett stort antal aktiviteter och dialoger,
inklusive på utrikesministernivå, i detta syfte.
Sverige har också bidragit till att frågan
prioriteras i EU:s arbete.
Sverige deltog 2012 i toppmötet om nukleärt
säkerhetsskydd i Seoul. I samband med mötet
meddelades att Sverige överfört plutonium till
USA för omhändertagande inom ramen för det
amerikanska icke-spridningsprogrammet Global
Threat Reduction Initiative (GTRI), som syftar
till att säkra och skydda särskilt känsligt material
för att förhindra att det används för tillverkning
av kärnladdningar eller i terroristhandlingar.
Den 23 april 2012 ratificerade Sverige
konventionen om klusterammunition (CCM),
se prop. 2011/12:47. Konventionen och den nya
lagen om straff för olovlig befattning med
klusterammunition trädde i kraft den 1 oktober
2012. I enlighet med konventionens bestämmelser har Sverige sammanställt en första
nationell rapport, som bland annat redogör för
destruktionen av det svenska vapensystemet BK
90.
Arbetet inför översynskonferensen för ickespridningsfördraget (NPT) 2015 har fortsatt.
EU har bland annat gjort en uppföljning av hur
unionen hittills har genomfört den handlingsplan som överenskoms vid NPT:s översynskonferens 2010. EU har också anordnat ett
seminarium till stöd för den planerade
konferensen om en massförstörelsevapenfri zon
i Mellanöstern.
Sverige har deltagit aktivt i det multilaterala
arbetet för att främja och stärka de
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internationella konventionerna, bland annat vid
översynskonferensen för konventionen om
kemiska vapen (CWC) i april 2013 och
statspartsmötena
för
konventionen
om
biologiska och toxiska vapen (BTWC),
konventionen om klusterammunition (CCM)
respektive Ottawa-konventionen (förbud mot
antipersonella landminor).
Sverige bidrog, i första hand genom EU, till
att 2012 års översynskonferens för FN:s
handlingsplan om små och lätta vapen (SALW)
med konsensus kunde anta ett slutdokument,
som bekräftar att arbetet med att genomföra
handlingsplanen ska fortsätta.
Exportkontroll
Under juli månad 2012 hölls diplomatkonferensen om ett globalt avtal om handeln
med konventionella vapen (det s.k. ATT, Arms
Trade Treaty). Konferensen hade föregåtts av ett
antal förberedande möten. Sverige har deltagit
aktivt i allt förberedelsearbete och under
diplomatkonferensen. Konferensen lyckades inte
bli klar med en avtalstext inom den givna
tidsramen i juli 2012 och förhandlingarna
slutfördes först i mars 2013. ATT förväntas
resultera i visst uppföljande stöd till tredje land i
samband med implementering av fördraget.
Grunderna och den allmänna inriktningen för
den strategiska exportkontrollen redovisades för
riksdagen i maj 2013 i skrivelse 2012/13:114
Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden. I
skrivelsen redogörs för verksamheten vid
myndigheten Inspektionen för strategiska
produkter. Exportkontrollen är en kontinuerlig
och löpande verksamhet, vars resultat redovisas
årsvis i efterskott i regeringens skrivelse till
riksdagen. Riksdagen har genom utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU3 tillkännagivit för regeringen som sin mening att
regeringen ska återkomma till riksdagen med
förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att
skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Regeringen har därför tillsatt en
parlamentarisk kommitté som kommer att
redovisa sitt betänkande senast den 15 december
2014.
Direktivet om överföringar av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (det
s.k. ICT-direktivet) har genomförts nationellt.
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På krigsmaterielområdet bedrevs arbete bl.a. i
EU:s rådsarbetsgrupp COARM och i den s.k.
LoI-kretsen. EU:s fjortonde årliga rapport om
medlemsländernas krigsmaterielexport och
kontrollen av denna sammanställdes och
publicerades. Under 2012 har gruppens arbete
varit fokuserat på översynsarbetet av den
gemensamma ståndpunkten om vapenexport.
Arbetet inom EU avseende exportkontroll av
produkter med dubbla användningsområden
(PDA) fortskred i rådsarbetsgruppen Working
Party on Dual Use Goods (WPDU). Nya s.k.
generella exporttillstånd har antagits och trätt i
kraft. Kommissionen har presenterat en s.k.
Grönbok med förslag om att i samarbete med ett
stort antal berörda aktörer se över EU:s
exportkontrollsystem för PDA. Arbetet med
detta fortskrider.
Sverige har fortsatt varit aktiv i de
multilaterala exportkontrollregimerna, dvs.
Australia Group (AG), Missile Technology
Control Regime (MTCR), Nuclear Suppliers’
Group (NSG), Zanger-kommittén (ZC) samt
Wassenaararrangemanget (WA). Regimernas
arbete har resulterat i internationellt överenskomna uppdateringar av de produktlistor som
ligger till grund för nationell exportkontroll och
internationella rekommendationer för en
effektiv exportkontroll. I regimerna sker även
löpande ett värdefullt informationsutbyte kring
spridningsrisker.
Medlemskap i internationella organisationer
och EU
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,
GUSP

EU utgör det centrala forumet för svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Regeringen
redogör närmare för utvecklingen av den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(GUSP) i skrivelsen 2012/13:80 Berättelse om
verksamheten i Europeiska unionen under 2012
som överlämnades till riksdagen den 7 mars
2013. I denna s.k. årsbok ges en övergripande
beskrivning av Europeiska unionens utveckling
inklusive dess förbindelser med omvärlden.
Under 2012 har arbetet med översynen av den
Europeiska utrikestjänsten (EEAS) påbörjats.
Sverige stödjer aktivt denna process. Regeringen

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

har under året betonat vikten av ökad
samordning mellan Kommissionen och EEAS
samt samstämmighet mellan EU:s politikområden, för att bland annat stärka genomslaget
av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och effekten av EU:s krishanteringsinsatser.
Under året har EU:s förmåga fortsatt att
utvecklas när det gäller att genomföra insatser till
stöd för internationell fred och säkerhet.
Sammanlagt 16 insatser bedrevs under året i
Europa, Afrika och Asien. Politikområdet
präglas av en stark aktivitet. Tre nya civila
insatser inleddes under 2012. En insats
avslutades under året. Som redovisats i tidigare
avsnitt bidrar Sverige till den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) genom
att ställa personal till förfogande till EU:s
samtliga krishanteringsinsatser och delta aktivt i
utformningen av instrumenten för krishantering.
Genom GUSP-budgeten stödjer Sverige EU:s
institut för säkerhetsstudier (EUISS) samt EU:s
satellitcentrum (EU SatCen).
FN

FN utgör kärnan i den internationella
rättsordningen och det multilaterala samarbetet
och är en hörnsten i svensk utrikespolitik. FN
åtnjuter en unik politisk legitimitet när det gäller
att hantera akuta kriser och möta långsiktiga
globala utmaningar.
Under 2012 var Sverige och EU fortsatt
drivande i arbetet med att effektivisera styrning
och förvaltning av FN:s olika verksamhetsfält.
Sverige har särskilt betonat effektiv och flexibel
användning av organisationens resurser samt
frågor om resultatstyrning, ansvarsutkrävande,
transparens, revision och granskning.
Sverige har verkat för en förstärkning av FN:s
fredsbevarande
och
konfliktförebyggande
verksamhet genom att stödja fortsatta reformer
och omstruktureringar av sekretariatet. Sverige
har också aktivt stött uppföljningen av den
översyn av civil kapacitet inom FN som
avslutades i början av året. Sverige har även stött
FN:s webbaserade forum Capmatch som syftar
till att mobilisera civil kapacitet för att möta
behov i konfliktländer och fredsfrämjande
insatser, exempelvis expertis gällande rättsstatens
principer.

Sveriges engagemang för fredsbyggandefrågorna i FN har 2012 resulterat i att vi tagit
över ordförandeskapet i fredsbyggandekommissionens (PBC) Liberiakonfiguration.
Det svenska ordförandeskapet i PBC:s
Liberiakonfiguration som skett på heltid och
varit mycket aktivt syftar till att upprätthålla ett
starkt internationellt engagemang i freds- och
statsbyggandearbetet i Liberia, samt bidra till
och förstärka det svenska engagemanget i New
Deal i Liberia. Genom engagemanget i Liberia
har Sverige inhämtat kunskaper och erfarenheter
som kan bidra till att förbättra FN:s verktyg för
fredsbyggande och stärka dess förmåga att arbeta
med utveckling i postkonfliktländer. Sverige har
under året gett bidrag till FN:s fredsbyggande
fond (PBF) och har även innehaft ordförandeskapet i PBF:s rådgivande grupp.
Sverige har också fortsatt bidragit till FN:s
medlingskontor samt deltagit i det konceptuella
arbetet i FN för medlingsfrågan.
Sverige har bidragit till att förstärka EU:s roll i
FN. Det är ett strategiskt svenskt intresse att
stärka EU som global aktör och göra EU till en
effektiv och pålitlig samarbetspartner till FN.
Utmaningarna är dock stora såväl internt inom
EU som inom FN.
OSSE

Medlemskapet i OSSE är en viktig del av svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Genom stödet till
OSSE och dess institutioners verksamhet har
Sverige bidragit till att främja säkerhet och
stabilitet i regionen utifrån en brett definierad
syn på säkerhet som omfattar såväl militär
rustningskontroll som mänskliga rättigheter,
rättssäkerhet och demokrati.
Inom OSSE har Sverige aktivt verkat för att
OSSE:s gemensamma principer och åtaganden
inte ska undergrävas utan upprätthållas och
genomföras. Sverige har även drivit EU:s fyra
övergripande
prioriteringar:
en
effektiv
rustningskontrollregim, konfliktlösning, transnationella hot och OSSE:s mänskliga dimension.
Sverige har under 2012 aktivt medverkat i
diskussionen om rustningskontrollfrågorna med
särskilt fokus på en uppdatering av Wiendokumentet och har även varit pådrivande i
frågor som rör OSSE:s arbete med digital
säkerhet. Under året har beslut fattats i OSSE
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om
att
lansera
den
framåtblickande
”Helsinki+40” agendan som handlar om att
fördjupa OSSE som säkerhetsgemenskap.
Sverige värnar genomförande av åtaganden och
OSSE:s principer samt ett brett deltagande i
processen som även omfattar civila samhället.
Sverige har under året fortsatt att prioritera
den mänskliga dimensionen inom OSSE och har
haft rollen som EU:s lokala samordnare för
mediefrihetsfrågor och i den egenskapen fått till
stånd ett stort antal viktiga EU-uttalanden i
OSSE:s Permanenta råd.
Sverige har ställt personal till förfogande för
tjänster i sekretariatet, institutionerna och
fältmissionerna och bidragit till att utveckla
OSSE:s verksamhet, samt bidragit med
observatörer till OSSE:s valobservatörsinsatser.
Sverige har vidare gett stöd till OSSE:s konfliktförebyggande projektverksamhet med fokus på
främjande av demokrati, mänskliga rättigheter,
mediefrihet.
I en skrivelse som överlämnades till riksdagen
i augusti 2013 redogörs för verksamheten inom
OSSE under 2012 och första halvåret 2013 (skr.
2012/13:185).
Europarådet

Europarådet bedriver ett viktigt och värdefullt
arbete för att främja de europeiska värderingarna
om respekten för de mänskliga rättigheterna,
demokrati och respekt för rättsstatens principer.
Sverige har under året aktivt stött generalsekreterarens reformsträvanden och medverkat
till ökat fokus i program och budget på
kärnområdena – respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
En omfördelning av resurser med inriktning
på kärnverksamheten är en viktig del av
reformagendan. Sverige bidrar som medlemsstat
till Europarådets ordinarie budget, delbudgetar
samt budgetarna för vissa partsavtal. År 2012
skedde en övergång till tvåårscykler för program
och budget.
EU:s anslutning till Europakonventionen för
mänskliga rättigheter (ECHR) är av stor
betydelse för fri- och rättighetsskyddet i Europa.
I april 2013 nåddes en preliminär överenskommelse mellan Europarådet och EU om ett
utkast till anslutningsavtal. Utkastet ska
remitteras såväl till EU-domstolen och
Europaparlamentet som till Europadomstolen
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och Europarådets parlamentariska församling
innan det kan bli aktuellt för ministerkommittén
att anta anslutningsavtalet.
Inom Europarådets MR-inriktade verksamhet
har Sverige bl.a. engagerat sig i Europarådets
arbete för minoriteters rättigheter genom stöd
till samarbetet mellan Europarådet och ERTF
(European Roma and Travellers Forum). Inom
området för hbt-personers rättigheter har
Sverige varit drivande i antagandet av en
rekommendation mot diskriminering på grund
av sexuell läggning eller könsidentitet. Sverige
delfinansierar ett treårigt projekt som löper ut i
december 2013 och som syftar till att aktivt
stödja rekommendationens genomförande i sex
olika medlemsstater – Albanien, Italien,
Lettland, Montenegro, Polen och Serbien.
Projektet är av pilotkaraktär och ett led i att
stärka hbt-personers rättigheter i Europa.
Samtliga åtgärder inom projektet är anpassade
efter situationen i respektive land. I projektet är
även ett hållbarhetsperspektiv viktigt, länderna
ska själva kunna bygga vidare på de aktiviteter
som genomförs.
I en skrivelse som överlämnades till riksdagen
i augusti 2013 redogörs för verksamheten inom
Europarådets ministerkommitté under 2012 och
första halvåret 2013 (skr. 2012/13:184).
Partnerskapet med Nato

Grunden för Sveriges partnerskap med Nato är
medlemskapet i Partnerskap för Fred (PfF) och
det Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR).
Sveriges samarbete med Nato under 2012 har
omfattat bl.a. politisk dialog, deltagande i Natoledda insatser i Afghanistan och Kosovo, samt
samarbete kring militär förmågeutveckling.
Sverige har särskilt fokuserat på att upprätthålla
den framtida förmågan till samverkan med Nato
i krishanteringssammanhang inför att nuvarande
insatser fasas ut. Under 2012 deltog Sverige vid
Natos toppmöte i Chicago, som bland annat
syftade till att främja Natos partnerskap med
icke-allierade partnerländer.
Arktiska Rådet

Arktiska rådet är det främsta multilaterala
forumet för frågor som rör den arktiska
regionen. Rådet bedriver ett viktigt arbete med
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tyngdpunkt på miljö och klimatfrågor. Arktiska
rådet är i en dynamisk period där det stärks såväl
politiskt som institutionellt.
Sverige var under åren 2011–2013 ordförande i
Arktiska rådet, vilket avslutades med ett
utrikesministermöte i Kiruna den 15 maj 2013.
Sverige kan under ordförandeskapet notera
flera viktiga framgångar på miljöområdet. Detta
underlättades genom att Sverige arrangerade det
andra arktiska miljöministermötet sedan
etablerandet av Arktiska rådet. På ministermötet
i Kiruna fattades beslut om att initiera arbete för
att utveckla ett avtal eller annan överenskommelse för att minska utsläppen av sot och
metan i Arktis. Ministrarna beslutade om planer
för bevarande av biologisk mångfald och att
utveckla havs- och ekosystembaserad förvaltning
i Arktis. En vetenskaplig rapport om
havsförsurning presenterades.
Vid Arktiska rådets möte i Kiruna
undertecknade ministrarna även ett avtal om
beredskap mot och bekämpning av marina
oljeutsläpp samt beslutade att anta sju nya
observatörer till rådet.
Därtill har under svenskt ordförandeskap
Arktiska rådet stärkts med ett ständigt
sekretariat i Tromsö, en permanent budget och
en kommunikationsstrategi. Sverige har också
lanserat ett projekt om naturens och samhällens
motståndskraft och även initierat arbete om
företagens sociala ansvar i Arktis.
Som medlemsstat i Arktiska rådet bidrar
Sverige till den ordinarie budgeten om maximalt
125 000 USD per år, samt med ett frivilligt
bidrag om 100 000 kronor till två arbetsgruppers
sekretariat (PAME och CAFF). Därutöver
bidrar Sverige på projektbasis till olika
forskningsprojekt som pågår i Arktiska rådet.
Ett av dessa är det svenska miljöprojektet Arctic
Resilience Report som bedrivas av Stockholm
Resilience Centre.
OECD

OECD har en unik ställning som
kunskapsorganisation och forum för politisk
dialog, erfarenhetsutbyte och analys inom ett
stort antal politikområden samt framtagande av
rekommendationer, riktlinjer och policys. Mot
bakgrund av den ekonomiska och finansiella
krisen har OECD påbörjat ett arbete kallat
NAEC (New Approaches to Economic

Challenges) för att bredda och förbättra sin
analyskapacitet inom en rad områden. NAEC
rymmer ett stort antal projekt med det
övergripande målet att bidra till högre
inkluderande tillväxt och välbefinnande. OECD
har påbörjat ett projekt med understöd av G20
och G8 för att motverka skattebaserosion och
flyttning av vinster, Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS). Arbete med bl.a. förnyelse
genom innovation och med grön tillväxt har
intensifierats.
Anslutningsprocessen
med
Ryssland har fortsatt. Diskussioner pågår om
ytterligare utvidgning. OECD:s externa
relationer blir allt viktigare, särskilt ansträngningarna att fördjupa samarbetet med
tillväxtländerna Brasilien, Indien, Indonesien,
Kina och Sydafrika. OECD har lämnat viktiga
bidrag till arbetet inom G20, inte minst inom
sysselsättnings-, jordbruks- och handelsområdet.
En strategi för att främja yrkesutbildning finns
sedan 2012 – liksom en strategi för organisationens arbete med utvecklingsfrågor där
samstämmighet för utveckling är en viktig del i
genomförandet.
Forskning om säkerhetspolitik, nedrustning
och icke-spridning
Under 2012 har forskning, utredningar och
andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning fortsatt genomförts
med statlig finansiering av svenska och utländska
forskningsinstitut. Denna verksamhet har
bidragit till att belysa frågekomplex av intresse
för svensk utrikespolitik och till ökad kunskap
och debatt kring aktuella frågor. Delar av
verksamheten har bidragit till utformningen av
svenska initiativ och positioner i internationella
fora.
Utrikespolitiska institutets (UI) forskning
utgör en förutsättning och kunskapsbas för
institutets
informationsoch
programverksamhet. UI:s forskning bidrar även med
idéer och förslag till Regeringskansliet som kan
bidra till utformningen av svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. Under året har UI bland annat
analyserat eurokrisens inverkan på EU:s
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,
kartlagt EU:s roll som extern säkerhetsaktör
samt fungerat som samordningsram för arbetet
med en europeisk global strategi. UI:s forskning
och inte minst dess arbete med den globala
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strategin har bidragit till att upprätthålla ett
globalt kontaktnät samt stärkt UI:s roll som
partner gentemot internationella tankesmedjor i
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har
löpande bistått UD i arbetet med aktuella
nedrustnings- och icke-spridningsfrågor inom
ramen för icke-spridningsfördraget (NPT) och
internationella atomenergiorganet (IAEA), inte
minst genom fortsatt bevakning och analys av
den kärntekniska utvecklingen i länder som Iran
och Nordkorea. FOI driver även det nationella
datacentret i enlighet med Sveriges åtaganden
enligt provstoppsavtalet (CTBT). Omfattande
expertstöd till UD har lämnats även på
områdena biologiska och kemiska vapen och
rymd- och missilfrågor. Expertstödet från FOI
har på ett värdefullt sätt bidragit till att bredda
och fördjupa sakunderlaget i regeringens arbete
med nedrustnings- och icke-spridningsfrågor.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) har fortsatt bedrivit forskning
inom områdena nedrustning, icke-spridning,
militära utgifter och regional säkerhetspolitik.
SIPRI har spridit information och skapat
opinion, både nationellt och internationellt,
genom rapporter, seminarier, databaser och den
internationellt välkända årsboken. SIPRI:s
forskningsresultat har även utgjort bidrag till
UD:s arbete inom säkerhetspolitik, nedrustning
och icke-spridning.
Folke
Bernadotteakademin
förvaltar
anslagsposten Information och studier om
säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling,
den så kallade Fredsmiljonen. Fredsmiljonens
syfte är att bredda debatten genom att öka
deltagandet inom det civila samhället. Svenska
organisationer och stiftelser kan ansöka om
medel från Fredsmiljonen för verksamhet som
syftar till att främja information och studier om
fredsfrämjande, nedrustning och säkerhetspolitiska frågor. Under 2012 har Fredsmiljonen
finansierat projekt inom kategorierna civil
samverkan, konflikthantering, utrikespolitiska
frågor samt nedrustning, inklusive kärnvapenfrågan. Det har bland annat resulterat i
utbildningsinsatser för unga i kärnvapenfrågor
och att riksdagen har etablerat ett nätverk mot
kärnvapen.
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Nordiskt samarbete
Verksamheten inom det nordiska samarbetet har
under 2012 fortsatt att utvecklas och fördjupas.
Regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet är det officiella samarbetet mellan de
nordiska länderna och de tre självstyrande
områdena Åland, Grönland och Färöarna och
har i drygt fyrtio år bidragit till att knyta våra
länder närmare varandra. Nordiska ministerrådet
omfattar tio fackministerråd och har en
verksamhet som spänner över i stort sett hela
Regeringskansliet.
Ordförandeskapet roterar mellan de fem
nordiska länderna. Under 2012 var Norge
ordförande och hade valt den nordiska välfärden
som prioriterat tema. Sverige övertog
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i
januari 2013. Arbetet under det gångna året var
således i hög grad inriktat på att planera och
förbereda det stora antal möten, konferenser och
aktiviteter som ska genomföras under det
svenska ordförandeåret. Därutöver presenterades ett flertal sektorsprogram.
Det svenska ordförandeskapsprogrammet
”Den nordiska modellen i en ny tid”
presenterades av statsministern på Nordiska
rådets session i Helsingfors hösten 2012.
Programmets centrala teman är kampen mot
arbetslöshet och utanförskap, det gemensamma
nordiska arbetet för ökad konkurrenskraft och
ett hållbart samhälle, samt frågan om hur vi
hanterar våra demografiska utmaningar när allt
färre ska försörja allt fler.
Sverige strävar efter att förstärka Nordiska
ministerrådets roll som politiskt instrument för
de nordiska regeringarna. På svenskt initiativ
enades länderna under 2012 om att, inom
befintliga ramar, upprätta en särskild
prioriteringsbudget som ska ge det innehavande
ordförandelandet större utrymme att initiera nya
nordiska initiativ och satsningar.
Under hösten 2012 presenterade Sverige som
blivande ordförandeland fyra nya nordiska
projekt med lansering under 2013: en satsning på
nordiskt samarbete mot ungdomsarbetslöshet
och utanförskap, ett nordiskt samarbetsprojekt
för gruvnäringen, ett projekt om att mäta
utsläpp från kortlivade klimatpåverkande
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luftföroreningar samt en nordisk satsning på
arbetsplatsförlagt lärande.
Ett omfattande projekt under året var
Nordiska ministerrådets arbete för att bistå
USA:s ledande kulturinstitution, John F.
Kennedy Center for the Performing Arts, i
förberedelserna
inför
den
omfattande
kulturfestivalen Nordic Cool i Washington D.C.
i februari och mars 2013. Nordic Cool är
sannolikt den största nordiska kultursatsningen i
utlandet någonsin med 750 medverkande
nordiska artister och med uppskattningsvis drygt
200 000 besökare.
Under Utrikesdepartementet och den
nordiska samarbetsministern vilar ansvaret för
att samordna de högt prioriterade gränshindersfrågorna. Under april månad 2012
genomfördes i samtliga nordiska parlament
särskilda temadebatter om gränshinder. Vid den
nordiska sessionen i Helsingfors under hösten
2012 redovisade de nordiska samarbetsministrarna ett stort antal lösta gränshinder.
Bland de avlägsnade hindren fanns en ändring i
den svenska trafikförordningen för att möjliggöra för tunga lastbilar att passera Sverige på väg
till ett annat nordiskt land.
Dialogen och samverkan med Nordiska rådet
och riksdagens svenska delegation har varit
omfattande. Under våren 2012 genomfördes i
Reykjavik en temasession om Arktiska frågor. I
april 2013 höll Nordiska rådet en temasession i
Stockholm om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt civil samhällssäkerhet.
Det bilaterala nordiska samarbetet har under
det gångna året varit omfattande. Särskilt
betydande har samarbetet med Island varit då
Sverige aktivt arbetat för att stödja Islands EUmedlemskapsprocess.
Sverige har under 2012 och 2013 varit
ordförande i Arktiska rådet. Sverige har också
under 2013 övertagit rollen som samordnare av
det nordiska och det nordisk-baltiska utrikesoch säkerhetspolitiska samarbetet. Sverige har
under 2012 lämnat över ordförandeposten i
Helsingforskonventionen (HELCOM) till
Danmark.
Konsulär verksamhet
Svenska medborgare och personer som likställs
med svenska medborgare har erhållit hjälp av
Utrikesdepartementet när de råkat i nöd

utomlands eller befunnit sig i krisdrabbade
områden. Många har fått hjälp direkt av
utlandsmyndigheter utan inblandning av
departementet. Antalet konsulära ärenden är
fortsatt stort.
Information till allmänheten om UD:s reseråd
har fortsatt varit en omfattande uppgift.
Ett koncept för större simuleringsövningar av
utlandsmyndigheter har tagits fram tillsammans
med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Krisövningar har genomförts vid
ambassaden i Moskva samt tillsammans med
Kansliet för krishantering vid ambassaden i
London inför OS 2012.
Sverigefrämjande i utlandet
Målet för de statliga insatserna för information
om Sverige i utlandet är att öka kunskapen,
intresset och förtroendet för Sverige i utlandet
och därigenom bidra till en ökad sysselsättning
samt hållbar global utveckling. Insatserna ska
bidra till en ökad internationell samverkan inom
en rad områden. Uppdragen spänner över
utrikes-, bistånds- och utbildningspolitik. Verksamheten genomförs framför allt av Svenska
institutet, som finansieras via anslag 1:9 Svenska
institutet, och svenska utlandsmyndigheter, som i
detta arbete finansieras via anslag 1:10
Information om Sverige i utlandet, och berör
områden som kultur, samhälle, utbildning och
forskning, näringsliv och innovation samt
demokrati och global utveckling.
Huvuddelen av Svenska institutets Sverigefrämjande arbete sker inom två av institutets
verksamhetsområden: Skapa intresse och
förtroende för Sverige och Talangmobilitet.
Institutets Sverigefrämjande verksamhet utgår
från bilden av Sverige i de länder där institutet
verkar. Sverigebildsanalys och målgruppsanalys
sker löpande och utgör centrala ingångsvärden i
såväl enskilda satsningar som i övergripande
planering och dimensionering av verksamheten.
Tematiskt har institutet under 2012 och 2013
prioriterat insatser inom följande teman: kultur
och kreativitet, hållbarhet och miljö, svenska
samhällslösningar
samt
innovation
och
näringsliv.
Svenska institutets publika verksamhet
innefattar Sverige-kommunikation via digitala
kanaler och tryckt information, journalistbesök
och strategiskt arbete mot utländska medier,
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evenemang samt relationsskapande möten. Målet
är att skapa intresse, dialog och uppmärksamhet
för Sverige och svenska kompetenser i andra
länder genom relevanta aktiviteter. Inom
Talangmobilitet är målsättningen att attrahera
talangfulla studenter, forskare och medarbetare
från andra länder för att behålla Sveriges
tätposition inom forskning och innovation och
därmed bidra till en långsiktig tillväxt. Insatserna
består bland annat av stipendier, utbyte mellan
institutioner och enskilda i Sverige och utlandet,
stöd till internationell svenskundervisning och
att marknadsföra Sverige som en destination för
studier och arbete. Under året har en strategi för
ett integrerat arbete inom verksamhetsområdet
tagits fram, vilket ytterligare skapat positiva
synergieffekter mellan verksamhetens olika
insatser.
Under 2012 har Svenska institutet och de
svenska utlandsmyndigheterna genomfört ett
stort antal aktiviteter runt om i världen. Särskilda
satsningar har gjorts inom kulturella och kreativa
näringar och inom innovationsområdet, inte
minst genom den mobila utställningsplattformen
”innovative Sweden”, som presenterats i Peking
och Shanghai, Washington, Toronto och Rio de
Janeiro och som totalt besöktes av 30 000
personer. Svenska institutet har varit samordnande för både August Strindbergåret och
Raoul Wallenbergåret. Enbart inom Raoul
Wallenbergåret har aktiviteter i 65 länder
genomförts. Sammanlagt genomförde institutet
19 större evenemang som turnerade till olika
utlandsmyndigheter och presenterades vid 88
tillfällen. Insatserna har i utvärderingar fått
genomgående höga betyg.
Utlandsmyndigheternas
Sverigefrämjandearbete har också haft ett särskilt fokus riktat mot
de kreativa näringarna och handelsministerns
främjarkalender.
Genom
främjarkalendern
koordineras alla svenska utlandsmyndigheters
främjandeinsatser tidsmässigt och tematiskt.
Kopplat till främjarkalendern har exempelvis
Musikexportpriset delats ut och evenemanget
”Storytellers of Sweden” genomförts för att öka
uppmärksamheten
kring
svensk
musik
respektive den svenska litteraturens framgångar i
världen.
Satsningarna på information om Sverige
genom sociala medier har varit fortsatt
framgångsrikt och antalet besökare på institutets
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nio digitala plattformar har ökat, bara den
kinesiska plattformen Sweden.ch har ökat med
44 procent på ett år. Lanseringen av den
arabisktalande versionen av Sweden.se, där både
teknik, innehåll och design är anpassat efter
regionala förutsättningar, har fått ett stort
genomslag med över 236 000 unika besökare
under
dess
första
år.
Webbplatsen
Studyinsweden.se, som är ett centralt redskap att
marknadsföra Sverige som studiedestination har
under året inom sina fyra olika språkversioner
(arabiska, engelska, kinesiska och ryska) ökat
med ca 240 000 besökare till cirka 1 844 000.
Institutet är generellt särskilt framgångsrikt i
sitt arbete med digitala och sociala medier, något
som bidrar till att hålla Sverige kommunikativt i
framkant och stärker Sveriges arbete inom
offentliga diplomati. I detta sammanhang kan
nämnas institutets och Visit Swedens satsning på
”Curators of Sweden” på Twitter som blivit en
global succé och vunnit över 29 internationella
och nationella utmärkelser.
Sverigefrämjandet i utlandet berör även
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och utgiftsområde 24 Näringsliv
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.
Samarbete inom Östersjöregionen
Det övergripande målet för anslag 1:11
Samarbete inom Östersjöregionen är att främja
integration och samverkan kring Östersjön.
Utfallet för det svenska stödet till samarbete
inom Östersjöregionen 2012 var 185 361 000
kronor. Av utfallet ska 28 643 000 kronor
avräknas biståndsramen - detta innefattar insatser inom ramen för Svenska institutets (SI)
verksamhet.
Genom
Östersjösamarbetet
2012
finansierades SI:s Östersjösamarbete, insatser i
Ryssland avseende demokrati, mänskliga
rättigheter och miljö, samt insatser inom ramen
för Östersjöstaternas råd, Nordliga dimensionen, Arktiska rådet och Barentsrådet.
Samarbetet har bidragit till ökad integration
och ökad samverkan. Regeringens övergripande
bedömning är att Östersjösamarbetet överlag
har gett goda resultat. Nedan följer i korthet en
sammanfattning av de resultat som det svenska
Östersjösamarbetet har bidragit till.
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Resultat i Östersjöregionen

Den 1 januari 2012 övergick Sidas Östersjöenhet
till Svenska Institutet (SI). Den övergripande
bedömningen är att insatserna genom SI under
2012 inom ramen för samarbetet i
Östersjöregionen har visat på goda resultat.
Integreringen av enheten i myndighetens
strukturer har fortsatt under 2013 och
verksamhetens effektivitet förväntas öka. Målet
med SI:s samarbete i Östersjöregionen är att
utveckla relationer och stödja samarbeten som
främjar en ekonomiskt, miljömässigt och socialt
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och utveckling i
Östersjöregionen och dess närområde. Samarbetsländerna inom ramen för Östersjösamarbetet är Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Ryssland (främst nordvästra Ryssland), Ukraina,
Vitryssland, samt Moldavien och Georgien
(endast akademiskt samarbete).
Genom SI:s Visbyprogram har stöd fördelats
till
akademiska
och
forskningsbaserade
samarbeten. Regeringens bedömning är att
Visbyprogrammets övergripande mål har
uppfyllts väl. Programmet har bidragit till ett
brett erfarenhetsutbyte mellan länderna inom
Östersjöregionen samt med EU-länder och
länder utanför EU. Resultaten bedöms som
långsiktigt positiva.
SI:s nya program Tematiska partnerskap ska
främja ett aktivt deltagande och samspel mellan
fler nya regionala aktörer kring Östersjön från
statlig sektor, forskning, civila samhället och
näringslivet inom områdena hälsa, miljö, energi,
regional utveckling och innovationer. Ett
exempel på detta är projekt där svenska, vitryska
och litauiska jordbrukare utbyter erfarenheter
kring utvecklandet av ekologiskt jordbruk som
hållbar turistdestination.
Svenska institutets ledarskapsprogram har i
hög utsträckning bidragit till att skapa
långsiktiga relationer och bygga varaktiga aktiva
nätverk mellan framtida ledare i regionen.
Programmet har också bidragit till deltagarnas
ökade kunskap om Corporate Social
Responsibility (CSR), ledarskap, affärsutveckling och innovation.
Det norska ordförandeskapet i Barentsrådet
under 2012 har arbetat för en miljömässigt
hållbar ekonomisk och industriell utveckling och
fört vidare inriktningen från det svenska
ordförandeskapet. En uppskattad konferens om
råvaruutvinning och urfolks rättigheter har

genomförts. I miljöarbetsgruppen (WGE) är en
prioriterad
fråga
för
det
kommande
ordförandelandet Finland att utarbeta en
klimatplan för regionen. Klimatplanen hanterar
bl.a. frågan om att minska förekomsten av
kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.
Verksamheten inom Östersjöstaternas råd
(CBSS – Council of Baltic Sea States) har under
2012 genomförts under tyskt följt av ryskt
ordförandeskap. Under det tyska ordförandeskapet gavs Östersjösamarbetet betydande
uppmärksamhet och i april 2012 genomfördes i
Berlin Östersjödagar som bestod av ett stort
antal seminarier, workshops, kulturaktiviteter
m.m. på Östersjötemat. I juni 2012 genomfördes
Östersjötoppmötet i Stralsund med förbundskansler Merkel som värd. Även flera viktiga
initiativ har tagits, såsom inrättande av ett
moderniseringspartnerskap för Kaliningrad,
klimatanpassningsprojekt samt etablerande av en
projektstödsfacilitet och ett projektfinansieringsinitiativ
för
underlättande
och
befrämjande av projektfinansiering i Östersjöregionen. Det ryska ordförandeskapet har fört
dessa initiativ vidare och även satsat på fortsatt
arbete mot människohandel i regionen. Den
andra fasen av det av Sverige ledda högskoleprojektet i Pskov har också inletts, vars syfte är
att uppgradera undervisningen i enlighet med
internationell standard och Bolognaprocessens
principer (Sverige är ordförande i projektets
styrgrupp).
Resultat i Ryssland

Sveriges stöd till Ryssland inriktar sig på
demokrati och mänskliga rättigheter samt
miljöinsatser. Stödet kanaliseras främst genom
Sida, samt en mindre del av demokratiinsatserna
genom SI.
Inom stödet för demokrati och mänskliga
rättigheter har följande tre verksamhetsområden
prioriterats: Stärkt yttrandefrihet, Ökad respekt
för och efterlevnad av kvinnors och mäns lika
rättigheter och möjligheter samt Medborgarnas
ökade insyn, inflytande och deltagande i
demokratiska processer.
Stödet inom miljöområdet sker genom
finansiering av investeringar i syfte att uppnå
gränsöverskridande miljöförbättringar, inklusive
utsläppsminskningar till Östersjön. Stödet
kanaliseras i huvudsak via internationella
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PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

finansiella institutioner (IFI) och då framför allt
Europeiska
utvecklingsbanken
(EBRD).
Samarbetet innebär att svenska gåvomedel
kombineras med lånemedel från banken. Ett
viktigt instrument för detta stöd är det
multilaterala ramverket NDEP (Nordliga
dimensionens miljöpartnerskap), där även
Ryssland är delaktig. De multilaterala ramverken
medger ett helhetsgrepp på miljöutmaningarna
som annars inte skulle vara möjligt.
Stödet sker också genom andra IFI, t.ex.
Nordiska investeringsbanken (NIB) där Sverige
bidrar till en energieffektiviseringsfond. Andra
bidrag ges till NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)
som
bland
annat
finansierar mindre miljöprojekt i nordvästra
Ryssland. Samverkan med IFI ger många
fördelar. Förutom helhetsgreppet på miljöutmaningarna, så bidrar gåvomedlen till att
generera annan finansiering, ofta många gånger
större än vad enbart bilaterala bidrag skulle ge.
Samverkan inom t.ex. NDEP kombineras också
med insatser för institutionella reformer.
Tillsammans med kapacitetsuppbyggnad är
investeringarna därför också långsiktigt hållbara.
Stödet har bidragit till ökade investeringar inom
avfallshantering och fjärrvärme samt utbyggnaden av reningsverk i tätorter i nordvästra
Ryssland, vilket leder till minskade utsläpp av
bl.a. fosfor och kväve i Östersjön. Två större
NDEP-insatser är reningsverket i Kaliningrad
och det s.k. Neva-projektet i S:t Petersburg.
Båda syftar till att minska utsläppen till
Östersjön. Reningsverket i Kaliningrad möter
dock vissa svårigheter och är kraftigt försenat,
bl.a. pga. tidskrävande hantering av de ryska
myndigheterna och felaktig upphandling. Även
projektet i S:t Petersburg är i viss grad försenat.
Regeringens bedömning är trots detta att det
svenska stödet till miljöinvesteringar i Ryssland
leder till avsevärda miljöförbättringar i regionen.
Regeringens övergripande bedömning är att
det samlade resultatet av insatserna, trots de
svåra förutsättningarna i Ryssland, är goda.
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2.5

Politikens inriktning

Internationell krishantering
Sveriges deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom flera
utgiftsområden – utgiftsområde 5 Internationell
samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap samt utgiftsområde 7
Internationellt bistånd.
I det följande beskrivs viktiga förändringar
och prioriteringar i det svenska deltagandet i
internationell krishantering som är finansierat
under alla tre utgiftsområdena för det
kommande budgetåret.
Målsättningar

Målet är att genom svensk medverkan i
internationella fredsfrämjande insatser bidra till
att förebygga, hantera och lösa kriser och
konflikter samt att bidra till fredsbyggande. I
grunden ligger försvaret av universella normer
och värden, såsom demokrati, mänskliga
rättigheter och jämställdhet, mänsklig värdighet
och utveckling. Genom deltagandet främjar
Sverige en världsordning som med sin grund i
folkrätten bidrar till fred, frihet och försoning.
I den nationella strategin för svenskt
deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skr. 2007/08:51, bet.
2007/08:UFöU4) framhålls att utrikes- och
säkerhetspolitik, utvecklingspolitik och försvarspolitik ska stödja varandra i internationella
krishanteringsinsatser. Av skrivelsen framgår
också att utrikes- och säkerhetspolitiska
bedömningar och prioriteringar ska vara
styrande för svenskt deltagande i fredsfrämjande
insatser. Även försvarspolitiken och politikområdet rättsväsendet ska beaktas. Sammantaget
ska dessa politikområden utgöra utgångspunkten för diskussioner om möjliga insatser.
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Regering och riksdag har beslutat att målet för
det militära försvaret ska vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet,
försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta
ska bl.a. åstadkommas genom att förebygga och
hantera konflikter och krig. Insatser för detta
ändamål kan genomföras, förutom på vårt eget
territorium, även i närområdet och utanför
närområdet
(prop.
2008/09:140,
bet.
2008/09:FöU10).
Deltagande i internationell civil krishantering,
finansieras av utgiftsområde 7, Internationellt
bistånd, och ska bidra till det övergripande målet
för utgiftsområdet - Förbättrade levnadsvillkor
för människor som lever i fattigdom och
förtryck. Syftet med Sveriges deltagande i
internationell civil krishantering är att medverka
till att skapa förutsättningar för människor i
konflikt- och postkonfliktsituationer att leva i
frihet, säkerhet och rättvisa.
Inriktning och genomförande

Det ligger i krishanteringens natur att
utvecklingen i omvärlden inte låter sig förutses i
detalj. Planeringen för framtida krishanteringsinsatser måste ta hänsyn till detta. Regeringens
strävan är därför att bibehålla en tillräcklig
handlingsfrihet för att kunna svara upp mot nya
eller förändrade behov av insatser. Det ligger i
Sverige intresse att bidra till att eventuella nya
insatser som EU beslutar att genomföra får de
resurser som behövs. Samtidigt är det angeläget
att ha en huvudsaklig inriktning som möjliggör
ett långsiktigt engagemang och bestående
resultat.
I ljuset av detta avser regeringen under 2014
fortsatt bidra med personal till krishanteringsinsatser med särskilt fokus på Afghanistan och
Afrika söder om Sahara. Den svenska militära
insatsen i Afghanistan minskar dock från och
med sommaren 2014 för att övergå till en
utbildnings- och rådgivningsinsats. Stödet till
Västra Balkan kommer fortsatt att vara
omfattande på den civila sidan men i och med att
vårt militära bidrag till KFOR avslutas minskar
den totala närvaron avsevärt. Stödet till Afrika
söder om Sahara kan därför komma att få större
vikt nästa år. Insatser fortsätter dessutom i
främst Östeuropa, Centralasien, Mellanöstern
och Nordafrika. Bidrag kommer att ske till såväl
civila som militära insatser. Insatser för att

upprätthålla freden och stöd till rättssektorn och
säkerhetssektorreform kommer även fortsättningsvis vara prioriterat. Därutöver gör
regeringen följande preliminära bedömning och
inriktning av insatserna. Inriktningen kan
komma att ändras.
De svenska bidragen

Afghanistan
Det största engagemanget fram till mitten av
2014 utgörs fortsatt av det militära bidraget i den
FN-mandaterade Natoledda internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF). Insatsen får successivt
en tydligare inriktning på stödjande och
utbildande uppgifter.
Den svenska styrkan uppgår sedan maj 2013
till ca 300 personer på plats i Afghanistan.
Insatsen planeras fortsätta på samma nivå till och
med maj 2014.
Därutöver
tillkommer
den
svenska
helikopterenheten samt personal till stöd för
avveckling av camper och hemtransport av
utrustning och materiel.
Samarbetet mellan Sverige, Norge, Finland
och Lettland inom ramen för ”Nordic-Baltic
Transition Support Unit” var fullt operativt
sommaren 2013. Samarbetet planeras pågå till
och med maj 2014.
Den huvudsakliga uppgiften för det svenska
styrkebidraget fram till sommaren 2014 är att
fortsatt stödja och utbilda de afghanska
säkerhetsstyrkorna, i syfte att utveckla deras
förmåga att självständigt ansvara för säkerheten i
landet.
Under 2014 avslutas den nuvarande
internationella insatsen, ISAF. Planering pågår
för att en Nato-ledd utbildnings- och
rådgivningsinsats, Resolute Support, därefter ska
ta vid. Som framhållits i prop. 2012/13:41 är
inriktningen för det svenska engagemanget att
från sommaren 2014, om så efterfrågas, bidra i
form av en ren utbildningsinsats om högst 200
personer, inklusive instruktörer och de stöd- och
skyddsfunktioner
som
utbildningsinsatsen
behöver. Annan militär verksamhet kommer då
att vara avslutad.
Regeringen kommer under hösten att
återkomma till riksdagen med en proposition
om förlängt deltagande i ISAF. Regeringen har
under anslaget 1:2 Försvarsmaktens internationella insatser under utgiftsområde 6 Försvar
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och samhällets krisberedskap beräknat medel
avseende ett förlängt deltagande i ISAF.
Regeringens
samarbetsstrategi
för
Afghanistan (UF2011/69433/UD/ASO) gäller
till och med 2014. Där anges bl.a. att Sverige ska
undersöka möjligheterna att stärka stödet till
hela rättskedjan i norra Afghanistan, inklusive
ett utökat polisstöd till EU:s polisinsats EUPOL
i Afghanistan. Sverige har under 2013 ökat sitt
stöd till EUPOL och inriktningen är att
polisbidraget totalt ska bestå av minst 25 poliser
med tyngdpunkten i Mazar-e-Sharif fram till och
med 2014. Det utökade polisbidraget ska bidra
till att skapa grundläggande förutsättningar för
den afghanska polisen i området att kunna
utvecklas till en civilt inriktad polis. Utöver det
kommer Sverige fortsatt bidra med övrig civil
kompetens
till
insatsen,
till
exempel
insatsstödpersonal och rådgivare. Det innebär ett
totalt bidrag om ungefär 40 personer. EUPOLinsatsen är idag beroende av ISAF för att kunna
verka och förflytta sig. Under 2014 kommer den
militära närvaron inom ramen för ISAF att
avslutas. Det kan komma att påverka inriktningen för det svenska bidraget till EUPOL.
Regeringens strävan är att fortsatt stödja FN:s
civila mission i Afghanistan (UNAMA).
Afrika söder om Sahara
Instabiliteten i Sahelregionen har föranlett flera
nya internationella insatser. FN- och EUinsatser har tillkommit i Mali under 2013. EU:s
militära utbildningsinsats (EUTM Mali) ska med
ungefär 550 personer varav ca 200 utbildare bidra
till att stärka den maliska arméns förmåga att
upprätthålla säkerheten i landet. Sverige bidrar
med upp till 15 personer. EU har uttalat sin
beredskap att undersöka möjligheten att också
stödja polis- och rättsväsendet. Sverige har
beredskap att bidra till en sådan insats.
FN:s stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA,
upprättades genom beslut i säkerhetsrådet den
25 april 2013 och har ett mångsidigt mandat.
FN-insatsen kommer att byggas upp successivt
under andra halvan av 2013. Insatsens styrka får
uppgå till högst 11 200 soldater och 1 440
poliser. Sverige kommer att bidra till
MINUSMA med taktisk flygtransport under en
period om högst fyra månader med start fjärde
kvartalet 2013. Sverige kommer även att delta i
insatsen med stabsofficerare. Ungefär 70
personer kommer att ingå i det svenska
förbandet. Sveriges militära bidrag till insatsen
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beskrivs närmare under utgiftsområde 6.
Regeringens inriktning är att ställa poliser till
MINUSMAs förfogande och undersöker även
möjligheten att bidra med annan civil personal
till insatsen.
I oktober 2012 inledde UNMIL en gradvis
nedtrappning av sin närvaro i Liberia. En
neddragning av FN-insatsen i Elfenbenskusten
väntas ske under 2013. Samtidigt får de civila
delarna av insatserna i dessa båda länder allt
större betydelse. Sverige har genomfört en
satsning i Liberia under 2012 och 2013, som
fortsätter in på 2014. Sverige behåller rollen som
ordförande för Fredsbyggandekommissionens
landkonfiguration för Liberia, och fortsätter att
lämna ett relativt stort bidrag med poliser och
kriminalvårdare till UNMIL. En SSR-expert
kommer också att fortsatt vara stationerad vid
ambassaden i Monrovia.
I Somalia kan en ökning av internationella
samfundets krishanteringsinsatser på somalisk
mark väntas till följd av det förbättrade läget i
landet. Ytterligare svenska bidrag kan
aktualiseras
under
2014
beroende
på
utvecklingen. EU:s militära utbildningsinsats
(EUTM Somalia) har under 2013 etablerat en
första närvaro i Mogadishu. EU undersöker
möjligheten att utöka EUCAP Nestors
verksamhet i Somalia inom polis- och
rättssektorn på land och till sjöss. FN har under
2013 etablerat en starkare närvaro med högre
grad av integration mellan olika delar av sin
verksamhet i Somalia. Under 2014 kan FN
väntas få en än större roll i Somalia och
eventuellt även börja utföra militära och polisiära
fredsbevarande uppgifter.
Det internationella samfundets engagemang i
Demokratiska republiken Kongo håller på att
förändras. Nya former av kvalificerade civila
bidrag till MONUSCO kan aktualiseras för
2014. EU:s krishanteringsinsatser i DR Kongo,
EUPOL och EUSEC, väntas avsluta sin
verksamhet i september 2014. Insatserna bör
utvärderas grundligt av EU. EU bör överväga
nya former för säkerhetsfrämjande arbete med
EU-delegationen som plattform. Sverige kan
överväga att bidra till eventuella nya EU-insatser
i DR Kongo.
De svenska bidragen till FN:s stabiliseringsinsats i demokratiska republiken Kongo
(MONUSCO), EU:s insats för luftfartsskydd i
Sydsudan (EUAVSEC) och FN:s insats i
Sydsudan (UNMISS) samt EU:s civila
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kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP
Sahel Niger) väntas fortsätta med oförändrad
ambitionsnivå.
Balkan
I april 2013 nådde Kosovo och Serbien inom
ramen för en EU-faciliterad dialog, en
principöverenskommelse om normalisering av
relationerna. Överenskommelsen har skapat
förutsättningar för en mer stabil situation. Det
internationella samfundet kommer att ha viktiga
roller i att stödja genomförandet och att fortsatt
upprätthålla säkerheten i Kosovo.
I enlighet med prop. 2011/12:33 ska det
nuvarande svenska bidraget till KFOR vara
avslutat vid utgången av 2013. Sverige avser
därefter fortsätta bidra med stöd till Kosovos
säkerhetssektorreform, bland annat genom
bidrag till stöd- och utbildningsinsatser för
uppbyggnaden av Kosovos säkerhetsstyrkor
(KSF).
Det nuvarande mandatet för EU:s
rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)
löper ut i juni 2014. Dessförinnan ska en
strategisk översyn göras av inriktningen på och
omfattningen av den fortsatta verksamheten.
Regeringen bedömer att EU fortsatt kommer att
behöva vara närvarande i landet, och avser
fortsatt bidra substantiellt till insatsen och EU:s
fortsatta närvaro i landet. Vad gäller EULEX
Kosovo är dess exekutiva mandat och
verksamheten i norra Kosovo av särskild vikt för
svensk del. Riktade bidrag väntas även ske till
OSSE-missionerna på Balkan. Inom ramen för
OSSE verkar Sverige för att organisationens
fältnärvaro gradvis minskas på västra Balkan.
Mellanöstern och Nordafrika
Konflikten i Syrien har pågått i över två år.
Enligt FN är antalet dödsoffer över 100 000 och
FN har angett att fler än 8,5 miljoner människor
är i behov av humanitärt stöd. Tillträdet för de
olika humanitära hjälporganisationerna i Syrien
är fortsatt en av de svåraste frågorna.
Sverige stödjer arbetet med att få stopp på
våldet och människorättskränkningarna samt
hitta en politisk lösning på konflikten.
Situationen i Nordafrika utmärks av fortsatt
instabilitet. I Libyen är säkerhetsläget kritiskt på
grund av hög kriminalitet och ett högt antal
laglösa beväpnade grupper. Det finns ett behov
hos libyska myndigheter att få en ökad förmåga
att kontrollera landets gränser. Detta är viktigt
för att motverka organiserad brottslighet, vapen-

och
narkotikasmuggling
och
irreguljär
migration.
Under 2013 har EU därför upprättat en civil
insats för att stödja Libyen att hantera sina
gränser, EUBAM Libya. Sverige har under 2013
bidragit med enstaka civila personer och avser
fortsätta under 2014.
EU:s rättsstödsinsats i Irak (EUJUST Lex
Irak) kommer att avsluta sin verksamhet vid
slutet av 2013. Därmed väntas uppdragen för de
fem svenskar som deltar i insatsen att avslutas.
Efter att EUJUST Lex Irak avslutas planerar EU
att fortsätta sitt stöd till uppbyggnaden av
rättsstaten i Irak genom insatser ledda av
kommissionen. Sverige har under 2014
beredskap att bidra till övergången från EUJUST
Lex Irak till kommissionens projekt.
Bidragen till EU:s polisinsats i de palestinska
områdena (EUPOL COPPS), FN:s övervakningsmission i Mellanöstern (UNTSO) och
Temporära internationella närvaron i Hebron
(TIPH) förväntas fortsätta med oförändrad
ambitionsnivå. Om EU:s stödinsats för
gränsövervakningen i Rafah (EUBAM Rafah)
återaktiveras har Sverige beredskap att efter
överväganden kunna bidra till insatsen.
Östeuropa och Centralasien
Planering sker för ett oförändrat, omfattande
svenskt bidrag under 2013 till EU:s civila
observatörsinsats (EUMM) i Georgien.
Resultatet och värdet av EU:s gränsstöds- och
kapacitetsbyggnadsinsats
(EUBAM)
i
Moldavien och Ukraina är skäl för Sverige att
fortsatt bidra till insatsen. Därutöver förutses
under 2014 även fortsatt deltagande i civila
OSSE-insatser i Södra Kaukasien och
Centralasien, med visst fokus på den senare
regionen. Sverige verkar för att OSSE stärker sin
fältnärvaro i Centralasien.
Utveckling av Sveriges förmåga att bidra till civil
krishantering
De internationell civila krishanteringsinsatserna
blir allt mer komplext sammansatta och gränsar
både till det mer långsiktiga biståndet och till det
militära fredsbevarande stödet. Därför avser
regeringen anpassa våra bidrag efter behoven i
konflikt-och postkonfliktsituationer, tydliggöra
målen och effektivisera och resultatfokusera
verksamheten samt stärka samarbete mellan
olika aktörer.
Regeringen avser att utarbeta en strategi för
civil krishantering som ska styra användandet av
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medlen under de anslagsposter som går till civil
krishantering.
Regeringen anser det viktigt att Sverige kan
bidra till att utveckla de internationella
organisationernas metoder för civil krishantering.
Åklagarmyndighetens och Domstolsverkets
utsändandeverksamhet ska under 2014 utvecklas
och konsolideras.
Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården kommer att fortsätta
utveckla sitt samarbete kring den internationella
verksamheten i syfte att säkerställa ett sammanhållet rättskedjeperspektiv i insatserna.
Samarbetet mellan alla de myndigheter som
bidrar till den fredsfrämjande verksamheten ska
stärkas, bland annat genom inrättandet av ett råd
för samverkan kring internationell fredsfrämjande verksamhet. Rådet skapar en plattform för samverkan mellan FBA, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket,
Kriminalvården,
Försvarsmakten,
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen och Sida som möjliggör en
starkare länk både mellan den civila och militära
krishanteringen och det långsiktiga biståndet.
Framtida truppbidrag
Regeringen har beredskap att bidra till militära
krishanteringsinsatser i EU:s, FN:s och Natos
regi. Sverige kommer att fortsätta att bidra till
EU:s snabbinsatsförmåga. En grundläggande
förutsättning för EU:s globala aktörsroll är att
unionen har tillgång till rätt utrustade och väl
samövade och militära förmågor som kan sättas
in i internationell krishantering med kort varsel
och som kan samverka med civila förmågor.
Under 2014 fortsätter de svenska förberedelserna för att under första halvåret 2015
kunna ställa en ny nordisk stridsgrupp under
svensk ledning till EU:s förfogande.
FN:s fredsfrämjande är alla medlemsstaters
ansvar. FN:s trovärdighet och legitimitet vilar på
detta ansvar. Förutom FN:s egna insatser ger
FN:s säkerhetsråd uppdrag till internationella
och regionala organisationer att genomföra
fredsfrämjande insatser. Sveriges deltagande i

32

EU- och Natoinsatser och stöd till exempelvis
AU:s insatser är därför också ett stöd till FN.
Genom sitt åtagande i EU:s snabbinsatsförmåga under 2015 kan Sverige även bidra till
att stärka EU:s möjligheter att bistå FN, t.ex.
genom att bereda marken för en större
fredsfrämjande FN-insats eller att förstärka en
pågående FN-insats.
Sveriges deltagande i pågående Nato-ledda
insatser minskar i bredd och omfattning. Det är
viktigt att bevara förmågan att samverka med
Nato inför eventuella framtida insatser, till
exempel genom deltagande i övningsverksamhet
och utbyte av erfarenheter.
Sveriges fokus riktas också mot deltagande i
icke-väpnade stöd- och utbildningsinsatser, till
stöd för reform och utvecklingen av säkerhetssektorn i konflikt- och insatsområden (SSR),
med svensk militär expertis och personal.
Annan freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet
Vid sidan av den internationella krishanteringen
behöver Sverige använda sig av gränsöverskridande instrument för att kunna möta dagens
globala och komplexa utmaningar. Under 2014
kommer Sverige bidra till den internationella
freds- och säkerhetsfrämjande verksamheten
genom såväl politik- och idéutveckling som att
ge stöd till organisationer och institutioner som
verkar inom området. Sverige kommer framförallt att bedriva den idéutvecklande freds- och
säkerhetsfrämjande verksamheten inom ramen
för FN och EU. Regeringen anser det viktigt att
Sverige kan bidra till att utveckla de internationella organisationernas metoder för olika
typer av freds- och säkerhetsfrämjande samt
fredsbyggande insatser.
Sverige kommer att fortsätta att verka för en
ytterligare fördjupning och förstärkning av det
nordiska samarbetet på det utrikes-, säkerhetsoch försvarspolitiska området. I februari 2014
kommer Sverige att tillsammans med Finland
och Norge öva i samband med norsk
luftrumsövervakning över Island. Parallellt med
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pågående samarbete kring andra insater och
övningar pågår en diskussion mellan de nordiska
länderna om hur vi ytterligare kan förstärka
samarbetet, såväl på redan existerande
samarbetsområden som på nya områden.
Sverige har ett intresse av att utveckla
samarbetet inom EU:s Östliga partnerskap till
att även omfatta den bredare säkerhetspolitiska
dagordningen, liksom att fördjupa samarbetet
när det gäller EU:s gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik. Målsättningen för det fortsatta
samarbetet är att länderna gradvis omfattas av
framväxande EU-normer på det säkerhetspolitiska området, bland annat genom att delta i
EU:s civila och militära krishanteringsinsatser,
och reformera sina säkerhetssektorer.
Under 2014 avser Sverige fortsatt verka för att
EU ska anta en europeisk global strategi och
fortsatt bidra till att etablera ett europeiskt
fredsinstitut.
Det ligger i Sveriges och EU:s intresse att
regionala och subregionala organisationer, i
synnerhet i Afrika, tar ett större ansvar för fred
och säkerhet. Sverige avser under 2014 att arbeta
för att EU ska utveckla samarbetet med andra
regionala och subregionala organisationer för att
stärka deras institutionella, militära och civila
förmågor.
Sveriges fredsbyggandesatsning kommer att
fortgå både på landnivå, bland annat genom vårt
arbete för Liberia, och globalt. Det finns en
fortsatt stor efterfrågan på fredsbyggande och
statsbyggande insatser från de konfliktdrabbade
länderna själva. Värdefulla erfarenheter gjorda på
fältnivå som rör aktörer både inom och utom
FN-systemet,
såsom
Världsbanken
och
civilsamhället, bidrar till att utveckla det svenska
policytänkandet. Sverige ser att även aktörer som
inte har explicita fredsbyggande mandat kan ha
en viktig roll för fredsbyggande, såsom UNDP.
Som medlem i Fredsbyggandekommissionens
organisatoriska kommitté och som ordförande i
Fredsbyggandekommissionens
landspecifika
konfiguration för Liberia kommer Sverige att
fortsatt verka för att göra FN:s fredsbyggandearkitektur till ett effektivt och relevant
verktyg för att överbrygga glappet mellan akuta
krishanterings- och fredsbevarande insatser och
mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Sveriges arbete inom FN genomsyras av
främjandet av respekten för mänskliga rättigheter.
Sverige ska fortsatt arbeta aktivt inom
internationella fora för att stärka genomförandet
av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000)
och de efterföljande resolutionerna om kvinnor,
fred och säkerhet. Sverige har ett särskilt intresse
av, och ansvar för, att resolutionerna genomförs
nationellt och internationellt i all freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet och inom
humanitära insatser.
Frågan om digital säkerhet och frihet på nätet
fortsätter att utgöra en stor beståndsdel av den
internationella debatten, inte minst inom FN,
EU, Nato, OSSE och Europarådet. Sverige
kommer inom området för digital säkerhet att
fortsätta prioritera vikten av att säkerhet ses
tillsammans med frihet, folkrättens tillämplighet,
inklusive de mänskliga rättigheterna, samt
framhäva det breda säkerhetsbegreppet. Sverige
kommer verka för att EU:s cybersäkerhetsstrategi genom att befintliga verktyg nyttjas,
implementeras så att EU:s grundläggande värden
om demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatens
principer
också
befästs
i
tillämpningen av politiken för digital säkerhet.
Respekten för folkrätten, inklusive de
mänskliga rättigheterna, den internationella
humanitära rätten samt rättsstatens principer, är
av central betydelse i säkerhetspolitiken.
Sanktioner kan förväntas förbli ett ofta använt
instrument inom EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik och därmed fortsätta att
ställa höga krav på engagemang från regeringens
och behöriga myndigheters sida. Sverige
kommer att fortsätta att prioritera kvalitet och
rättssäkerhet i arbetet och att responsen på
utvecklingen i de aktuella länderna blir adekvat.
Sverige verkar inom EU och FN för att
förebygga och motverka terrorism genom att
aktivt bidra till genomförandet av EU:s och
FN:s strategier mot terrorism. Förebyggande
åtgärder mot terrorism och våldsam extremism,
inklusive demokratibyggande, är centrala delar av
Sveriges arbete mot terrorism. Sverige kommer
bl.a. inom ramen för EU fortsatt verka för
kapacitetshöjande insatser i särskilt utsatta
områden så som Afghanistan/Pakistan, Sahel,
Afrikas Horn och Jemen.
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Nedrustnings- och ickespridningsfrågor
Den övergripande målsättningen för svensk
nedrustnings- och icke-spridningspolitik är att
reducera, eliminera och förhindra spridning av
massförstörelsevapen och att reglera, kontrollera
och i vissa fall helt förbjuda konventionella
vapen. Området är en viktig del av svensk
utrikespolitik. Sverige ska, genom EU och
nationellt, delta aktivt i förhandlingar om
internationella avtal på området, verka för att
befintliga avtal genomförs och vid behov stärks
samt verka för att så många länder som möjligt
ansluter sig till avtalen. Sverige ska bidra till
genomförandet av EU:s strategi mot spridning
av massförstörelsevapen och delta aktivt i arbetet
för att främja EU:s förslag till uppförandekod
för rymden.
Sverige ska även fortsatt vara en aktiv medlem
av det internationella atomenergiorganet IAEA:s
styrelse, med fokus på de regionala
spridningsfrågorna rörande Iran, Nordkorea och
Syrien och värnande av IAEA:s uppdrag att
förhindra spridning av kärnvapen. Sverige ska i
IAEA även verka för multilaterala ansatser till
kärnbränslecykeln och stödja arbetet med att
inrätta kärnbränslebanken under IAEA:s
kontroll. Vidare ska Sverige ta aktiv del i det
förberedande arbetet inför toppmötet om
nukleärt säkerhetsskydd i Haag 2014.
Sverige ska, genom EU och nationellt, aktivt
delta i arbetet inför översynskonferensen för
icke-spridningsfördraget (NPT) 2015 och verka
för att handlingsplanen från översynskonferensen 2010 genomförs. Sverige ska också
stödja arbetet för en massförstörelsevapenfri zon
i Mellanöstern.
Sverige ska fortsatt bidra till ansträngningarna
att bryta dödläget i nedrustningskonferensen
(CD) och stödja eventuella förslag om
substantiellt arbete inom CD:s huvudfrågor,
särskilt vad gäller ett avtal om förbud mot
tillverkning av fissilt material för vapenändamål
(FMCT). Efter två aktiva år som samordnare av
det internationella arbetet för att främja
anslutningen till provstoppsavtalet CTBT
kommer Sverige även fortsättningsvis att verka
för ett stärkande av CTBT och för dess
ikraftträdande.
Inte minst mot bakgrund av konflikten i
Syrien ska Sverige ha beredskap att bidra till
hanteringen av möjliga insatser för att förhindra
spridning av kemiska vapen, inklusive genom
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FN och Organisationen för förbud mot kemiska
vapen, OPCW, samt för att stärka existerande
mekanismer.
Sverige ska delta aktivt i det multilaterala
arbetet för att främja och stärka de
internationella konventionerna, bland annat vid
översynskonferensen för Ottawa-konventionen
(förbud mot antipersonella landminor) 2014 och
statspartsmötena
för
konventionen
om
biologiska och toxiska vapen (BTWC), konventionen om kemiska vapen (CWC) respektive
konventionen om klusterammunition (CCM).
Sverige ska fortsatt verka för att FN:s
handlingsprogram liksom EU:s strategi för att
bekämpa illegal handel med små och lätta vapen
(SALW) genomförs.
Exportkontroll
Ett globalt bindande fördrag om handeln med
konventionella vapen (Arms Trade Treaty,
ATT) färdigförhandlades 2013 och öppnades
för undertecknande den 3 juni 2013. Sveriges
drivande roll i förhandlingarna av ATT uppmärksammades internationellt, och fokus
kommer nu att ligga på att bidra till dess
genomförande.
Vad gäller exportkontroll av krigsmateriel ska
Sverige fortsatt verka för gott informationsutbyte och transparens i EU-arbetet. Sverige ska
fortsatt delta aktivt i översynen av EU:s
gemensamma ståndpunkt om vapenexport som
sannolikt avslutas under 2013.
Direktivet om överföringar av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (ICT)
genomförs nu nationellt efter nödvändiga
ändringar i det svenska regelverket.
Riksdagen har genom utrikesutskottets
betänkande 2010/11:UU3 tillkännagivit för
regeringen som sin mening att regeringen ska
återkomma till riksdagen med förslag till ny
krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa
exportkontrollen gentemot icke-demokratiska
stater. Regeringen har tillsatt en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att lämna
förslag till en ny krigsmateriellagstiftning i syfte
att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater.
Sverige ska delta aktivt i den översyn av EU:s
exportkontrollsystem för produkter med dubbel
användning (PDA) som inleddes under 2011
och som fortsätter under 2013. Sverige ska också
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noggrant följa utvecklingen i de multilaterala
exportkontrollregimerna. Sverige ska förbli
aktivt i exportkontrollregimerna och i EUarbetet för att stärka exportkontrollen som ett
instrument mot spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av konventionella vapen.
Medlemskap i Internationella organisationer
och EU
EU:s gemensamma utrikes - och säkerhetspolitik,
GUSP

EU utgör det centrala forumet för svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Det utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU,
inklusive krishantering och fredsfrämjande
insatser, är under fortsatt stark tillväxt.
Regeringen verkar för att Sverige ska vara
pådrivande när det gäller utvecklingen av den
Europeiska Unionen som global aktör. Det är
angeläget att EU genom en bred och effektiv
utrikespolitik står väl rustat för att möta de
globala utmaningar som Europa och världen står
inför. Det är viktigt att EU:s gemensamma
utrikestjänst (EEAS) är effektiv. Därför
välkomnar Sverige det fortsatta arbetet med
EEAS översyn.
Sverige avser fortsätta att bidra till såväl den
konceptuella som operativa utvecklingen av
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Sveriges bidrag till GUSP-budgeten sker
främst via EU-avgiften (utgiftsområde 27
Avgiften till Europeiska unionen). Deltagandet i
insatser inom ramen för den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) sker i
huvudsak genom personalbidrag finansierade
under utgiftsområdena 5, 6 och 7.
FN

Förenta Nationerna utgör kärnan i den
internationella
rättsordningen
och
det
multilaterala samarbetet och är en hörnsten i
svensk utrikespolitik. FN åtnjuter en unik
politisk legitimitet när det gäller att hantera
akuta kriser och möta de långsiktiga globala
utmaningar som världen står inför.

Sverige har en stark röst i FN när det gäller
såväl policyskapande som genom direkta insatser
i fält och verkar för ett aktivt och konstruktivt
EU i FN. Sverige fortsätter även att aktivt delta i
reformprocesser för ett modernare och
effektivare FN för att på så sätt bidra till att
stärka det kollektiva säkerhetssystemet och göra
FN rustat för att ta sig an de globala
utmaningarna.
På freds- och säkerhetsområdet vill Sverige
bidra till en fungerande FN-struktur för åtgärder
genom olika konfliktfaser, från konfliktförebyggande till fredsfrämjande och fredsbyggande insatser, inklusive fungerande
fältlösningar för insatser i respektive fas. Sverige
kommer bland annat att bidra till en kommande
översyn i generalförsamlingen av FN:s politiska
missioners roll och utveckling, och fortsatt
aktivt sträva efter konsensusöverenskommelser i
generalförsamlingen om nödvändiga reformer av
FN:s fredsfrämjande verksamhet. Sverige
kommer också fortsätta att stödja FN i att
utveckla sin förmåga att mobilisera civila
kapaciteter för att möta behov i konfliktländer
och fredsfrämjande insatser, bland annat genom
att aktivt delta i Capmatch, FN:s webbaserade
forum för matchning mellan civila resurser och
behov i konflikt- och postkonfliktländer, och
bidra till vidare utveckling av systemet.
Med utgångspunkt i erfarenheterna från
medlemskapet i fredsbyggandekommissionens
organisatoriska kommitté och som ordförande i
PBC:s landspecifika konfiguration för Liberia
kommer Sverige att fortsätta bidra till
utvecklingen av FN:s fredsbyggandearkitektur,
inte minst gällande Fredsbyggandekommissionens roll.
Sverige har en lång tradition av att bidra till
FN:s fredsfrämjande insatser, med såväl militära
förband och enskilda insatser, som med civila
bidrag. Med början i 2013 och under det
kommande budgetåret kommer Sverige att
lämna ett förbandsbidrag till FN, till
stabiliseringsinsatsen MINUSMA i Mali.
Samtidigt fortsätter Sverige att sekundera
militärobservatörer, stabsofficerare, poliser och
kriminalvårdare till en rad FN-insatser. Sverige
har också beredskap att sekundera annan civil
personal till FN:s fredsfrämjande eller politiska
missioner.
Sverige kommer även fortsatt att betona
effektiv användning av FN:s resurser samt frågor
om
resultatstyrning,
ansvarsutkrävande,
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transparens, revision och granskning. Vidare
strävar Sverige efter att öka antalet svenskar på
höga tjänster i FN-sekretariatet, FN-missioner
och FN:s fonder och program, inte minst mot
bakgrund av de omfattande svenska samlade
bidragen till FN.
OSSE

OSSE är med sin breda medlemskrets världens
största regionala säkerhetsorganisation och ett
viktigt forum för svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. Europeisk säkerhet behandlas
inom OSSE där det breda säkerhetsbegreppet,
efterlevandet av gjorda åtaganden och den
transatlantiska länken är centrala beståndsdelar.
Sverige
stödjer
det ukrainska
OSSEordförandeskapet 2013 och det inkommande
schweiziska ordförandeskapet 2014.
Sverige kommer under 2014 aktivt verka för
att arbetet med OSSE:s framtidsagenda
”Helsinki+40” respekterar OSSE:s åtaganden
och principer. Sverige kommer dessutom att
fortsätta verka för att EU:s övergripande
prioriteringar inom OSSE tas vidare och
implementeras. Det inkluderar en effektiv
rustningskontrollregim, stärkt förmåga inom
konflikthanteringsområdet och en lösning på de
s.k. utdragna konflikterna.
I arbetet mot
transnationella hot är särskilt frågan om digital
säkerhet prioriterad. Sverige kommer även att
värna landvinningarna inom OSSE:s så kallade
mänskliga dimension. Bättre genomförande av
rekommendationer från OSSE:s valobservationer bör vara en ambition. Stödet till OSSE:s
institutioner, kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR),
högkommissarien för frågor om nationella
minoriteter (HCNM), medierepresentanten
(RFOM) ges fortsatt hög prioritet.
Sverige kommer likaså att fortsätta stödja
OSSE:s operativa fältnärvaro genom de olika
fältkontoren. Mandaten för OSSE:s olika
fältmissioner ska även framgent formuleras
utifrån situationen i varje enskilt land. OSSE:s
verksamhet i bland annat Centralasien och södra
Kaukasien samt utvecklingen av organisationens
polisverksamhet ställer krav på svensk
medverkan och resurser. Sverige fortsätter att
bidra med personal till OSSE:s institutioner,
sekretariat och fältmissioner och att ge stöd till
extrabudgetär projektverksamhet som stödjer
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OSSE:s arbete med demokrati, mänskliga
rättigheter och konfliktförebyggande.
Europarådet

Europarådet är en del av den bredare europeiska
säkerhetsarkitekturen. Organisationen, som i
realiteten är den enda paneuropeiska, bedriver ett
värdefullt arbete för att främja respekten för
mänskliga rättigheter, demokrati och respekt för
rättsstatens principer. Organisationen består av
47 medlemsländer. Europarådets struktur gör att
organisationen har breda kontaktytor i Sverige
med flera departement, myndigheter och det
civila samhället. Sverige prioriterar Europarådets
kärnområden, varvid Europakonventionen om
de mänskliga rättigheterna och dess tillämpning
genom främst Europa-domstolen är särskilt
angelägen. Sverige fäster stor vikt vid
kommissarien för mänskliga rättigheters arbete.
Sverige verkar aktivt för att Lissabonfördraget
omsätts i EU:s arbetssätt inom Europarådet. En
stark EU-röst stärker såväl EU som
Europarådet. EU:s förestående anslutning till
den Europeiska konventionen för de mänskliga
rättigheterna kommer att få stor betydelse.
Europarådet genomgår för närvarande en
reformprocess syftande till att inrikta arbetet i
högre grad på kärnområdena samt att göra
organisationen mer effektiv och öppen.
Reformer i den överbelastade Europadomstolen
har intensifierats. Samordning inom det
europeiska samarbetet är av stor vikt särskilt
med EU, som finansierar en stor del av
fältverksamheten, samt med OSSE och FN.
Sverige fortsätter att verka för ökad fokusering
av Europarådets verksamhet i linje med
generalsekreterarens
initiativ,
samt
en
modernisering av Europarådets organisation och
arbetsmetoder. Ambitionen är att reformarbetet
ska vara avslutat i och med att nuvarande
generalsekreterarens mandat löper ut år 2014.
Partnerskapet med Nato

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.
Grunden för Sveriges partnerskap med Nato är
medlemskap i Partnerskap för Fred (PfF) och
det Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR).
Sverige avser fortsätta sitt aktiva och nära
samarbete med Nato, inom ramen för
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Partnerskap för Fred samt inom ramen för
Natos
nya
partnerskapspolicy.
Sveriges
samverkan med Nato är ett viktigt medel för att
bidra till internationell fred och säkerhet.
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att
bevara förmågan till samverkan med Nato när
existerande krishanteringsinsatser minskar i
omfattning och gradvis fasas ut. Mot denna
bakgrund har Sverige anmält intresse att bidra till
reservstyrkeregistret inom ramen för Natos
snabbinsatsstyrka (NRF), vilket ger möjlighet
att upprätthålla förmågan till samverkan med
Nato. Sverige har ett särskilt intresse av att
upprätthålla samarbetet med Nato för att främja
det nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbetet. Detta förutsätter
en god dialog och samarbete med Nato i närområdet.
Sverige
kommer
också
att
kontinuerligt verka för att utveckla dialogen och
samarbetet mellan EU och Nato.
OECD

Sverige ska fortsatt utnyttja och bidra till
OECD:s mervärde som multilateral organisation
för att utveckla och föra ut gemensamma
standarder och regler såväl nationellt som
internationellt. Sverige stödjer kunskapsutbyte
och utvecklande av välfungerande lösningar på
de politikområden som täcks av organisationens
mandat. Sverige ska även utnyttja de möjligheter
som finns i OECD för att få information om
och påverka arbetet i G20, liksom delta i övrig
dialog med tillväxtekonomier som Brasilien,
Ryssland, Indien, Indonesien, Sydafrika och
Kina. De sakfrågor som ska prioriteras i OECDarbetet är analys och insatser kring den globala
ekonomiska krisen och dess konsekvenser,
arbetet mot protektionism och ett starkt
multilateralt handelssystem, öppnare flöden av
internationella investeringar, samt arbete för god
förvaltning och mot korruption. Sverige ska
aktivt stödja OECD:s multidisciplinära arbete
med samstämmighet för utveckling (PCD).
Likaså ska utvecklings- och biståndspolitik,
miljö, OECD:s relationer med omvärlden,
inklusive MENA-regionen och Sydostasien, ges
hög prioritet. Det fortsatta arbetet kring grön
tillväxt och om den digitala ekonomin följs noga,
liksom arbetet med kvalitetsutveckling inom
välfärd och hälsa. IEA:s arbete är fortsatt
prioriterat. Organisationens arbete med att ta

fram underlag för tillväxtfrämjande strukturella
reformer är av särskild betydelse. Vidare ska
Sverige aktivt delta i OECD:s arbete med att
motverka skattebaserosion och flyttning av
vinster, Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS).
Forskning om säkerhetspolitik, nedrustning
och icke-spridning
Forskning, utredningar och andra insatser
rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning är av stor vikt och stärker regeringens
möjligheter att utforma och ta ställning till olika
handlingsalternativ. Verksamheten bidrar också
till att stimulera den allmänna debatten kring
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
Regeringen
har
identifierat
följande
prioriterade områden för den säkerhetspolitiska
forskningen:
–

finansiering av Utrikespolitiska institutets
(UI) särskilda forskningsprogram, analys
och policyutveckling av EU:s utrikes- och
säkerhetspolitik;

–

konfliktförebyggande, fredsbyggande och
krishantering;

–

fördjupad transatlantisk relation;

–

geopolitiska tyngdpunktsförskjutningar;

–

Arktis/Nordområdena;

–

närområdesrelaterade
frågor;

–

rustningskontrollregimer;

–

digital säkerhet och nätfrihet samt andra
transnationella hot och utmaningar.

säkerhetspolitiska

UI fortsätter att spela en viktig roll för att öka
kunskapen om och främja intresset för
internationella frågor samt för att föra forskning
och debatt kring utrikespolitiska och
internationella frågor framåt. Regeringen
bedömer därför att UI:s policyskapande roll bör
stärkas samt samverkan med internationella
tankesmedjor intensifieras.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska
fortsatt stödja regeringens arbete i nedrustningsoch icke-spridningsfrågor inom ramen för det
nukleära icke-spridningsfördraget (NPT) och
internationella atomenergiorganet (IAEA). FOI
ska även driva det nationella datacentret i
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enlighet med Sveriges åtaganden enligt
provstoppsavtalet (CTBT) och bistå med
expertstöd på områdena biologiska och kemiska
vapen samt rymd- och missilfrågor.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) spelar också en betydelsefull roll
genom sin forskning, sina publikationer och sin
utåtriktade verksamhet. Detta gäller inte minst
frågor om nedrustning och icke-spridning, men
även andra aktuella frågor på det utrikes- och
säkerhetspolitiska området.
Nordiskt samarbete
Den nordiska välfärdsmodellen bygger på
gemensamma värderingar som demokrati,
mänskliga rättigheter, öppenhet och inkludering,
tolerans, tillit och jämlikhet. En målsättning för
det nordiska samarbetet är att alla medborgare
ska ha lika tillgång till den välfärd länderna
erbjuder sina egna medborgare.
Sverige har som ordförande i Nordiska
ministerrådet 2013 valt att fokusera på de
framtidsutmaningar som möter den nordiska
välfärdsmodellen. Det svenska ordförandeskapsprogrammet ”Den nordiska modellen i en
ny tid” lyfter särskilt fram våra demografiska
utmaningar – allt färre ska försörja allt fler –
kampen mot utanförskap och arbetslöshet, inte
minst bland unga, samt frågan om hur vi ska öka
konkurrenskraften samtidigt som vi skapar ett
hållbart samhälle. Dessa frågeställningar
fortsätter att vara centrala teman i det nordiska
samarbetet också under 2014 och framåt.
Sverige fortsätter att aktivt arbeta för att
effektivisera, stärka och modernisera det
nordiska samarbetet inom ramen för Nordiska
ministerrådet. Målet är att det nordiska
samarbetet i högre grad ska bli ett användbart
politiskt instrument för de nordiska regeringarna
och bättre avspegla ländernas aktuella politiska
prioriteringar. Sverige arbetar också för att bättre
synliggöra den gemensamma och omfattande
verksamhet som bedrivs inom ramen för
Nordiska ministerrådet.
Som ett led i detta arbete har Sverige under
2013 tagit initiativ till en serie informella
diskussionsmöten
mellan
de
nordiska
samarbetsministrarna. Under dessa så kallade
visionsdiskussioner har ministrarna lyft blicken
från de dagsaktuella frågorna och diskuterat hur
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Nordiska ministerrådets verksamhet bör
utvecklas på längre sikt. Resultatet av dessa
diskussioner ska leda till förslag på nya
prioriteringar och reformer redan under 2014.
Vidare har Nordiska ministerrådets sekretariat
fått i uppdrag av samarbetsministrarna att
genomföra en bred effektivitetsöversyn av
organisationen. Resultaten av denna översyn ska
ligga till grund för reformförslag 2014.
Parallellt pågår också en översyn av det
nordiska gränshinderarbetet. För Sverige har
gränshindersfrågorna högsta prioritet. Visionen
är ett gränslöst Norden där människor och
företag fritt ska kunna röra sig och verka över
landgränserna. Översynen av gränshinderarbetet
ska resultera i en rad organisatoriska reformer
under 2014 med mål att göra detta arbete mer
effektivt.
En liknande grundlig översyn görs även av
den verksamhet som Nordiska ministerrådet
bedriver utanför Norden – den så kallade
närområdespolitiken. Även här är målet att
verksamheten ska effektiviseras och bättre
anpassas till dagens och morgondagens politiska
prioriteringar.
De nordiska regeringarna beslutade under
2012 att minska Nordiska ministerrådets budget
med 5 procent under 2014 och med upp till
ytterligare 5 procent under 2015–2016. Beslutet
har bidragit till att stimulera diskussionerna om
vilka frågor som ska prioriteras och hur det
nordiska
samarbetet
kan
effektiviseras.
Budgetfrågorna har stått högt på dagordningen
under 2013 och kommer att fortsatt göra det
under 2014. Sverige kommer att verka för att nå
ytterligare effektivisering av verksamheten.
Island övertar ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2014. För närvarande pågår
planering och förberedelser inför detta. Det
isländska ordförandeskapsprogrammet presenteras vid Nordiska rådets session i Oslo hösten
2013. Samtidigt presenteras de nya nordiska
satsningar som Island i egenskap av
inkommande ordförandeland initierat inom
ramen för prioriteringsbudgeten.
Sverige kommer att fortsätta verka för ett
fördjupat nordiskt samarbete också på det
utrikes- och säkerhetspolitiska området. Under
2013 leder Sverige det informella utrikespolitiska
samarbetet i den nordiska kretsen. Under 2013
har Sverige även samordningsansvar för det
nordisk-baltiska samarbetet. Sverige har som
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ambition att verka för ett fördjupat samarbete
och fokuserar på det östliga partnerskapet,
Ryssland samt energifrågor.
Sverige kommer vidare att verka för att
ytterligare stärka det bilaterala samarbetet med
de nordisk och baltiska länderna samt
multilateralt inte minst i EU- och FNsammanhang.
Konsulär verksamhet
Det författningsstyrda konsulära biståndet är en
kärnverksamhet
för
utrikesförvaltningen.
Verksamhetens mål är att bl.a. snabbt och
effektivt bistå svenska medborgare samt i vissa
fall utländska medborgare fast bosatta i Sverige
som råkar i nöd vid vistelse utomlands.
Beredskap måste även finnas för att hantera
större konsulära kriser och katastrofer
utomlands som drabbar svenska medborgare och
den personkrets som framgår i lag (2010:813)
om konsulära katastrofinsatser. Lagen fastslår
statens ansvar vid konsulära kriser och
katastrofer utomlands. I detta ingår nära
samarbete med svenska myndigheter.
Sverigefrämjande i utlandet
Sverigefrämjandet, som inkluderar Sverigeinformationen, handels- och investeringsfrämjandet och Sverigeprofilering till stöd för
främjandet, tillhör utrikesförvaltningens huvuduppgifter. Det allmänna Sverigeinformationsarbetet ska verka för att synliggöra Sverige, de
värden landet står för och de möjligheter det
erbjuder. I en värld med stora utmaningar ska
Sveriges fria och öppna samhälle vara och
uppfattas som ett drivhus för innovation och
samskapande. Målet med Sverigeinformationen
och arbetet med Sverigebilden är att bidra till
ökad kunskap, intresse och förtroende för
Sverige i utlandet och därmed bidra till ökad
tillväxt och sysselsättning. En fortsatt viktig del
inom Sverigeinformationen är programläggning
för och stöd till besökande utländsk media i
Sverige. Se även under utgiftsområde 24
Näringsliv, Utrikeshandel, Handels- och
investeringsfrämjande.
Genom Svenska institutets strategiska
kommunikation och relationsskapande verksamhet ska kännedomen om och förtroendet för

Sverige öka, internationella nätverk etableras och
en positiv miljö skapas för förverkligande av
svenska
internationella
målsättningar.
Tillsammans med de svenska utlandsmyndigheterna och övriga berörda organisationer skapar Svenska institutet kontakter och
förtroenden mellan utländska och svenska
företrädare för samhällsliv, näringsliv, kultur och
forskning. Institutets uppdrag spänner över
utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete, näringslivsfrämjande samt utbildningspolitik och berör sektorer som kultur och
samhälle, utbildning och forskning, näringsliv
och innovation samt demokrati och global
utveckling.
Under 2014 kommer Svenska institutet i
samverkan med svenska utlandsmyndigheter att
genomföra aktiviteter, såväl basverksamhet som
riktade insatser, i syfte att främja svenska
intressen i omvärlden, öka kunskapen om
Sverige i utlandet och utbytet med andra länder.
Ett speciellt fokus kommer att läggas på
aktiviteter inom de fyra svenska profilområden
som identifierats i Sverigebildsstrategin,
Kreativitet,
Innovation,
Hållbarhet
och
Samhälle. Dessa profilområden kommer även att
vara de gemensamma kommunikativa nämnarna
hos de svenska främjandeaktörerna som verkar i
utlandet inom Nämnden för Sverigefrämjandet i
utlandet. Resultaten av förstärkta informationsinsatser avseende handel, ekonomi och näringsliv
som Svenska institutet i enlighet med uppdrag
genomfört 2013, ska komplettera och fördjupa
aktiviteterna inom Sverigebildsarbetet. Den
särskilda satsningen på de kulturella och kreativa
näringarna genom den så kallade främjarkalendern kommer att fortgå med fokus på de
områden som bedöms ha särskilt stor
exportpotential inkluderande musik, film,
marknadskommunikation, den digitala spelbranschen, mode/design och litteratur. Detta
innebär bland annat en fortsatt utdelning av
Regeringens musikexportpris samt särskilda
främjandeaktiviteter
i
utlandet
utifrån
”SymbioCreate”-plattformen som Svenska
institutet fick i uppdrag att ta fram 2013 och vars
syfte är att främja export inom de kulturella och
kreativa näringarna. Sverigefrämjandet i utlandet
kommer under 2014 att ytterligare fokuseras i en
strategisk årsplanering för utlandsmyndigheternas främjandeaktiviteter som grundar sig på
främjarkalendern,
prioriteringarna
inom
offentlig diplomati och på Nämnden för
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Sverigefrämjande i utlandets strategi för arbetet
med Sverigebilden i utlandet.
Svenska institutets långsiktiga arbete inom
talangmobilitet kommer att vara fortsatt
prioriterat, med ett särskilt fokus på att
ytterligare fördjupa de synergier som institutets
många uppdrag inom talangattraktion genererar.
Exempelvis fortsätter arbetet med att attrahera
välutbildade personer till Sverige, både till högre
studier, forskning och arbete under 2014 (med
finansiering från utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning). Marknadsföringen av
svensk högre utbildning syftar till att stärka
omvärldens bild av Sverige som studiedestination samt locka forskare och nyckelkompetens till Sverige. Regeringens satsning
”Global Swede” som syftar till att
uppmärksamma särskilt framstående utländska
studenter från länder utanför EU/EES i Sverige
inom innovation och entreprenörskap har fått
ett allt större genomslag i den akademiska
världen och kommer att fortsätta även under
2014.
Samarbete inom Östersjöregionen
Insatserna inom Östersjösamarbetet kommer
fortsatt att arbeta för förbättrade relationer och
samarbeten i Östersjöregionen. Vidare är
målsättningen att svenska aktörer från civilsamhälle, myndigheter, näringsliv och akademi
ska utöka sitt deltagande i Östersjösamarbetet
inom de prioriterade områdena samt att
verksamheten ska bistå och komplettera
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, med syftet att utveckla regionens
hållbarhet och globala konkurrenskraft.
Barentsrådets arbete med att åtgärda
miljömässigt förorenade områden i nordvästra
Ryssland, s.k. hot spots, liksom arbetet med en
klimataktionsplan för regionen kommer
fortsätta. Det norska ordförandeskapet i
Barentsrådet under 2012 har också inlett arbetet
med
en
uppföljning
till
den
s.k.
Kirkenesdeklarationen från 1993 (Kirkenes I),
som ligger till grund för Barentssamarbetet.
Denna uppföljning (Kirkenes II) avses bli en
komplettering till Kirkenes I, med fokus på nya
samarbetsområden, bl.a. på råvarufrågor, som
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prioriterades under det svenska ordförandeskapet. Kirkenes II, som antogs på
statsministernivå i samband med Barentsrådets
20-årsjubileum i juni 2013, ska vara vägledande
för det fortsatta Barentssamarbetet.
Under 2014 är Finland ordförande både i
Barentsrådet samt i Östersjöstaternas råd (CBSS
– Council of Baltic Sea States), arbetet inom
råden förutses fortsätta som planerat.
Samarbetet inom ramen för Östersjöstaternas
råd kommer ytterligare projektinriktas. Rådets
sekretariat spelar också en viktig roll i
genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.
På svenskt initiativ förhandlades en mer
framtidsinriktad strategisk ministerdeklaration
om Arktiska rådets arbete under den kommande
tvåårsperioden som antogs vid det avslutande
ministermötet i Kiruna i maj 2013. Sverige verkar
fortsatt för att Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde. Aktiviteter och
samarbeten i Arktis ska utövas i enlighet med
folkrätten, inklusive FN:s havsrättskonvention
samt övriga relevanta internationella överenskommelser. Arktiska rådet har en tydlig politisk
roll i alla de frågor som rör Arktis. En prioritet
inom Arktiska rådet är fortsatt miljöarbetet, där
Sverige arbetar för en internationell överenskommelse om minskade sotutstläpp.
Verksamhet i Ryssland

Kommande års insatser i Ryssland avses att
främst genomföras genom en ny resultatstrategi
som planeras gälla för åren 2014–2016.
Verksamheten i Ryssland inriktas mot
demokrati, mänskliga rättigheter och miljö. Det
övergripande målet med verksamheten i
Ryssland är att bidra till demokratisk utveckling
i det ryska samhället samt till ökad respekt för
mänskliga rättigheter och minskad miljöpåverkan. Tydligt ägarskap hos ryska partners
och gemensamt ansvarstagande är centralt, vilket
även gäller dialog och samordning med andra
givare. Miljöinsatserna ska även fortsättningsvis
inriktas på projekt med direkt påverkan på vår
gemensamma miljö i Östersjön. Även insatser
för ökad hushållning med energiresurser och
minskad klimatpåverkan är en viktig del i
miljöarbetet, som i stor utsträckning ska
fortsätta bedrivas i nära samarbete med
internationella finansiella institutioner.
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2.6

Budgetförslag

Tabell 2.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1
Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor

2.6.1

1:1 Avgifter till internationella
organisationer

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 445 097

1 445 097

1 445 097

1 445 097

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-1 375

-1 543

-1 543

-1 543

1 428 722

1 428 554

1 428 554

1 428 554

Förändring till följd av:
Tabell 2.4 Anslagsutveckling 1:1 Avgifter till internationella
organisationer

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

2012

Utfall

983 764

2013

Anslag

1 445 097

2014

Förslag

1 428 722

2015

Beräknat

1 428 554

2016

Beräknat

1 428 554

2017

Beräknat

1 428 554

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

464 138

Övrigt

1 258 886

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för avgifterna
avseende Sveriges medlemskap i internationella
organisationer, främst Förenta nationerna (FN),
Europarådet, Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), Nordiska
ministerrådet
och
Organisationen
för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
Kompletterande information: Belastningen på
anslaget påverkas såväl av valutafluktuationer
som av antalet freds- och säkerhetsfrämjande
insatser.
Regeringens överväganden

Stödet till de organisationer Sverige är medlem i
är centralt i svensk utrikespolitik. Anslaget
minskas med 18 000 000 kronor som en följd av
minskat uttag för medlemskapet i Nordiska
ministerrådet. Anslaget minskas också med
1 500 000 kronor samtidigt som anslaget 1:8
Bidrag till Utrikespolitiska institutet ökas med
samma belopp. Anslaget ökas med 125 000
kronor för delfinansiering av bidraget till
sekretariatet för Baltic 21. Anslaget 1:7
Internationellt
miljösamarbete
under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
minskas med samma belopp.
Regeringen föreslår att 1 428 722 000 kronor
anvisas för anslaget 2014.

2.6.2

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet

Tabell 2.6 Anslagsutveckling 1:2 Freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

131 898

2013

Anslag

143 954

2014

Förslag

157 842

2015

Beräknat

159 451

2

2016

Beräknat

162 446

3

2017

Beräknat

165 269

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 747
140 491

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 157 841 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 158 709 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 158 710 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att främja
fred och säkerhet, förebygga konflikter,
genomföra
sanktioner
och
humanitär
verksamhet samt främja respekten för folkrätten
och de mänskliga rättigheterna. Det får ske
genom stöd till projekt, seminarier, konferenser,
utbildnings- och forskningsinsatser och andra
särskilda insatser, samt som statsbidrag till
mellanstatliga eller enskilda organisationer och
institutioner.
Anslaget får även användas för utgifter för att
ställa svensk personal till förfogande för
fredsfrämjande-,
säkerhetsfrämjandeoch
konfliktförebyggande verksamhet inom ramen
för Förenta nationerna (FN), Europeiska
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unionen (EU), Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), Nato/PFF eller
andra mellanstatliga eller enskilda organisationer.

2.6.3

Tabell 2.8 Anslagsutveckling 1:3 Nordiskt samarbete
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anslaget ökas med 11 406 000 kronor för stöd
genom
Folke
Bernadotteakademin
tll
information
om
säkerhetspolitik
och
fredsfrämjande utveckling. Anslaget 1:6
Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
minskas med samma belopp. Därmed genomförs
förslag från Statskontoret att minska antalet
anslagsposter som Folke Bernadotteakademin
förfogar över under utgiftsområdet. Av detta
belopp får högst 1 300 000 kronor användas för
förvaltningutgifter.
Regeringen föreslår att 157 842 000 kronor
anvisas för anslaget 2014.
Tabell 2.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

143 954

143 954

143 954

143 954

4 230

6 187

8 796

889

904

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

2012

Utfall

15 066

2013

Anslag

18 995

2014

Förslag

13 595

2015

Beräknat

13 595

2016

Beräknat

13 595

2017

Beräknat

13 595

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

929
18 538

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för nordiskt
bilateralt och multilateralt samarbete. Anslaget
får också användas för utgifter för statsbidrag till
Svenska Föreningen Norden.
Anslaget får även användas för utgifter för
insatser för att främja samarbetsprojekt i
Norden, särskilt projekt med specifikt
gränsregional prägel samt till samarbetsprojekt
företrädesvis i närområdet.
Regeringens överväganden

2 734

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1:3 Nordiskt samarbete

11 355

11 471

11 622

11 824

-201

-203

-206

-209

157 842

159 451

162 446

165 269

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskar med 400 000 kronor som avser
verksamhet av förvaltningskaraktär samtidigt
som anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse ökar med samma
belopp.
Regeringen föreslår att 13 595 000 kronor
anvisas för anslaget 2014.
Tabell 2.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:3
Nordiskt samarbete
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

18 995

18 995

18 995

18 995

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-400

-400

-400

-400

13 595

13 595

13 595

13 595

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2.6.4

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda
utomlands samt diverse kostnader
för rättsväsendet

Tabell 2.10 Anslagsutveckling 1:4 Ekonomiskt bistånd till
enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
Tusental kronor

2012

Utfall

1 957

2013

Anslag

3 826

2014

Förslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 869

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 3 826 000 kronor anvisas
för anslaget 2014.
Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet
Tusental kronor

3 734

3 826

Anvisat 2013

1

2015

Beräknat

3 826

Förändring till följd av:

2016

Beräknat

3 826

Beslut

2017

Beräknat

3 826

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

2014

2015

2016

2017

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter:
–

enligt lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd

–

för konsulära insatser vid en kris eller en
katastrof utomlands enligt lagen (2010:813)
om konsulära katastrofinsatser eller
liknande händelser

–
–

för höjd beredskap och initiala åtgärder vid
en konsulär kris

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2.6.5

Tabell 2.12 Anslagsutveckling 1:5 Inspektionen för
strategiska produkter
Tusental kronor

för insatser för bortförda och kvarhållna
barn i utlandet samt utgifter för resor och
andra utgifter som har till syfte att främja
rätten till umgänge mellan barn och
föräldrar

–

i
samband
med
rättegång
inför
internationell domstol eller liknande organ
där svenska staten är part eller deltar på
annat liknande sätt

–

för särskilda informationsinsatser riktade
till utlandsresenärer

–

för ersättning enligt sjöförklaringskungörelsen (1967:294) till person som
enligt sjölagen (1994:1009) tillsammans
med svensk utlandsmyndighet deltar vid
sjöförklaring och enligt sjöförklaringskungörelsen till annan än befälhavaren och
medlem av besättningen för inställelse till
förhör vid sjöförklaring inför svensk
utlandsmyndighet.

1:5 Inspektionen för strategiska
produkter

2012

Utfall

29 424

2013

Anslag

29 458

2014

Förslag

30 130

2015

Beräknat

30 515

2

2016

Beräknat

29 214

3

2017

Beräknat

29 852

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

737
29 469

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 30 129 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 28 379 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 28 380 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Inspektionen för
strategiska produkters (ISP) förvaltningsutgifter.
Kompletterande
information:
ISP
är
förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och
lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
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dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd, om inte någon annan myndighet har
detta till uppgift. Inspektionen är därtill nationell
myndighet med de uppgifter som följer av lagen
(1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska
vapen och förordningen (1997:121) om
inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
Inspektionen ska också fullgöra de uppgifter
som myndigheten tilldelas enligt sådana
förordningar om ekonomiska sanktioner som
beslutas av Europeiska gemenskapen, enligt
beslut som regeringen meddelar med anledning
av sådana förordningar eller enligt föreskrifter
som regeringen beslutar med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner.
Inspektionen prövar även frågor om tillstånd
enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 258/2012 och utför de uppgifter som
följer därmed.
Regeringens överväganden

Vissa delar av inspektionens verksamhetskostnader ska inte täckas av avgifter. Det gäller
internationell verksamhet som inte är kopplad
till tillstånds- och tillsynsarbetet, inklusive
exportkontrollstöd utomlands, samt den
verksamhet som inspektionen bedriver som
behörig myndighet för genomförandet av vissa
internationella sanktioner.
Regeringen föreslår att 30 130 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.

Tabell 2.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

29 458

29 458

29 458

29 458

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

712

1 098

Beslut

1 600

2 278

-1 803

-1 842

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

-40

-41

-41

-42

30 130

30 515

29 214

29 852

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.6

1:6 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och
icke-spridning

Tabell 2.14 Anslagsutveckling 1:6 Forskning, utredningar
och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning
och icke-spridning
Tusental kronor

1

2012

Utfall

54 379

2013

Anslag

56 326

2014

Förslag

44 999

2015

Beräknat

44 999

2016

Beräknat

45 849

2017

Beräknat

45 849

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

549
56 791

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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2.6.7

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för forskning,
utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning,
däribland relevant verksamhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och
Utrikespolitiska institutet (UI) och statsbidrag
till projekt som svenska och utländska
organisationer och institut genomför på
området. Anslaget får även användas för utgifter
till stöd för projekt som uppmärksammar Raoul
Wallenbergs minne och gärning.

1:7 Bidrag till Stockholms
internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

Tabell 2.16 Anslagsutveckling 1:7 Bidrag till Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)'
Tusental kronor

2012

Utfall

24 094

2013

Anslag

24 397

2014

Förslag

24 431

2015

Beräknat

24 431

2016

Beräknat

24 431

2017

Beräknat

24 431

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
24 397

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 44 999 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.
Tabell 2.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

56 326

56 326

56 326

56 326

850

850

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

-11 406

-11 406

-11 406

-11 406

79

79

79

79

44 999

44 999

45 849

45 849

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för vetenskaplig forskning i
konfliktfrågor
samt
frågor
rörande
internationellt samarbete för fred och säkerhet.
Regeringens överväganden

SIPRI bör fortsätta sina ansträngningar att söka
extern finansiering på alla forskningsområden.
Regeringen föreslår att 24 431 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.
Tabell 2.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

24 397

24 397

24 397

24 397

34

34

34

34

24 431

24 431

24 431

24 431

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2.6.8

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska
institutet

2.6.9

1:9 Svenska institutet

Tabell 2.20 Anslagsutveckling 1:9 Svenska institutet
Tabell 2.18 Anslagsutveckling 1:8 Bidrag till
Utrikespolitiska institutet

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

13 997

2013

Anslag

14 173

2014

Förslag

15 693

2015

Beräknat

15 693

2016

Beräknat

15 693

2017

Beräknat

15 693

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
14 173

2012

Utfall

96 190

2013

Anslag

94 584

2014

Förslag

95 659

2015

Beräknat

96 905

2

2016

Beräknat

98 559

3

2017

Beräknat

100 735

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

538
92 833

1

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 95 659 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 95 659 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 95 659 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Utrikespolitiska institutet.

Anslaget får användas för Svenska institutets
förvaltningsutgifter.
Anslaget används även för Svenska institutets
Sverigefrämjande uppgifter.

Regeringens överväganden

Anslaget ökas med 1 500 000 kronor för ökad
samverkan med internationella tankesmedjor
och forskningsinstitut. Finansiering sker genom
att anslaget 1:1 Avgifter till internationella
organisationer minskas med samma belopp.
Regeringen föreslår att 15 693 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 95 659 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.
Tabell 2.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Svenska institutet
Tusental kronor

Tabell 2.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet

Anvisat 2013 1

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

14 173

14 173

14 173

14 173

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Beslut

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

1 500

1 500

1 500

1 500

20

20

20

20

15 693

15 693

15 693

15 693

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2015

2016

2017

94 584

94 584

94 584

2 246

3 507

5 182

7 384

-1 037

-1 051

-1 068

-1 092

-134

-136

-138

-141

95 659

96 905

98 559

100 735

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
Överföring
till/från andra
anslag

2014

94 584

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Aanslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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2.6.10 1:10 Information om Sverige i
utlandet

2.6.11 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen

Tabell 2.22 Anslagsutveckling 1:10 Information om Sverige
i utlandet

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

13 794

2013

Anslag

14 475

2014

Förslag

2015
2016
2017

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

634

2012

Utfall

185 361

2013

Anslag

188 715

14 475

2014

Förslag

188 715

Beräknat

14 475

2015

Beräknat

188 715

Beräknat

14 475

2016

Beräknat

188 715

Beräknat

14 475

2017

Beräknat

188 715

14 127

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 355
184 175

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
information om Sverige i utlandet samt för det
allmänna Sverigefrämjandet.

Anslaget får användas för utgifter för samarbete,
samverkan och integration inom Östersjöregionen. Anslaget får även användas för utgifter
för insatser i Ryssland avseende miljö samt
mänskliga rättigheter och demokrati, Svenska
institutets Östersjösamarbete samt insatser inom
ramen för Östersjöstaternas råd, Nordliga
dimensionen, Arktiska rådet och Barentsrådet.
Högst 22 600 000 kronor får användas för
Svenska institutets förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 14 475 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Information om Sverige i utlandet
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

14 475

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

1

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 159 500 000 kronor
2015–2017.

Skälen för regeringens förslag: Sida, Svenska
institutet och Regeringskansliet behöver besluta
om bidrag i form av fleråriga stipendier,
långsiktiga insatser på miljöområdet samt
insatser inom mänskliga rättigheter och
demokrati. Regeringen bör därför bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 159 500 000 kronor
2015–2017.
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Tabell 2.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

158 500

67 500

20 000

Ingående åtaganden

88 822

63 641

106 000

Nya åtaganden

49 292

100 101

132 500

Infriade åtaganden

75 673

59 242

80 000

91 000

47 500

20 000

Utestående åtaganden

63 641

106 000

158 500

67 500

20 000

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

168 500

146 000

159 500

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 188 715 000 kronor
anvisas för anslaget för 2014.
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

188 715

188 715

188 715

188 715

188 715

188 715

188 715

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

188 715

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

bemyndigar regeringen att för 2014
utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som
uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i
händelse av krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2),
godkänner
investeringsplanen
för
Försvarsmakten för 2014–2017 (avsnitt
3.5.3),
bemyndigar regeringen att ingå avtal med
Schweiz om försäljning av JAS 39 E (avsnitt
3.5.3),
bemyndigar regeringen att vid statens
försäljning av JAS 39 E till Schweiz,
inklusive tjänster förknippade med
systemet,
disponera
intäkterna
av
försäljningen för att bidra till finansieringen
av utvecklingen och ombyggnationen av
JAS 39 C/D till JAS 39 E (avsnitt 3.5.3),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar besluta om beställningar av
materiel och anläggningar som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 72 700 000 000
kronor 2015–2027 (avsnitt 3.5.3),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar besluta
om beställningar av materiel och
anläggningar som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 18 800 000 000 kronor 2015–2024
(avsnitt 3.5.4),
bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om en kredit i Riksgäldskontoret som

inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår
till högst 12 000 000 000 kronor för att
tillgodose Försvarets materielverks behov
av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11),
8. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om en kredit i Riksgäldskontoret som
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår
till högst 7 000 000 000 kronor för att
tillgodose
Försvarsexportmyndighetens
behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13),
9. godkänner
investeringsplanen
för
Kustbevakningen för 2014–2016 (avsnitt
4.4.1),
10. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 30 000 000 kronor
2015–2017 (avsnitt 4.4.2),
11. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal
och beställningar av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder samt
åtgärder för att hantera allvarliga
extraordinära händelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida
anslag
på
högst
560 000 000 kronor 2015–2017 (avsnitt
4.4.4.),
12. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 300 000 000
11
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kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt
4.4.4),
13. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Socialstyrelsen får ta upp lån i
Riksgäldskontoret s som inklusive tidigare
gjord upplåning uppgår till högst
350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.4),
14. godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
2014–2017 (avsnitt 4.4.7),

15. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 55 000 000 kronor
för 2015–2019 (avsnitt 5.5.1),
16. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor

Anslag

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 874 628

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 856 194

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

6 704 249

1:5

Forskning och teknikutveckling

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1:7

Officersutbildning m.m.

219 592

1:8

Försvarets radioanstalt

860 262

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

172 740

1:10 Nämnder m.m.

23 711 315

622 736
26 553

5 801

1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

69 639

1:12 Försvarsexportmyndigheten

67 526

1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

7 634
12 486

2:1

Kustbevakningen

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

24 850

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

2:4

Krisberedskap

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2:8

Statens haverikommission

43 438

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

360 655

4:1

Elsäkerhetsverket

Summa

12

1 046 633

1 112 851
48 000
214 471
1 060 477

52 507
47 196 317
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2 Utgiftsområde 6

2.1

Omfattning

För att återspegla den verksamhet som
finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, har regeringen valt
att i budgetpropositionen dela in utgiftsområdets verksamhet i fyra undergrupper;
Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap (anslag 2:1 till 2:8), Strålsäkerhet
(anslag 3:1) samt Elsäkerhet (anslag 4:1).
Resultatredovisning och inriktning för
Elsäkerhet framgår av budgetpropositionens
volym 11, utgiftsområde 24 Näringsliv.

I detta avsnitt sammanfattar regeringen
utgiftsutvecklingen
för
utgiftsområdet,
särskilda frågor avseende ekonomisk styrning,
övergripande resultat av verksamheten samt
politikens inriktning för utgiftsområdet på ett
övergripande plan och på områden som
regeringen anser särskilt angelägna att lyfta
fram. Fördjupade redovisningar lämnas i
avsnitt 3 och 4. Figuren nedan visar
indelningen av verksamheten i de fyra
undergrupperna samt hemvisten för de
myndigheter vars verksamhet helt eller delvis
finansieras inom utgiftsområde 6 under 2014.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Samhällets
krisberedskap
•Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap
•Kustbevakningen
•Statens haverikommission

Försvar
• Försvarsmakten
inkl. Militära
underrättelsetjänsten
• Försvarets
materielverk
• Totalförsvarets
forskningsinstitut
• Totalförsvarets

• Försvarets
radioanstalt
• Statens
inspektion för

Strålsäkerhet
• Försvarshögskolan
(Officersutbildning)

• Strålsäkerhetsmyndigheten

Elsäkerhet
• Elsäkerhetsverket

försvarsunderrättelseverksamheten
• Försvarsunderrättelsedomstolen

rekryteringsmyndighet
• Försvarsexportmyndigheten
Försvarsdepartementet

Utbildningsdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

13
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

41 251

42 278

40 606

43 211

43 844

44 444

45 490

3 829

3 516

3 620

3 572

3 584

3 639

3 711

331

352

352

361

365

371

379

Elsäkerhet

49

51

50

53

53

54

55

Äldreanslag

2

0

0

0

0

0

0

45 462

46 197

44 628

47 196

47 847

48 508

49 635

Försvar
Samhällets krisberedskap
Strålsäkerhet

Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2012 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Prognosen för 2013 visar på ett
underutnyttjande jämfört med budgeten, vilket
främst är hänförligt till anslaget 1:2
Fredsfrämjande insatser vars utfall beror på hur
många insatser som regeringen beslutat om.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

46 197

46 197

46 197

46 197

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

382

1 022

1 781

2 797

Beslut

371

379

278

384

0

0

0

246

249

252

257

47 196

47 847

48 508

49 635

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

2.3

Ekonomisk styrning m.m.

Försvarsmakten inkom under våren 2012 med
ett underlag där myndigheten bedömde att det
skulle uppstå en obalans mellan verksamhet och
ekonomi i perspektivet 2019. Regeringen
anförde i budgetpropositionen för 2013 att
Försvarsmaktens
bedömning
föranledde
Regeringskansliet att, i en samlad process, inleda
ett arbete i syfte att skapa balans mellan
Försvarsmaktens verksamhet och ekonomi.
14

Arbetet skulle ge regeringen möjlighet att fatta
strategiska beslut i syfte att genomföra
huvudinriktningen i det senaste försvarspolitiska
inriktningsbeslutet.
Som ett led i detta arbete begärde regeringen
ett kompletterande underlag med fördjupade
beskrivningar avseende Försvarsmaktens tidigare
antaganden och bedömningar av myndighetens
långsiktiga ekonomi. Försvarsmakten inkom den
28 februari 2013 med det kompletterande
underlaget. Parallellt med detta inkom
Försvarsmakten med sitt årliga budgetunderlag, i
vilket det redovisas att verksamheten i huvudsak
är i ekonomisk balans under perioden
2014–2016.
Mot bakgrund av redovisningarna har
regeringen vidtagit vissa åtgärder.
Regeringen har den 14 maj 2013 (nr 5)
beslutat att Försvarsmakten i sin långsiktiga
planering ska minska personalkostnaderna med
500 miljoner kronor, jämfört med den planering
som myndigheten redovisat i budgetunderlaget
för 2014. Beslutet beskrivs närmare under
avsnitt 2.3.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare
som ska föreslå en ändrad process för hur
regeringen styr investeringar i försvarsmateriel.
Syftet med utredningen är att utforma en
ändamålsenlig ordning för styrningen av
Försvarsmaktens materielinvesteringar samt öka
möjligheterna för riksdagen och regeringen att
fatta investeringsbeslut på strategisk nivå.
Regeringen har även gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att utreda hur den finansiella
styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och viss stödverksamhet kan förändras
och förtydligas.
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Regeringen och Regeringskansliet kommer att
fortsätta att inhämta underlag från berörda
myndigheter, inklusive förslag på åtgärder, för
att verksamhet och ekonomi ska vara i balans
även på lång sikt.
Regeringen följer Försvarsmaktens stegvisa
införande av det integrerade resurs- och
ekonomiledningssystemet (PRIO). Försvarsmaktens fortsatta förbättring av myndighetens
ekonomistyrning och ekonomiska redovisning
är av väsentlig vikt för regeringens styrning och
uppföljning av försvarsreformen. Regeringen
avser noggrant följa myndighetens förbättringsarbete.
För att förtydliga finansiering samt redovisning av kostnader kopplade till Försvarsmaktens
internationella
insatsverksamhet
föreslår
regeringen en förändring av anslag 1:2, tidigare
benämnt Fredsfrämjande förbandsinsatser, se
avsnitt 3.5.2.
Kustbevakningen har i budgetunderlaget för
2014 aviserat ekonomiska underskott från och
med 2015. Kustbevakningens avisering om
kommande ekonomiska underskott föranleder
behov av att, i en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett arbete i syfte att skapa balans
mellan verksamhet och ekonomi. Arbetet ska ge
regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i
syfte att skapa balans i verksamheten.
Den 29 april 2013 redovisade utredningen om
översyn av samhällets alarmeringstjänst sitt
betänkande En myndighet för alarmering (SOU
2013:33). Utredaren föreslår inrättandet av ny
myndighet med ett övergripande ansvar för en
samordnad alarmering för att säkerställa en
säker, effektiv och likvärdig behandling av larm
på nödnummer 112. Betänkandet har
remissbehandlats.
På regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2010 togs det särskilda anslaget för
organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna bort ur statsbudgeten (prop.
2009/10:1,
bet.
2009/10:FöU1,
rskr.
2009/10:104). Istället har organisationsstöd
utbetalats från Försvarsmaktens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB:s) förvaltningsanslag. Riksdagen har vid
två tillfällen tillkännagivit som sin mening att det
särskilda anslaget för organisationsstöd till
frivilliga försvarsorganisationer bör återinföras
(bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92 respektive
bet.
2012/13:FöU1,
rskr.
2012/13:93).
Anledningen till detta är att riksdagen velat

säkerställa ett grundläggande organisationsstöd
för de frivilliga försvarsorganisationerna.
Regeringen konstaterar att borttagandet av
det särskilda anslaget inte inneburit någon
nämnvärd
förändring
av
nivån
på
organisationsstödet (se tabell 2.3). Regeringen
menar vidare att inte heller Försvarsmaktens och
MSB:s införande av en ny modell för
fördelningen av organisationsstöd till de frivilliga
försvarsorganisationerna 2011 haft någon
inverkan på den totala summan organisationsstöd. Den utvärdering som MSB och
Försvarsmakten gjort under 2013 på uppdrag av
regeringen har visat att omfattningen av
organisationsstödet sammantaget inte har
förändrats nämnvärt. Regeringen bedömer mot
bakgrund av detta att det i dagsläget inte finns
något skäl att återinföra det särskilda anslaget för
organisationsstöd för de frivilliga försvarsorganisationerna.
Tabell 2.3 Utbetalat organisationsstöd till de frivilliga
försvarsorganisationerna 2008-2012
Tusental kronor
2008

2009

2010

2011

2012

FM

45 583

45 272

45 180

45 154

45 173

MSB

23 083*

22 936

22 936

22 999

22 999

Totalt

68 666

68 208

68 116

68 154

68 172

* MSB bildades den 1 januari 2009. Innan dess fördelades organisationsstöd till
frivilliga försvarsorganisationer av Krisberedskapsmyndigheten.

2.4

Resultatredovisning

Förmågan att möta målen för vår säkerhet har
stärkts
I propositionen Ett användbart försvar anger
regeringen att de övergripande målen för vår
säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa,
värna samhällets funktionalitet och värna vår
förmåga att upprätthålla våra grundläggande
värden som demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga
frioch
rättigheter
(prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292).
Hävdandet av vårt lands suveränitet är en
förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå
målen för vår säkerhet.
Resultatet inom utgiftsområdet består till del
av att hantera inträffade incidenter, olyckor och
kriser. Den största delen av resultatet är dock att
15
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utveckla och upprätthålla en förmåga att avvärja
eller hantera mer sällan förekommande men
allvarligare hot mot målen för vår säkerhet. Att
bedöma vilka hot som undvikits är till sin natur
svårt. Även att bedöma samhällets förmåga att
hantera de hot som kan uppstå, såväl civila som
militära, är utmanande då förmågan mycket
sällan prövas mot de allvarligaste hoten. Istället
är myndigheterna och i förlängningen regeringen
i många fall hänvisade till olika former av
värderingar och kvalitativa bedömningar,
exempelvis utifrån olika krisfall inom
Försvarsmaktens försvarsplanering eller myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser.
Regeringens bedömning är dock att det
militära försvaret bidragit till att möta målen
genom sin förmåga att försvara Sverige, främja
svensk säkerhet och ytterst vårt lands
suveränitet. Denna förmåga bedöms stärkas i
takt med att försvarsreformen genomförs.
Vidare har åtgärder vidtagits som lägger grunden
för den fortsatta utvecklingen av insatsorganisationen, exempelvis lagstiftning som
möjliggör soldatanställningar och återupptagande av försvarsplaneringen.
Inom ramen för arbetet med samhällets
krisberedskap och skydd mot olyckor arbetar
såväl statliga myndigheter som kommuner och
landsting samt privata aktörer för att utveckla
det förebyggande arbetet och sin förmåga att
hantera olyckor och kriser. Därtill hanteras
årligen ett stort antal olyckor och situationer
som skulle kunna resultera i allvarliga händelser.
Regeringen bedömer sammantaget att den
utveckling som skett både av den militära
förmågan och inom samhällets krisberedskap,
innebär att samhällets förmåga att möta målen
för vår säkerhet har stärkts under mandatperioden.
Civil/militär samverkan har utvecklats
Försvarsmakten lämnar varje år stöd till övriga
samhället. Sammantaget uppgick kostnaden för
verksamheten 2012 till 23 miljoner kronor.
Samverkan har stärkts genom att Försvarsmakten under mandatperioden bjudits in till
flera samverkansområden, exempelvis Skydd
Undsättning Vård.
Under 2012 införde Försvarsmakten det
gemensamma
radiokommunikationssystemet
Rakel, vilket underlättar kommunikation med
berörda aktörer inom samhällets krisberedskap.
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Inrättandet av regionala staber inom
Försvarsmakten påbörjades 2013. Regeringen
bedömer att staberna kan komma att underlätta
samverkan mellan Försvarsmakten och myndigheterna på regional och lokal nivå. Regeringen
uppdrog vidare åt Försvarsmakten och polisen i
respektive regleringsbrev att gemensamt
redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och förordningen (2006:344) om
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Myndigheterna konstaterar i sitt
svar att det bör ske en utveckling av
förberedande samverkan och samarbete för att
möjliggöra stödet, samt att det finns behov av
förnyad analys av hotbilden för att avgöra vilken
typ av stöd som kan vara aktuellt. Regeringen
delar denna bedömning.
Regeringen bedömer, mot bakgrund av de
åtgärder som vidtagits och myndigheternas
rapportering, att förmågan till civil/militär
samverkan stärkts samtidigt som det finns
utrymme för ytterligare utveckling.
Användbarheten och tillgängligheten har ökat i det
militära försvaret
Riksdagen har beslutat att målet för det militära
försvaret fr.o.m. 2010 ska vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet,
försvara Sverige och främja vår säkerhet (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292). Detta ska ske genom att:
• hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella
intressen,
• förebygga och hantera konflikter och
krig samt
• skydda samhället och dess funktionalitet
i form av stöd till civila myndigheter.
Den samlade bilden av Försvarsmaktens
operativa värdering är att förbandens förmåga
har ökat. Regeringen bedömer att Försvarsmakten har förmåga att över tid möta kraven på
operativ förmåga. Samtidigt finns det fortsatt
begränsningar i Försvarsmaktens förmåga,
framför allt vid olika händelseutvecklingar och
hot som kan uppstå vid ett framtida försämrat
omvärldsläge.
Försvarsmakten har med olika stridskrafter
genomfört insatser under mandatperioden, såväl
nationellt som internationellt. Dessa har, utöver
de angelägna uppgifter som lösts, gett värdefulla
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erfarenheter för genomförandet av försvarsreformen.
Parallellt med insatserna har verksamheten
under mandatperioden präglats av att genomföra
försvarsreformen. Den på frivillighet och
könsneutralitet baserade personalförsörjningen
har fortsatt att utvecklas i enlighet med
inriktningen i propositionen Ett användbart
försvar. Lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar som trädde i kraft 1 juli 2012
skapade en bra grund för Försvarsmakten att
anställa kontinuerligt och tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän. Rekrytering av
tidvis tjänstgörande personal har inletts men
Försvarsmakten har inte nått uppställda mål.
Regeringen ser med viss oro på detta men vill
samtidigt betona att legala förutsättningar kom
på plats först under 2012 och att drygt 6 000
gruppbefäl, soldater och sjömän nu är anställda.
Behovet av personer som utbildats i det gamla
värnpliktssystemet för att med stöd av lagen om
höjd beredskap kunna fylla insatsorganisationen
minskade därmed till cirka 10 000 fram till 2012
och beräknas minska till under 7 000 vid
mandatperiodens slut.
Regeringen angav i budgetpropositionen för
2012 (prop. 2011/12:1 utg. omr. 6) att
kostnaderna för officerare och civilanställda bör
minska. Försvarsmakten har dock redovisat
befarade ökade personalkostnader under
perioden 2015 till 2019. Regeringen har den
14 maj 2013 (nr 5) därför beslutat att
Försvarsmakten i sin långsiktiga planering ska
öka andelen tidvis tjänstgörande och minska
andelen
heltidsanställda
officerare
och
civilanställda, för att därigenom bättre avspegla
fattade riksdagsbeslut och skapa ekonomiskt
utrymme för den fortsatta reformen. Från och
med 2019 ska Försvarsmaktens totala årliga
lönekostnad vara 500 miljoner kronor lägre
jämfört med den planering som myndigheten
redovisat i budgetunderlaget för 2014. Den lägre
årliga lönekostnaden ska erhållas genom en
förändring av planeringsmålen för de olika
kategorierna av anställd personal och uppnås
successivt från och med 2014. Beslutet påverkar
inte Försvarsmaktens anslag.
Försvarsmakten har per den 1 januari 2013
överfört cirka 1 400 personer till Försvarets
materielverk inom ramen för arbetet med en
effektivare försvarslogistik. Försvarsmakten har
anmält svårigheter med att fullt ut genomföra
beslutade rationaliseringar. En effektivare

försvarslogistik är en förutsättning för genomförandet av reformen. Regeringen har via
kvartalsvisa uppföljningar följt hur de båda
myndigheterna fullföljer sina uppdrag att
effektivisera försvarslogistiken.
Regeringen har under mandatperioden infört
fastslagna materielförsörjningsprinciper (prop.
2008/09:140,
bet.2008/09:FöU10,
rskr.
2008/09:292).
Regeringen bedömer sammantaget att den
successiva
uppbyggnaden
av
insatsorganisationen och dess beredskap har mött
uppställda mål, med undantag för rekrytering av
tidvis tjänstgörande soldater, och att den
operativa
förmågan
har
ökat
under
mandatperioden i takt med att omställningen
fortsätter.
Samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor
har stärkts
Målen
för
arbetet
med
samhällets
krisberedskap är att minska risken för och
konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser
och olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa
bör alla människors personliga säkerhet och
hälsa tryggas samt skador på egendom eller i
miljö begränsas.
Arbetet med samhällets krisberedskap bör
även bidra till att minska lidande och
skadeverkningar av allvarliga olyckor och
katastrofer i andra länder.
I proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar bedömde regeringen att målet för det
civila försvaret bör vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
En ökande befolkningsmängd och en
ökande andel äldre i befolkningen har inte
inneburit en motsvarande ökning av antalet
skadade och omkomna i olyckor. Även om ett
stort antal människor omkommer eller skadas
i olyckor varje år, kan regeringen ändå
konstatera att antalet olyckor som föranlett
insats av kommunal räddningstjänst i stort
varit oförändrat de senaste åren. Antalet
dödsfall i olyckor har minskat något under
senare år. Regeringen bedömer att den
satsning som gjorts på förebyggande arbete
inom ramen för skydd mot olyckor har
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bidragit till att undvika en förväntad uppgång
av antalet olyckor.
Varje myndighet har ett ansvar att vidta
förebyggande åtgärder och ha en god förmåga
att hantera sina uppgifter såväl under fredstida
kriser som under höjd beredskap, vilket, enligt
ansvarsprincipen, finansieras genom ordinarie
anslag. Regeringen konstaterar att ett omfattande arbete görs på flera områden inom
samhällets krisberedskap. Detta kompletteras
av åtgärder finansierade via utgiftsområdet
försvar och samhällets krisberedskap. Satsningar finansierade via anslag 2:4 Krisberedskap
och anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot
naturolyckor har bl.a. bidragit till vallar mot
översvämningar och att förbättra förutsättningarna för koordinerade beslut mellan
myndigheter. Utifrån de åtgärder som anges
ovan samt Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) årliga bedömning av
samhällets krisberedskap bedömer regeringen
att myndigheternas förebyggande arbete och
förmåga att hantera allvarliga händelser och
kriser har utvecklats under mandatperioden
och att förmågan generellt sett är god.
Underlaget för att bedöma förmågan i vissa
sektorer, särskilt sådana där statens operativa
roll är mindre, är dock fortfarande bristfälligt.
Kustbevakningens verksamhet bygger på en
kombinationstanke som innebär att samma
resurser används för flera uppgifter samtidigt.
Grunden för verksamheten finns i beredskapen
för räddningstjänst och att Kustbevakningen
bedriver sjöövervakning (bl.a. förebyggande och
ordningshållande övervakning samt kontroll-,
tillsynsoch
brottsbekämpningsåtgärder).
Myndigheten är en utpräglad samverkansmyndighet och en samordnande maritim resurs
för staten. Under de senaste åren har denna
samverkan utvecklats väl och lett till ett
effektivare arbete till sjöss såväl som fastare
strukturer i samarbetet. På grund av försening
i fartygsleveranser uppnådde Kustbevakningen
inte tillfullo målet att kunna bekämpa större
oljeutsläpp vilket dock beräknas ske under
innevarande år.
Under 2012 har arbetet hos civila
myndigheter med att aktualisera planeringen
för civilt försvar påbörjats genom främst
konceptutveckling och samverkan med
Försvarsmakten. Regeringen ser positivt på
18

detta och bedömer att förmågan att hantera
viktiga uppgifter under höjd beredskap på sikt
ytterligare kommer att stärkas.

2.5

Politikens inriktning

Fortsatt utveckling av det militära försvaret och
samhällets säkerhet
Regeringen
konstaterar att hot
och
utmaningar – såväl civila som militära – mot
vår fred och säkerhet bäst hanteras genom
samverkan mellan samhällets aktörer och
tillsammans med andra länder och organisationer. Därigenom kan samhällets samlade
resurser nyttjas effektivt.
Reformeringen av det militära försvaret i
enlighet med den inriktning som beslutats av
riksdagen fortsätter (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Den
pågående försvarsreformen stärker Sveriges
försvarsförmåga och skapar ett försvar med
användbara och tillgängliga krigsförband.
Försvaret ska med kort varsel kunna verka i
Sverige, i vårt närområde och utanför
närområdet.
För att säkerställa genomförandet av försvarsreformen föreslår regeringen en successiv
ökning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap. Syftet är främst att stärka
rekrytering och utbildning samt ytterligare
öka förutsättningarna för att behålla tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
i Försvarsmakten.
Försvarsmakten ska vara utformad och
dimensionerad för att kunna försvara Sverige
och främja svenska intressen. Försvarsmakten
ska också kunna utvecklas för att möta nya hot
i händelse av ett förändrat omvärldsläge. Den
viktigaste uppgiften under 2014 är att fullfölja
omställningen till ett tillgängligt och användbart försvar genom att fortsatt prioritera
iståndsättande av insatsorganisationens förband för att kunna leverera operativ förmåga.
Samövning av krigsförband och fortsatt
bemanning är prioriterat under året i syfte att
öka krigsförbandens tillgänglighet och
användbarhet.
Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt
mot Sverige är fortsatt osannolikt under
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överskådlig tid. Kriser eller incidenter, som
även inbegriper militära maktmedel kan dock
också uppstå i vår region, och på längre sikt
kan militära angreppshot likväl aldrig
uteslutas. Sverige kommer inte att förhålla sig
passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle
drabba ett annat EU-medlemsland eller
nordiskt land. Regeringen förväntar sig att
dessa länder agerar på samma sätt om Sverige
drabbas. Sverige bör ha förmågan att kunna ge
och ta emot militärt stöd.
Förmågan att möta olika former av hot och
utmaningar, såväl civila som militära, bygger
på att samhällsaktörer på alla nivåer deltar. Det
kan handla om att en enskild individ ser över
sitt brandskydd, att privata ägare och
operatörer av samhällsviktig infrastruktur ser
till att dessa är robusta, att myndigheter kan
upprätthålla sin verksamhet vid kriser och höjd
beredskap och enskildas frivilliga engagemang.
Ansvarsprincipen utgör grunden i samhällets krisberedskap och innebär att den som
ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har samma verksamhetsansvar under
en kris och ska samverka med övriga berörda
aktörer. Genom att få samhällets samlade
resurser att verka så effektivt som möjligt
stärks samhällets robusthet och vår förmåga
att hantera kriser. Samverkan och gemensam
planering i vardagen ökar möjligheterna att
samhällets samlade resurser kan användas
optimalt, civila såväl som militära, för att möta
och hantera konsekvenserna av en händelse.
En god civil-militär samverkan möjliggör
både stöd från Försvarsmakten till civila
aktörer vid icke-militära hot, och dessa
aktörers stöd till Försvarsmakten vid hot som
inbegriper militära resurser. För att åstadkomma detta anser regeringen bl.a. att Försvarsmaktens medverkan i krisberedskapens
strukturer fortsatt bör utvecklas, samtidigt
som civila aktörer behöver medverka i
Försvarsmaktens
försvarsplanering.
Ett
område där fortsatt utveckling är angeläget är
samverkan mellan Försvarsmakten och
polisen. Som ett led i detta ger regeringen
Försvarsmakten i uppgift att stödja polisens
Nationella insatsstyrka och vissa andra
polisiära enheter med medeltung helikopterförmåga. På regional och lokal nivå spelar
Försvarsmaktens regionala staber en viktig roll

inom ramen för sin huvuduppgift, regional
ledning inom Försvarsmakten.
Hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i
gemenskap och samverkan med andra länder
och organisationer. Sverige har en hög
ambition att bidra till internationella militära
insatser till stöd för fred och säkerhet. I
enlighet med denna inriktning bidrar Sverige
solidariskt i insatser.
Regeringen vill fortsätta utveckla det
nordiska samarbetet på försvarsområdet inom
ramen för Nordefco. Regeringen ser inte några
principiella begränsningar för det nordiska
samarbetet
så
länge
den
nationella
beslutanderätten avseende den operativa
förmågan för försvaret av Sverige består. Inom
såväl krisberedskapsarbetet som det militära
försvaret är nordiskt samarbete en integrerad
del av arbetet för att möta målen för vår
säkerhet.
Förberedelser pågår inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut som ska avse
perioden efter 2015. Försvarsberedningen har
den 1 juni 2013 redovisat sin bedömning av
den säkerhetspolitiska utvecklingen och
sammanhängande konsekvenser för svensk
försvars- och säkerhetspolitik. Den 31 mars
2014 ska försvarsberedningen lämna en
försvarspolitisk rapport. Med denna som
grund avser regeringen lämna en försvarspolitisk inriktningsproposition till riksdagen
under första kvartalet 2015.
Försvarsreformen fortsätter
Den pågående försvarsreformen stärker Sveriges
försvarsförmåga genom omställning från en
produktionsoch
utbildningsinriktad
organisation till en organisation med fokus på
användbara och tillgängliga krigsförband.
Försvaret ska kunna användas med kort varsel
och i ökad utsträckning bidra till såväl Sveriges
säkerhet som stabilitet i omvärlden. De
förändringar som försvaret genomgår är
omfattande och kräver engagemang och uthållighet. Försvarsreformen har tagit viktiga steg,
men omfattar fortsatt flera utmaningar.
Regeringen vill framhålla att närområdesperspektivet är centralt för försvarspolitiken
samt
för
försvarets
inriktning
och
dimensionering. Den försvarspolitiska inriktningen innebär att det inte längre finns någon
uppdelning mellan en nationell insats19
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organisation för försvaret av Sverige och en
särskild utlandsstyrka för internationella
insatser, eller någon uppdelning mellan nationell
och internationell förmåga. Insatsorganisationens förband blir därmed användbara för
insatser som främjar svenska intressen såväl i
Sverige, i närområdet som utanför närområdet.
Insatser och beredskap bör genomföras av
ordinarie förband inom insatsorganisationen.
Regeringens avsikt är att bidra till den
kommande Nato-insatsen i Afghanistan efter
det att den nuvarande internationella militära
insatsen avslutas. Sverige ska under 2014
genomföra förberedelser för att åter ansvara för
en nordisk stridsgrupp 2015. Sverige ska även
delta i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i
Mali, MINUSMA. Ett svenskt deltagande svarar
mot ett tydligt efterfrågat stöd till FN:s
verksamhet och är ett uttryck för det svenska
stödet för FN och dess fredsbevarande
verksamhet. Att bidraget samordnas med andra
nordiska länder är samtidigt ett exempel på det
allt närmare nordiska säkerhetsoch
försvarspolitiska samarbetet.
Den viktigaste uppgiften under 2014 är att
fullfölja omställningen till ett tillgängligt och
användbart försvar genom att fortsatt prioritera iståndsättande av insatsorganisationens
förband för att kunna leverera operativ
förmåga. Särskild uppmärksamhet riktas mot
förändringarna inom personalförsörjningen,
övningsverksamheten, effektiviseringar av
stödverksamheten samt försvarsplaneringen.
Samövning av krigsförband och fortsatt
bemanning är prioriterat under året i syfte att
öka krigsförbandens tillgänglighet och
användbarhet. Regeringen kommer att fortsätta
följa försvarsomställningen för att kunna vidta
de åtgärder som krävs. Frågan om långsiktig
balans mellan ekonomi och verksamhet är
central. Som även beskrivits i avsnitt 2.3 vidtar
regeringen vidare åtgärder i syfte att
åstadkomma en bättre långsiktig balans mellan
Försvarsmaktens ekonomi och verksamhetsmål.
En förutsättning för omställningen av
försvaret är vidare att de 760 miljoner kronor
som ska frigöras inom materiel- och
logistikförsörjningen fullt ut kan tillgodoräknas
för omställningen till användbara och tillgängliga
förband enligt riksdagens beslut i propositionen
en effektivare försvarslogistik (prop. 2011/12:86,
bet. 2011/12:FöU9, rskr. 2011/12:291).
Regeringen avser att fortsatt följa hur de båda
20

myndigheterna fullgör sina uppdrag att
rationalisera försvarslogistiken.
Personalförsörjningen är en central del av
reformeringen. Försvarets användbarhet och
tillgänglighet ökas genom fortsatt rekrytering
av frivillig personal till insatsorganisationens
förband. Det är av största vikt att Försvarsmakten upprätthåller takten i den fortsatta
rekryteringen av frivilligt tjänstgörande personal
till
insatsorganisationens
förband
samt
omstruktureringen av befintlig personal.
Regeringen kommer under 2014 att särskilt
följa hur rekrytering, utbildning och övning av
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän, utvecklas. Vidare kommer uppmärksamhet att riktas mot Försvarsmaktens
åtgärder för att behålla gruppbefäl, soldater
och sjömän. Mot bakgrund i bl.a. riksdagens
tillkännagivande den 15 maj 2013 (bet.
2012/13:FöU7, rskr. 2012/12:223) avser
regeringen tillsätta en utredning som ska
utreda den fortsatta utvecklingen av
Försvarsmaktens personalförsörjning. Se även
Bilaga om personalförsörjning.
Regeringen föreslår en förstärkning av
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
med 200 miljoner kronor 2014, 300 miljoner
kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 samt
med 500 miljoner kronor från och med 2017.
Förstärkningen syftar främst till att förstärka
insatserna för att rekrytera, utbilda, och
behålla tidvis tjänstgörande personal. Dessutom syftar förstärkningen till att möjliggöra
ökad övningsverksamhet för främst de
kontrakterade
förbanden,
vilket
höjer
förbandens förmåga samtidigt som det gynnar
rekryteringen. Regeringens bedömning är att
förstärkningen innebär att det bör finnas
förutsättningar för Försvarsmakten att öka
tillväxten av tidvis tjänstgörande personal i
förhållande till myndighetens budgetunderlag.
Regeringen avser noggrant följa hur
förstärkningarna används.
Det
reformerade
personalförsörjningssystemet för gruppbefäl, soldater och sjömän
innebär även att officerarnas roll och
kompetensbehov förändras. En ändamålsenlig
kompetensprofil inom officerskåren måste
motsvara Försvarsmaktens krav på operativ
förmåga. Under 2014 kommer regeringen att
rikta särskilt fokus på Försvarsmaktens
kostnader för officerare och civilanställda som
bör minska samt yrkesofficerarnas ålders-,
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nivå- och kompetensstruktur som i dagsläget
inte är i balans med behoven. Regeringen avser
att noggrant följa Försvarsmaktens arbete för
att komma tillrätta med dessa obalanser och
vid behov överväga kompletterande inriktning
till myndigheten eller andra åtgärder.
Regeringen betonar betydelsen av en fortsatt
implementering och tillämpning av de av
riksdagen
fastslagna
materielförsörjningsprinciperna och påminner om vikten av
internationellt samarbete. Sverige, liksom
huvuddelen av Europas länder, står fortsatt inför
utmaningar vad gäller att på ett kostnadseffektivt
sätt använda, vidmakthålla och utveckla militära
förmågor. Ett sätt att möta dessa utmaningar är
att fördjupa det internationella samarbetet, t.ex.
genom metoder som samutnyttjande och
gemensamt ägande av militära förmågor och
resurser.
Sverige avser att anmäla förband till Natos
snabbinsatsstyrkas (NRF) reservstyrkeregister,
Response Forces Pool (RFP). Svenska bidrag till
NRF möjliggör deltagande i avancerade övningar
och ger tillgång bl.a. till standarder, och
förmågeutvecklingsformat. Sveriges deltagande i
NRF stärker Sveriges partnerskap med Nato,
underlättar och förstärker genomförandet av den
svenska försvarsreformen.
Sverige bygger sin säkerhet i samverkan med
andra länder och organisationer och upprätthåller över tid nödvändig beredskap att
genomföra insatser nationellt. Samtidigt har
Sverige en hög ambition att bidra till
internationella militära insatser till stöd för fred
och säkerhet. I enlighet med denna inriktning
bidrar Sverige solidariskt i insatser. Det är därför
väsentligt för Sverige att inom ramen för
beslutade mål och krav för det svenska försvaret
kunna förse de svenska förbanden med materiel
som svarar mot dessa krav. Det är vidare av stor
vikt att Sverige på kort och lång sikt kan infria
åtaganden till våra internationella samarbetspartners.
Fokus i regeringens styrning av materielanskaffningen bör ligga på strategisk styrning
och inriktning. I dag fattar regeringen beslut i
vissa enskilda materielärenden, bl.a. sådana som
överstiger en viss beloppsgräns. Det saknas dock
möjlighet att på en strategisk nivå ta ställning till
en större helhet. Regeringen har därför tillsatt en
utredning om materielplaneringsprocessen.
Syftet är att förbättra regeringens långsiktiga
strategiska styrning och att snabbare kunna

leverera ny materiel till insatsorganisationens
förband. Utredningens uppgifter ligger även i
linje med riksdagens behov av utvecklad
materielredovisning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2014.
Utveckling av krisberedskap och civilt försvar
Utvecklingen av samhällets krisberedskap
fortsätter. Regeringen bedömer att de principer,
verktyg och strukturer som bygger upp dagens
krisberedskap i huvudsak fungerar väl.
Krisberedskapsarbetet har genomgått stora
förändringar och regeringen betonar vikten av
stabilitet i arbetet framöver. Samtidigt finns ett
kontinuerligt behov av utveckling i takt med att
omvärlden och hoten mot vår säkerhet
förändras. Regeringen bedömer fortsatt att en
generell krishanteringsförmåga är det bästa sättet
att möta denna osäkerhet.
Ett väl fungerande arbete för att förebygga
och hantera vardagens olyckor är avgörande för
människors trygghet och lägger grunden för
möjligheten att möta allvarliga händelser och
kriser. Regeringen vill därför framhålla vikten av
ett brett säkerhetsarbete på kommunal nivå.
Genom att fortsatt utveckla den reform som
inleddes med lagen om skydd mot olyckor
skapar regeringen förutsättningar för ett säkrare
samhälle.
Regeringen anser att samhällets förmåga att
förebygga och hantera kriser måste bygga på ett
ansvarstagande från var och en för sin säkerhet,
enskilt och gemensamt med andra. Det gäller
särskilt för förebyggande åtgärder. Regeringen
bedömer att det finns behov av att ytterligare
stärka arbetet med att stödja och informera
allmänheten och näringslivet om ansvar och
möjligheter för att trygga den enskildes säkerhet.
Åtgärder för stärkt säkerhet är effektivast om
de vidtas som en del av den ordinarie
verksamheten. Aktörerna bör också i huvudsak
finansiera åtgärder för att stärka krisberedskapen
i sitt ansvarsområde inom ramen för sin
verksamhet. Finansiering genom anslag 2:4
Krisberedskap bör enbart användas för att främja
projekt av gemensamt intresse i enlighet med
ändamålet för anslaget.
Regeringen bedömer att samverkan och
samordning fortsatt behöver utvecklas på ett
antal områden inom arbetet för samhällets
säkerhet. Bland annat finns på lokal nivå
anledning att fortsatt stärka samverkan främst
mellan räddningstjänst, polis, hälso- och
21
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sjukvård men även med andra aktörer för att
optimalt utnyttja tillgängliga resurser.
Det är angeläget att alarmeringstjänsten
fungerar på ett effektivt, säkert och
ändamålsenligt sätt. En samordnad alarmeringstjänst bör eftersträvas för att skapa
förutsättningar för ett optimalt nyttjande av
samhällets
räddningsresurser.
Regeringen
överväger för närvarande om Alarmeringstjänstutredarens förslag avseende inrättandet av ny
myndighet bör genomföras för att även
framgent säkerställa en samordnad alarmeringstjänst. Om regeringen efter fortsatta
överväganden
kommer
fram
till
att
verksamheten bör bedrivas i myndighetsform,
kommer förhandlingar med företrädare för
Sveriges kommuner och landsting gällande att
förändra ägarförhållandena i SOS Alarm Sverige
AB att inledas.
Länsstyrelserna har en nyckelroll på regional
nivå att tillförsäkra att regional samverkan
kommer till stånd, såväl i kris som i
planeringsarbetet. Regeringen bedömer också att
förutsättningarna för samordnat agerande och
beslutsfattande vid kriser behöver utvecklas på
nationell nivå.
En viktig del av arbetet för Sveriges säkerhet
bedrivs till sjöss längs våra kuster. Handeln runt
Östersjön och dess vikt som transportled ökar
vilket i grunden är positivt men också medför
risker. Regeringen vill därför betona vikten av att
med nationella resurser kunna bekämpa större
oljeutsläpp till sjöss samt ha förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning
till sjöss. Regeringen understryker vidare vikten
av maritim samverkan. Länderna runt Östersjön
delar gemensamma ekonomiska och miljömässiga intressen vilket utgör grunden för flera
betydelsefulla regionala samarbetsfora som
samlar samtliga östersjöstater. Arbetet inom
ramen för dessa bör utvecklas ytterligare.
Kustbevakningen är en central resurs för
samhällets krisberedskap till sjöss med ansvar
såväl inom skydd mot olyckor som för att
förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Kustbevakningen har aviserat om ekonomiska
underskott från och med 2015. Regeringen ser
allvarligt på Kustbevakningens avisering om
kommande ekonomiska underskott och avser, i
en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett
arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet
och ekonomi.
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Förstärkningsresurser finns på alla nivåer från
lokalt till internationellt. Förmågan att ta emot
internationellt stöd behöver utvecklas och bli en
integrerad del i samhällets förmåga att hantera
allvarliga olyckor och krissituationer. Regeringen
vill samtidigt betona det ansvar som finns på
lokal och regional nivå för att tillräckliga resurser
finns för att hantera olyckor och kriser samt
vikten av samverkan i detta avseende på lokal
och regional nivå, inklusive privat-offentlig
samverkan.
Krisberedskapsarbetet sträcker sig bortom
nationsgränser och bedrivs i samverkan med
andra. Såväl på nordisk, EU- som internationell
nivå finns uttryck för solidaritet mellan olika
länder vid kriser och katastrofer. Det är viktigt
att detta omsätts i praktisk handling även i
planeringsskedet med konkreta åtgärder för att
ge och ta emot hjälp. På detta sätt omsätts EU:s
solidaritetsklausul, den nordiska solidaritetsförklaringen och den svenska solidaritetsdeklarationen i praktiken (prop. 2008/09:140,
bet 2008/09:FöU10, rskr 2008/09:292).
Regeringen konstaterar att det stora antalet
aktörer i samhällets säkerhetsarbete gör
styrningen på området krävande. De kommunala
handlingsprogrammen skapar dock förutsättningar för ett brett och målstyrt säkerhetsarbete.
För att säkerställa att detta uppnås, behöver
arbetet med handlingsplanerna utvecklas
ytterligare med stöd av bl.a. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Det är vidare viktigt att samhällsviktig
verksamhet kan upprätthålla en grundläggande
funktionalitet vid en allvarlig händelse, kris eller
krig. För att nå full effekt av de satsningar som
görs inom samhällets krisberedskap behöver
arbetet för ett mer sammanhållet krisberedskapsarbete fortsätta. För att möjliggöra
styrning och uppföljning samt för aktörerna att
ta sitt ansvar enligt ansvarsprincipen, bör det
finnas tydliga mål och bedömningar av de risker
som samhället står inför. Arbetet med
resultatmål för samhällets krisberedskap och en
nationell riskbedömning bör fortsätta och i
högre grad bli styrande för de åtgärder, såväl
gemensamma som hos varje aktör, som vidtas.
Krav på förmåga, bl.a. genom normering, för
samhällsviktig verksamhet bör formuleras.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
arbete med nationella risk- och förmågebedömningar är viktiga instrument och bör fortsatt
utvecklas.
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Insatsförsvaret är idag i hög grad beroende av
att samhällsviktig verksamhet i övrigt fungerar
för att lösa sina uppgifter. Kriser och incidenter
som inbegriper militära maktmedel kan uppstå i
Sveriges närområde och påverka samhället i
stort. På sikt kan militära angreppshot aldrig
uteslutas. Regeringen vill därför betona vikten av
att planeringen inom samhällets krisberedskap

omfattar hela hotskalan och samhällets samlade
resurser. För att åstadkomma detta bör det i
relevanta delar ske en samordning mellan
planeringen av samhällets krisberedskap och
försvarsplaneringen.
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3 Försvar

3.1

Mål

Riksdagen har beslutat att målet för det
militära försvaret fr.o.m. 2010 ska vara att
enskilt och tillsammans med andra, inom och
utom landet, försvara Sverige och främja vår
säkerhet
(prop.
2008/09:140,
bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Detta ska
ske genom att:
• hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella
intressen,
• förebygga och hantera konflikter och
krig samt
• skydda samhället och dess funktionalitet
i form av stöd till civila myndigheter.
Av detta följer att Försvarsmakten, enskilt
och tillsammans med andra myndigheter, länder
och organisationer, ska lösa följande uppgifter:
• försvara Sverige och främja vår säkerhet
genom insatser på vårt eget territorium, i
närområdet och utanför närområdet,
• upptäcka och avvisa kränkningar av det
svenska territoriet och i enlighet med
internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför detta samt
• med befintlig förmåga och resurser bistå
det övriga samhället och andra myndigheter vid behov.
Insatsorganisationen ska utvecklas i enlighet
med de krav på operativ förmåga som riksdagen
har beslutat och i den takt ekonomin medger
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292). Regeringen har den 14 januari
24

2010
beslutat
om
inriktningen
för
Försvarsmakten under perioden 2010–2014.
God försvarsförmåga ska genom planering
även finnas i sådan verksamhet som är väsentlig
för samhällets grundläggande behov vid ett
eventuellt framtida väpnat angrepp samt vid
eventuella kriser eller incidenter som inbegriper
militära maktmedel i vårt närområde.

3.2

Beredskapskredit för
totalförsvaret

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att för 2014 utnyttja en kredit i
Riksgäldskontoret som uppgår till högst
40 000 000 000 kronor i händelse av krig,
krigsfara
eller
andra
utomordentliga
förhållanden.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
fick nyttja en kredit i Riksgäldskontoret på
högst 40 000 000 000 kronor för 2013.
Regeringen anser att ett motsvarande
bemyndigande bör lämnas för 2014. Beredskapskrediten ska säkerställa att en nödvändig
beredskapshöjning inte förhindras eller fördröjs
därför att regeringen inte disponerar nödvändiga
betalningsmedel.
Om
beredskapskrediten
utnyttjas, avser regeringen att återkomma till
riksdagen med redovisning av behovet av medel
för den fortsatta verksamheten.
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Regeringen bör mot denna bakgrund
bemyndigas att för 2014 utnyttja en kredit i
Riksgäldskontoret som uppgår till högst
3.2.1

Resultatredovisning

3.2.2

Finansiering

40 000 000 000 kronor i händelse av krig,
krigsfara
eller
andra
utomordentliga
förhållanden.

I tabellen nedan redovisas Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2012 uppdelat på
prestationsgrupper enligt Försvarsmaktens redovisning. Prestationsgruppen övriga verksamheter
omfattar bl.a. statsceremoniell verksamhet och exportstöd. Anslagsförbrukningen redovisas mot
anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser,
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling.
Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2012
Miljoner kronor
Verksamhet

Förbandsverksamhet
och beredskap
Anslag 1:1

Fredsfrämjande
förbandsinsatser
Anslag 1:2

Anskaffning av
materiel &
anläggningar
Anslag 1:3

Materiel &
anläggningar
Anslag 1:4

Forskning &
teknikutveckling
Anslag 1:.5

Summa

1 445

1485

-

10

-

30

-

-

-

-

30

1 475

1485

-

10

-

2 970

1. Insatser
Internationella insatser
Nationella insatser
Totalt insatser

2 940

2. Uppbyggnad av
insatsorganisationen och beredskap
Insatsorganisationen gemensamt
Arméförband

5 701

-

1 999

1 176

-

8 876

Marinförband

4 071

-

2 025

865

-

6 961

Flygvapenförband

6 082

-

3 642

1 966

-

11 690

Lednings- och underrättelseförband

1 642

-

1 123

1 208

-

3 973

518

-

184

1 413

-

2 115

Hemvärnsförband

1 696

-

36

- 46

-

1 686

Totalt insatsorganisationen/

19 710

-

9 009

6 582

-

35 301

Forskning och utveckling

79

-

-

-

737

Materiel-/organisationsutveckling

360

-

93

23

8

484

Totalt utveckling

439

-

93

23

745

1 300

4. Övriga verksamheter

326

-

-

-

-

326

5. Fredsfrämjande verksamhet

47

-

-

-

-

47

6. Stöd till samhället

23

-

-

-

-

23

22 020

1 485

9 102

6 615

745

Logistikförband

beredskap

3. Utveckling

Summa

816

39 967
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3.2.3

Försvarsmaktens operativa förmåga

Utifrån riksdagens inriktning för försvaret
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292) har regeringen beslutat om
Försvarsmaktens uppgifter och krav på
operativa förmågor för att stegvis få en ökad
tillgänglighet och användbarhet.
Försvarsmakten har haft förmåga att över tid
möta de krav som ställs på omvärldsbevakning,
insatser för att hävda Sveriges territoriella
integritet, och insatser internationellt samt
utveckling av insatsorganisationen.
Regeringen bedömer dock att det fortfarande finns begränsningar i förutsättningarna
för Försvarsmakten att kunna möta olika
händelseutvecklingar och hot som kan uppstå
vid ett försämrat omvärldsläge. Främst rör
bristerna begränsad tillgänglighet av förband,
liksom att förbanden med de nya
personalkategorierna ännu inte är samövade.
Det finns vidare brister avseende planläggning
samt tillgänglighet och prestanda i vissa
materielsystem. Likväl bedömer regeringen att
Försvarsmakten kan möta de hot och
utmaningar som finns i dagens omvärld.
Regeringens övergripande bedömning är att
den operativa förmågan successivt kommer att
öka i takt med att omställningen mot
insatsorganisation 2014 fortsätter. Under 2012
bedömer regeringen, mot bakgrund av ovanstående, att Försvarsmaktens haft förmåga att
upprätthålla och utveckla ett militärt försvar
med grund i förmågan till väpnad strid.
3.2.4

Förbandsverksamhet, beredskap
och fredsfrämjande insatser m.m.

3.2.4.1 Insatser och beredskap

Nationell incidentberedskap och insatser
nationellt
Under 2012 har Försvarsmakten vidmakthållit
förband för att upprätthålla nationell beredskap och förmåga att hävda den territoriella
integriteten. Sjöterritoriet och luftrummet har
kontinuerligt övervakats av olika typer av
sensorer. I det enskilda fallet är det Försvarsmakten som inom ramen för sin uppgift och
utifrån en kontinuerlig omvärldsanalys
anpassar sin beredskap.
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Under 2012 har Försvarsmakten konstaterat
ett fåtal kränkningar av svenskt territorium.
Andra nationer fortsätter att öva längs Sveriges
gränser och antalet kränkningar i luften har ökat
något, huvudsakligen till följd av förändrade
rutiner för ansökan om diplomatiskt tillstånd.
Regeringens bedömning är att Försvarsmakten har upprätthållit samtliga delar av
incidentberedskapen i enlighet med beslutade
krav.
Försvarsmaktens stöd till övriga samhället
Regeringen bedömer att Försvarsmakten
under 2012 uppfyllt ställda mål vad gäller stöd
till samhället. Försvarsmaktens stöd till
samhället har under 2012 i stort genomförts i
normal omfattning, i förhållande till tidigare
år. En större stödinsats har genomförts med
anledning av det havererade norska Herculesplanet på Kebnekaise. Utöver detta har
Försvarsmakten bl.a. genomfört sökinsatser
efter försvunna personer, sjöräddningsinsatser,
ammunitionsröjningsinsatser samt lämnat stöd
med bandvagnar vid snöoväder. 2012 har
präglats av ökad samverkan, planläggning och
övning, vilket har ökat Försvarsmaktens
förmåga att lämna stöd till civil verksamhet.
Försvarsmaktens regionala staber, som
inrättades den 1 januari 2013, utgör en viktig
del av detta.
För att tillgodose samhällets behov av en
effektiv helikopterkapacitet vid allvarliga
händelser tillsatte Försvarsdepartementet den
30 januari 2013 en utredare med uppgift att
överväga Försvarsmaktens möjligheter att på
kort och lång sikt stödja polisens nationella
insatsstyrka med medeltung helikopterkapacitet (Fö2013:A). I uppdraget ingick att
lämna ett samlat förslag på hur Försvarsmakten kan stödja polisen vid allvarliga
händelser, föreslå nödvändiga förordningsändringar samt redovisa totalkostnaden för att
inrätta funktionen och utföra uppgiften.
Uppdraget slutredovisades den 15 juni 2013.
Utredaren bedömer att en gemensam
förmåga för enkla och avancerade transporter
samt insatser enligt lagen (2006:343) om
Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning bör byggas upp över tid.
Tillgänglig infrastruktur bör användas för att
kunna påbörja arbetet omgående. Utredaren
föreslår en stegvis uppbyggnad av stödet som
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kan inledas redan den 1 januari 2014. En
beredskap för tillgänglighet dygnet runt, året
runt är enligt utredaren möjligt från och med
den 1 januari 2016.
Att lämna det stöd utredaren föreslår
kommer
att
påverka
Försvarsmaktens
dimensionering. Den nya uppgiften kommer
att påverka helikopterbataljonens utrymme att
genomföra andra insatser. Om medel ställs till
förfogande är bedömningen att sådant stöd
bör vara en del av målet för det militära
försvaret. Förslaget föreslås att finansieras
genom att anslag 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap tillförs medel. Utredaren bedömer
att beredskapens slutliga utformning måste
belysas ytterligare och avgöras i samband med
övergången till stöd dygnet runt, året om och
att ytterligare underlag från myndigheterna
därför kommer att behövas. Vidare föreslås att
Försvarsmakten och polisen gemensamt
analyserar de norska erfarenheterna av
terrorattentatet den 22 juli 2011 när det gäller
behovet av ett helikopterstöd och hur det bör
dimensioneras.
Internationell beredskap
Sverige har till FN, EU och Nato anmält
förband till internationella styrkeregister.
Dessa register sammanställer de resurser som
Sverige kan komma att ställa till FN, EU och
Nato:s förfogande när det gäller internationella fredsfrämjande insatser.
Samarbetet inom Partnerskap för fred
(PFF), med Nato samt inom EU och FN är
betydelsefullt för utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga. Inom ramen för samarbetet
genomför Försvarsmakten bl.a. övningsverksamhet, erfarenhetsutbyte och deltagande i
internationella insatser. Samarbetet har bl.a.
medfört ökad färdighet för Försvarsmaktens
personal, förbättrad interoperabilitet och ökad
operativ förmåga och har även ökat civila
myndigheters förmåga att bidra till internationella och nationella insatser.
Regeringen bedömer att samarbetet inom
ramen för FN, EU och Nato under 2012 har
bidragit till Försvarsmaktens förmåga att
genomföra fredsfrämjande insatser och hävda
territoriell integritet. Det har vidare ökat
Försvarsmaktens förmåga att ge och ta emot
militärt stöd.

Insatser internationellt
Under 2012 har totalt 1 566 personer, varav
123 kvinnor och 1 442 män, vid något tillfälle
tjänstgjort i internationella militära insatser.
Svenska förband har deltagit i insatser i
Afghanistan och Kosovo.
Diagram1. Personal i internationella insatser

Försvarsmakten redovisar årligen resultaten
från sitt deltagande i internationella insatser
till regeringen. Årsredovisningen för 2012
visar att den internationella insatsverksamheten genomförts i enlighet med verksamhetens krav.
Cirka 40 procent av Försvarsmaktens
personal har nu genomfört internationella
insatser vilket bidragit till ökad förmåga att
planera, leda och genomföra insatser. Genom
att bidra till internationella insatser har Sverige
också haft insyn och även möjlighet att
påverka beslut i de olika organisationer som
leder insatserna.
Under 2012 har Försvarsmakten fortsatt
implementeringen av resolution 1325 och 1820
omfattande bl.a. integrering av genderperspektiv i de internationella insatserna.
Försvarsmakten har fortsatt utvecklat den
missionsförberedande utbildningen.
Regeringens samlade bedömning är att de
förband, som deltagit i internationella insatser,
har uppfyllt de krav som ställts i respektive
insatsområde vad gäller förbandens organisation, utrustning och bemanning. De svenska
förbanden har vidare i allt väsentligt fullgjort
förelagda uppgifter på ett förtjänstfullt sätt
och genomfört verksamhet med hög kvalitet.
International Security Assistance Force (ISAF),
Afghanistan
I Afghanistan har det svenska förbandet
fortsatt arbetat med att stödja de afghanska
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säkerhetsstyrkorna, huvudsakligen genom
rådgivning och utbildning. Särkostnaden för
insatsen uppgick under 2012 till 1 360 miljoner
kronor. Under 2012 har Sverige överfört
ansvaret för säkerheten från ISAF till de
afghanska säkerhetsstyrkorna, i de fyra
provinser i norra Afghanistan där Sverige
tidigare har haft ledningsansvar. I början av
2012 avvecklades den regionala enheten för
säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e Sharif
(Provincial Reconstruction Team), för vilken
Sverige haft ledningsansvar. Enheten ersattes
av en ny struktur, benämnd Transition Support
Team (TST MeS), vilken består av en militär
del och en civil del, med syftet att stödja de
afghanska samhälls- och säkerhetsstrukturerna
i norra Afghanistan. De samlade svenska
insatserna i norra Afghanistan placerades
därmed under civil ledning. Det svenska
militära förbandet är dock fortsatt inordnat i
den
internationella
säkerhetsstyrkans
ledningsstruktur. Det militära bidraget till
ISAF har anpassats och omstrukturerats under
2012 i enlighet med den övergripande
planeringen för ISAF och dess kommande
utfasning samt i enlighet med riksdagens
inriktning om en övergång från stridande till
stödjande insatser och en successiv reducering
av det militära engagemanget. Detta har bl.a.
inneburit att det svenska förbandet på plats i
Afghanistan minskades med 100 personer i
slutet av 2012 för att totalt uppgå till cirka 400
personer på plats. Avveckling av infrastruktur
och materiel har inletts. Avvecklingen av
infrastruktur kräver samordning, både i
insatsområdet, i Sverige samt i relation till
andra länder.
Ett närmare samarbete med Norge, Finland
och Lettland initierades under 2012 och
infördes under 2013 i syfte att gemensamt
upprätthålla fortsatt god effekt av verksamheten samtidigt som successiva militära
neddragningar genomförs. Samarbetet som
benämns Nordic Baltic Transition Support
Unit är inriktat på militära och polisiära
rådgivningsinsatser i två provinser i norra
Afghanistan.
Den
helikopterenhet
för
medicinsk evakuering som tillfördes under
2011, och som i april 2013 ersattes med fyra
helikoptrar ur 16-systemet, har bidragit med
sjuktransportförmåga enligt plan. I och med
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skiftet till 16-systemet förstärktes det svenska
helikopterbidraget till ISAF. Under perioden
maj till augusti 2012 bestod styrkebidraget
även av ett flygplan av typen Tp 84 som
använts för materiel- och persontransporter.
Förstärkning med strategisk reserv har
genomförts vid två tillfällen. Detta har
möjliggjort för förbandet att lösa ytterligare
tillförda uppgifter, bl.a. avvecklingen av
infrastruktur, utan att påverka övrig
verksamhet. Insättande av strategisk reserv i
pågående insats är också värdefullt för att
kunna pröva och utveckla Försvarsmaktens
beredskapssystem.
Regeringens bedömning är att det svenska
förbandets verksamhet inom ramen för ISAF
har haft god effekt i insatsområdet. Det stöd
som det svenska förbandet har tillhandhållit
har bidragit till en ökad förmåga hos de
afghanska säkerhetsstyrkorna att hantera
säkerhetsläget i insatsområdet och det vidare
ansvarsområdet i norra Afghanistan.
Kosovo Force (KFOR), Kosovo
Det svenska styrkebidraget till KFOR har
under 2012 uppgått till 55 befattningar.
Särkostnaden uppgick till 81 miljoner kronor
vilket är 25 miljoner kronor under tilldelad
ram. Underutnyttjandet beror på lägre
logistik- och personalkostnader än beräknat.
Under 2012 har förbandets verksamhet
främst varit inriktat på s.k. samverkans- och
observationsgrupper
(Liaison Monitoring
Teams, LMT) samt stöd till uppbyggnad av
lokala säkerhetsstrukturer genom militära
rådgivare, stabsofficerare och stödresurser.
Svenska LMT-grupper verkar i Pristina och
Gracanica. Sedan fjärde kvartalet 2011 har
Sverige ledningsansvar för ett antal övriga
LMT-grupper. Svenska militära rådgivare ingår
i Nato:s rådgivningsgrupp (Nato Advisory
Team), som har till uppgift att verka som
rådgivare på ministerienivå i försvarsrelaterade
frågor. Då Sverige i enlighet med riksdagens
behandling av regeringens proposition
(2011/12:33, bet. 2011/12:UFöU3, rskr.
2011/12:82) ska lämna KFOR innan utgången
av 2013 har planering av tillbakadragandet
genomförts och förberedelser vidtagits.
Regeringens bedömning är att det svenska
förbandets verksamhet inom ramen för KFOR
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har haft god effekt i insatsområdet. Det stöd
som det svenska förbandet har tillhandhållit
under 2012 har bidragit till att skapa ett
tryggare och säkrare samhälle för invånarna i
Kosovo.
Vidare är bedömningen att Sverige genom
informationsinhämtning samt uppbyggnad av
Kosovos
säkerhetsstrukturer,
genom
rådgivning och samverkan med såväl civila som
militära aktörer, har bidragit till en god
uppfattning om läget och händelseutvecklingen i Kosovo.
Ekonomiskt utfall
Anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
uppgick 2012 till 2 296 miljoner kronor
inklusive ett anslagssparande på 74 miljoner
kronor från tidigare år. Anslaget finansierar
särutgifterna för de internationella förbandsinsatser som Försvarsmakten genomför.
Tabellen nedan visar tilldelade medel och utfall
för de av regeringen beslutade insatserna.
Tabell 3.2 Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande
förbandsinsatser 2012
Tusental kronor
Insats
Tilldelade medel
Utfall
ISAF

1 760 000

1 360 000

106 000

81 000

6 000

4 000

United Protector FLO/02

23 000

16 000

Athena

30 000

4 000

Övrigt

20 000

20 000

1 945 000

1 485 000

KFOR
Atalanta FHQ/OHQ

Summa

Försvarsmaktens underskridande av tilldelade
medel beror bl.a. på att campkostnader för
ISAF samt logistikkostnader för avveckling av
OUP Libyen har blivit lägre än prognostiserat.
Det totala anslagssparandet uppgår till
460 miljoner kronor.
Säkerhetssektorreform
Under de senaste åren har omfattningen
verksamhet avseende säkerhetssektorreform
(SSR) stadigt ökat.
Försvarsmakten har under 2012 genomfört
och fortsatt utveckla stöd till SSR och
kapacitetsuppbyggande verksamhet. Stödet har
bestått av erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring
såsom
utbildningsoch
mentorstöd, sekonderad personal till SSR-

insatser och stöd till militär kapacitetsuppbyggnad. Verksamhet har genomförts i
Afghanistan, Georgien, Ukraina, Östafrika
och på västra Balkan. Huvuddelen av
aktiviteterna har genomförts i nära samarbete
med de nordiska och baltiska länderna.
Försvarsmakten har även lämnat stöd till
uppbyggnaden av den somaliska regeringens
säkerhetsstyrkor i den av EU-ledda insatsen
European Union Training Mission in Somalia
(EUTM Somalia). Verksamheten har genomförts i två rotationer med svensk personal i
stabsbefattningar samt instruktörer. Under
2012 ledde Sverige det gemensamma arbetet
med SSR-stöd inom det så kallade nordiskbaltiska initiativet.
Det organisationsöverskridande samarbetet i
SSR-frågor inom Regeringskansliet och mellan
berörda myndigheter avses fortsätta.
Regeringens samlade bedömning är att det
svenska SSR-stödet har bidragit positivt till
utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Under 2012 har anslag 1.1
Förbandsverksamhet och beredskap belastats
med 18 miljoner kronor för genomförd SSRverksamhet.
3.2.4.2 Förbandsverksamhet

Verksamheten finansieras av anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar, 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt 1:7 Officersutbildning
m.m.
Insatsorganisationens utveckling
Genomförandet av försvarsreformen och
införandet
av
insatsorganisation
2014
fortsätter i enlighet med riksdagens beslut
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2009/10:269) och regeringens inriktningsbeslut för perioden 2010–2014.
Regeringen bedömer att den operativa
förmågan successivt ökar i takt med att
omställningen mot insatsorganisation 2014
fortsätter. Parallellt med detta omfattande
arbete har förband ur insatsorganisationen
funnits tillgängliga för pågående och planerade
insatser, incidentberedskap och styrkeregister.
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Den
successiva
uppbyggnaden
av
insatsorganisationen och dess beredskap har i
stort sett följt målen för verksamheten med
undantag för rekrytering av tidvis tjänstgörande soldater. Samtliga krigsförband har
krigsplacerad personal och arbete pågår med
krigsplacering av materiel. Under året införde
Försvarsmakten ett nytt mobiliseringskoncept
och mobiliseringsplanering är genomförd vid
samtliga förband. Likaså har Försvarsmakten
under året infört ett koncept för hur krigsförbandsövningar ska genomföras. Förbanden har
även påbörjat krigsförbandsövningar.
Förbandsproduktionen har påverkats av
framförallt störningar i reservdelsförsörjningen, som uppstod vid införande av
funktionen inom det integrerade resurs- och
ekonomiledningssystemet,
PRIO.
Även
personalvakanser inom vissa funktioner har
påverkat måluppfyllelsen negativt.
Den 1 juli 2012 trädde lagen (2012:332) om
vissa försvarsmaktsanställningar i kraft. Det
innebar att Försvarsmakten fick de författningsmässiga grunderna för att tidsbegränsat
kunna anställa kontinuerligt och tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
(prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr.
2011/12:216). Regeringen bedömer att det
personalomstruktureringsarbete som Försvarsmakten slutförde under 2012 innebär att
myndigheten nu har en bättre uppfattning om
bemanningsläget i insatsorganisationen än
innan omstruktureringen. Den successiva
övergången till insatsorganisation 2014 innebär
att befintlig materiel och personal kvarstår
fram till dess att förbanden i den nya
organisationen har organiserats. Samtliga
förband i insatsorganisationen och förbandsreserven ska således enligt regeringens
inriktning vid varje givet tillfälle vara fullt
bemannade med krigsplacerad personal. Det är
myndighetens ansvar att säkerställa detta.
Insatsorganisationens utveckling följs upp
löpande av regeringen inom ramen för gängse
processer.
Internationellt förmågeutvecklingssamarbete
Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med
andra. Sverige, liksom många av Europas
länder, står inför utmaningar vad gäller att på
ett
kostnadseffektivt
sätt
använda,
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vidmakthålla och utveckla militära förmågor.
Ett sätt att möta dessa utmaningar är att
fördjupa det internationella samarbetet t.ex.
genom att metodiskt arbeta för ökad
interoperabilitet, nya övningsformer samt
samutnyttjande och gemensamt ägande av
militära förmågor och resurser.
I
budgetpropositionen
för
2012
konstaterade regeringen att överväganden om
samutnyttjande och gemensamt ägande av
militära förmågor och resurser ska integreras
som en naturlig del i nationella planerings- och
beslutsprocesser. Målsättningen är att detta
ska möjliggöra en effektiv resursanvändning
och ökad operativ effekt i Försvarsmaktens
verksamhet.
Under 2012 har ett stort antal konkreta
aktiviteter och samarbeten genomförts.
Regeringen vill särskilt lyfta fram det nordiska
samarbetet avseende taktisk flygtransport där
en avsiktsförklaring undertecknades mellan
Sverige, Norge, Danmark och Finland vilket
bedöms skapa förutsättningar för ett framtida
samarbete som kan lägga grunden till
effektivitetsvinster för kommande år.
Vidare vill regeringen peka på det gränsöverskridande samarbetet mellan flygstridskrafterna i norra delen av Norden (Cross
Border Training North). Genom detta
samarbete har de svenska flygstridskrafterna
regelbundet kunnat öva på en mer kvalificerad
nivå än vad som annars hade varit fallet. Under
2012 har avtal tecknats med Danmark
avseende motsvarande verksamhet i Nordens
södra delar (Cross Border Training South).
Sverige driver, tillsammans med andra
europeiska länder inom ramen för den
Europeiska försvarsbyrån (EDA), också ett
demonstrationslaboratorium för forensisk
analys av improviserade sprängladdningar i
Afghanistan, som har bidragit till bättre skydd
för den internationella insatsen.
Ett flertal internationella övningar har
genomförts med deltagande av förband från
olika stridskrafter. Exempel på en betydelsefull
internationell övning med stort deltagande
från Försvarsmakten är Cold Response 12.
Under 2012 har ett flertal initiativ tagits för
att utveckla det nordiska försvarssamarbetet.
De nordiska länderna har också samverkat
inom ramen för internationella insatser, bl.a.
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inom ISAF. Vid ministermötet i november
2012 i Skagen beslutade de nordiska länderna
att genomföra en översyn av försvarssamarbetsstrukturen i sin helhet under 2013.
Under hösten 2012 uttryckte Sverige och
Finland sin vilja att delta i luftrumsövervakning
av Island, vilket godkändes av Nato i december.
Sverige och Finland deltar under det första
kvartalet
2014
i
övningsoch
träningsverksamhet i samband med Norges
luftrumsövervakning av Island.
Regeringens bedömning är att det nordiska
försvarssamarbetet ökar interoperabiliteten
mellan de nordiska länderna och därigenom
stärker ländernas förmåga att verka tillsammans,
såväl nationellt som internationellt.
Sammantaget bedömer regeringen att det
internationella samarbetet lett till stärkt operativ
förmåga och ökade förutsättningar för
ytterligare fördjupat samarbete.
Lednings- och underrättelseförband
Regeringen bedömer att utvecklingen av
ledningsförbanden i allt väsentligt motsvarar
riksdagens beslut (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2009/10:269) och
regeringens inriktningsbeslut för perioden
2010–2014. Verksamheten vid lednings- och
underrättelseförbanden har i stort genomförts
enligt plan under 2012, men ett ansträngt
personalläge har medfört hård belastning på de
flesta ledningsförbanden.
Under 2012 har följande lednings- och
underrättelseförband
vidmakthållits
och
vidareutvecklats:
• ett högkvarter med stabsförband,
• ett rörligt operativt
ledningsförband/Force Headquarters
(ROL/FHQ),
• en sambandsbataljon,
• en ledningsplatsbataljon,
• en telekrigsbataljon,
• ett it-försvarsförband med Computer
Emergency Response Team (CERT),
• ett psyopsförband,
• ett telenät- och markteleförband
(FMTM),
• fyra regionala staber,
• en nationell underrättelseenhet (NUE)
samt
• ett specialförband.

Under 2012 pågick arbetet med införandet
av de fyra regionala staber som från och med
den 1 januari 2013 ingår i insatsorganisationen.
Ledningsförbanden har under året deltagit i
samtliga centrala fältövningar vilket inneburit att
såväl förbandens som Försvarsmaktens förmåga
inom ledningsområdet utvecklats positivt. De
ledningsövningar som genomförts under 2012
har även utvecklat ledningsförmågan på
bataljons- och brigadnivå inom armén.
Informationssystemet SWECCIS (Swedish
Command and Control Information System)
har införts inom samtliga stridskrafter, om än
bara i vissa delar av förbanden. Detta har
medfört ökad ledningsförmåga. Inom marinen
har en del av ubåtsflottiljens enheter tillförts ett
nytt sambandssystem, HF 2000. Inom
flygstridskrafterna har arbetet med att införa
krypterad datastridsledning genom Länk 16
fortsatt. Sammantaget bidrar dessa system till
ökad sambands- och ledningsförmåga såväl
nationellt som internationellt. Ledningsförbanden har under året bidragit med stöd till
de internationella insatserna i Afghanistan och
Kosovo samt till nationell incidenthantering.
Sedan juni 2012 har följande ledningsförband
varit anmälda till internationella styrkeregister
med 360 dagars beredskap:
• ett rörligt operativt
ledningsförband/Force Headquarters
(ROL/FHQ),
• ett kompani ur ledningsbataljon samt
• en sambandspluton ur
sambandsbataljon.
Under året har bl.a. följande materiel
tillförts ledningsförbanden:
• Införande av SWECCIS till
organisationen för vakthavande befäl,
• RAKEL-terminaler,
• ledningshytter
och
expanderbara
ledningscontainrar,
• radio och sambandsutrustning samt
• kryptomateriel.
Materielleveranserna
möjliggör
en
förbättrad ledningsförmåga och informationshantering. Exempelvis bidrar SWECCIS till att
förbättra Försvarsmaktens ledningsförmåga
och Rakel underlättar kommunikationen med
andra myndigheter.
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Logistikförbanden
Regeringen bedömer att utvecklingen av
logistikförbanden i allt väsentligt motsvarar
riksdagens beslut (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2009/10:269) och
regeringens inriktningsbeslut för perioden
2010–2014. Verksamheten vid logistikförbanden har i stort bidragit till att uppfylla
regeringens mål. Vissa specialistkompetenser
är fortsatt svåra att rekrytera till befattningar
för tillfällig tjänstgöring.
Under 2012 har följande logistikförband
vidmakthållits och vidareutvecklats:
• en operativ ledningsteknisk bataljon,
• en teknisk bataljon,
• två logistikbataljoner,
• två sjukhuskompanier,
• två sjukvårdsförstärkningskompanier,
• ett transportledningskompani
(MOVCON-kompani),
• Försvarsmaktens logistik (FMLOG)
stab samt
• tre nationella logistikstödsenheter
(National Support Element, NSE).
Effektiviseringen av försvarslogistiken, som
bl.a. innebär verksamhetsövergång av förråd,
service och verkstäder från Försvarsmakten till
Försvarets materielverk, är under genomförande.
Införandet av det integrerade resurs- och
ekonomiledningssystemet PRIO har inneburit
störningar i Försvarsmaktens reservmaterielsförsörjning under 2012. Vidtagna åtgärder
medförde att kapaciteten mot årets slut närmade
sig normal nivå. Tre enheter ur logistikförbanden har varit insatta under året vilket
medfört en utveckling av deras förmåga att
stödja förband i insatsområden. Delar av
logistikförbanden har genomfört planering och
utbildning för den omstruktureringsstyrka som
påbörjade sin tjänstgöring i den internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan hösten 2012.
Vidare har logistikförband bidragit med
nationellt stöd till genomförda insatser.
Sedan juni 2012 har följande logistikförband
varit anmälda till internationella styrkeregister
med 90 dagars beredskap:
• en teknisk pluton samt
• en sjukvårdspluton.
Under 2012 har regeringen fattat beslut om
att anskaffa materiel till ett sjukhuskompani
och ett sjukvårdsförstärkningskompani.
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Följande större materiel har beställts under
året:
• rullflakstankar 10 kubik samt
• terrängbil tankfordon.
Följande viktigare materiel har tillförts
logistikförbanden:
• tankbil 21 för tankning av
stridsflygplan och helikoptrar,
• dispenserbil för tankning av flygplan,
• taktisk sjuktransportmodul,
• elverk, för nationellt och
internationellt bruk,
• kroppsskydd samt
• sjukvårdsmateriel till
sjukvårdssystemet.
Dessa anskaffningar fortsätter moderniseringen och utvecklingen av logistikförbanden
och bidrar därmed till att öka övriga
stridskrafters uthållighet och förmåga.
Arméstridskrafter
Regeringen bedömer att utvecklingen av
arméförbanden i allt väsentligt motsvarar
riksdagens beslut (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2009/10:269) och
regeringens inriktningsbeslut för perioden
2010–2014. Verksamheten inom arméstridskrafterna har i stort genomförts enligt plan för
2012, dock med vissa avvikelser för enstaka
förband. Avvikelserna beror främst på hög
belastning
på
förbanden,
reservdelsförsörjningen och materielförsörjningen.
Riksdagen fattade 2006 beslut om regeringens
proposition Renovering och modifiering av
artillerisystemet Haubits 77B, det vill säga
anskaffningen av artillerisystemet ARCHER
(prop. 2005/06:132, bet. 2006/06:FöU10, rskr.
2005/06:264). Försvarets materielverk är
ansvarig myndighet för anskaffningen. I syfte att
på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa den
långsiktiga förmågan till indirekt eld har tidigare
Haubits 77B överlämnats till leverantören BAE
Systems för att byggas om till ARCHER.
Av Försvarsmaktens underlag framgår att
leveranserna av de renoverade och modifierade
pjäserna har försenats i förhållande till den
ursprungliga tidplanen, vilket medfört att
artilleribataljonerna i högre utsträckning tvingas
att använda andra, mindre effektiva system som
ersättning
under
en
övergångsperiod.
Regeringen ser allvarligt på den försening som
uppkommit, och avser att fortsatt följa frågan.
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Under
2012
har
följande
förband
vidmakthållits:
• två brigadstaber,
• sex mekaniserade bataljoner,
• en luftburen bataljon,
• två artilleribataljoner,
• två luftvärnsbataljoner,
• en jägarbataljon,
• en underrättelsebataljon,
• en säkerhetsbataljon,
• två ingenjörbataljoner,
• två militärpoliskompanier,
• ett CBRN-kompani (förband för skydd
mot kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära stridsmedel),
• ett tungtransportkompani,
• fyrtio hemvärnsbataljoner samt
• livbataljonen (för närvarande under
utveckling).
Avseende personalförsörjningen har särskilt
fokus legat på att rekrytera GSS/T.
Arméstridskrafterna har även genomfört ett
antal krigsförbandsövningar med personal som
vid tillfället tecknat interimskontrakt. Den första
större personalomsättningen med frivilligt
rekryterade gruppbefäl och soldater har
påbörjats då delar av personalen som har varit
anställd en längre tid valt att avsluta sin
anställning. Under 2012 har arméstridskrafterna
genomfört ett relativt stort antal ledningsövningar, vilket har stött utvecklingen av
försvarsförmågan och utvecklat förmågan på
bataljons- och brigadnivå.
Arméstridskrafterna
har
genomfört
verksamhet till stöd för insatserna i Afghanistan
och Kosovo. En strategisk reserv om ett
kompani har stått i beredskap och vidmakthållits. De internationella insatserna bidrar
alltjämt till förmåge- och materielutvecklingen,
särskilt vad avser vissa specifika förmågor.
Arméstridskrafterna har genomfört skydd och
bevakning samt upprätthållit nationell beredskap
med bl.a. insatsberedda skyddsstyrkor i enlighet
med operativa behov.
Avseende Hemvärnet och de nationella
skyddsstyrkorna har målen uppnåtts. Den nya
modellen för hemvärnssoldaternas tjänstgöring
bedöms ge högre kompetensnivå samt bättre
samtränade förband. Dock finns problem i
Hemvärnets
personalförsörjning
rörande
direktrekrytering via grundläggande militär
utbildning, GMU. Endast en liten del av
Försvarsmaktens
planerade
behov
av

hemvärnssoldater har rekryterats genom GMU.
Hemvärnets stöd till samhället under 2012
omfattar totalt 46 000 timmar. Större insatser
under året har varit stöd efter flyghaveriet vid
Kebnekaise med ett norskt Herculesflygplan
samt stöd för att hantera följderna av höga
vattenflöden.
Under 2012 var följande förband anmälda till
internationella styrkeregister med 90 dagars
beredskap:
• en mekaniserad bataljon,
• ett ingenjörkompani,
• ett militärpolisförband,
• en CBRN-insatsstyrka,
• en artillerilokaliseringsradargrupp,
• en jägarpluton samt
• en luftvärnspluton.
Under året har regeringen fattat beslut om
följande anskaffningar:
• personterrängbil 4 samt
• ny
insatsförmåga
luftvärn,
efter
riksdagsbemyndigande (prop. 2012/13:1,
bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).
Följande större materiel har beställts under
året:
• förberedelser för renovering av
stridsfordon 90,
• skydd och säkerhetsåtgärder
pansarterrängbil 203 samt
• fordonsomsättning hemvärnet.
Under året har bl.a. följande materiel tillförts
arméstridskrafterna:
• ingenjörsfordon 120/T,
• bärgningsbandvagn 120 B,
• automatkarbin Ak 5D,
• finkalibrig ammunition,
• bildförstärkare,
• artilleri- och granatkastarammunition
samt
• ammunitionsröjningsrobot 5B.
De materiella begränsningarna har främst
utgjorts av leverans- och kvalitetsproblem med
artillerimateriel och bristande tillgång till vissa
fordonstyper. De brister i reservdelsförsörjningen som följt av införandet av det
integrerade resurs- och ekonomiledningssystemet (PRIO) har påverkat både redan
uttagen materiel och materiel som ska tillföras.
Till exempel har tillförseln av fordon försenats.
Särskilda åtgärder har vidtagits för att
säkerhetsställa 5:e manöverbataljonens behov
eftersom denna bataljon är avsedd att utgöra
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kärnan i den bataljonsstridsgrupp som ska stå i
hög beredskap under 2014.
Regeringen konstaterar att avvikelserna för
arméns förband, i förhållande till planen för
utvecklingen, är färre än föregående år. Beslutade
anskaffningar och genomförda leveranser
kommer att förbättra förbandens rörlighet och
skydd samt bidra till att säkerställa
Försvarsmaktens förmågebredd.
Marinstridskrafter
Regeringen bedömer att utvecklingen av
marinstridskrafterna i allt väsentligt motsvarar
riksdagens beslut (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2009/10:269) och
regeringens inriktningsbeslut för perioden
2010–2014. Verksamheten inom marinstridskrafterna har i stort genomförts enligt plan för
2012, men vakanssituationen vid hälften av de
marina krigsförbanden har reducerat förbandens
möjligheter till samövning. Tillförseln av
Visbykorvetter har väsentligt förbättrat
marinens operativa förmåga.
Regeringen bedömer att genomförd insatsoch
övningsverksamhet,
nationellt
och
internationellt, har bidragit till de marina
stridskrafternas förmågeutveckling.
Under
2012
har
följande
förband
vidmakthållits:
• två sjöstridsflottiljledningar,
• två korvettdivisioner,
• två minröjningsdivisioner,
• två underhållsdivisioner,
• en röjdykardivision,
• en ubåtsflottilj med ledning,
• ett signalspaningsfartyg,
• en amfibiebataljon,
• ett bevakningsbåtskompani,
• en marin basbataljon samt
• en sjöinformationsbataljon.
Samarbetet med övriga kustländer i Östersjön
inom sjöövervakning har utvecklats vidare
genom fördjupning av projekten Surveillance
Co-operation Finland Sweden (SUCFIS) och
Sea Surveillance Coperation Baltic Sea
(SUCBAS).
Projekten
möjliggör
ökad
interoperabilitet inom sjöövervakningen. Marina
förband har upprätthållit incidentberedskap samt
övrig beredskap i enlighet med operativa krav.
Insatser har vid behov genomförts för att hävda
territoriell integritet. Minröjningsoperationer
har bl.a. genomförts i Fårösund och Falsterbo
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där ett större antal minor från världskrigen röjts,
samt i den internationella minröjningsoperationen Open Spirit. Multinationellt
samarbete inom minröjning har genomförts
inom ramen för Nordefco och samarbetet Baltic
Ordnance Safety Board.
Marinen har genom röjdykardivisionen och
den amfibiska manöverbataljonen bidragit till det
svenska styrkebidraget i den internationella
säkerhetsstyrkan i
Afghanistan (ISAF).
Amfibieregementet är huvudansvarigt för
uppsättandet av Sveriges rotation till
Afghanistan andra halvåret 2013 (FS 25), vilket
präglat verksamheten. Under 2012 har marinen
vidtagit förberedelser för att kunna delta i EU:s
marina insats Atalanta utanför Somalias kust
2013.
Under 2012 var följande marina förband
anmälda till internationella styrkeregister med 90
dagars beredskap:
• ett sjöminröjningsförband,
• ett korvettförband,
• ett ubåtsförband samt
• del av en amfibiebataljon.
Följande viktigare beställningar har gjorts
under året:
• radarstation PS 640,
• införande av elektroniskt sjökort,
• omsättning av zonrör till torped 62,
• navigationssimulator samt
• anskaffning av ubåtsjaktsmål.
Under året har bl.a. följande materiel tillförts
marinstridskrafterna:
• korvett typ Visby med integrerad
sjömålsrobot,
• installation av ledningssystem för ubåt
typ Gotland,
• autonoma undervattensfarkoster för
hantering av explosiva föremål (EOD)
samt
• mobilt system för att mäta fartygs
undervattenssignatur (MOUSE).
Under senare delen av året har tillgängligheten
på bevakningsbåt typ 80 återställts efter att
tidigare varit belagd med gångförbud på grund av
materiella förslitningsproblem.
Flygstridskrafter
Flygförband
Regeringen bedömer att utvecklingen av
Försvarsmaktens flygförband i allt väsentligt
motsvarar riksdagens beslut prop. 2008/09:140,
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bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/2009:292. och
regeringens inriktningsbeslut för perioden 2010–
2014. Verksamheten inom flygstridskrafterna
har i stort genomförts enligt plan för 2012.
Personalläget är dock fortsatt ansträngt, i
synnerhet
inom
basförbanden
och
stridslednings- och luftbevakningsbataljonen.
Under 2012 har följande flygförband
vidmakthållits:
• en stridslednings- och luftbevakningsbataljon,
• två flygbasbataljoner,
• fyra stridsflygdivisioner JAS 39,
• en transport- och specialflygsenhet,
bestående av transportflygdivision Tp
84, ledningsflyggrupp ASC 890,
signalspaningsdivision S 102B, central
transportflygdivision samt den svenska
kontingent som ingår i Heavy Airlift
Wing inom ramen för SAC (Strategic
Airlift Command).
Flygtidsproduktionen
för
stridsflygdivisionerna har inte nåtts fullt ut. Skälen till det
är huvudsakligen brister i reservdelsförsörjningen och brister på flygtekniker.
Flygvapenförbanden deltog under 2012 bl.a. i de
internationella övningarna Nordic Air Meet och
Cold Response. Gränsöverskridande övningsverksamhet, Cross Border Training, pågår
frekvent med Norge och Finland i norr och har
även inletts med Danmark i söder, som en del av
det nordiska försvarssamarbetet. Flygvapenförband har under året kontinuerligt övervakat
det svenska luftrummet och har upprätthållit
ålagd incidentberedskap för att uppfylla
verksamhetens målsättningar. Förbanden har
även genomfört insatser för att hävda territoriell
integritet. Försvarsmakten har under året
genomfört ett antal transportflygningar med Tp
84 till och från pågående insatser i Kosovo och
Afghanistan.
Under 2012 var följande förband anmälda till
internationella styrkeregister med 90 dagars
beredskap:
• stridsflygdivision JAS 39 med
basförband,
• transportflygdivision Tp 84 med
basförband samt
• signalspaningsflygplan S102B.
Under 2012 har ytterligare flygplan,
uppgraderade från JAS 39 A/B till JAS 39 C/D,
levererats till Försvarsmakten i enlighet med den

s.k. handlingsplanen för Gripensystemet (prop.
2006/07:100, bet. 2006/07:FiU 21, rskr.
2006/07:222). Försvarsmakten har även bl.a.
mottagit leveranser av bildutvärderingssystem
och målutpekningskapslar till stridsflygsystemet.
Brister i försörjningen av utbytesenheter och
reservdelar har enligt Försvarsmakten bidragit
till att stridsflygförbanden inte till fullo nått upp
till de angivna produktionsmålsättningarna.
Vidare har en modifiering av skolflygplan
SK 60 resulterat i kvalitetsbrister, vilket har
påverkat utbildningen av flygförare. Slutligen har
begränsningar i reservdelsförsörjningen som
felaktiga utfall på främst det taktiska
transportflygplanet Tp 84 påverkat transportflygverksamheten.
Regeringen bedömer att målen för
materielförsörjningen till flygförbanden delvis
har uppnåtts. Regeringen följer noga
Försvarsmaktens arbete med att åtgärda ovan
redovisade brister.
Helikopterförband
Utvecklingen av Försvarsmaktens helikopterförband motsvarar enligt regeringens bedömning
i allt väsentligt riksdagens beslut (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292) och regeringens inriktningsbeslut
för perioden 2010–2014.
Regeringen bedömer att läget för helikopterförbanden
med
hänsyn
till
pågående
förbandsuppbyggnad och materiell omsättning
är godtagbart. Regeringen anser det dock vara
angeläget att Försvarsmakten snabbt kommer
tillrätta med de brister som redovisats.
Under 2012 har helikopterbataljonen varit
under fortsatt utveckling. Flygtidsuttaget har
ökat jämfört med 2011 men är fortfarande lägre
än planerat. Det beror främst på att
helikopterförbanden, i likhet med övriga
flygförband, har påverkats av bristerna i
försörjningen av utbytesenheter och reservdelar.
Även långa väntetider på reservdelar från olika
leverantörer har påverkat verksamheten, främst
med helikopter 14 och helikopter 15. Regeringen
har under 2013 fattat beslut om en omfattande
investering i bl.a. helikopterhangarer vid
flygflottiljen F 17 i Ronneby. Beslutet ger
förutsättningar
för
Försvarsmakten
att
genomföra den planerade uppbyggnaden av
helikopterförmåga.
Helikopterförbanden har under 2012
genomfört insats med en helikopterenhet för
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medicinsk evakuering i den internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) och
under 2013 fortsatt insatsen med det nya
helikoptersystemet 16. Likaså har insats med
helikopter i Adenviken inom ramen för det
svenska militära bidraget till EU:s marina insats
operation Atalanta förberetts.
Under 2012 och första halvåret 2013 har
Försvarsmakten mottagit det nya medeltunga
helikoptersystemet, helikopter 16. Införandet
har gått enligt plan och systemet blev operativt
och sattes in i Afghanistan under våren 2013.
Anskaffningen har följt de principer för
materielförsörjningen som riksdagen fastslog i
samband med 2009 års försvarspolitiska
inriktningsproposition (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Regeringen
bedömer att helikopter 16 visar på fördelarna
med anskaffningar av befintliga och beprövade
system.
Försvarets materielverk har till följd av
förseningar i början av 2013 omförhandlat
avtalet med leverantören av helikopter 14.
Regeringen bedömer att målen för
materielförsörjningen till helikopterförbanden i
stort har uppnåtts, men konstaterar att det finns
fortsatta osäkerheter i leveranserna av
helikopter 14.
Regeringen bedömer att insatsverksamheten
på ett positivt sätt har bidragit till
helikopterbataljonens förmågeutveckling.
Samtidig
förbandsproduktion,
materielomsättning och insats har dock medfört en hög
belastning. Det ansträngda personalläget är
fortsatt bekymmersamt och har i vissa avseenden
varit
gränssättande
för
verksamheten.
Regeringen följer denna utveckling noga.

möjlighet att anställa gruppbefäl, soldater och
sjömän i längre tidsbegränsade anställningar
om 6 till 8 år, med möjlighet till förlängning.
Den 3 maj 2012 beslutade regeringen direktiv
för en särskild utredare att se över lagen
(1994:1811)
om
disciplinansvar
inom
totalförsvaret, m.m. (dir. 2012:40). Syftet med
utredningen är att modernisera och förändra
bestämmelserna om disciplinansvar för att de
bättre ska passa det reformerade försvarets nya
uppgifter. Den 30 maj 2013 lämnades
betänkandet Disciplinansvar i ett reformerat
försvar till regeringen. Betänkandet bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
I tabell 3.3 redovisas hur antalet anställda har
förändrats under 2012 och under det första
halvåret 2013.
Tabell 3.3 Personella förändringar i Försvarsmakten
2011-12-31
2012-12-31
2013-06-30
Officerare totalt

8 750

8 424 (1

7 940

- varav män

8 326

8 014

7 532

- varav kvinnor

424

410

408

Specialistofficerare
totalt

940

1 116

1 131

- varav män

857

1 015

1 029

83

101

102

Civilanställda totalt

6 616

6 567

5 315 4

- varav män

4 113

4 088

3 180

- varav kvinnor

2 503

2 479

2 135

Reservofficerare totalt

8 002

6 926

6 792

(varav aktiva)

(142)

(103)

- varav män

7 825

6 766

6 625

177

160

163

Kontinuerligt tjänstgörande GSS totalt

4 148

4 487

5 006

- varav män

3 729

3 998

4 508

419

489

498

Tidvis tjänstgörande
GSS totalt

4 201

1 582

Ca 1 9005

- varav med interimsavtal totalt (2

4 201

-

-

28 456 (3

27 623

- varav kvinnor

- varav kvinnor

- varav kvinnor

Personalförsörjning
Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett
användbart försvar och proposition 2009/10:160
Modern personalförsörjning för ett användbart
försvar redovisat sin syn på principerna för den
framtida personalförsörjningen. En bärande
princip är att den ska bygga på frivillighet.
Förändringarna inom personalförsörjningsområdet är av stor omfattning och kommer att
ta tid att genomföra i sin helhet.
Regeringen beslutade 19 mars 2012
proposition 2011/12:11 Soldatanställningar i
Försvarsmakten. Den nya lagen (2012:332) om
vissa försvarsmaktsanställningar trädde i kraft
den 1 juli 2012. Lagen ger Försvarsmakten
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Totalt

1) Av ovan redovisade officerare var cirka 3 500 placerade på befattningar för
specialistofficerare.
2) Andelen kvinnor/män finns inte redovisat för tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän då dessa avser antalet interimsavtal och inte antalet
anställda.
3) I totalen för 2011 är inte tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
redovisade p.g.a. att statistiken för dessa avser antalet interimsavtal och inte
antalet anställda.
4) Minskningen beror huvudsakligen på verksamhetsövergång från
Försvarsmakten till Försvarets materielverk inom ramen för en effektivare
försvarslogistik.
5) Försvarsmaktens redovisningssystem (PRIO) medger för närvarande inte
könsuppdelad statistik för denna kategori. Systemet bedöms medge detta till
årsredovisningen för 2013.
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Genomsnittsåldern
för
yrkesofficerare
(officerare och specialistofficerare) ligger kvar på
42 år. Många är i ett åldersläge där antalet
lämpliga befattningar i insatsorganisationen är
begränsat. För civilanställda ligger genomsnittsåldern kvar på 46 år.
Andelen yrkesofficerare som är kvinnor har
endast ökat marginellt de senaste åren och är för
närvarande 5,3 procent. I gruppen officerare är
andelen anställda kvinnor 4,9 procent medan
andelen män är 95,1 procent. Bland
specialistofficerare har andelen kvinnor ökat
något från 8,8 procent till 9,1 procent medan
andelen män är 90,9 procent. I gruppen
kontinuerligt tjänstgörande soldater har också en
ökning av andelen kvinnor skett från 10,1
procent till 10,9 procent. Andelen män är 89,1
procent.
Försvarsmaktens personalstruktur är inte i
balans med de antals-, ålders- och kompetensmässiga behoven, och det råder obalans mellan
andelen kvinnor och män på alla nivåer i
organisationen. För att hantera delar av
obalanserna
i
personalstrukturen
har
Försvarsmakten under 2012 genomfört ett
omstruktureringsarbetesarbete för att inventera
personalens kompetens och myndighetens
personalbehov samt att matcha dessa. Resultatet
av omstruktureringen har bl.a. inneburit att cirka
3 500 officerare ur den tidigare befälsordningen
placerats
på
specialistofficersbefattningar.
Försvarsmakten har även vidtagit riktade
åtgärder för att övertaliga officerare som inte
kunnat placeras på specialistofficersbefattningar
ska kunna lämna myndigheten. Cirka 1 200
officerare med högst fyra år kvar till ordinarie
pensionsavgång gavs under 2012 möjlighet att
ansöka om pensionsersättning med stöd av
trygghetsavtalet. Cirka 350 officerare lämnade
som ett resultat av detta Försvarsmakten den
sista december 2012. Vidare har cirka 900
anställda bytt förbandstillhörighet och 170 civila
sagts upp på grund av arbetsbrist, varav cirka 55
avslutade sin anställning i Försvarsmakten 2012.
Trenden sedan 2009 är att Försvarsmaktens
bedömning av behovet av personalvolymerna för
yrkesofficerare och civilanställda ökar samtidigt
som avvecklingen av personal är begränsad.
Försvarsmakten har högre personalkostnader än
vad som beräknats för genomförandet av en
förändrad personalförsörjning. Minskningen av
yrkesofficerare och civilanställda har inte skett i
den takt som är en förutsättning för genom-

förandet av försvarsreformen. Regeringen följer
denna utveckling noga, eftersom högre
kostnader riskerar leda till att de ekonomiska
förutsättningarna att
genomföra
insatsorganisation 2014 fördröjs. Regeringen har även
den 14 mars 2013 fattat beslut (nr 5) om
åtgärder. Dessa åtgärder beskrivs under avsnitt
3.4.
Med utgångspunkt i regeringens proposition
2011/12:86 En effektivare försvarslogistik har
riksdagen bemyndigat regeringen att fatta beslut
om försvarslogistikens framtida utformning.
Som ett led i effektiviseringen av försvarslogistiken har delar av Försvarsmaktens logistik
(FMLOG) överförts till Försvarets materielverk.
Totalt har cirka 1 300 civila och cirka 40
officerare överförts från Försvarsmakten till
Försvarets materielverk under 2012.
I tabell 3.4 redovisas Försvarsmaktens
löneutgifter. På grund av förändrad redovisning
från Försvarsmakten är siffror från 2008 och
2009 inte helt jämförbara med senare års
redovisning.
Tabell 3.4 Löneutgifter i Försvarsmakten
Miljoner kronor (löpande priser)
År

Lön och
arvoden
Fasta lönetillägg
Totalt

2008

2009

2010

9 243

8 869

463

360

9 706

9 229

9 795

2011
1

9 795

2012
1

10 932 1

10 319

10 932

10 319

1) I lön och arvoden ingår fasta lönetillägg

Rekrytering och grundläggande militär
utbildning
Den frivilliga personalförsörjningen har i olika
grad utvecklats i enlighet med Försvarsmaktens planering. Rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän har utvecklats så att myndigheten
successivt kunnat höja sitt rekryteringsmål.
Antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän var t.ex. vid
utgången av 2012 cirka 4 500 att jämföra med
rekryteringsmålet 3 800. Samtidigt redovisar
Försvarsmakten en högre personalomsättning av
kontinuerligt
tjänstgörande
gruppbefäl,
soldater och sjömän, definierad som avbruten
anställning på egen begäran m.m., än vad
myndigheten utgått från i sina planeringsantaganden. Utfallet blev 19 procent 2012
jämfört med planeringsantagandet 10 procent.
Det bör dock beaktas att det finns ett positivt,
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men för närvarande inte tillräckligt återflöde till
denna personalkategori. Bl.a. har cirka 40 av det
cirka 350 som lämnat sina anställningar som
kontinuerligt tjänstgörande valt att bli tidvis
tjänstgörande.
Rekryteringen av tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän har inte följt
samma positiva utveckling. I avvaktan på
ikraftträdandet av lagen (2012:332) om vissa
försvarsmaktsanställningar den 1 juli 2012
tecknade
Försvarsmakten
under
2011
ömsesidiga, icke bindande avsiktsförklaringar,
s.k. interimskontrakt, med cirka 4 800 tidigare
värnpliktiga. Målet att rekrytera 2 500 av dessa
under 2012 uppnåddes inte. Vid utgången av
2012 hade Försvarsmakten rekryterat cirka 1 600
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän. Vid halvårsskiftet 2013 var antalet cirka
1 900.
Under 2012 var antalet sökande till
grundläggande militär utbildning 3 679 kvinnor
och 15 807 män till cirka 3 000 utbildningsplatser. Antalet antagna var 538 kvinnor
och 2 285 män. Andelen kvinnor som sökt och
som antagits till utbildningen var 19 procent.
Försvarsmakten har fortsatt sitt arbete med
att utveckla den militära grundrekryteringen
med syftet att korta ledtiderna för de sökande
och därigenom effektivisera urvalsprocessen.
Arbetet sker i nära samverkan med
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Den
utvecklade rekryteringsprocessen, inklusive ett
utvecklat tekniskt stödsystem bedöms kunna
införas under det första kvartalet 2014.
Försvarsmakten har vidare vidtagit åtgärder för
att öka andelen kvinnor och individer med
utomeuropeisk kulturell och språklig kompetens
inom myndigheten. Försvarsmakten har under
2012 tillsammans med Arbetsförmedlingen
genomfört ett projekt i syfte att öka intresset för
och kunskapen om Försvarsmakten för individer
med utomeuropeisk bakgrund och att denna
målgrupp i förlängningen söker anställning i
Försvarsmakten. En förberedande militär
grundutbildning som vänder sig till målgruppen
genomfördes under andra halvåret 2012.
Soldatanställningar
I proposition 2011/12:115 våren 2012 redovisade
regeringen, förutom förslag till en ny lag om
vissa försvarsmaktsanställningar, sin bedömning
i en rad frågor om soldatanställningar inom
Försvarsmakten. I juni 2012 (Fö, nr 5)uppdrog
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regeringen åt Försvarsmakten att redovisa sina
överväganden och åtgärder med anledning av
dessa bedömningar. I mars 2013 redovisade
Försvarsmakten
uppdraget,
som
gällde
rekrytering och information, vissa arbetsgivarfrågor samt civilt meritvärde.
Regeringen konstaterar att Försvarsmakten
redan genomfört eller planerar att genomföra de
åtgärder regeringen redovisade i propositionen.
Det gäller bl.a. följande:
- att tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap utarbeta
material om försvaret och krisberedskapen för skolundervisningen,
- att utarbeta former för en kontinuerlig
dialog med den nya personalkategorin
gruppbefäl, soldater och sjömän,
- att inrätta en särskild funktion vid
Högkvarteret för arbetsgivarrelationer,
- att inrätta s.k. försvarsmaktsråd på flera
orter över hela landet,
- att inrätta en funktion för meritbedömning och certifiering,
- att utveckla det civila meritvärdet, och
- att möjliggöra för lämpliga gruppbefäl,
soldater och sjömän att utbilda sig till
specialistofficer.
I fråga om att inrätta en grupp med avtalsparterna om sociala villkor för gruppbefäl,
soldater och sjömän menar myndigheten att
detta i första hand bör hanteras inom ramen
för det befintliga samverkansavtalet mellan
Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna. Härutöver redovisar Försvarsmakten
att Högskoleverket beslutat föreskrifter om
studieuppehåll, anstånd m.m. för kategorin
gruppbefäl, soldater och sjömän.
Yrkes- och reservofficerare
Det införda tvåbefälssystemet medför ett
pågående förändringsarbete inom Försvarsmakten. Under 2012 har cirka 340
nyutexaminerade yrkesofficerare anställts. Av
dessa var cirka 200 specialistofficerare och cirka
140 officerare. Andelen kvinnor bland de
nyexaminerade officerarna uppgick till cirka
8 procent, bland specialistofficerarna var andelen
kvinnor cirka 10 procent. Den antalsmässiga
obalansen mellan officersbefattningar och
officerare samt mellan officerare och
specialistofficerare kvarstår. Till dess att antalet
grundutbildade specialistofficerare svarar mot
myndighetens behov fortsätter Försvarsmakten
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att placera officerare på de vakanta
specialistofficersbefattningarna. För närvarande
är cirka 3 350 officerare och cirka 1 100
grundutbildade specialistofficerare placerade på
specialistofficersbefattningar.
Antalet officerare överstiger i dag behoven i
förhållande till Försvarsmaktens planering i såväl
budgetunderlaget för 2013 som 2014. Det finns
också en kompetensmässig obalans i förhållande
till insatsorganisationens storlek och uppgifter.
Under 2012 har cirka 30 officerare lämnat
Försvarsmakten med hjälp av myndighetens
karriärväxlingsverktyg.
Antalet
reservofficerare
överskrider
Försvarsmaktens planerade behov i såväl
budgetunderlaget för 2013 som 2014. Under
många år har reservofficerssystemet haft ett
begränsat inflöde, resultatet av detta är en
ogynnsam ålders- och kompetensstruktur.
Under 2012 har myndigheten anställt cirka 290
reservofficerare, varav andelen kvinnor uppgick
till cirka 3,5 procent. Cirka 890 reservofficerare
har avslutat sin anställning, varav cirka 680 sagts
upp på grund av arbetsbrist då de tackat nej till
internationell arbetsskyldighet.
Veteransoldater
I propositionen Modern personalförsörjning för ett
användbart
försvar
(prop.
2009/10:160)
redovisade regeringen våren 2010 en samlad
svensk
veteransoldatpolitik.
I
budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.
omr. 6) redovisade regeringen hur denna politik
genomförs. Veteransoldatpolitiken har nu i allt
väsentligt genomförts. Den 29 maj 2013 invigde
H.M. Konungen minnesmonumentet för alla
veteraner på Djurgården i Stockholm.
Den 8 december 2011 beslutade regeringen
direktiv för en särskild utredare att utreda en
utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även
omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater
(dir. 2011:103). Utredaren skulle föreslå hur den
frivilliga försvarsverksamheten skulle kunna
utvidgas till att innefatta verksamhet för
anhöriga till den tjänstgörande personalen och
till veteransoldater.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen
tilläggsdirektiv till den nämnda utredningen
(dir. 2012:83). Utredaren fick i uppdrag att
även följa det pågående genomförandet av den
svenska veteransoldatpolitiken och bedöma
om den behöver utvecklas vidare och om
veteranperspektivet bör omfatta veteraner

efter annan internationell verksamhet än
militär, t.ex. kustbevakningspersonal, personal
vid
räddningsoch
katastrofinsatser,
polispersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget ska redovisas senast den
1 december 2013. Utredningen lämnade i
delbetänkande i februari 2013 förslag att
statligt bidrag ska kunna ges till veteran- och
anhörigorganisationer. Utredningens förslag
bereds inom Regeringskansliet.
Frivillig försvarsverksamhet
Frivillig försvarsverksamhet är en viktig del av
Försvarsmaktens förmåga, och därmed möjlighet att uppfylla målen för Försvarsmaktens
verksamhet. Frivillig försvarsverksamhet har
genomförts utifrån Försvarsmaktens behov och
målsättningarna för genomförd verksamhet har
uppnåtts. Verksamheten har genomförts bl.a. i
form av vinterutbildningar, ungdomskurser,
instruktörs-utbildningar och grundläggande
soldatutbildning för frivilliga. Regeringen
bedömer att de frivilliga försvarsorganisationerna
har bidragit till att höja Försvarsmaktens
förmåga.
De frivilliga försvarsorganisationerna har fått
organisationsstöd
(organisationsoch
verksamhetsbidrag) inom ramen för anslag 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap. Organisationsstödet uppgick till cirka 45,2 miljoner
kronor och gick bl.a. till administrativ
basverksamhet, rekrytering syftande till
nuvarande och kommande uppdrag samt till
verksamhetsutveckling.
De högst 75 miljoner kronor som
Försvarsmakten disponerade för uppdragsersättning
till
de
frivilliga
försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet m.m. har förbrukats.
Grundorganisation m.m.
Försvarsmakten inrättade den 1 januari 2012
Särskilda operationsgruppen som en egen
organisationsenhet inom grundorganisationen
i enlighet med uppdrag i myndighetens
regleringsbrev för 2012.
Den 12 januari 2012 inrättades det nordiska
gendercentret NCGM (Nordic Centre for
Gender in Military Operations) vid
SWEDINT, Livgardet i Kungsängen. NCGM
utvecklar internationell standard för utbildning i genderfrågor för militär personal som
ska tjänstgöra i fält och för speciella gender39
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rådgivare i internationella insatser. NCGM
genomför också utbildningar i enlighet med
dessa standard.
Försvarsmaktens totala hyreskostnader
uppgick 2012 till cirka 2 485 miljoner kronor
och 2011 till cirka 2 465 miljoner kronor.
Vindkraftsfrågor
Antalet inkomna s.k. vindkraftremisser som
Försvarsmakten yttrat sig över har sjunkit
under senare år. År 2012 var det 1 083
remisser, 2011 1 132 remisser, 2010 1 372
remisser och 2009 1 667 remisser. Andelen
remisser i tidigt skede – tidiga förfrågningar
från en exploatör – har minskat. Däremot har
antalet remisser inför beslut i bygglovs- och
miljöprövningsärenden ökat betydligt. För
mer än 80 procent av alla ärenden har
Försvarsmakten inget att erinra. Regeringen
anförde i budgetpropositionen för 2013 att det
är angeläget att berörda intressenter vidtar
åtgärder i syfte att nå en ökad förståelse och
samexistens.
Försvarsmakten lämnade i mars 2013 en
redovisning avseende de åtgärdsförslag
Totalförsvarets
forskningsinstitut
(FOI)
lämnat i sin rapport om en internationell
jämförelse av vindkraftsutbyggnad i anslutning
till militära flygplatser. Försvarsmakten
framförde att militär flygning i anslutning till
flygplatser skiljer sig från civil flygning.
Försvarsmaktens piloter måste kunna starta
och landa under fred, kris och krig. Detta
ställer krav på att piloterna måste kunna flyga
lågt och hinderfritt i anslutning till flygplatsen
under alla väderförhållanden.
Av redovisningen framgår också att
Försvarsmakten regelbundet informerar länsstyrelserna och kommunerna om sitt uppdrag,
kommunikations- och sensorsystem och
flygverksamheten. Myndigheten samverkar
med Energimyndigheten och Boverket i frågor
om riksintresseområden och medverkar i
kommunernas översiktsplanering. Försvarsmakten deltar också i vindkraftskonferenser.
Försvarsmakten har utrett frågor om de s.k.
MSA-ytorna (Minimum Safe Altitude) runt de
militära flygplatserna. I juni 2013 har
Försvarsmakten fattat beslut om interna
riktlinjer för hantering av dessa frågor. Det är
enligt Försvarsmakten också nödvändigt att på
ett samlat sätt kartlägga befintliga och
40

planerade vindkraftverk och andra höga
objekt.
Myndigheten har utvärderat databasen
Vindbrukskollen, som anses ha potential, men
för närvarande inte vara tillräckligt kvalitetssäkrad. Försvarsmakten redovisar också det
samarbete som skett på Gotland avseende
komplettering av befintlig väderradar för att
möjliggöra
etablering
av
vindkraft.
Försvarsmakten fortsätter att utveckla sina
yttranden till enskilda och myndigheter i
bygglovs- och miljöprövningsprocesserna.
Rationaliseringar i fastighets- och lokalbeståndet
I mars 2013 redovisade Försvarsmakten
resultatet av regeringens uppdrag om fortsatta
rationaliseringar i grundorganisationen och om
kartläggning av fastighets- och lokalbehovet.
Myndigheten anpassar löpande verksamheten
inom
ramen
för
den
befintliga
organisationsstrukturen. Rationaliseringarna i
grundorganisationen är också kopplade till
försvarsmaktsplaneringen.
Kartläggningen av det faktiska fastighetsoch lokalbehovet har sin grund i betänkandet
SOU 2011:31. Försvarsmakten anser att
konsekvenserna av det nya personalförsörjningssystemet måste bli mer kända innan
myndigheten kan avveckla fastigheter som
skulle kunna vara övertaliga. Sådana fastigheter
måste också vara avskiljbara. Regeringen
konstaterar att Försvarsmakten bedömer att
det kan finnas överkapacitet avseende lokalyta
i Arvidsjaur, Boden, Göteborg, Såtenäs och
Halmstad. Frågan har behandlats av
Försvarsfastighetsutredningen som lämnade
sitt betänkande i september i år (SOU
2013:61).
3.2.4.3 Materiel och anläggningar

Effektivisering av stödverksamhet
Regeringen har fortsatt att reformera försvaret
i enlighet med inriktningen i den antagna
propositionen Ett användbart försvar (prop.
2008/09:140, (bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292).
Som ett led i reformen har regeringen
föreslagit åtgärder för att effektivisera och
rationalisera försvarslogistiken i proposition
2011/12:86 En sammanhållen försvarslogistik,
(bet. 2011/12:FöU9, rskr. 2011/12:291).
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Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta
om försvarslogistikens framtida utformning, i
enlighet med propositionen. Genom att
effektivisera och rationalisera verksamheterna
inom försvarslogistiken frigörs resurser till
förbandsverksamheten och uppbyggnaden av
insatsorganisationen.
Mot denna bakgrund har den 1 januari 2013, i
enlighet
med
regeringens
uppdrag,
verksamheterna Förråd, Service och Verkstäder
överförts från Försvarsmakten till Försvarets
materielverk.
Vidare har Försvarsmakten och Försvarets
materielverk fått i uppdrag att organisera
materiel- och logistikförsörjningen med en
tydligare och effektivare uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som
beställare och Försvarets materielverk som
leverantör.
Försvarsmakten och Försvarets materielverk
har redovisat att delar av beslutade rationaliseringar kan bli svåra att genomföra och pekar på
att detta riskerar leda till att medel inte kan
frigöras i den omfattning som behövs för den
fortsatta försvarsreformen. Regeringen har, via
kvartalsvisa uppföljningar, följt hur de båda
myndigheterna genomfört sina uppdrag att
rationalisera försvarslogistiken.
Internationellt samarbete
Den Europeiska Kommissionen tillsatte 2011 en
arbetsgrupp
för
försvarsindustrioch
försvarsmarknadsfrågor. Arbetsgruppens arbete
resulterade i ett meddelande i juli 2013, vilket
kommer att utgöra ett viktigt ingångsvärde i
arbetet inför Europeiska Rådet i december 2013,
där säkerhets- och försvarsfrågor ska diskuteras.
En betydande del av arbetet inom den
Europeiska Försvarsbyrån (European Defence
Agency, EDA) och Sexnationerssamarbetet (det
s.k. Letter of Intent/Framework Agreement från
2000) har ägnats åt att påverka detta arbete.
Därutöver har arbetet med gemensam
produktion och nyttjande av försvarsförmågor
(s.k. pooling & sharing) fortsatt. Bland annat
fattade försvarsministrarna inom ramen för
EDA:s beslut om en frivillig uppförandekod vid
sitt möte i november 2012. Deltagande inom
olika materielrelaterade Natoforum har under
2012 fokuserat på insatser, multinationella
samarbeten
och
interoperabilitetshöjande
åtgärder.

Det bilaterala samarbetet har fortgått enligt
plan och bidragit till en kostnadseffektiv
materielförsörjning i enlighet med de beslutade
principerna för materielförsörjningen i 2009 års
försvarspolitiska inriktningsproposition (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292).
Regeringen har följt myndigheternas arbete
avseende prioritering av vilka materielsamarbeten Sverige engagerar sig i. Regeringen
konstaterar att deltagandet i internationella
samarbeten som syftar till utveckling av ny
materiel är fortsatt restriktivt.
Utvecklad materielredovisning
I enlighet med vad riksdagen uppdragit,
utvecklade regeringen resultatredovisningen av
beslutade och beställda anskaffningsobjekt
ytterligare i budgetpropositionen för 2013.
Regeringen redovisade även avsikten att, givet
riksdagens bedömning, återkomma till riksdagen
i kommande budgetproposition med en
redovisning av ett utökat antal anskaffningsobjekt.
Vid riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen tillkännagav riksdagen som sin
mening att objektsramar för materiel och en
särskild objektsram för uppgraderingen av JAS
39 Gripen bör införas (bet. 2012/13:FöU1, rskr.
2012/13:93). Riksdagen har även tillkännagivit
för regeringen vad Försvarsutskottet anfört om
bl.a. redovisning för riksdagen av förändringar i
Försvarsmaktens förmåga (bet. 2012/13:FöU5,
rskr. 2012/13:192). Därtill har Konstitutionsutskottet
i
granskningsbetänkande
2012/13:KU20 uttalat sig över beredningen av
besparingar inom försvarets materielförsörjning.
Mot bl.a. denna bakgrund har regeringen
vidtagit ett flertal åtgärder för att under de
kommande åren öka den långsiktiga strategiska
styrningen av Försvarsmaktens materielförsörjning. Den 16 maj 2013 beslutade regeringen om
direktiv för en särskild utredare att lämna förslag
på en förändrad beslutsprocess för investeringar i
försvarsmateriel (dir. 2013:52).
Vidare utvecklas resultatredovisningen av
materielförsörjningen ytterligare i förevarande
budgetproposition. Redovisningen baseras på
Försvarsmaktens och Försvarets materielverks
gemensamt redovisade information avseende
vissa beslutade anskaffningsobjekt. I och med
den utvecklade resultatredovisningen av
beslutade och beställda anskaffningsobjekt, anser
41
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regeringen att riksdagens krav på regeringens
redovisning har uppfyllts.
JAS 39 Gripen
Regeringen har med stöd av riksdagens
godkännande
(prop.
2012/13:1,
bet.
2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93) fattat beslut
om utveckling av JAS 39 E och ombyggnation av
60 flygplan JAS 39 C/D till JAS 39 E.
Försvarsmakten och Försvarsexportmyndigheten har lagt nödvändiga beställningar till
Försvarets materielverk, som i sin tur har ingått
avtal med leverantören om en samlad beställning
för att tillmötesgå Sveriges och Schweiz
gemensamma behov. Därmed möjliggörs en
kostnadseffektiv gemensam anskaffning, vilket
enligt
regeringens
tidigare
redovisade
bedömningar innebär att Försvarsmaktens krav
på stridsflygets framtida operativa förmåga kan
tillgodoses.
Förhandlingarna mellan Sverige och Schweiz
avseende den bilaterala försäljningen har fortsatt
under 2013. I anslutning till dessa förhandlingar
pågår även förhandlingar om en interimslösning
bestående av elva stycken JAS 39 C/D för det
schweiziska flygvapnet att hyra intill dess att JAS
39 E har levererats. Försvarsmakten har bedömt
att konsekvenserna för den operativa förmågan
är marginella och att flygplanen därför kan
avvaras under den aktuella tidsperioden.
För det fall att Schweiz eller annan nation
väljer att inte beställa anskaffning av minst 20
stycken JAS 39 E/F, kan beslut om avbeställning
av verksamheten fattas senast 2014.
3.2.4.4 Exportstöd

En grundläggande utgångspunkt för statens
exportstöd är att exporten godkänns av ansvarig
exportkontrollmyndighet samt att exporten
bidrar till förvarets långsiktiga förbands- och
förmågeuppbyggnad.
Efterfrågan på de statliga aktörernas
medverkan fortsätter att öka. De växande
behoven under 2012 har lett till krav på hårdare
prioriteringar inom ramen för exportstödsverksamheten. Under 2012 har Schweiz
förhandlat om anskaffning av Gripen. Vidare har
Ungern ingått avtal om förlängning av
nuvarande leasingavtal avseende Gripen.
Förhandlingar har även genomförts med
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Tjeckien i syfte att förlänga nuvarande
leasingavtal avseende Gripen.
Försvarsexportmyndigheten hade sitt andra
hela verksamhetsår 2012. Myndigheten har
företrätt staten vid försäljning och i vissa
mellanstatliga avtal. En fortsatt uppbyggnad av
myndighetens organisation och verksamhet har
skett parallellt med att exportfrämjande
verksamhet bedrivits.
3.2.4.5 Forskning och utveckling

Kunskapsöverföringar till insatsorganisationen
har under 2012 fortsatt. Försvarsmakten redovisar i årsredovisningen åtgärder som bidragit till
säkerheten för Försvarsmaktens personal i
Afghanistan, t.ex. utbildning inför rotation i
insatsområdet i metoder för provtagning,
explosivämnesanalys etc. samt operativt stöd
avseende telekrigfrågor och analyser av
vapentekniska hot i insatsområdena. Samtidigt
har man arbetat med att anpassa verksamheten
till den ekonomiska ram som gäller fr.o.m. 2013.
Regeringen
bedömer
resultatet
som
tillfredsställande i förhållande till inriktningen i
budgetpropositionen 2012. Där framhölls att
ambitionerna vad gäller forskning och utveckling
borde kunna minskas och att besparingarna
borde kunna användas för att påskynda
genomförandet av försvarsreformen.
Regeringen angav vidare att den såg positivt
på samarbete mellan civil och militär forskning
då det kunde leda till kostnadseffektivitet inom
båda sektorerna.
Försvarsmakten beskriver i sin årsredovisning
för 2012 flera forskningsprojekt som genomförs
tillsammans med den civila sektorn. Här nämns
bl.a. det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP), ett samarbete mellan
Försvarsmakten, Vinnova och industrin, som
visat mycket bra resultat.
Forskningen avseende kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära ämnen (CBRN) under
år 2012 har bidragit till utvecklingen av Sveriges
samlade kompetens och förmåga inom hela
spannet av händelser från förebyggande insatser
till konsekvenshantering efter en händelse med
dessa ämnen. Kompetensen har varit
betydelsefull för svensk förmåga till oberoende
bedömningar vid olika internationella skeenden
under 2012.
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Anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling
har överskridits med 13 miljoner kronor.
Underskottet planerar Försvarsmakten att täcka
under kommande år.
3.2.4.6 Försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av
Försvarsmakten,
Försvarets
radioanstalt,
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut.
Försvarsmakten har genom den militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)
under 2012 bedrivit försvarsunderrättelseverksamhet och tagit fram efterfrågade underlag för
regeringens,
Regeringskansliets
och
Försvarsmaktens samt andra myndigheters
behov. MUST har vidare lämnat stöd till
underrättelsefunktionen i EU (EU SITCEN).
Försvarets radioanstalt har under 2012
bedrivit försvarsunderrättelseverksamhet och
tagit fram efterfrågade underlag för regeringens,
Regeringskansliets och Försvarsmaktens behov.
En fortsatt utveckling och anpassning av
verksamheten har skett till den nya
lagstiftningen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som trädde i kraft den
1 januari 2009 samt till de ändringar och tillägg
till denna som trädde i kraft den 1 december
2009. Stöd till Försvarsmaktens internationella
insatser har varit en mycket viktig uppgift för
Försvarets radioanstalt under 2012.
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut har inom sina kompetensområden också bidragit till försvarsunderrättelseverksamheten.
Det är regeringens bedömning att försvarsunderrättelsemyndigheterna uppfyller de av
regeringen ställda kraven samt att samarbetet
mellan myndigheterna har fortsatt vidareutvecklats på ett positivt sätt. Samarbetsprojektet
Nationell samverkan till skydd mot allvarliga IThot
(NSIT)
mellan
Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten (MUST) och Försvarets
radioanstalt som påbörjades i december 2012 är
ett exempel på myndighetsöverskridande
samverkan.
Försvarsunderrättelsedomstolen har under
2012 fortsatt arbetet med att utforma och
säkerställa arbetsmetoder och rutiner för en
effektiv och rättssäker för prövning av
tillståndsärenden. Genom att även Säkerhets-

polisen och Rikskriminalpolisen från och med
den 1 januari 2013 åter kan inrikta signalspaning
har domstolen under 2012 arbetat med att
identifiera vilka åtgärder som krävs för att på ett
effektivt och rättssäkert sätt även kunna hantera
ansökningar som avser nämnda myndigheters
behov av signalspaning. Processen för tillståndsärenden, som domstolen lagt ned ett omfattande
arbete på att tillskapa, fungerar enligt
regeringens bedömning väl och tillgodoser
kraven på effektivitet och rättssäkerhet.
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har under 2012 fokuserat
verksamheten på dess uppgift som kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
samt att försvarsunderrättelseverksamheten
följer den inriktning regeringen har fastställt.
Siun har under året genomfört 22 granskningar
och fyra kontroller på enskilds begäran om den
enskildes meddelanden har inhämtats vid
signalspaning. Siun har under 2012 också
hanterat ett ärende initierat av Försvarets
radioanstalt. Kontrollverksamheten resulterade i
tre synpunkter. Två av dessa synpunkter riktade
sig till Försvarsmakten och en synpunkt till
Försvarets radioanstalt. Kontrollverksamheten
har inte föranlett Siun att framföra några
synpunkter till regeringen eller lämna över några
ärenden till någon annan myndighet.
Enligt regeringens bedömning visar Siuns
genomförande av inspektioner och att dessa i
förekommande fall resulterar i synpunkter att
systemet fungerar på det sätt regelverket
föreskriver. De åtgärder som vidtas med
anledning av Siuns synpunkter bidrar till ett
effektivare genomförande av lagstiftningen. Det
är således regeringens bedömning att
Försvarsunderrättelsedomstolen och Siun på ett
fullgott sätt har genomfört den verksamhet som
åligger dem.
I december 2012 lämnade regeringen en
skrivelse till riksdagen med rapport om
integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten (skr. 2012/13:59
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet).
I
skrivelsen
konstaterar regeringen att signalspaningsverksamheten vid Försvarets radioanstalt bedrivs
i enlighet med lagstiftningens intentioner och
med respekt för den enskildes integritet.
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3.3

Årlig revision

Riksrevisionen har förutom revision av
årsredovisningen
även
utfört
löpande
granskningar under 2012. Granskningarna har
resulterat i ett antal iakttagelser, främst
avseende Försvarsmakten och brister i bl.a.
resultatredovisningen, kostnader för personal
samt i den interna styrningen och kontrollen.
Försvarsmakten har svarat på Riksrevisionens
iakttagelser.
Regeringen har uppmärksammat Riksrevisionens iakttagelser och myndighetens
bedömning gällande den interna styrningen och
kontrollen och kommer, i dialog med
Försvarsmakten, fortsatt följa myndighetens
arbete med att komma tillrätta med bristerna.

3.4

Politikens inriktning

3.4.1

Insatser och beredskap

3.4.1.1 Beredskap och insatser nationellt

Försvarsmakten ska upprätthålla nationell
beredskap och förmåga att hävda den territoriella
integriteten i enlighet med beslutade
beredskapskrav. Svenskt sjöterritorium och
luftrum ska kontinuerligt övervakas och
incidentberedskap ska upprätthållas. Med
tillgängliga och användbara förband ska
Försvarsmakten med befintliga förmågor och
resurser bistå det övriga samhället och andra
myndigheter vid behov.
Försvarsmaktens stöd till övriga samhället
Regeringens bedömning: Försvarsmakten bör
kunna stödja Polisens nationella insatsstyrka och
vissa andra polisiära enheter med medeltung
helikopterkapacitet i syfte att underlätta
genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i
samband med bekämpning av terrorism och
annan grov brottslighet. Detta ställer krav på
Försvarsmaktens dimensionering, samtidigt som
myndigheten
också
inom
den
egna
verksamheten kan dra nytta av den ökade
verksamhet och de erfarenheter som en större
samverkan medför. Försvarsmakten ska delvis
kompenseras för de ökade kostnader som
förmågan att lämna stöd genererar genom att
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anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
tillförs medel. Eftersom även Försvarsmakten
kan nyttogöra sig del av den ökade
verksamheten ska del av finansieringen tas inom
ram.
Utvecklingen av Försvarsmaktens stöd till
polisen inleds enligt plan den 1 januari 2014.
Uppbyggnaden bör ske stegvis, genomföras med
hänsyn till myndigheternas samlade verksamhet
och utvärderas kontinuerligt. Regeringen avser
att följa samarbetets konsekvenser för båda
myndigheterna. Regeringen avser också att ge
myndigheterna närmare anvisningar för
uppbyggnaden och användandet av förmågan.

Skälen för regeringens bedömning: Försvarsmakten kan i många fall bistå det övriga
samhället genom att stödja räddningsinsatser vid
allvarliga olyckor samt genom stöd till civil
verksamhet vid kriser. Utförandet av denna
uppgift sker med Försvarsmaktens befintliga
förmåga och resurser i linje med den
ansvarsprincip som ligger till grund för
krisberedskapsarbetet och de principer för stöd
till civil verksamhet som regeringen angett
(prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).
Regeringen anser att det inom denna ram
finns anledning att utveckla och förbättra
förutsättningarna för stödet, genom fortsatt
samverkan, planläggning och övningar. Behovet
av samverkan för att bl.a. kunna bekämpa
terrorism och annan grov brottslighet har
aktualiserats inte minst efter terrordådet i
Norge. Under vissa förutsättningar kan
Försvarsmakten lämna stöd till Polisen vid
terrorismbekämpning. Rikspolisstyrelsen och
Försvarsmakten har haft i uppdrag att redovisa
vilka åtgärder som vidtagits för att möjliggöra
denna samverkan. I sin redovisning pekar
myndigheterna bl.a. på behovet av att
fortlöpande analysera förändringar i hotbilder
för att bedöma med vilka resurser
Försvarsmakten kan ge stöd till Polisen.
Myndigheterna har även pekat på behovet av
att fortsätta de samverkansförberedande
åtgärderna för att öka förutsättningarna att stöd
kan ges inom de tidsramar som terrorismbekämpning kräver. Regeringen instämmer i
myndigheternas slutsatser om ett fördjupat
samarbete och avser att fortsatt följa frågan. Ett
särskilt angeläget område för utvecklad
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samverkan är att möjliggöra att polisiära insatser
snabbt kan sättas in, bl.a. i samband med
bekämpning av terrorism och annan grov
brottslighet. Bättre förutsättningar behövs för
att snabbt förflytta Nationella insatsstyrkan och
vissa
andra
polisiära
enheter,
såsom
bombskyddsverksamheten. Dessa förutsättningar föreligger inte i tillräcklig utsträckning
idag. Vid allvarliga händelser kan Polisens
transportkapacitet
vara
avgörande
för
händelsernas utveckling. Försvarsmaktens stöd
till polisen med medeltung helikopterkapacitet –
som helikopterbataljonen ska planera, öva och ha
beredskap för - ställer dimensionerande krav på
Försvarsmaktens beredskap och verksamhet.
Det innebär ett avsteg från principen att
Försvarsmaktens stöd till civila aktörer ska ske
med befintliga förmågor och resurser.
Regeringen anser att denna princip fortfarande
är giltig och viktig. Den aktuella kapaciteten är
dock så pass unik och vinsterna på samhällsnivå
så pass stora att ett avsteg i det specifika fallet är
motiverat.
Mot bakgrund av att det rör sig om en
tillkommande uppgift för Försvarsmakten ska en
permanent förstärkning av anslag 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap ske. Vid en
fullt uppbyggd verksamhet bedöms den nya
uppgiften medföra en merkostnad på cirka 40
miljoner kronor.
Ett myndighetsgemensamt arbete för att, mot
bakgrund av de norska erfarenheterna efter
terrorattentatet den 22 juli 2011, dra slutsatser
utifrån svenska förhållanden bör också kunna ge
underlag för hur helikopterstödet fortsatt ska
dimensioneras. Myndigheterna kommer därför
ges i uppdrag att gemensamt genomföra en
sådan analys (se även utg. omr. 4 avsnitt 2.4.3).
3.4.1.2

Insatser internationellt

Beredskap för insatser internationellt ska
upprätthållas i enlighet med de anmälningar
Sverige gjort till internationella styrkeregister
inom FN, EU och Nato. Möjligheter till nya
insatser väntas öka i takt med att det svenska
militära bidraget till ISAF reduceras. Insatser
och beredskap bör genomföras av ordinarie
förband inom insatsorganisationen eller delar
av dessa förband.
Sverige ska som deltagare i insatser stödja och
påskynda ansträngningarna att genomföra FN:s

säkerhetsrådsresolution 1325 från år 2000, om
kvinnor, fred och säkerhet. Hänsyn ska tas till
kvinnors situation, till kvinnors roll som aktörer,
och till kvinnors särskilda skyddsbehov.
International Security Assistance Force
(ISAF), Afghanistan
Sveriges engagemang i Afghanistan är
betydande och långsiktigt. Regeringens avsikt
är att fortsatt bidra till ISAF under första
halvåret 2014.
Den svenska styrkan uppgår sedan maj 2013
till cirka 300 personer på plats i Afghanistan.
Därutöver
tillkommer
den
svenska
helikopterenheten samt personal till stöd för
avveckling av camper och hemtransport av
utrustning och materiel. Insatsen planeras
fortsätta på samma nivå till och med maj 2014.
Samarbetet mellan Sverige, Norge, Finland
och Lettland inom ramen för ”Nordic-Baltic
Transition Support Unit” var fullt operativt
sommaren 2013. Samarbetet planeras pågå till
och med maj 2014. Samarbetet fokuserar på
militära och polisiära rådgivningsinsatser i
provinserna Balkh och Samangan i norra
Afghanistan.
Den huvudsakliga uppgiften för det svenska
styrkebidraget fram till sommaren 2014 är att
fortsatt stödja och utbilda de afghanska
säkerhetsstyrkorna, i syfte att utveckla deras
förmåga att självständigt ansvara för säkerheten i
landet. Det svenska bidraget kommer även
fortsatt att inkludera instruktörer vid olika
utbildningscentrum (staber och funktionsskolor) som stöd till handledning, utbildning
och uppbyggnad av de afghanska säkerhetsstyrkorna.
Under 2014 avslutas den nuvarande
internationella militära insatsen. Planering
pågår för att en Nato-ledd utbildnings- och
rådgivningsinsats, Resolute Support, därefter ska
ta vid. Som framhållits i prop. 2012/13:41, är
inriktningen för det svenska engagemanget att
Sverige från sommaren 2014, om så efterfrågas,
ska kunna bidra i form av en ren
utbildningsinsats om högst 200 personer,
inklusive instruktörer och de stöd- och
skyddsfunktioner
som
utbildningsinsatsen
behöver. Annan militär verksamhet kommer då
att vara avslutad.
Regeringen avser att under hösten 2013
förelägga riksdagen förslag om fortsatt svenskt
deltagande i ISAF. Regeringen har under
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anslaget
1:2
Försvarsmaktens
insatser
internationellt under utgiftsområde 6 Försvar
och samhällets krisberedskap beräknat medel
avseende ett förlängt deltagande i ISAF.
MINUSMA, Mali
Regeringens avsikt är att under 2014 fortsatt
bidra till FN:s stabiliseringsinsats i Mali,
MINUSMA. Inriktningen är att det svenska
styrkebidraget bör utgöras av en flygtransportenhet, en flygsäkringsstyrka och en nationell
stödenhet. Flygtransportenheten består av ett
transportflygplan av typ Tp84 (C-130
Hercules) och besättning och kommer att
delta i insatsen under högst fyra månader med
start fjärde kvartalet 2013. Regeringen har
även tidigare skickat stabsofficerare till
insatsen. Det totala svenska bidraget till
insatsen uppgår till ungefär 70 personer och är
samordnat med bidrag från andra nordiska
länder.
Målet för den svenska insatsen är att bidra till
att uppfylla MINUSMA:s mandat enligt
säkerhetsrådets resolution 2100 och att
därigenom bidra till förbättrad säkerhet i Mali,
återupprättande av den konstitutionella och
demokratiska ordningen samt till att understödja
långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet.
Det svenska deltagandet svarar mot ett tydligt
efterfrågat stöd till FN:s verksamhet. Sverige är
sedan tidigare engagerat i Mali med ett
omfattande bilateralt bistånd, inklusive bidrag
från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap med bl.a. humanitära minhanteringsinsatser samt med utbildare i EU:s militära
utbildnings- och rådgivningsinsats till stöd för
Malis försvarsmakt, EUTM Mali. Regeringen
avser under hösten 2013 att förelägga riksdagen
förslag om fortsatt svenskt deltagande i
MINUSMA.
Afrikas Horn
Sverige har ett brett engagemang för att skapa
fred och stabilitet på Afrikas Horn. Pågående
insatser och verksamhet omfattar fredsfrämjande insatser med militär personal samt
stöd till kapacitetsbyggande. Exempel på det
förstnämnda är den EU-ledda insatsen
EUNAVFOR Operation Atalanta där Sverige
under 2013 deltog med HMS Carlskrona,
ombordbaserad helikopter, bordningsstyrka
samt sjukvårdsförmåga. Sverige deltar för
närvarande i två kapacitetsbyggande insatser
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med fokus på att bygga upp regional marin
förmåga i området kring Afrikas horn
avseende kustbevakning och rättsväsende via
EUCAP Nestor, samt stöd till att bygga upp
den somaliska regeringens säkerhetsstyrkor via
EUTM Somalia.
Regeringen har för avsikt att fortsatt bidra
med stabsofficerare till Operation Atalanta.
Sverige bevakar och utvärderar löpande
situationen på Afrikas Horn och eventuella
svenska civila och militära förbandsbidrag.
Kosovo Force (KFOR), Kosovo
Regeringens proposition (2011/12:33, bet.
2011/12:UFöU3, rskr. 2011/12:82) anger att
Sveriges nuvarande bidrag till KFOR ska fasas
ut innan utgången av 2013. Inför 2014
överväger regeringen att fortsatt besätta en till
två stabsbefattningar vid KFOR högkvarter
samt två till tre befattningar i Natos
samverkans- och rådgivningsteam (Nato
Advisory Team, NAT och Nato Liasion and
Advisory Team, NLAT). Bedömningen är att
detta bidrag kommer att ge viktiga
synergieffekter till Sveriges övriga engagemang
inom säkerhetssektorreform i Kosovo, då
KFOR fortfarande bedöms vara den
sammanlänkande och viktigaste externa
entiteten i Kosovo för försvarsrelaterat
säkerhetssektorreformarbete.
Med
detta
bidrag kommer Sverige få fortsatt insyn i, och
möjlighet till påverkan på, insatsens fortsatta
verksamhet i Kosovo.
Säkerhetssektorreform
Under 2014 planeras det försvarsrelaterade
stödet till säkerhetssektorreformer (SSR) och
militär kapacitetsuppbyggnad att fortsätta
genom insatser i bl.a. Afghanistan, Georgien,
Ukraina, Östafrika (stöd till östafrikanska
fredsstyrkan), Afrikas Horn (stöd till utbildning
av den somaliska regeringens säkerhetsstyrkor),
Mali (stöd till utbildning av den maliska
försvarsmakten) och på västra Balkan. Sveriges
bidrag till SSR och kapacitetsuppbyggnadsstöd i
Kosovo planeras öka i takt med att det svenska
bidraget till KFOR i stort sett avslutas.
Regeringen ser positivt på ett fortsatt
försvarsrelaterat
SSRoch
kapacitetsuppbyggnadsstöd i multilaterala fora, särskilt
samordnat nordiskt och nordiskt-baltiskt SSRstöd. Försvarsmaktens insatser inom SSR,
kapacitetsbyggande och vissa internationella
stabsbefattningar kopplade till pågående insatser

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

har fram till och med 2013 finansierats genom
anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Regeringen konstaterar att omfattningen av
denna typ av insatser ökat kraftigt de senaste
åren och att de ofta genomförs parallellt med,
eller
i
anslutning
till,
internationella
förbandsinsatser. Mot bakgrund av detta föreslår
regeringen i kap 3.5.2 att ändamålet för och
namnet på anslag 1:2 Fredsfrämjande
förbandsinsatser ändras så att SSR- och
kapacitetsbyggnadsinsatser från och med 2014
kan finansieras genom anslag 1:2, som föreslås
benämnas
Försvarsmaktens
insatser
internationellt. Medel för denna verksamhet som
beräknas till 44 miljoner kronor överförs
samtidigt från anslaget 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap till anslaget 1:2 Försvarsmaktens
insatser internationellt. Syftet är att renodla
anslagen
genom
att
all
internationell
insatsverksamhet samlas under ett anslag. På
detta sätt tydliggörs den samlade ansatsen för
internationella insatser vilket i sin tur förbättrar
förutsättningarna att på ett samlat sätt besluta
om, redovisa och följa upp Försvarsmaktens
internationella insatser.
De av Försvarsmaktens insatser (militärobservatörer m.fl.) som finansieras inom ramen

3.4.2

för utgiftsområde 5 Internationell samverkan
berörs inte av förändringen.
EU:s stridsgrupper
Sverige har anmält att som ramnation leda en av
EU:s stridsgrupper i beredskap under första
halvåret 2015 i enlighet med riksdagens beslut
(prop. 2011/12:84, bet. 2011/12:FöU8, rskr.
2011/12:266). Den nordiska stridsgruppen
består av bidrag från Sverige, Estland, Finland,
Irland, Lettland, Litauen och Norge.
Förberedelserna för denna beredskapsperiod
har inletts och Försvarsmakten kommer under
2014 att genomföra förberedelser och övning av
stridsgruppen.
Stridsgrupperna
ger
den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
tillgång till förband som på kort varsel kan
genomföra kvalificerade insatser. De är därmed
ett centralt verktyg för EU i dess roll som en
global aktör. Regeringen anser att det är av stor
betydelse att EU även fortsättningsvis har
tillgång till detta verktyg och har sedan länge
verkat för att möjliggöra en mer flexibel syn på
hur dessa stridsgrupper kan användas för att
främja EU:s globala intressen bl.a. som stöd till
FN. Regeringen avser fortsätta detta arbete
samtidigt som stridsgruppernas kvalificerade
militära förmåga bör bevaras.

Förbandsverksamhet m.m.

3.4.2.1 Insatsorganisationens utveckling
Regeringens bedömning: Insatsorganisationen bör i huvudsak bestå av följande förband under

2014.

Tabell 3.5 Insatsorganisationens utveckling
Förbandstyp

2014

Lednings- underrättelseförband
Högkvarter med stabsförband

1

Rörlig operativ ledning

1

Sambandsbataljon

1

Regionala staber

4

Telekrigbataljon

1

Ledningsplatsbataljon

1

Försvarsmaktens telenätmarkteleförband
Särskilda operationsgruppen

11
1
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It-försvarsförband med FM CERT

1

NUE

1

Logistikförband
Operativ ledningsteknisk bataljon

11

Teknisk bataljon

1

Logistikbataljon

2

Sjukhuskompani

2

Arméstridskrafter
Brigadstab

2

Mekaniserad bataljon

52

Motoriserad skyttebataljon

13

Lätt skyttebataljon

14

Stridsvagnskompani

3

Artilleribataljon

2

Luftvärnsbataljon

2

Jägarbataljon

1

Underrättelsebataljon

1

Säkerhetsbataljon

1

Ingenjörbataljon

2

Militärpoliskompani

2

CBRN-kompani

1

Livbataljon

1

Hemvärnsbataljon

40

Marinstridskrafter
Sjöstridsflottiljledning

2

Korvettdivision

2

Minröjningsdivision

2

Underhållsdivision

2

Röjdykardivision

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

Ubåt

4

Signalspaningsfartyg

1

Amfibiebataljon

15

Bevakningsbåtkompani

1

Marin basbataljon

1

Sjöinformationsbataljon

1

Flygstridskrafter
Stridsflygdivision

4

Helikopterbataljon

1

Flygbasbataljon

2

Transport- och specialflygenhet

1

Stridslednings- och
luftbevakningsbataljon

1

Tabellen visar för varje förbandstyp hur många förband som ska ingå i insatsorganisation 2014.
1) FMTM och operativ ledningsteknisk bataljon bör på sikt avvecklas och bilda FMTIS.
2) Tidigare benämnd Manöverbataljon mekaniserad
3) Tidigare benämnd Manöverbataljon lätt mekaniserad
4) Tidigare benämnd Manöverbataljon lätt
5) Tidigare benämnd Manöverbataljon Amfibie
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Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har godkänt inriktningen för
insatsorganisationens utformning för 2014 (prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Regeringen har i tidigare budgetpropositioner redovisat
bedömd utveckling av insatsorganisationen för två år. Eftersom riksdagen ännu inte tagit
ställning till utvecklingen av insatsorganisationen efter 2014 redovisas här regeringens bedömning
för endast ett år. Regeringen avser därför att återkomma i budgetpropositionen för 2015 med
förslag på insatsorganisationens utveckling efter 2014.
Försvarsmaktens operativa förmåga och
insatsorganisationens iståndsättande
Försvarsmakten ska i enlighet med riksdagens
och regeringens försvarspolitiska inriktning ha
en operativ förmåga och en planering som
möjliggör för Försvarsmakten att genomföra
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga
ska uppnås enskilt och tillsammans med andra.
Försvarsmaktens operativa förmåga ska möta
kraven på ett användbart, tillgängligt och
flexibelt försvar för insatser i Sverige samt i
och utanför närområdet. Försvarsmakten ska,
med delar av insatsorganisationen, kunna
påbörja en insats omedelbart efter beslut.
Huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen bör normalt vara tillgängliga
inom tre månader och inget förband bör normalt
ha en beredskap som överstiger sex månader.
Vidare ska insatsorganisationens förband vara
snabbt gripbara vid krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden, vilket betyder att
huvuddelen av insatsorganisationens förband ska
vara tillgängliga inom några dagar efter beslut
om höjd beredskap enligt 3 § lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap. Inget
förband bör vid ett sådant beslut ha en
beredskapstid som överstiger en vecka. Detta
innebär enligt regeringens mening att chefer för
krigsförbanden ska har god kännedom om
vilken status materielen har, var den förvaras och
att den kan bli tillgänglig inom beredskapstiden.
Regeringens utgångspunkt är att samtliga
förband i insatsorganisationen samt förbandsreserven vid varje givet tillfälle fortsatt ska vara
uppfyllda i fråga om krigsplacerad personal. En
personalreserv med krigsplacerad personal ska
finnas.
För att bättre beskriva krigsförbandens
faktiska innehåll och bättre motsvara vedertagna
internationella
benämningar
kommer
benämningen på manöverbataljonerna bytas.
Detta innebär att:
• Manöverbataljon mekaniserad benämns
Mekaniserad bataljon,

•

Manöverbataljon
lätt
mekaniserad
benämns Motoriserad skyttebataljon,
• Manöverbataljon lätt benämns Lätt
skyttebataljon och
• Manöverbataljon amfibie benämns
Amfibiebataljon.
Namnbytet kommer inte att påverka
krigsförbandens
innehåll,
förmåga
eller
uppgifter.
Försvarsmakten anför i budgetunderlaget för
2014 att myndigheten inte avser att byta ut
fordonen i en av de mekaniserade bataljonerna
och att den därmed inte som planerat kommer
att utvecklas mot en motoriserad skyttebataljon.
Detta får som effekt att insatsorganisationen
kommer att innehålla fem mekaniserade
bataljoner och enbart en motoriserad bataljon.
Regeringen analyserar effekterna av detta och
avser återkomma i denna fråga till riksdagen.
Under 2014 är inriktningen att utvecklingen
av en användbar och tillgänglig insatsorganisation ska fortsätta. Insats-organisationen
bör ha beredskap för, och förmåga att,
genomföra insatser. Materielen bör vara
krigsplacerad och ett nytt mobiliseringssystem
bör vara infört. Därtill är samövning av
krigsförband och fortsatt bemanning med
frivilligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän prioriterat under 2014. I takt med att
förbanden i den nya insatsorganisationen fylls
upp kan de beredskapskrav som gäller i
normalfallet efterhand uppnås för de förband
eller delar av förband som är kompletta i fråga
om personal och materiel. Vid beslut om höjd
beredskap kan även krigsplacerade värnpliktiga
som utbildats enligt det tidigare systemet
ianspråktas. Detta underlättas av det
mobiliseringssystem som nu införs.
Regeringens inriktning är att samtliga förband
vid utgången av 2014 ska ha en fastställd
mobiliseringsplan och vara uppfylld med
krigsplacerad personal och materiel. Under året
bör inledande mobiliseringsövningar genomföras.
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Försvarsplaneringen är viktig för att lägga
grunden till hur Försvarsmakten ska utnyttjas
för insatser och beredskap. Regeringen avser att i
närtid besluta om nya anvisningar för
Försvarsmaktens försvarsplanering. Under 2014
ska huvuddelen av marin- och flygstridskrafterna
samt hemvärnsförband vara bemannade med
frivilligt tjänstgörande personal och därmed
uppfylla
beredskapskraven
enligt
den
försvarspolitiska inriktningen. Vidare kommer
det att finnas en bataljonsstridsgrupp i hög
beredskap från och med den 1 januari 2014.
Insatsorganisationens förmåga ökas efterhand
i och med genomförd övningsverksamhet och i
takt med att frivilligt anställd personal ersätter
krigsplacerade värnpliktiga. Krigsförbandsövningar för förband som i huvudsak bemannas
med tidvis tjänstgörande personal ska
regelbundet genomföras. Tillgängligheten och
användbarheten hos förbanden i insatsorganisationen kommer därmed att successivt
öka. Övningsverksamhet för stående och
kontraktsförband är viktig och ska fortsätta
under 2014. Krigsförbandsövningar bör
genomföras kontinuerligt och på något års sikt
bör årligen återkommande försvarsmaktsgemensamma övningar genomföras. Vidare bör,
under 2014, en större övning genomföras med
förband från alla stridskrafter, rekryterade och
organiserade, i enlighet med reformens
målsättningar, där en stridsgrupp med frivilligt
anställd personal ingår bland de deltagande
förbanden.
I och med att insatsorganisationen
vidmakthåller och utvecklar förmågan vid de
stående och kontrakterade förbanden bör
verksamhet inom basorganisationen efterhand
rationaliseras och effektiviseras.
Utgående
från
förbandets
uppgifter,
beredskap och planerade insatser bör personaloch materieluppfyllnad samordnas med
utbildning och övning för att förbanden
efterhand ska bli användbara och tillgängliga.
Vikt bör läggas vid att organisera stridsgrupper,
där fördefinierade förband ur samtliga
stridskrafter ska kunna ingå. Vid en insats deltar
de delar som ingår i en behovssammansatt
stridsgrupp. I första hand ska Försvarsmakten
kunna genomföra insatser över tiden inom
bataljons ram för att efterhand kunna ledas och
samordnas på brigadnivå.
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Internationellt förmågeutvecklingssamarbete
Sverige, liksom många av Europas länder, står
inför utmaningar vad gäller att på ett kostnadsoch resurseffektivt sätt använda, vidmakthålla
och utveckla militära förmågor. Ett sätt att möta
dessa utmaningar är att fördjupa det
internationella samarbetet. Regeringen betonar
vikten av att kontinuerligt söka nya vägar och
möjligheter till samarbete. Detta kan också
innebära att svenska krav och tidsplaner behöver
förhandlas med våra samarbetspartners.
Regeringen anser att det för svenskt vidkommande ofta är naturligt att söka
samarbeten i en regional och nordisk kontext.
En
grundläggande
förutsättning
vid
internationella samarbeten är möjligheten att
samverka med andra länder, vilket i all
väsentligt innebär att interoperabilitet sker
enligt standarder som fastställts av Nato.
Sverige avser att anmäla förband till Natos
snabbinsatsstyrkas reservstyrkeregister, Nato
Response Forces’ Reserve Forces Pool (NRF).
Svenska bidrag till NRF möjliggör deltagande i
avancerade övningar och ger tillgång till bl.a.
standarder och förmåge-utvecklingsformat.
Sveriges deltagande i NRF stärker Sveriges
partnerskap med Nato, underlättar och
förstärker genomförandet av den svenska
försvarsreformen.
Gemensamt ägande eller nyttjande av
resurser (s.k. pooling & sharing) inklusive
rollspecificering kan medge tillgång till
resurser som inte varje land enskilt skulle
kunna upprätthålla. Detta synsätt har fått
genomslag inom såväl EU, Nato som
NORDEFKO.
Mot denna bakgrund har regeringen
uppmärksammat försvarsmyndigheterna på
behovet av att utveckla och integrera metoder
och förfaranden för förbättrat bi- eller
multinationellt samarbete i ordinarie nationella
planeringsprocesser.
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillse att
möjligheter till fördjupat internationellt
samarbete alltid övervägs och utreds där så
bedöms relevant. Målsättningen att ett fördjupat
samarbete
ska
möjliggöra
effektivare
resursanvändning, ökad operativ förmåga och
större effekt på Försvarsmaktens verksamhet
ligger fast. Sverige har även mycket att vinna på
att vara interoperabelt med viktiga samarbetsorganisationer och länder. Samarbeten inom
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ramen för internationella insatser stärker
Försvarsmaktens förmåga. Vidare kan det vara
ett sätt att visa det internationella samfundets
gemensamma vilja, liksom att öka effekten i
insatserna
eller
finna
kostnadseffektiva
lösningar.
Regeringen anser att gemensam luftrumsövervakning med våra nordiska grannländer
fortsatt bör utredas. Även det nordiska
samarbetet avseende taktisk flygtransport bör
fortsätta i enlighet med den avsiktsförklaring
som undertecknades vid det nordiska
försvarsministermötet i Skagen i november 2012.
Regeringen vill särskilt peka på värdet och
behovet av att öva tillsammans med andra länder.
Övningssamarbeten kan ge bättre förutsättningar för samarbeten i insatser och det kan
också medge mer kvalificerade eller kostnadsoch resurseffektiva övningar. Vidare kan
utbildningssamarbeten
såväl
förbättra
interoperabilitet som ge möjlighet att genomföra
utbildning utan att varje enskilt land behöver
bygga upp och vidmakthålla egen infrastruktur,
utbildningsorganisation
och
kompetens.
Samarbeten kan även vara ett sätt att gemensamt
bygga upp och bevara kompetens i fall där ett
enskilt land inte har förutsättningar att göra det
på egen hand. Härvidlag vill regeringen peka på
att samarbeten kan gynna effektiviteten och
skapa rationaliseringsmöjligheter inom såväl
basorganisationen som övrig stödverksamhet.
Samarbete kring utveckling av doktriner och
förmågor ger förutsättningar för att tidigt kunna
påverka och utvärdera utvecklingen. Detta ger i
sin tur fördelar avseende efterföljande utveckling
och vidmakthållande av förmågor och insatser.
Regeringen ser en potential i sådana samarbeten.
Lednings- och underrättelseförband
I budgetpropositionen för 2013 bedömde
regeringen att Försvarsmaktens telenät- och
markteleförband (FMTM) och operativ
ledningsteknisk bataljon på sikt bör utvecklas
till Försvarsmaktens telekommunikations- och
informationssystemförband (FMTIS). Regeringen påpekade att förändringen bör ske efter
det att de verksamhets- och organisationsförändringar som planeras ske i samband med en
mer sammanhållen försvarslogistik har blivit
genomförda. Regeringen anser fortsatt att
FMTM bör utvecklas till FMTIS och avser att
återkomma till riksdagen i detta ärende.

Ledningsområdet
ska
utformas
och
dimensioneras efter armé-, marin- och flygstridskrafternas ledningsbehov. Samtliga förband
i insatsorganisationen bör ha tillräcklig ledningsförmåga för att kunna utföra tilldelade uppgifter.
Inom ledningsområdet ska prioriteringen vara
att säkerställa att krigsförbanden bemannas med
utbildad
personal,
använder
fungerande
ledningsmetoder och fungerande ledningsmateriel.
Införande av taktisk datalänk för ledning av
flygstridskrafterna fortgår och regeringen har
medgivit att Försvarsmakten ingår i ett
internationellt samarbete avseende taktisk
datalänk för ledning av de marina stridskrafterna.
Försvarsmakten bör följa utvecklingen inom
Nato och EU på ledningsområdet i syfte att
förbättra möjligheten att verka tillsammans med
andra länder.
Regeringen beslutade den 7 april 2011 om
inriktning för Försvarsmaktens fortsatta arbete
avseende gemensam lägesinformation (GLI)
m.m. Försvarsmakten avser att i så stor
utsträckning som möjligt utnyttja befintliga
funktioner och teknik, såsom sjö- och luftläge,
för att fastställa lägesinformation. Regeringen
avser fortsatt följa utvecklingen av funktioner
för gemensam lägesinformation.
Tonvikten för den fortsatta materiella
förnyelsen inom ledningsområdet bör ligga på
att tillföra de markrörliga förbanden ett
fungerande och kostnadseffektivt ledningssystem. Efter regeringens beslut att anskaffa
ledningsförmåga
till
arméstridskrafterna
påbörjas under 2014 tillförsel av stridsledningssystem bataljon, gemensamt taktiskt
radiosystem och digitala kommunikationsnoder, något som ger ökad verkan, skydd och
rörlighet samt förmåga att samverka med
förband från andra länder.
Övningsverksamheten bör vara fortsatt
prioriterad under 2014 för att utveckla
förbandens förmåga att lösa huvuduppgifter i
enlighet med sina krigsförbandsspecifikationer.
Detta
kräver
att
ledningsoch
underrättelseförband deltar även i andra
förbandsövningar i syfte att kunna verka i
bataljonsstridsgrupps- och brigadstruktur, samt
att både nationella och internationella scenarier
övas.
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Logistikförband
Den användbara och tillgängliga insatsorganisationen ställer nya krav på logistikfunktionen och innebär stora förändringar
inom området försvarslogistik. Regeringen
fortsätter att genomföra den av riksdagen
beslutade inriktningen att rationalisera och
effektivisera försvarslogistiken i enlighet med
propositionen En sammanhållen försvarslogistik
(prop.
2011/12:86,
bet.
2011/12:FöU9, rskr. 2011/12:291). Se avsnitt
3.4.2.2 Materiel och anläggningar.
Logistikförbanden ska vara modulärt
uppbyggda och kunna stödja övriga förband i
insatsorganisationen.
Försvarsmakten
ska
upprätthålla en förmåga som möjliggör den
främre logistiken även i högre konfliktnivåer.
Andra aktörer ska kunna utnyttjas i de fall
konfliktnivå, hot, miljö och övriga förutsättningar inom insatsområdet medger att så sker.
Utveckling och dimensionering ska utgå från att
alla delar av insatsorganisationen ska kunna
understödjas vid insatser nationellt. Vidare ska
upp till fyra förbandsinsatser varav en av
bataljonsstridsgrupps storlek vid insatser utanför
närområdet kunna understödjas. I utvecklingen
av logistikstöd till marin- och luftstridskrafter
ska hänsyn tas till dessa stridskrafters särskilda
behov.
Utvecklingen av logistikförbanden ska ske
med beaktande av utvecklingen inom civil och
internationell militär logistik. Former för
samordning och samverkan avseende logistik
med andra länder och institutioner bör
utvecklas.
Förmågan till förebyggande hälso- och
sjukvård omfattande åtgärder före, under och
efter en insats i syfte att bevara personalens hälsa
och stridsduglighet bör fortsatt utvecklas.
Utvecklingen avseende förmåga till avancerad
vård
av
skadade
och
sjuka
samt
omhändertagande och evakuering ska fortsätta.
Olika metoder för att tillgodose behovet av
specialistkompetens inom sjukvårdsförmågan
bör vidareutvecklas. Försvarsmakten ska
samverka med andra myndigheter för att
tillgodose sitt behov av sjukvårdsförmåga
nationellt.
Övningsverksamheten bör vara fortsatt
prioriterad under 2014 för att utveckla
förbandens förmåga att lösa huvuduppgifter i
enlighet med sina krigsförbandsspecifikationer.
Denna målsättning kräver att logistikförbanden
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deltar i övriga förbands övningar syftande till att
kunna verka i bataljonsstridsgrupps- och
brigadstruktur.
Regeringen har fattat beslut om anskaffning
av materiel till sjukvårdsfunktionen. Denna
anskaffning samt komplettering av befintlig
materiel är prioriterade för den materiella
förnyelsen inom logistikområdet.
Arméstridskrafter
Arméstridskrafterna ska kunna användas i alla
konfliktnivåer från konfliktförebyggande
insatser till krig. Insatser ska kunna
genomföras enskilt och tillsammans med andra
länder i Sverige samt tillsammans med andra
länder i vårt närområde samt utanför
närområdet, när så är lämpligt.
Uppsättandet av användbara och tillgängliga
arméförband är prioriterat i omställningen av
försvaret
under
perioden
2010–2014.
Regeringens bedömning är att uppsättandet och
vidmakthållandet av de sju manöverbataljonerna
är av central betydelse.
Vid en insats nationellt eller internationellt
ska
en
bataljonsstridsgrupp
eller
en
brigadstruktur kunna sättas samman utifrån
behov och krav. Förmågan att snabbt kunna
genomföra insatser bygger på att de ingående
förbanden är samövade. Övningsverksamheten
är av fortsatt stor betydelse under 2014 för att
förbanden ska kunna lösa sina huvuduppgifter
enligt krigsförbandsspecifikationerna. Detta
kräver att även lednings- och funktionsförband
deltar i arméförbandens övningar syftande till att
utveckla
förmågan
att
verka
i
bataljonsstridsgrupps- och brigadstruktur.
För att vidmakthålla en bemannad insatsorganisation kommer det under de närmaste
åren fortsatt vara nödvändigt att personal som
är utbildade i det gamla värnpliktssystemet är
krigsplacerad i de befattningar som inte
innehas av frivilligt tjänstgörande personal.
Under 2014 ska flera av krigsförbanden uppnå
initial förmåga. När hela krigsförband når avsedd
beredskap och förmåga kan de genomföra
insatser och övningar i sammanhållna förband.
Under 2014 beredskapshålls den första
nationella stridsgruppen som utgörs av en
motoriserad skyttebataljon och stödjande
funktionsförband. Åtgärder vidtas även under
året för att förbereda den nordiska stridsgruppen
(sammansatt huvudsakligen utifrån samma lätta
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mekaniserade bataljon) som kommer stå i
beredskap under första halvåret 2015.
I omsättningen och förnyelsen av materiel
inom arméstridskrafterna är det parallellt med
införandet av lättare fordon av fortsatt vikt att
vidmakthålla tyngre fordon med hög skyddsnivå
och stor eldkraft. Under 2014 påbörjas därför
livstidsförlängning och viss uppgradering av
stridsfordon 90 och stridsvagn 122.
Anskaffningen av ny insatsförmåga avseende
luftvärnet är ett viktigt steg för att säkerställa
försvarets förmågebredd. Efter regeringens
beslut att anskaffa ledningsförmåga till
arméstridskrafterna kommer tillförsel av
stridsledningssystem
bataljon,
gemensamt
taktiskt
radiosystem
och
digitala
kommunikationsnoder att påbörjas under 2014.
Detta kommer att ge ökad rörlighet, säkerhet
och skydd samt stärka förmågan att samverka
med förband från andra länder.
Regeringens beslut att livstidsförlänga
stridsvagn 122 kommer att säkerställa en viktig
operativ förmåga i armén, framförallt vad gäller
förmåga till väpnad strid mot kvalificerade,
konventionella motståndare.
Under 2014 ska hemvärnsförbanden med de
nationella
skyddsstyrkorna
vidmakthålla
beredskapen och förmågan i enlighet med givna
inriktningar. Särskild vikt ska läggas på att
förbättra avtalsuppfyllandet i hemvärnets
organisation i syfte till att skapa användbara och
tillgängliga förband.
Marinstridskrafter
Marinförbanden
ska
vara
samövade,
interoperabla och ha en hög tillgänglighet samt
kunna användas i alla konfliktnivåer.
Förbandens primära uppgift är att hävda
territoriell integritet och skydda svenska
intressen till havs. Marinstridskrafterna ska
kunna delta i insatser enskilt och tillsammans
med andra länder i Sverige och närområdet
samt tillsammans med andra länder utanför
närområdet.
Fartygsförbanden med stora krav på
tillgänglighet och förmåga ska vara stående
förband.
Genom
nationell
och
internationell
övningsverksamhet och deltagande i insatser
under 2014 ska Försvarsmakten fortsatt utveckla
sin förmåga att nationellt leda förband och att
verka inom ramen för en multinationell
sjöstyrka.

Marinförbanden ska även kunna delta i
insatser utanför vårt närområde i syfte att
tillsammans med andra bidra till skydd av sjöfart
och annan maritim verksamhet.
Marinförbanden ska under 2014 med
ytstridsfartyg,
minröjningsfartyg,
ubåtar,
amfibieoch
sjöinformationsförband
vidmakthålla förmågan till kvalificerad ytstrid,
undervattensstrid, minröjning, luftförsvar och
underrättelseinhämtning.
Pågående leveranser av Visbykorvetter i
version 5 ökar användbarheten i marinstridskrafterna genom en förbättrad samlad
förmåga till ytstrid. Förmågan att påverka mål på
och under havsytan och i amfibisk miljö samt
förmåga till sjöminröjning, luftförsvar och
underrättelseinhämtning ska vidmakthållas.
Omställningen till en amfibisk manöverbataljon väntas vara genomförd under 2013. Den
omorganiserade bataljonen benämns från och
med 1 januari 2014 amfibiebataljonen.
Försvarsmakten ska fortsatt samverka med
andra sjöverkande myndigheter.
Flygstridskrafter
Flygförband
Flygförbanden ska primärt inriktas mot
hävdandet av territoriell integritet och skyddet
av svenska intressen i närområdet men ska
även, om insatsen bedöms lämplig för de
svenska förbanden, kunna delta i insatser
utanför närområdet. Flygstridskrafterna ska
kunna delta i insatser enskilt och tillsammans
med andra länder i Sverige och närområdet
samt tillsammans med andra länder utanför
närområdet.
Flygförbanden ska i huvudsak utgöras av
stående förband med hög tillgänglighet.
Flygstridskrafterna ska kontinuerligt upprätthålla incidentberedskap och bedriva luftrumsövervakning.
Försvarsmakten
ska
inom
stridsflygsystemet vidmakthålla förmåga till
spaning, attack och luftförsvar samt ha förmåga
att överföra information till andra enheter.
Flygstridskrafterna ska fortsatt ha förmåga att
hålla en stridsflygenhet och delar av en
transportdivision insatta över tiden. Detta ska
kunna ske från annan bas än fredsbaseringen och
kunna
genomföras
utanför
Sverige.
Flygbasbataljonernas förmåga att leda och
planera verksamhet vid ett utökat antal platser
ska fortsatt utvecklas.
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Under 2014 fortsätter leveranserna av JAS 39
C/D i enlighet med handlingsplanen för JAS 39
Gripen. Under året fortskrider även utveckling
och integration av långräckviddig radarjaktrobot
METEOR och lätt, GPS-styrd GBU 39 som nya
vapensystem på JAS 39 Gripen, vilket kommer
att medge en förstärkt förmåga att verka mot
mål i luften och på marken.
En grundläggande förmåga till flygstridsledning genom krypterad datastridsledning har
uppnåtts genom införandet av interoperabel
datalänk, Länk 16. Förmågan utvecklas fortsatt
under de kommande åren, vilket bl.a. förbättrar
förmågan till stridsledning av stridsflygförbanden.
Helikopterförband
Helikopterbataljonen
ska
fortsätta
att
utvecklas
avseende
tillgänglighet
och
interoperabilitet. Försvarsmaktens helikopterförmåga utvecklas genom nationell och
internationell
övningsverksamhet
samt
deltagande i insatser. Utvecklingen ställer bl.a.
krav på en fungerande personalförsörjning,
regelbunden övningsverksamhet samt den
pågående ombeväpningen av helikopterbataljonen.
Den
pågående
insatsen
med
en
helikopterenhet med helikopter 16, inom ramen
för den internationella säkerhetsstyrkan i
Afghanistan, är planerad att fortsätta till och
med maj 2014. Förmågeuppbyggnaden med
helikopter 16 och det pågående införandet av
helikopter 14 ökar successivt helikopterbataljonens förmåga att understödja insatsorganisationens övriga förband, vilket bidrar till
insatsorganisationens flexibilitet och rörlighet.
Helikopter 10 avvecklas på sikt. Det är dock av
stor betydelse att avvecklingstidpunkten
anpassas mot verksamhetens behov.
Taktisk transport och medicinsk evakuering
ska även fortsättningsvis utgöra centrala
förmågor. Under 2014 ska utvecklingen av
helikopterförbandens förmåga att tillsammans
med arméförband lösa markoperativa uppgifter
fortsätta. Förmågan att tillsammans med
marinförbanden lösa sjöoperativa uppgifter ska
utvecklas i takt med att helikopter 14 tillförs
insatsorganisationen. Uppbyggnaden av den
sjöoperativa helikopterförmågan kommer på sikt
att bl.a. innebära helikopterburen förmåga att
spana mot markytan samt över och under
havsytan. Under 2014 påbörjas ett arbete för att
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effektivt kunna stödja Polisens nationella
insatsstyrka och vissa andra polisiära enheter
med transport vid terrorism eller annan grov
brottslighet (Se avsnitt 3.4.1.1).
Personalförsörjning
Införande av det nya personalförsörjningssystemet
baserat
på
frivillighet
och
könsneutralitet tog under 2012 ett stort steg
framåt. Genom behandlingen av propositionen
Soldatanställningar i Försvarsmakten (prop.
2011/12:115,
bet.
2011/12:FöU5,
rskr.
2011/12:216) är de grundläggande delarna av
reformen på plats. Propositionen behandlade
bl.a. frågor om rekrytering och information,
vissa arbetsgivarfrågor och civilt meritvärde
m.m. Många av frågeställningarna ligger inom
myndigheternas, och framförallt Försvarsmaktens, beslutsbefogenhet att hantera.
Enligt det underlag som redovisades inför
det försvarspolitiska inriktningsbeslutet år
2009 skulle antalet yrkesofficerare och civilanställda mellan åren 2009 och 2019 minska.
Denna minskning tillsammans med andra
planerade åtgärder var en förutsättning för den
långsiktiga finansieringen av nya kostnader till
följd av rekryteringen av kontinuerligt och
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän. Försvarsmakten har under perioden
förändrat sin planering så att det långsiktiga
målet för antalet officerare har ökat med cirka
800 personer. Under samma period har det
långsiktiga målet för antalet reservofficerare
minskat med cirka 500 personer. Förskjutningar har även skett mellan officers- och
specialistofficerskategorin. Sammantaget innebär detta att nytt ekonomiskt utrymme som
kan användas för de nya personalkategorierna
tidvis
och
kontinuerligt
tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän inte frigörs i
tillräcklig omfattning. (Se även Bilaga om
personalförsörjning)
I syfte att genomföra den av riksdagen
beslutade insatsorganisationen och frigöra
resurser för det mer användbara försvaret anser
regeringen det angeläget att Försvarsmakten
under 2014 lägger särskild vikt på följande
områden: åtgärder som skapar förutsättningar
för myndigheten att över tiden rekrytera och
behålla gruppbefäl, soldater och sjömän i
enlighet med Försvarsmaktens planering;
fortsatt omstrukturering av officerskåren;
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åtgärder för att säkerställa personalförsörjning av
tidvis tjänstgörande personal, inklusive en ökad
användning av såväl tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän som
reservofficerare
samt
genomförande
av
reservofficersutbildning.
Andelen
tidvis
tjänstgörande av alla kategorier har stor påverkan
på personalkostnaderna samtidigt som dessa
tidvis tjänstgörande bidrar med viktiga
kunskaper från ordinarie sysselsättning, som
Försvarsmakten annars inte fått ta del av.
Försvarsmakten har redovisat en planering
som innebär ökade personalkostnader i
perioden 2015–2019. Regeringen beslutade
därför den 14 mars 2013 (nr 5) att
Försvarsmakten ska vidta åtgärder så att
myndighetens totala årliga lönekostnader
inom ramen för beslutad insatsorganisation, är
500 miljoner kronor lägre från och med 2019,
jämfört med den planering Försvarsmakten
redovisat i budgetunderlaget för 2014. De
planerade kostnaderna för kontinuerligt
tjänstgörande officerare och civila ska minska
då Försvarsmaktens sammantagna personalvolym måste rymmas inom givna ekonomiska
ramar. Avgörande är att åtgärder vidtas för att
nå en långsiktig balans mellan tillgång och
behov. Beslutet påverkar inte Försvarsmaktens
anslag.
Regeringen bedömer att Försvarsmakten inte
i tillräcklig utsträckning har lyckats öka andelen
kvinnor på alla nivåer inom myndigheten.
Förändringarna går särskilt långsamt avseende
officerare. Försvarsmakten bör vidta åtgärder så
att antalet kvinnor som rekryteras och stannar i
yrket blir fler.
Rekrytering och grundläggande militärutbildning
Genom ökat fokus på den tidvis tjänstgörande
personalen, bör Försvarsmakten säkerställa
uppfyllandet av insatsorganisationen med
anställd
personal.
Den
övergripande
inriktningen bör vara att samtliga krigsförband
inklusive hemvärnet är uppfyllda med frivillig
personal senast 2019.
Regeringen föreslår en förstärkning av
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
med 200 miljoner kronor under 2014, 300
miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016
samt med 500 miljoner kronor från och med
2017. Förstärkningen syftar främst till att
förstärka insatserna för att rekrytera, utbilda och
behålla tidvis tjänstgörande personal. Dessutom

syftar förstärkningen till att möjliggöra såväl
ökad kvantitet som kvalitet i övningsverksamheten för främst den tidvis tjänstgörande personalen, vilket höjer förbandens
förmåga och samtidigt gynnar såväl rekrytering
som
sannolikheten
att
behålla
tidvis
tjänstgörande personal. Regeringens bedömning
är att förstärkningen innebär att det bör finnas
förutsättningar för Försvarsmakten att öka
tillväxten av tidvis tjänstgörande personal i
förhållande till myndighetens budgetunderlag.
Regeringen
avser
noggrant
följa
hur
förstärkningarna används.
Därtill berörs anslag 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap av förändringar av anslaget 1:2
Försvarsmaktens insatser internationellt, se avsnitt
3.5.1.
Samtränade och tillgängliga krigsförband med
hög kvalitet utgör försvarsreformens kärna. En
grundläggande förutsättning för att upprätthålla
kvaliteten i krigsförbanden är att den tidvis
tjänstgörande personalen övar tillsammans med
övrig personal i krigsförbanden. Det är därför
regeringens bedömning att Försvarsmakten bör
säkerställa att de tidvis tjänstgörande
upprätthåller sin förmåga inom ramen för sina
krigsförband genom regelbunden övningsverksamhet. Denna bör som en konsekvens av
regeringens bedömning därför öka. Det är, både
av kvalitetsskäl och av attraktionsskäl, viktigt att
tidvis tjänstgörande personal har en årligen
återkommande relevant aktivitet vid sitt
krigsförband.
Rekrytering av personal till hemvärnet med
nationella skyddsstyrkor bör ske så att
personalvolymen upprätthålls över tiden. I
sammanhanget framhåller regeringen vikten av
att rekryteringen från grundläggande militär
utbildning (GMU) till Hemvärnet fungerar
tillfredställande.
Yrkes- och reservofficerare
Det
reformerade
personalförsörjningssystemet, med tyngdpunktsförskjutningen
från en utbildningsorganisation för värnpliktiga till en organisation med stående och
kontraktsförband, innebär att officerarnas roll
och kompetensbehov förändras. En ändamålsenlig kompetensprofil inom officerskåren
måste motsvara Försvarsmaktens krav på
operativ förmåga. Nyrekrytering och utbildning av officerare bör ske med för
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verksamheten ändamålsenliga förutsättningar
och krav.
Under 2014 ser regeringen det som angeläget
att omstruktureringen av officerskåren fortsätter
och att effektiva och långsiktiga lösningar kan
åstadkommas för att skapa en för insatsorganisationen ändamålsenlig ålders- och
kompetensstruktur. Detta inkluderar bl.a. ett
karriärväxlingsverktyg som möter myndighetens
mål och behov. Det är regeringens mening att
tvåbefälssystemet utgör ett viktigt fundament
för att höja kvaliteten i krigsförbanden.
Införandet av tvåbefälssystemet ska därför
fullföljas. De officerare som placerats på
specialistofficersbefattningar bör successivt
kompetensutvecklas så att de svarar mot den
ökade professionalisering mot djup systemkompetens och det praktiska som utgör kärnan i
tvåbefälssystemet.
Det tillgängliga och användbara försvarets
krav och behov påverkar också reservofficerarna. Regeringen anser det därför vara
av vikt att utbildning, rekrytering, övning och
avveckling av reservofficerare når en
långsiktigt hållbar balans så fort som möjligt.
Försvarsmakten bör under 2014 genomföra
åtgärder samt redogöra för hur denna balans
ska uppnås.
Regeringen vill understryka vikten av
reservofficerssystemet som en betydelsefull
del i personalförsörjningen av det framtida
försvaret. Reservofficerssystemet ger en
möjlighet att knyta personer med önskvärd
civil kompetens till Försvarsmakten, samtidigt
som den bidrar till att kunskap om
Försvarsmakten sprids till andra delar av
samhället och därmed stärker försvarets
folkliga förankring. En annan viktig egenskap
hos reservofficerssystemet är att officerare
finns tillgängliga med begränsade kostnader
för personal mellan tjänstgöringstillfällena. En
förutsättning för att dessa fördelar ska uppnås
är bl.a. att Försvarsmakten över tiden
genomför rekrytering av reservofficerare även
utanför myndigheten (grundutbildning av
både tidvis tjänstgörande officerare och
specialistofficerare). Regeringen avser att ge
Försvarsmakten i uppdrag att under 2014
redovisa hur systemet för rekrytering, grundutbildning och övning av reservofficerare så
snart som möjligt ska uppnå en långsiktigt
hållbar balans.
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Frivillig försvarsverksamhet
Regeringens syn på den frivilliga försvarsverksamheten som redovisades i propositionen
Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140)
gäller alltjämt. Bl.a. anförde regeringen att
frivillig verksamhet ofta är ett kostnadseffektivt sätt för samhället att tillgodose
resursbehov som kan vara tillfälliga men
omfattande. Regeringen bedömde att de behov
som finns i olika sektorer av samhället och
som är direkt kopplade till dessa sektorers
verksamhet i framtiden bör utgöra grund för
uppdrag som myndigheter, kommuner och
andra ger till frivilliga försvarsorganisationer.
När det gäller det militära försvaret anser
regeringen att frivilligorganisationerna har sin
huvudsakliga roll när det gäller bemanningen
av vissa befattningar i hemvärnet med de
nationella skyddsstyrkorna.
Vidare
kan
de
frivilliga
försvarsorganisationerna spela en viktig roll när det gäller
att bidra till Försvarsmaktens rekrytering av
intresserade och lämpliga ungdomar för
Försvarsmaktens verksamhet samt stärka
försvarets folkliga förankring och tillvarata det
personliga engagemanget.
Se även avsnitt 2.3 om särskilt anslag för
organisationsstöd för frivilliga försvarsorganisationer.
Grundorganisationen
I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, utg.omr. 6) bedömde regeringen att
organisationsenheten
Försvarsmaktens
telenät- och markteleförband (FMTM) på sikt
bör utvecklas till Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). Regeringen påpekade att
förändringen bör ske efter det att de
verksamhets- och organisationsförändringar,
som planeras ske i samband med en mer
sammanhållen försvarslogistik, har blivit
genomförda. Regeringen anser fortsatt att
FMTM bör utvecklas till FMTIS och avser att
återkomma till riksdagen i detta ärende.
I fråga om rationaliseringar inom
grundorganisationen anpassar Försvarsmakten
löpande sin verksamhet inom ramen för den
befintliga organisationsstrukturen. Denna
fortlöpande rationalisering är också kopplad
till och en följd av försvarsmaktsplaneringen.
Genom den pågående omstruktureringen
till insatsorganisation 2014 och införandet av
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det nya personalförsörjningssystemet kan
kraven på grundorganisationen delvis komma
att förändras. I det tidigare rådande systemet
har personalen varit placerad i grundorganisationsenheten. När den nya strukturen är
genomförd kommer Försvarsmaktens personal
att vara placerad i antingen insatsorganisationen eller basorganisationen. Basorganisationen kan därvidlag sägas vara en personalstruktur, vars syfte är att – vid sidan om att
bemanna skolor och centrum – utgöra ett stöd
för insatsorganisationens förband vid en
organisationsenhet.
Det är enligt regeringens mening inte
meningsfullt att genomföra mer genomgripande förändringar i grundorganisationen
innan konsekvenserna av det nya personalförsörjningssystemet
är
helt
kända.
Regeringen bedömer dock att det i den framtida försvarsmaktsorganisationen kommer vara
tydligare än hittills att det är de operativa
militära kraven och insatsorganisationens krav
och
utformning
som
styr
grundorganisationens utformning.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 2) att
Fortifikationsverket
ska
upphöra
som
myndighet. I september 2013 redovisade
Försvarsfastighetsutredningen sitt betänkande
(SOU 2013:61). Utredningen föreslår bl.a. att
Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket
läggs ned och att deras fastighetsbestånd läggs
samman i en ny statlig fastighetsförvaltande
myndighet. Vidare lämnas förslag om den
framtida förvaltningen av försvarets fastigheter. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.
3.4.2.2 Materiel och anläggningar

Materielförsörjningen ska fortsätta att bidra
till omställningen till ett mer användbart
försvar genom leveranser till insatsorganisationens förband. Regeringens inriktning för
materielförsörjningen, som framgår av den
försvarspolitiska
inriktningspropositionen
(prop. 2008/09:140), ligger fast. Ambitionen
att reducera ledtider och minska ekonomiska
bindningar kvarstår för att på sikt öka handlingsfriheten inom området.
Som ett led i utvecklingen av materielförsörjningsprocessen har regeringen också tillsatt en

särskild utredare som ska föreslå en ändrad
process för hur regeringen styr investeringar i
försvarsmateriel (dir. 2013:52). Syftet med
utredningen är att utforma en ändamålsenlig
ordning för styrningen av Försvarsmaktens
materielinvesteringar samt öka möjligheterna för
riksdagen
och
regeringen
att
fatta
investeringsbeslut på strategisk nivå. Uppdraget
ska slutredovisas senast den 31 mars 2014.
JAS 39 Gripen
Under 2014 förväntas den politiska
beslutsprocessen i Schweiz avseende anskaffningen av JAS 39 E slutföras. Därefter kan
avtal om försäljningen ingås mellan ländernas
respektive regeringar. Den gemensamma
anskaffningen av JAS 39 E kan därigenom
komma till stånd, vilket innebär att det
operativa behovet av stridsflygsystemet
långsiktigt kan tillgodoses. I enlighet med
riksdagens beslut i samband med budgetpropositionen för 2013 kan, för det fall att
Schweiz eller annan nation inte har beslutat
om anskaffning och beställning av minst 20
JAS 39 E, beslut om avbeställning av
verksamheten fattas senast 2014.
Effektivisering av stödverksamheten
Regeringen fortsätter att genomföra den av
riksdagen
beslutade
inriktningen
att
rationalisera och effektivisera försvarslogistiken i enlighet med propositionen En
sammanhållen
försvarslogistik
(prop.
2011/12:86,
bet.
2011/12:FöU9,
rskr.
2011/12:291). En förutsättning för omställningen av försvaret är att medlen som, enligt
regeringens beslut, ska frigöras inom materieloch logistikförsörjningen fullt ut kan tillgodoräknas för omställningen till användbara
och tillgängliga förband.
Överföringen av verksamheterna Förråd,
Service och Verkstäder från Försvarsmakten till
Försvarets materielverk ska konsolideras. Vidare
fortgår planering och genomförande av de båda
myndigheternas uppdrag att organisera materieloch logistikförsörjningen med en tydligare och
effektivare uppgifts- och ansvarsfördelning.
Regeringen noterar att Försvarsmakten och
Försvarets materielverk har redovisat att delar av
beslutade rationaliseringar kan bli svåra att
genomföra vilket riskerar leda till att medel inte
kan frigöras i den omfattning som behövs för
den fortsatta försvarsreformen. Regeringen avser
att fortsatt noggrant följa hur de båda
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myndigheterna fullgör sina
rationalisera försvarslogistiken.

uppdrag

att

Internationellt materielsamarbete
Försvaret är en nationell angelägenhet, och EU:s
medlemsstaters val av säkerhetspolitisk lösning
återspeglas också i materielförsörjningen, t.ex.
vad gäller synen på försörjningstrygghet och
upprätthållande av strategisk kompetens för
militära förmågor.
Sverige, liksom många av Europas länder, står
inför utmaningar vad gäller att på ett
kostnadseffektivt sätt använda, vidmakthålla och
utveckla militära förmågor. Ett sätt att möta
dessa utmaningar är att fördjupa det
internationella samarbetet t.ex. genom metoder
som samutnyttjande och gemensamt ägande av
militära förmågor och resurser, samt genom ett
förbättrat nyttjande av ingångna internationella
avtal. Det är av central betydelse att dessa
metoder integreras som en naturlig del i
nationella planerings- och beslutsprocesser.
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillse att
möjligheter till fördjupat internationellt
samarbete alltid övervägs och utreds där så
bedöms relevant för materielförsörjningen samt
även överväga möjligheter till gemensamt ägande
eller nyttjande av resurser samt möjligheter till
rollspecialisering. Målsättningen ligger fast att
ett fördjupat samarbete ska möjliggöra
effektivare resursanvändning, ökad operativ
förmåga och större effekt på Försvarsmaktens
verksamhet.
För att tillvarata potentialen i materielförsörjningsprinciperna bör den internationella
försvarsmaterielmarknaden
vara
öppen,
transparent och bygga på likabehandling av
leverantörer. En sådan utveckling skulle också
förbättra förutsättningarna för Sverige att bygga
säkerhet i samverkan med andra. Den i Sverige
verksamma konkurrenskraftiga försvars- och
säkerhetsindustrin gynnas inom många områden
av detta genom en större marknad än enbart den
svenska.
Sveriges medverkan i multilaterala fora
inriktas därför bl.a. mot att stödja och utveckla
förutsättningar för en mer öppen och effektiv
försvarsmaterielmarknad i Europa. En viktig
fråga för 2014 blir uppföljningen av Europeiska
Rådets diskussion i december 2013, samt den
fortsatta processen kring meddelandet Mot en
mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och
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säkerhetssektor i EU, som Kommissionen
publicerade den 24 juli 2013. Regeringen
välkomnar Kommissionens förslag att främja en
enhetlig implementering av försvars- och
säkerhetsupphandlingsdirektivet
samt
av
överföringsdirektivet.
Regeringen har uppdragit åt Försvarets
materielverk att redovisa hur försvars- och
säkerhetsupphandlingsdirektivet (2009/81/EG)
har införlivats och, i förekommande fall,
tillämpats i tio länder (Danmark, Finland,
Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen,
Spanien, Storbritannien och Tyskland). I
uppdraget ingick även att beskriva hur länderna
bedömde behovet av att åberopa väsentliga
säkerhetsintressen som motiverar undantag från
upphandlingsdirektivet (artikel 346 i TFEU). Av
Försvarets materielverks redovisning framgår att
det återstår arbete med utformning av processer
och tillämpning i de flesta medlemsstater och att
det därför är för tidigt att säga hur
upphandlingsförfaranden kommer att utformas.
Endast ett fåtal fall har hunnit prövats i EUdomstolen. Regeringen kommer därför fortsatt
att följa frågan.
Regeringens uppfattning är att den europeiska
försvarsindustriella basen främjas på bästa sätt
genom allmänna förutsättningar som bygger på
marknadsmässiga principer och på att ha så enkla
och likartade förslag som möjligt för berörd
industri. Sverige ser därför positivt på
möjligheterna att utnyttja civil-militära synergier
t.ex. inom forskning och andra generella
åtgärder, t.ex. avseende regelförenklingar,
standardisering och certifiering.
Även om försvarsmaterielmarknaden till viss
del har en specifik särart, är det angeläget att de
förslag som tas fram, så långt som möjligt är i
överenstämmelse med den generella politiken
inom respektive politikområde.
Det är positivt att åtgärder vidtas för att öka
det europeiska oberoendet inom försvarsområdet. Sådana åtgärder bör baseras på
transparens, öppenhet och icke-protektionism.
Regeringen ställer sig avvaktande till förslag som
ingriper i marknadens principer eller riskerar att
begränsa den fria handeln globalt. Det finns i
detta sammanhang flera frågor som kan behöva
klargöras i den fortsatta processen.
Regeringen anser vidare att det internationella
samarbetet i övrigt bör inriktas mot
vidmakthållande och anskaffning av beprövad
materiel samt samarbeten som förbättrar
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möjligheterna till insatser, bl.a. i form av ökad
interoperabilitet. Den Europeiska försvarsbyrån
(EDA), det nordiska försvarssamarbetet
(Nordefco), Sexnationerssamarbetet (LOI) och
Nato är viktiga fora för detta samarbete. I de fall
samarbete sker bilateralt är framförallt USA,
Storbritannien
och
Frankrike
viktiga
samarbetsparter, men även andra länder,
framförallt i Europa, är också intressanta.
Deltagande i internationella samarbeten som
syftar till utveckling av ny materiel bör fortsatt
vara restriktivt. Likaså konstaterar regeringen att
det krävs kontinuerliga prioriteringar, med stöd
av principerna för materielförsörjningen, i fråga
om vilka samarbeten Sverige ska engagera sig i,
samt en ökad samordning mellan myndigheternas deltagande i internationella samarbeten
och på mässor m.m.
Regeringen avser att fortsatt följa utvecklingen kring myndigheternas internationella
verksamhet.
Exportstöd
Regeringen bedömer att exportstödjande
verksamhet fortsatt bör användas som ett medel
för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning ur ett livscykelperspektiv. Export
stärker också företagens möjligheter att behålla
och utveckla den kompetens som krävs för att
underhålla och vidmakthålla Försvarsmaktens
materielsystem.
Regeringen kan, i enlighet med vad riksdagen
beslutat, i exportstödjande eller säkerhetsfrämjande
syfte
genom
internationella
samarbeten, överlåta eller upplåta materiel som
inte behövs för Försvarsmaktens operativa
förmåga eller som annars kan avvaras för en
begränsad
tid
(prop.
2004/05:5,
bet.
2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143).
Grundläggande förutsättningar för statens
exportstöd är att exporten godkänns av ansvarig
exportkontrollmyndighet och bidrar till
Försvarsmaktens långsiktiga förmåge- och
förbandsuppbyggnad. Regeringen följer fortsatt
utvecklingen av Försvarsexportmyndigheten,
särskilt vad avser myndighetens effektivitet och
bidrag till ökad transparens och försvarsnytta.
Regeringen avser att 2014 påbörja en utvärdering av myndighetens verksamhet.
Forskning och utveckling
Regeringen anger i propositionen Ett användbart
försvar (prop. 2008/09:140) att Försvarsmaktens

kostnader för forskning och utveckling bör
minska.
Regeringen ser fortsatt positivt på civilmilitära forskningssamarbeten då dessa kan antas
leda till större kostnadseffektivitet inom båda
sektorerna. Regeringen ser vidare också fortsatt
positivt på ökad samverkan och samarbete med
andra länder då även det kan ge möjligheter till
effektiviseringar.
3.4.2.3 Försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsunderrättelseverksamheten ska bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhetsoch försvarspolitik samt för att kartlägga yttre
hot mot landet. Verksamhetens utgångspunkt
är det breda spektrum av hot och risker som
Sverige har att förhålla sig till. Stöd till svenska
internationella insatser, såväl militära som
civila, ska ges hög prioritet.

3.5

Budgetförslag

3.5.1

1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap
Tusental kronor

2012

Utfall

22 019 531

2013

Anslag

22 570 994

2014

Förslag

23 711 315

2015

Beräknat

24 092 671

2

2016

Beräknat

24 578 206

3

2017

Beräknat

25 204 560

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

180 444
22 181 160

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 23 794 949 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 23 895 836 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 23 991 022 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslagets
ändamål
är
att
finansiera
utbildnings- och övningsverksamhet för
utvecklingen
av
insatsorganisationen,
planering, insatser samt försvarsunderrättelseverksamhet. Anslaget används även för stöd
till frivilliga försvarsorganisationer samt för
stöd till veteran- och anhörigorganisationer.
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Anslaget används också till exportfrämjande
åtgärder inom försvarssektorn, samt till
avveckling av materiel. Även fasta kostnader
för multinationella samarbeten såsom SALIS
(Strategic Airlift Interim Solution) och
Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras
från detta anslag.
Regeringens överväganden
Från och med 2014 beräknas även kostnader för
stöd till veteran- och anhörigorganisationer på
anslaget (se avsnitt 3.2.4.2).
Anslaget har i förhållande till 2013 beräknats
enligt följande.
För att stödja den fortsatta reformeringen av
det militära försvaret har anslaget ökats med 200
miljoner kronor 2014, 300 miljoner kronor 2015,
400 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner
kronor fr.o.m. 2017.
För att bidra till finansieringen av det stöd
Försvarsmakten ska kunna lämna i form av
medeltung helikopterkapacitet till polisens
Nationella insatsstyrka och vissa andra polisiära
enheter ökas anslaget med 18,2 miljoner kronor
2014, 18,6 miljoner kronor 2015 och 30 miljoner
kronor fr.o.m. 2016. Av ökningen finansieras 8,2
miljoner kronor 2014, 8,6 miljoner kronor 2015
och 10 miljoner kronor fr.o.m. 2016 genom att
det under utgiftsområde 4 uppförda anslaget 1:1
Polisorganisationen minskas med motsvarande
belopp.
Till följd av en justering av beräkningsmodellen avseende särutgifter för Försvarsmaktens internationella verksamhet. har anslaget
ökats med 300 miljoner kronor fr.o.m. 2014.
Beloppet har tidigare beräknats under anslag 1:2
Försvarsmaktens insatser internationellt. Vidare
minskas anslaget med 44 miljoner kronor fr.o.m.
2014. Beloppet beräknas istället under anslaget
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt under
vilket kostnader för verksamhet avseende
sektorsäkerhetsreformer (SSR), kapacitetsbyggande insatser samt vissa internationella
stabsbefattningar beräknas fr.o.m. 2014.
Överföringarna är av budgetteknisk karaktär och
påverkar inte verksamheten.
I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom området förbandsverksamhet minskas
anslaget från och med 2014 med 1,6 miljoner
kronor,
som
istället
beräknas
under
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Utgiftsområde 1, anslag 4:1 Regeringskansliet
m.m.
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget ökas med 5 miljoner kronor fr.o.m.
2014 till följd av minskade utbildningsvolymer
och rationaliseringar inom officersutbildningen.
Ökningen finansieras genom att anslaget 1:7
Officersutbildning
m.m.
minskas
med
motsvarande belopp.
Anslaget ökas med 32,8 miljoner kronor 2014
med 37,8 miljoner kronor 2015 och 35,2
miljoner kronor fr.o.m. 2016 för finansiering av
driften av medeltungt helikoptersystem.
Anslaget ökas med 111,9 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 med anledning av den nya
personalförsörjningen med färre kontraktsanställda i internationella insatser. Detta innebär
att motsvarande utgifter för bl.a. grundlöner
kommer att utbetalas från föreliggande anslag
istället för anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser
internationellt som minskas med motsvarande
belopp.
Anslaget minskas med 25 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 och med ytterligare 5 miljoner
kronor fr.o.m. 2016 i syfte att finansiera en
ökning av anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.
I statsbudgeten för 2013 ökades anslaget
engångsvis för 2013–2014 för den tillfälligt
utökade verksamheten inom statsflyget.
Anslaget minskas därmed med 20,7 miljoner
kronor fr.o.m. 2015.
Anslaget ökas med 106 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 till följd av effekter av den
kostnadsmässiga avräkningen.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 31,5
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2013–2017, för 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

22 570 994

22 570 994

22 570 994

22 570 994

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

467 635

755 894

1 125 526

1 632 998

Beslut

229 459

317 010

425 802

534 921

Överföring
till/från andra
anslag

367 892

372 495

378 398

386 501

75 335

76 278

77 486

79 146

23 711 315

24 092 671

24 578 206

25 204 560

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.2

1:2 Försvarsmaktens insatser
internationellt

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Försvarsmaktens insatser
internationellt
Tusental kronor

2012

Utfall

1 485 394

2013

Anslag

2 206 894

2014

Förslag

1 874 628

2015

Beräknat

1 897 703

2

2016

Beräknat

1 927 030

3

2017

Beräknat

1 967 810

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

810 916
1 621 038

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2
Motsvarar 1 874 628 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 874 629 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 874 628 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för särutgifter för den
verksamhet med förband utomlands som
Försvarsmakten genomför efter beslut av
riksdag och regering. Vidare får anslaget
användas för Sveriges del av de gemensamma
kostnader som kan komma att uppstå i samband
med EU-ledda insatser internationellt, som
finansieras via den s.k. ATHENA-mekanismen.
Vidare får anslaget användas för särutgifter för
Försvarsmaktens
bidrag
till
insatser
internationellt som inte innebär sändande av
väpnad styrka till andra länder, förutom
militärobservatörer, samt sekondering av

personal till internationella stabsbefattningar
kopplade till pågående insatser.
Regeringens överväganden
Anslagets benämning ändras från och med 2014
till Försvarsmaktensinsatser internationellt, se
nedan.
Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget ökas med 44 miljoner kronor som
tidigare beräknats under anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap. Förändringen
gäller verksamhet avseende Säkerhetssektorreformer (SSR), kapacitetsbyggande insatser
samt vissa internationella stabsbefattningar.
Genom denna förändring samlas samtliga
insatser som beslutas av regeringen (t.ex.
säkerhetssektorreform och kapacitetsbyggnad)
som belastar utgiftsområde 6 i samma anslag
som förbandsbidragen. Anslagets benämning
ändras följaktligen till Försvarsmaktens insatser
internationellt. Samtidigt görs en justering av
beräkningsmodellen för kostnadsfördelning
mellan anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser
internationellt och anslag 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap vid internationella insatser (den
s.k. särutgiftsmodellen). Syftet med justeringen
är att ytterligare förtydliga finansieringen och
redovisningen av de internationella insatserna.
Anslaget minskas därför med 300 miljoner
kronor
fr.o.m.
2014.
Anslaget
1:1
Förbandsverksamhet och beredskap ökas med
motsvarande belopp.
Överföringarna är av budgetteknisk karaktär
och påverkar inte verksamheten.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 3,4
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget har minskats med 111,9 miljoner
kronor fr.o.m. 2014 med anledning av den nya
personalförsörjningen med färre kontraktsanställda i internationella insatser. Detta innebär
att motsvarande utgifter för bl.a. grundlöner
istället kommer att utbetalas från anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap som ökas med
samma belopp.
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Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2
Försvarsmaktens insatser internationellt

3.5.3

1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 206 894

2 206 894

2 206 894

2 206 894

Tusental kronor

Förändring till följd av:

2012

Pris- och löneomräkning 2

39 017

66 662

101 797

150 654

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Utfall

9 102 096
1

2013

Anslag

8 979 728

2014

Förslag

8 856 194

2015

Beräknat

8 986 408

2

-367 892

-372 420

-378 176

-386 179

2016

Beräknat

8 943 438

3

-3 391

-3 433

-3 486

-3 560

2017

Beräknat

9 141 794

4

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 3.10 Anslagsutveckling Anskaffning av materiel och
anläggningar

1 874 628

1 897 703

1 927 030

1 967 810

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-140 462
8 626 600

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 8 814 092 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 8 605 475 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 8 605 475 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera anskaffning av materiel och anslagsfinansierade
anläggningar. Vidare får anslaget användas för
finansiering av förstagångsanskaffning av
beredskapsvaror.
Även utgifter för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC)
finansieras från detta anslag. Anslaget finansierar
under 2014 omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid
omstruktureringar
inom
logistikoch
materielförsörjningen samt forskning och
utveckling.

Investeringsplan

Regeringens förslag: Investeringsplanen för Försvarsmakten för 2014–2017 godkänns. Regeringen

bemyndigas även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade
förutsättningar.

Tabell 3.11 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Materiel och anläggningar

8 961 634

8 979 728

8 856 194

8 986 408

8 943 438

9 141 794

Summa investeringar

8 961 634

8 979 728

8 856 194

8 986 408

8 943 438

9 141 794

Anslag

8 961 634

8 979 728

8 856 194

8 986 408

8 943 438

9 141 794

Summa finansiering

8 961 634

8 979 728

8 856 194

8 986 408

8 943 438

9 141 794
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Skälen för regeringens förslag: Investeringsplanen är regeringens förslag till inriktning för
materielförsörjningen 2014–2017. Regeringen anser att förslaget bör ses i ett helhetsperspektiv
kopplat till målen för det militära försvaret, kraven på operativ förmåga och delförmåga,
funktionernas och insatsorganisationens utveckling samt behovet av kompetens.
Av riksdagen beslutade större investeringar
Beslut om utveckling och anskaffning under
2014 kan även komma att omfatta sådana
anskaffningar där regeringen redan fått
riksdagens godkännande för 2013 men där
möjlig beslutstidpunkt passerar budgetårsskiftet.
Det kommer under löpande verksamhet, t.ex. i
pågående
materielprojekt,
att
uppstå
beslutssituationer som inte kunnat förutses i
samband med att regeringen lämnar sin årliga
budgetproposition till riksdagen. Hantering av
denna typ av beslut kommer att ske inom ramen
för beslutade ekonomiska villkor för anslaget.
Utvecklad materielredovisning
I enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.2.4.3
Materiel
och
anläggningar,
underrubrik
Utvecklad
materielredovisning
redovisar
regeringen
i
det följande ett antal
anskaffningsobjekt.
ARCHER
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2005/06:132, bet. 2005/06:FöU10, rskr.
2005/06:264) beslutat om anskaffning av 24
stycken ARCHER-enheter i form av renovering
och modifiering av haubits 77B. Anskaffningen
sker i samarbete med Norge.
Beställningen bedöms säkerställa den
operativa tillgången till moderna artilleriförband
i Försvarsmakten samt ge möjligheter till att
delta i insatser internationellt med artilleriförband.
ARCHER-systemet skulle ha varit operativt i
Försvarsmakten 2012. På grund av olika tekniska
problem har tillförseln av systemet kommit att
försenas. Försenade för-serieleveranser bedöms
kunna göras under hösten 2013 varpå
serieleveranser bedöms genomföras under 2014–
2015.
Till och med 2012 har cirka 1,2 miljarder
kronor upparbetats inom ramen för projektet.
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig
ekonomisk ram har redovisats.
I och med att samtliga Haubits 77B utgått ur
insatsorganisationen för att byggas om till
ARCHER och det uppstått förseningar i

tillförseln av ARCHER är förmågan till indirekt
eld avsevärt nedsatt.
Splitterskyddad bandvagn
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FöU1, rskr.
2010/11:103) beslutat om anskaffning av upp till
60 stycken splitterskyddade bandvagnar.
Anskaffningen omfattar 48 stycken bandvagn
410 och systemmateriel. Bandvagn 410 levereras
i konfigurationer för trupptransport, ledning,
sjuktransport och logistik. Systemet kommer att
utgöra funktionsfordon och avses ersätta äldre
fordon under avveckling. Materielen kommer att
tillföras
bl.a.
ingenjörsbataljonerna
och
logistikbataljonerna. Leveranserna är planerade
att äga rum fram t.o.m. 2014.
Fordonen kommer enligt med plan att
levereras till förbanden under 2013–2014.
Till och med 2012 har cirka 10 miljoner
kronor upparbetats inom ramen för projektet.
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig
ekonomisk ram har redovisats.
Då fordonen levereras enligt plan finns inga
operativa konsekvenser att redovisa.
Splitterskyddade hjulgående fordon
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11, rskr.
2009/10:47) beslutat om anskaffning av högst
113 stycken splitterskyddade hjulgående fordon.
Anskaffningen omfattar 113 stycken pansarterrängbil 360, integrationskostnader för
vapenstation och ledningssystem, systemmateriel samt underhåll och utbildning.
Pansarterrängbil 360 levereras i konfigurationer
för trupptransport, ledning, sjuktransport och
reparation.
Materielen avses tillföras den motoriserade
skyttebataljonen. Syftet är att ge förbanden god
förmåga till rörlighet samt en hög skyddsnivå.
Leveranserna var ursprungligen planerade att
äga rum från 2012 men är nu planerade att äga
rum under 2013 och 2014. Slutdatum för
kontraktets hela omfattning och slutförandet av
hela åtagandet följer ursprunglig plan och ska
vara avslutat i juli 2014. Vagnarna är planerade
att vara förbandssatta och fullt operativa i
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Försvarsmakten från 2014. Inga operativa
konsekvenser har redovisats till följd av
förseningen.
Till och med 2012 har cirka 700 miljoner
kronor upparbetats inom ramen för projektet.
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig
ekonomisk ram har redovisats.
Långräckviddig flygburen jaktrobot
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr.
2009/10:104) beslutat om anskaffning och
integration av ny radarjaktrobot till JAS 39 C/D.
Anskaffningen
omfattar
radarjaktrobot
METEOR som avses ersätta befintlig
radarjaktrobot 99 med början under 2015.
Vapensystemet avses tillföras stridsflygdivisionerna.
Utvecklingen av radarjaktrobot METEOR
har skett i samverkan med flera andra europeiska
länder.
Integration av METEOR i JAS 39 C/D samt
serieanskaffning
pågår.
Serieleveranserna
genomförs under perioden 2013–2021. Några
avvikelser har inte redovisats i dessa delar.
Av sekretesskäl är en ekonomisk redovisning
inte möjlig att lämna i budgetpropositionen.
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig
ekonomisk ram har emellertid redovisats.
Helikopter 14
Den 13 september 2001 beslutade regeringen om
anskaffning av helikopter 14. Helikoptersystemet ska lösa såväl markoperativa som
sjöoperativa uppgifter. Anskaffningen omfattar
bl.a. 18 stycken helikopter 14 i två olika
konfigurationer. Materielen tillförs helikopterbataljonen.
Ursprunglig planerad slutleverans var 2009.
Per den 1 februari 2013 har fyra helikoptrar i en
preliminär
konfiguration
levererats
till
Försvarsmakten. Samtliga helikoptrar planeras
vara överlämnade till myndigheten 2019.
Förseningar har inneburit att den ursprungliga
leveransplanen har omförhandlats i tre
omgångar. Förseningarna har fått negativa
operativa konsekvenser för främst den
sjöoperativa helikopterförmågan.
Till och med 2012 har cirka 3,6 miljarder
kronor upparbetats inom projektets ekonomiska
ram.
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Helikopter 16
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr.
2009/10:348) beslutat om anskaffning av
helikopter 16. Helikoptersystemet ska främst
lösa markoperativa uppgifter, bl.a. trupptransport och sjuktransport. Anskaffningen
omfattar bl.a. 15 stycken helikopter 16 och
materielen tillförs helikopterbataljonen.
Samtliga 15 stycken helikopter 16 har
överlämnats till Försvarsmakten.
Till och med 2012 har cirka 1,7 miljarder
kronor upparbetats inom ramen för projektet.
JAS 39 E
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr.
2012/13:93) beslutat om anskaffning av
utveckling av JAS 39 E och ombyggnad av 60
stycken JAS 39 C/D till JAS 39 E. Beslutet
innebär bl.a. att stridsflygsystemet erhåller ökad
prestanda avseende räckvidd, vapenlast och
sensorer. Anskaffningen avses genomföras
gemensamt med Schweiz, som under 2014
förväntas ingå avtal om köp av 22 stycken JAS
39 E genom svenska staten.
Systemleveranser är planerade att påbörjas
2018. Inga avvikelser har redovisats för
projektet, som inte heller hade något
ekonomiskt utfall under 2012.
Korträckviddigt luftvärn
Regeringen har efter riksdagens godkännande
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr.
2012/13:93) den 20 december 2012 bemyndigat
Försvarsmakten att anskaffa ny korträckviddig
luftvärnsförmåga. Bemyndigandet innebär att
Försvarsmakten får anskaffa ett nytt
korträckviddigt luftvärnssystem. Regeringen
lämnar bifall till Försvarsmaktens hemställan att
använda Rb98 (IRIS-T) som korträckviddig
luftvärnsrobot samt att upphandla det
systemstöd som behövs för detta ändamål.
Anskaffningen är nödvändig för att bibehålla
den korträckviddiga luftvärnsförmågan. Med
anskaffningen erhålls ett modernt och
kvalificerat korträckviddigt luftvärn.
Leveranser beräknas ske under perioden
2014–2018. Inga ekonomiska avvikelser har
redovisats för projektet, som inte heller hade
något ekonomiskt utfall under 2012.
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Nästa generations ubåt
Efter
riksdagens
godkännande
(prop.
2009/10:99,
bet.
2009/1:FiU21,
rskr.
2009/10:348) beslutade regeringen den 1 juli
2010 om anskaffning av två nya ubåtar som
ersättning
för
två
befintliga
ubåtar.
Kontraktsförhandlingar avseende byggnation
pågår. I samband med investeringsbeslutet
planerades leveranserna till Försvarsmakten till
2018 och 2019. Nuvarande plan för leverans är
2020 och 2021.
Till och med mars 2013 är 609 miljoner
kronor utbetalade inom projektets ekonomiska
ram. Inga avvikelser från ursprunglig ekonomisk
ram har redovisats av myndigheterna.
Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland
I samband med beslut om anskaffning av två nya
ubåtar beslutade regeringen efter riksdagens
godkännande
(prop.
2009/10:99,
bet.
2009/1:FiU21, rskr. 2009/10:348) den 26 juni
2010 om modifiering och livstidsförlängning av
två befintliga ubåtar av Gotlandsklass.
Kontraktsförhandlingar med leverantören
pågår. Leverans av fartygen är planerade till 2016
och 2017.
Till och med mars 2013 är 157 miljoner
kronor utbetalade inom projektets ekonomiska
ram. Inga avvikelser från ursprunglig ekonomisk
ram har redovisats av myndigheterna.
Ersättning lätt torped
Efter riksdagens godkännande (prop. 2010/11:1,
bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103) beslutade
regeringen den 14 oktober 2010 om att
bemyndiga Försvarsmakten att ersätta det
nuvarande lätta torpedsystemet. Ytstridsfartyg,
helikopter och ubåt är beväpnade med lätt
torped. Nuvarande torped är anskaffad under
1980-talet och kommer inom kort nå sin
tekniska livslängd.
Projektet beräknas påbörjas under 2013 varför
leveransplan ännu inte är beslutad.
Korvett typ Visby
Slutlig leverans av fem stycken korvetter typ
Visby pågår. Fartygen är multifunktionella vilket
innebär förmåga att verka mot mål i luften, på
ytan samt under ytan.
Utvecklingen av systemet påbörjades i början
av 1990-talet och har vid ett antal tillfällen
försenats
och
fördyrats.
Ursprungligen
planerades för sex fartyg med leverans under

2008. Kontraktet med leverantör omförhandlades 2001 till att endast omfatta fem fartyg.
Nuvarande projektplan bygger på den
omförhandling av uppdraget avseende ekonomi
och leveransdatum som skedde mellan
Försvarsmakten och Försvarets materielverk
2009. Omförhandlingen gjordes i samband med
leverans av de två första fartygen. De fartyg som
då levererades var i den s.k. version 4, en version
som hade begränsningar i kravställd förmåga
bl.a. avseende tillgänglighet av sjömålsrobot.
Två fartyg har nu levererats i version 5. Det
innebär att fartygen har multifunktionalitet
inklusive sjömålsrobot. Leverans av de tre övriga
fartygen i version 5 pågår. Det sista fartyget
beräknas vara levererat till Försvarsmakten 2014.
Till och med mars 2013 har 8,5 miljarder
kronor utbetalats för materiel och tjänster.
Myndigheterna har inte redovisat några
ytterligare förändringar i projektets ekonomi.
JAS 39 Gripen
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

ingå avtal med Schweiz om försäljning av JAS 39
E.
Regeringen bemyndigas att vid statens
försäljning av JAS 39 E till Schweiz, inklusive
tjänster förknippade med systemet, disponera
intäkterna av försäljningen för att bidra till
finansieringen av utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E.

Regeringens bedömning: Under 2014 avser
regeringen därutöver att ingå avtal med
Schweiz om upplåtelse av elva stycken JAS 39
C/D under perioden 2016–2021.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
föreslår att riksdagen medger att regeringen
ingår slutligt avtal med Schweiz om försäljning
av 22 stycken JAS 39 E till Schweiz. Regeringen
föreslår att riksdagen medger att regeringen vid
statens försäljning av 22 stycken JAS 39 E,
inklusive tjänster förknippade med systemet, till
Schweiz, kan disponera intäkterna av
försäljningen för att bidra till utvecklingen och
ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39E.
Det strategiska samarbetet mellan Sverige
och Schweiz innebär att nationerna tillsammans utvecklar och anskaffar JAS 39 Gripen E
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i syfte att kostnadseffektivt tillgodose kraven
på stridsflygets framtida operativa förmåga
genom att göra en gemensam anskaffning. För
att finansiera den gemensamma anskaffningen
behöver intäkterna från Schweiz disponeras
utöver de anslagsmedel riksdagen redan
medgivit. För detta måste riksdagen besluta
om att denna inkomst kan disponeras av
regeringen och därmed inte redovisas mot
inkomsttitel.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2013 konstaterat att de positiva effekterna av
ett samarbete med Schweiz gör det motiverat
att gå vidare med utveckling och anskaffning
av JAS 39 Gripen E. Stridsflygförmågan är av
avgörande betydelse för Sveriges försvar och
för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla
kravställd operativ förmåga. Bibehållandet av
stridsflygförmågan, vilket det aktuella samarbetet skapar förutsättningar för, utgör därför
ett väsentligt säkerhetsintresse för Sverige.

Skälen
för
regeringens
bedömning:
Regeringen kan, i enlighet med vad riksdagen
beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5,
rskr. 2004/05:143), i exportstödjande eller
säkerhetsfrämjande syfte genom internationella samarbeten, överlåta eller upplåta
materiel som inte behövs för Försvarsmaktens
operativa förmåga eller som annars kan avvaras
för en begränsad tid. De flygplan som
omfattas av den planerade upplåtelsen 2016–
2021 kommer att tas ur operativ drift inom
Försvarsmakten. Myndigheten har bedömt att
konsekvenserna för den operativa förmågan är
marginella och att flygplanen därför kan
avvaras under den aktuella tidsperioden.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 700 000 000 kronor 2015–2027.
Tabell 3.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

33 515 227

29 111 806

73 327 299

4 278 452

53 015 493

7 169 896

Infriade åtaganden

-8 681 873

-8 800 000

-8 800 000

Utestående åtaganden

29 111 806

73 327 299

71 697 195

Erhållet/föreslaget bemyndigande

46 100 000

80 000 000

72 700 000

Beräknat
2015

Beräknat 2016

Beräknat
2017–2027

-8 800 000

8 600 000

-54 297 195

Skälen för regeringens förslag: I förslaget till bemyndigande för 2014 ingår objekt med ekonomiskt
utfall fr.o.m. 2014 som redan beställts (utestående åtaganden) och objekt som planeras beställas under
2014 (nya åtaganden).
Regeringen bör bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 700 000 000 kronor 2015–2027.
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Redovisning av anskaffningar
Förslaget till bemyndiganderam utgörs väsentligen av större anskaffningar som Försvarsmakten har
beställt under 2013 eller tidigare samt större anskaffningar enligt nu liggande planering.
Tabell 3.13 Beställning av anskaffningar
Markstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från riksdagen och regeringen
Anskaffning insatsförmåga Lv
Anskaffning personlig CBRN-materiel
Anskaffning Excalibur steg 3
Återstår att beställa enligt tidigare godkännanden från riksdagen
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade beställningar under 2014 2
Anskaffning av lastbilar 2013–16
Renovering stridsvagn 122 steg 1
Mörkerstridsutrustning grupp/pluton 2014–18
Renovering stridsfordon 90 steg 1
Anskaffning av steg 2 Protector
Anskaffning bandvagn 410 steg 2 2015–17
Renovering pansarterrängbil 203 2015–16
Anskaffning brobandvagn
Anskaffning terrängbil 14/15 2015–17
Kompl. anskaffning IRIS-T
Omsättning lätta ledningsfordon hjul 2013–15
Marinstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från riksdagen och regeringen
Återstår att beställa enligt tidigare godkännanden från riksdagen
Anskaffning ny lätt torped 1
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade beställningar under 2014 2
Anskaffning av autonom minröjningsfarkost, ASV
Halvtidsmodifiering stridsbåt 90 HS
Halvtidsmodifiering Spårö/Sturkö
Generalöversyn/modifiering korvett typ Gävle
Anskaffning vedettbåtar
Tillägg signalspaningsfartyg
Flygstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från riksdagen och regeringen
Utveckling JAS 39 E
Återstår att beställa enligt tidigare godkännanden från riksdagen
Anskaffning JAS 39 E
Stödsystem JAS 39 E
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade beställningar under 2014 2
Träningsanläggning ASW Helikopter 14
Avionik Transportflygplan 84
Varnings- och motmedelssystem flygplan 102
Modifiering Helikopter 14
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Ledning och logistik
Beställt enligt tidigare godkännanden från riksdagen och regeringen
Återstår att beställa enligt tidigare godkännanden från riksdagen
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade beställningar under 2014 2
Anskaffning av gemensamt ledningssystem 2015–17 (SWECCIS) Anskaffning av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS) 2014–18
Anskaffning av stridsledningssystem för bataljon, etapp 2 (SLB)
Anskaffning av stridsledningssystem för bataljon, etapp 3 (SLB)
Anskaffning av sjukvårdsenhet ROLE 2
Informationsinfrastruktur H/TS 2014–16
Anskaffning Komnod steg 2 2014–16
Utveckling/anskaffning Satkom 2013–16
Anpassning telekom ledningsplatser 2013–17
Anskaffning krypto 2015–17
1
2

Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:FöU1, Rskr. 2010/11:103.
Sådana anskaffningar som Försvarsmakten föreslagit ska föreläggas för regeringens beslut.

Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget har tidigare engångsvis ökats med
anledning av senareläggningar av materielbeställningar för att finansiera anskaffningen av
medeltungt helikoptersystem. För samma
ändamål ökas anslaget engångsvis med 5,8
miljoner kronor 2014 och 64,8 miljoner kronor
2015.
För att skapa utrymme för utveckling och
anskaffning av JAS 39 E ökades anslaget
engångsvis på statsbudgeten för 2013 med 300
miljoner kronor 2013 och 2014 samt med 200
miljoner kronor från och med 2015.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 13,7
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

8 979 728

8 979 728

8 979 728

8 979 728

-115 659

57 634

232 460

436 776

5 796

-37 016

-254 542

-260 187

-13 671

-13 938

-14 208

-14 523

8 856 194

8 986 408

8 943 438

9 141 794

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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3.5.4

Ändamål

1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar

Tabell 3.15 Anslagsutveckling3 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Tusental kronor

2012

Utfall

6 614 449
1

2013

Anslag

6 492 416

2014

Förslag

6 704 249

2015

Beräknat

6 776 998

2

2016

Beräknat

6 868 383

3

2017

Beräknat

7 004 296

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-126 529
6 212 728

Anslaget får användas för att finansiera vidmakthållande och avveckling av materiel och
anslagsfinansierade anläggningar. Anslaget får
vidare användas för kostnader för den europeiska
försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till
åtgärder för att främja den i Sverige verksamma
försvarsindustrins exportverksamhet.

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 6 697 843 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 6 697 843 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 6 697 843 tkr i 2014 års prisnivå.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:4 Vidmakthållande,

avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och
anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
18 800 000 kronor 2015–2024.

T
Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

13 580 917

14 285 532

16 184 382

6 950 915

8 399 750

8 863 925

-6 246 300

-6 500 900

-6 500 000

Utestående åtaganden

14 285 532

16 184 382

18 548 307

Erhållet/föreslaget bemyndigande

16 400 000

16 200 000

18 800 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017-2024

-6 500 000

-6 500 000

-5 548 307

Skälen för regeringens förslag: Anskaffningar inom anslaget hänför sig till vidmakthållande och
avveckling av tidigare investeringar i materiel. Verksamheten omfattar bl.a. underhåll av
Försvarsmaktens materiel och anläggningar som inte är av löpande eller driftskaraktär samt utfasning
av förbrukad eller utsliten materiel. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla målen för
utgiftsområde Försvar, kraven på operativ förmåga och delförmåga samt till funktionernas och
insatsorganisationens utveckling. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:4
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel
och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
18 800 000 kronor 2015–2024.
I förslaget till bemyndigande för 2014 ingår objekt med ekonomiskt utfall fr.o.m. 2015 som redan
beställts (utestående åtaganden) och objekt som planeras beställas under 2014 (nya åtaganden).
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Redovisning av vidmakthållande och avveckling
Förslaget till bemyndiganderam utgörs väsentligen av större vidmakthållande beställningar som
Försvarsmaktens har beställt under 2013 eller tidigare samt större beställningar enligt nu liggande
planering.
Tabell 3.17 Beställningar av vidmakthållande och avveckling
Markstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från regeringen
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade
beställningar under 2014
Systemstöd markbaserat luftvärn 2014–2016
Renovering Arthur
Återanskaffning 5.56 ammunition
Nytt målflygavtal 2014–2019

Marinstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från regeringen
Systemstöd marina lednings- och sambandssystem
Vidmakthållande av fartygssystem Visby 2013–2015
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade
beställningar under 2014
Omsättning sonarsystem ubåt typ Gotland
Tillägg GÖ LTF drivlina minröjningsfartyg typ Koster
LTF Bevakningsbåt 1-5
LTF stridsbåt 90 amf
Vidmakthåll RBS 17

Flygstridskrafter
Beställt enligt tidigare godkännanden från regeringen
Utvecklingsförmåga JAS 39 E
Produktionsförmåga JAS 39 E
Vidmakthållande strategisk transport 2013
Systemstöd ledningssystem flyg 2013–2015
Systemstöd Helikopter 14 2013–2015
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade
beställningar under 2014
Underhåll Helikopter 15 2012–2014
Vidmakthållande stridsledningscentral 2014–2017
Vidmakthållande JAS 39 C/D 2014–16
Vidmakthållande strategisk transport 2015–17
Basresurs provning 2015–2017
Underhåll Helikopter 14 2015–2019
Förutsättningsskapande verksamhet JAS39 E
Strategisk transport 2014
Systemåtermatning JAS 2015–2018
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Ledning och logistik
Beställt enligt tidigare godkännanden från regeringen
Reservmateriel 2013
Vidmakthållande stöd FM TT 2013–2015
Vidmakthållande kärnnät 2013–2016
Återstående planerade beställningar under 2013 samt planerade
beställningar under 2014
Reservmateriel 2014
Fältutrustning 2014–2016
Vidmakthållande fasta nät 2014–2016
Geoinfoförsörjning Reachback 2014–2016
Reservmateriel 2014
Vidm stöd FM teknisk tjänst 2015–16
PBS Kropp 2014-16
Systemstöd FM logistiksystem

Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner,
beräknats
enligt
följande.
Anslaget har ökats med 101,4 miljoner kronor
2014 och med 96 miljoner kronor från och med
2015 med anledning av senareläggningar av
materielbeställningar
för
att
finansiera
anskaffningen av medeltungt helikoptersystem.
Anslaget ökas med 204,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 till följd av effekter av den
kostnadsmässiga avräkningen.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 10,5
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

6 492 416

6 492 416

6 492 416

6 492 416

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

-83 622

-7 883

79 559

209 606

Beslut

101 357

96 073

97 368

99 295

194 098

196 392

199 040

202 979

6 704 249

6 776 998

6 868 383

7 004 296

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.5

1:5 Forskning och teknikutveckling

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:5 Forskning och
teknikutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

744 782

2013

Anslag

622 944

2014

Förslag

622 736

2015

Beräknat

629 587

2

2016

Beräknat

637 686

3

2017

Beräknat

650 142

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-13 243
595 032

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i denna proposition
2
Motsvarar 622 736 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 622 736 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 622 735 tkr i 2014 års prisnivå.
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3.5.6

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera forskning och teknikutveckling. Anslaget får vidare
finansiera det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), verksamhet vid
luftstridssimuleringscentrum (FLSC) samt övrig
flygteknisk forskning. Anslaget får också
finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet som genomförs inom ramen för det
svenska deltagandet i den europeiska
försvarsbyrån (EDA).

Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 1,1
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Forskning och teknikutveckling

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

622 944

622 944

622 944

622 944

7 737

15 850

28 328

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

874

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:6 Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
Tusental kronor

2012

Utfall

10 297
1

2013

Anslag

23 806

2014

Förslag

26 553

2015

Beräknat

27 113

2

2016

Beräknat

28 023

3

2017

Beräknat

28 920

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag
1

16 591

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets
personal, registerföring över krigsplacerad
personal samt enskilda ärenden inom området.
Vidare får anslaget användas till att finansiera
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet verksamhet med att ge myndigheter och andra med
bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd
och service avseende bemanning.
Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

119 726

119 258

468

130 000

129 000

1 000

145 000

145 000

0

Beslut

Övrigt

13 374

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 26 553 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 26 554 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 26 554 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringens överväganden

Tusental kronor

1:6 Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

-1 082

-1 094

-1 108

-1 130

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

622 736

629 587

637 686

650 142

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner,
beräknats
enligt
följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 48 tusen
kronor till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt
som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

23 806

23 806

23 806

23 806

799

1 318

2 161

2 992

1 948

1 989

2 056

2 122

26 553

27 113

28 023

28 920

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Anslaget har minskats med 5 miljoner kronor
från och med 2014 till följd av minskade
utbildningsvolymer och rationaliseringar inom
officersutbildningen. Beloppen beräknas istället
under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 0,3
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Officersutbildning m.m.
Tusental kronor

2014

2015

2016

2017

222 085

222 085

222 085

222 085

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.7

Anvisat 2013

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1:7 Officersutbildning m.m.

2012

Utfall

199 751

2013

Anslag

222 085

2014

Förslag

219 592

2015

Beräknat

222 240

2

2016

Beräknat

225 556

3

2017

Beräknat

230 264

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 831

5 543

8 940

13 762

-5 000

-5 060

-5 136

-5 243

-324

-328

-333

-340

219 592

222 240

225 556

230 264

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.24 Anslagsutveckling3 1:7 Officersutbildning m.m.
Tusental kronor

1

Övrigt
40 450

Förslag/
beräknat
anslag

206 411
1

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 219 592 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 219 591 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 219 591 tkr i 2014 års prisnivå.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.8

1:8 Försvarets radioanstalt

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:8 Försvarets radioanstalt
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Ändamål

2012

Utfall

736 903

Anslaget får användas för att finansiera det
treåriga officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Vidare får anslaget finansiera
forskning och utveckling m.m. inom vissa av
högskolans kompetensområden. Anslaget får
även användas för att finansiera kurser inom
ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss
forskning och analysstöd för regeringens behov.

2013

Anslag

821 939

2014

Förslag

860 262

2015

Beräknat

871 171

2

2016

Beräknat

890 325

3

2017

Beräknat

909 567

4

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 860 263 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 865 200 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 865 200 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringens överväganden

Ändamål

Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.

Anslaget får användas för att finansiera
signalspaning och informationssäkerhetsverksamhet m.m. som Försvarets radioanstalt

1

15 888
817 669
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bedriver och kapitalkostnaden för den
teknikutveckling som behövs för dessa
verksamheter. Anslaget får även användas för
Försvarets radioanstalts bidrag till att ge
förvarning om förändrade förhållanden i vår
omvärld samt myndighetens lämnande av stöd
vid fredsfrämjande internationell verksamhet.

Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Försvarets radioanstalt
Tusental kronor

Anvisat 2013

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2012

11 413

11 282

128

9 655

9 655

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

2015

2016

2017

821 939

821 939

821 939

821 939

Pris- och löneomräkning 2

14 384

24 989

38 671

57 271

Beslut

25 000

25 317

30 807

31 473

-1 061

-1 074

-1 092

-1 115

860 262

871 171

890 325

909 567

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

2014

Förändring till följd av:

Tabell 3.27 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1

1

8 505

8 505

0

(varav tjänsteexport)

Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattar
uppdrag som genomförs för att lämna stöd till
myndigheten m.m. samt uppdrag för att
genomföra it-säkerhetsanalyser. Intäkterna
disponeras av myndigheten.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.9

1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med
1,1 miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Anslaget har ökats med 25 miljoner kronor
2014 och 2015 samt 30 miljoner kronor fr.o.m.
2016 för finansiering av teknikutveckling.
Ökningen har finansierats genom att anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap minskas med
samma belopp.

74

2012

Utfall

164 349

2013

Anslag

169 821

2014

Förslag

172 740

2015

Beräknat

175 002

2

2016

Beräknat

177 979

3

2017

Beräknat

181 920

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 877
164 090

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 172 740 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 172 740 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 172 740 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt åtgärder
för att främja den svenska försvarsindustrins
exportverksamhet. Anslaget får även finansiera
forskning avseende skydd mot kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel
(CBRN) samt forskning och analysstöd för
regeringens behov.
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3.5.10 1:10 Nämnder m.m.

Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Utfall 2012

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:10 Nämnder m.m.
Tusental kronor

975 588

-25 510

33 151

29 570

3 581

2012

Utfall

5 468

941 500

956 500

-15 000

2013

Anslag

5 801

10 000

10 000

0

2014

Förslag

5 801

974 568

974 568

0

2015

Beräknat

5 801

10 000

10 000

0

2016

Beräknat

5 801

2017

Beräknat

5 801

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

Resultat
(intäktkostnad)

950 078

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

Kostnader

(varav tjänsteexport)

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

333
5 661

1

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom området analysstöd minskas anslaget från
och med 2014 med 1,6 miljoner kronor, som
istället beräknas under Utgiftsområde 1, anslag
4.1 Regeringskansliet m.m.
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med
0,2 miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt
som
genomförs
i
statsförvaltningen.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera den
verksamhet som bedrivs av vissa mindre
nämnder samt bidrag till exempelvis Svenska
Röda Korset och Centralförbundet Folk och
Försvar.
Regeringens överväganden
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Nämnder m.m.
Tusental kronor

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2014–2017 för 1:9
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

169 821

169 821

169 821

169 821

Anvisat 2013

Beslut

4 782

7 068

10 078

14 061

-1 625

-1 646

-1 674

-1 711

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2014

2015

2016

2017

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

5 801

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

-238

-241

-245

-251

172 740

175 002

177 979

181 920

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

75

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

3.5.11 Försvarets materielverk

Rörelsekapital

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Försvarets materielverk är, med undantag av
det nedan behandlade
anslaget 1:11
Internationella
materielsamarbeten
och
industrifrågor m.m., en avgiftsfinansierad
myndighet vars främsta uppgift är att anskaffa,
vidmakthålla och avveckla materiel och
förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten
och andra kunder. Myndigheten förser även
Försvarsmakten med logistiskt stöd i form av
materielförsörjning, underhåll och service.
Myndigheten bistår Försvarsmakten i fråga
om långsiktig materielförsörjningsplanering
och materielsystemkunskap. För de enskilda
uppdragen utformar Försvarets materielverk
offerter utifrån Försvarsmaktens fastställda
materielplan.
Försvarsmakten gör sedan kundbeställningar gentemot Försvarets materielverk.
Kundbeställningarna utgör ett åtagande för
Försvarets materielverk gentemot kunden och
är grunden för uppföljning av myndighetens
verksamhet.
Försvarets materielverk får disponera
intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Tabell 3.34 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2012

Intäkter

Kostnader

18 492 967

18 578 090

-85 124

80 168

101 550

-21 382

20 525 340

20 596 340

-71 000

52 508

63 858

-11 350

20 022 000

20 022 000

0

69 000

69 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Resultat
(intäktkostnad)

Tabell 3.35 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Investeringar

50
503

206
617

136
550

93 350

90 300

Summa
investeringar

50
503

206
617

136
550

93 350

90 300

Lån i
Riksgäldskontoret

50
503

206
617

136
550

93 350

90 300

Summa finansiering

76

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om en kredit i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000
kronor
för
att
tillgodose
Försvarets
materielverks behov av rörelsekapital.

Skälen för regeringens förslag: Försvarets
materielverk behöver ett rörelsekapital för att
finansiera utstående förskott till industrin och
övrigt behov av rörelsekapital.
3.5.12 1:11 Internationella
materielsamarbeten och
industrifrågor m.m.
Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:11 Internationella
materielsamarbeten och industrifrågor
Tusental kronor

2012

Utfall

74 563

2013

Anslag

69 927

2014

Förslag

69 639

2015

Beräknat

70 513

2

2016

Beräknat

71 637

3

2017

Beräknat

73 174

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 576
70 521

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 69 639 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 69 639 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 69 639 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
Försvarets materielverks tillhandahållande av
resurser inom teknik- och materielförsörjning
för stöd till regeringen. Anslaget får även
användas för, inom ovan nämnda område,
Försvarets materielverks förvaltningskostnader.
Anslaget får vidare användas till Sveriges
certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) samt
signatärskapet
för
Common
Criteria
Recognition Arrangement (CCRA).
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Regeringens överväganden

Ändamål

Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom området materielfrågor minskas anslaget
från och med 2014 med 1,6 miljoner kronor,
som istället beräknas under Utgiftsområde 1,
anslag 4.1 Regeringskansliet m.m.
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med
0,1 miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget får användas för att finansiera
exportfrämjande åtgärder inom försvarssektorn
samt för försäljning och upplåtelse av materiel
inom försvarssektorn som inte längre behövs för
statens verksamhet eller som har blivit obrukbar.

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor
m.m.
Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

69 927

69 927

69 927

69 927

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1 453

2 349

3 501

5 076

-1 625

-1 645

-1 672

-1 707

-116

-117

-119

-122

69 639

70 513

71 637

73 174

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

3.5.13 1:12 Försvarsexportmyndigheten

Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Utfall 20121

Resultat
(intäktkostnad)

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

5 000

5 000

0

6 000

6 000

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

(varav tjänsteexport)
1
Uppgifterna är belagda med sekretess

Rörelsekapital
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 besluta om en kredit i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000
kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital.
Skälen för regeringens förslag: Försvarsexportmyndigheten behöver ett rörelsekapital
för hanteringen av vissa avtal inom
försvarsexportområdet. Myndigheten behöver
exempelvis kunna använda rörelsekapitalet för
myndighetens beställning till Försvarets
materielverk, som möjliggör avtalet om
försäljningen av 22 JAS Gripen E till Schweiz
(se avsnitt 3.5.3 samt budgetförslag anslag 1.3
Anskaffning av materiel och anläggningar).

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:12
Försvarsexportmyndigheten
Tusental kronor

1

2012

Utfall

78 265

2013

Anslag

71 570

2014

Förslag

67 526

2015

Beräknat

68 326

2

2016

Beräknat

69 365

3

2017

Beräknat

70 774

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
-5
69 843

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2
Motsvarar 67 525 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 67 525 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 67 526 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom området materielfrågor minskas anslaget
från och med 2014 med 5,7 miljoner kronor,
som istället beräknas under Utgiftsområde 1,
anslag 4.1 Regeringskansliet m.m.
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Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 0,1
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Försvarsexportmyndigheten
Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

71 570

71 570

71 570

71 570

1 723

2 592

3 720

5 248

-5 650

-5 717

-5 804

-5 922

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

(2008:717) om signalspaning
underrättelseverksamhet.

Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 13 tusen
kronor till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt
som genomförs i statsförvaltningen.
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
Tusental kronor

Anvisat 2013
-118

-120

Pris- och löneomräkning 2

-123

68 326

69 365

70 774

2015

2016

2017

7 494

7 494

7 494

7 494

153

250

375

544

-13

-13

-13

-14

7 634

7 731

7 856

8 024

Överföring
till/från andra
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:13
Försvarsunderrättelsedomstolen
Tusental kronor

Utfall

6 734
7 494

1

2013

Anslag

2014

Förslag

7 634

2015

Beräknat

7 731

2

2016

Beräknat

7 856

3

2017

Beräknat

8 024

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

3.5.14 1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen

980
7 314

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 7 634 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 7 635 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 7 633 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera den
verksamhet
som
Försvarsunderrättelsedomstolen bedriver med att pröva frågor om
tillstånd till signalspaning enligt lagen
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2014

Beslut
67 526

1

2012

1

Förändring till följd av:
-117

Förslag/
beräknat
anslag

försvars-

Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

i

3.5.15 1:14 Statens inspektion för
försvarsunderättelseverksamheten
Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:14 Statens inspektion för
försvarsunderättelseverksamheten
Tusental kronor

2012

Utfall

8 390

2013

Anslag

12 224

2014

Förslag

12 486

2015

Beräknat

12 644

2

2016

Beräknat

12 846

3

2017

Beräknat

13 123

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 113
10 954

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 12 487 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera den
verksamhet som Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten
bedriver
med att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet,
samt att i enlighet med lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet verkställa beslut om tillgång till signalbärare.
Regeringens överväganden
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 19 tusen
kronor till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt
som genomförs i statsförvaltningen.
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

12 224

12 224

12 224

12 224

281

439

642

919

-19

-19

-20

-20

12 486

12 644

12 846

13 123

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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4 Samhällets krisberedskap

4.1

Mål för samhällets krisberedskap
och det civila försvaret

Med utgångspunkt i de övergripande målen för
vår säkerhet som anges i avsnitt 2, är målen för
arbetet med samhällets krisberedskap att minska
risken för och konsekvenserna av allvarliga
störningar, kriser och olyckor. Skulle en sådan
händelse inträffa bör alla människors personliga
säkerhet och hälsa tryggas samt skador på
egendom eller i miljö begränsas. En minskad
sårbarhet i samhället och en god förmåga att
hantera allvarliga krissituationer i fred utgör en
grund för den verksamhet som behövs inom det
civila försvaret.
Målet för verksamheten inom det civila
försvaret är enligt regeringens proposition
2004/05:5 Vårt framtida försvar att värna
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld.
4.1.1

Struktur för samhällets
krisberedskap

Med en kris avses en händelse som drabbar eller
berör många människor och stora delar av
samhället samt hotar grundläggande värden och
funktioner. En kris avviker från det normala och
innebär en allvarlig störning, eller överhängande
risk för en allvarlig störning, i viktiga
samhällsfunktioner. För att samhället ska kunna
motstå, hantera och återhämta sig från en kris
krävs det att berörda aktörer minskar
sårbarheten i sin verksamhet och vidtar
80

förberedande åtgärder som möjliggör ett
samordnat och skyndsamt agerande.
Ansvarsprincipen utgör grunden i samhällets
krisberedskap och innebär att den som ansvarar
för en verksamhet under normala förhållanden
har samma verksamhetsansvar under en kris och
ska samverka med övriga berörda aktörer. I
verksamhetsansvaret ingår att vidta de åtgärder
som krävs för att skapa en god krisberedskapsförmåga i samhället.
Samhällets krisberedskap bygger på samhällets
normala vardagliga verksamhet att förebygga och
hantera olyckor och mindre omfattande
störningar. Då det inträffar allvarliga händelser
eller kriser i samhället kan de vardagliga
resurserna förstärkas med t.ex. personal och
materiel. Därtill finns särskilda principer,
regelverk och samverkansstrukturer som
underlättar och stödjer hanteringen av allvarliga
händelser och kriser.

4.2

Resultatredovisning

Regeringen bedömer att Sverige har en bra
generell förmåga i form av planering, strukturer,
resurser och rutiner på lokal, regional och central
nivå för att hantera olika slags händelser, men att
det finns behov av fortsatta åtgärder.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen har, tillsammans med
andra aktörer inom området, bidragit till att
minska risken för och konsekvenserna av
allvarliga störningar.
Mot bakgrund av den information som har
lämnats i myndigheternas årsredovisningar och
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övrig rapportering bedömer regeringen att
måluppfyllelsen är god.
4.2.1

Förebyggande och förberedande
arbete

fortsatta åtgärder. Regeringen bedömer även
att den utveckling mot en samlad bedömning
av risker, sårbarheter och förmågor som skett
har förbättrat förutsättningarna för att följa
upp och utvärdera samhällets krisberedskap.
Möjligheterna att prioritera bland identifierade
behov av åtgärder har därigenom förbättrats.

4.2.1.1 Risk- och sårbarhetsanalyser

Statliga myndigheter, kommuner och landsting
med
undantag
av
Regeringskansliet,
Försvarsmakten och kommittéväsendet ska i
enlighet med lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap samt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap, upprätta riskoch
sårbarhetsanalyser.
I
riskoch
sårbarhetsanalyserna ingår att identifiera
samhällsviktig verksamhet, identifiera hot,
risker, sårbarheter och kritiska beroenden.
Aktören ska dessutom bedöma förmågan att
hantera kriser och allvarliga händelser inom det
egna ansvarsområdet, och identifiera åtgärder
som aktörerna planerar att vidta för att förbättra
förmågan.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps
(MSB)
årsredovisning
visar
myndighetens utvärdering av föreskrifterna
gällande risk- och sårbarhetsanalyser att de
bidragit till mer enhetliga och jämförbara riskoch sårbarhetsanalyser men också att det finns
ett behov av att revidera föreskrifterna.
I samverkan med berörda aktörer har MSB
redovisat
en
nationell
riskbedömning
(Fö2013/628/SSK), vilket är en fördjupning och
vidareutveckling av den riskidentifiering som
genomfördes 2011 (Fö2011/1774/SSK). I
samma rapport har MSB även gjort en samlad
bedömning av förmågan att hantera kriser och
allvarliga händelser utifrån myndigheternas riskoch sårbarhetsanalyser för 2012. Enligt MSB:s
bedömning behöver samverkan mellan privata
och offentliga aktörer utvecklas och det finns ett
fortsatt behov av regelbunden utbildning och
övning. Myndigheten bedömer också att det är
nödvändigt att förbättra informationssäkerhet
och robusthet i infrastruktur för att minska
sårbarheten i samhällsviktig verksamhet vid olika
typer av händelser.
Regeringen delar myndighetens bedömning
vad gäller förmågan i samhället att hantera
krissituationer, samt att det finns behov av

4.2.1.2 Grundläggande säkerhetsarbete

Skydd mot olyckor
Inom ramen för den nationella strategin för att
stärka brandskyddet har den nationella
samverkansgruppen för brandskyddsfrågor, som
samordnas av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), bedrivit en mängd
aktiviteter för att stärka brandskyddet genom
stöd till enskilda. Samverkansgruppen har bl.a. i
bred samverkan planerat en långsiktig nationell
informationskampanj, Aktiv mot brand, i syfte
att öka människors kunskap och motivera dem
att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet.
Regeringen bedömer att arbetet med den
nationella strategin stödjer och driver på
brandskyddsarbetet. Samverkansgruppen för
brandskyddsfrågor bedöms vidare möjliggöra att
arbetet fortsätter och utvecklas.
Naturolyckor
Vad gäller naturolyckor stödjer MSB och
berörda länsstyrelser i det fortsatta arbetet
med riskhanteringsplaner för de 18 områden
med betydande översvämningsrisk som
rapporterades till EU-kommissionen 2011.
Regeringskansliet har under 2010–2012 bistått
Mälardalens kommuner och Trafikverket i
arbetet med att bedöma vem som har nytta av
och bör bidra till att finansiera anläggningar som
tryggar en säker reglering av Mälarens nivåer för
att hindra översvämningar och saltvatteninträngning från havet som på sikt skulle kunna
äventyra
Mälaren
som
färskvattentäkt
(Fö2010/1603/SSK). Berörda kommuner runt
Mälaren gavs under hösten 2012 möjlighet att
avge viljeyttring avseende den rapport som
lämnades i juni 2012 med förslag på fördelning
av kostnaderna mellan berörda kommuner m.fl.
som
anses
ha
nytta
av
åtgärden
(Fö2011/113/SSK). Enigheten om behovet av en
ny reglering av Mälaren är stor, men flertalet
kommuner förklarade sig inte vara beredda att
skriva på en avsiktsförklaring om med81
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finansiering. Frågan är föremål för fortsatt
hantering mellan berörda kommuner.
För förebyggande åtgärder i bebyggda
områden där risken för naturolyckor är särskilt
stor lämnades under 2012 statligt bidrag till 17
kommuner. Totalt lämnades bidrag med 33,7
miljoner kronor från anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.
Bidragen har använts till framtagande av
prognossystem, fördjupade utredningar för
miljöprövning, samt i övrigt byggande av vallar
m.m. som skydd mot skred och översvämningar.
Regeringen bedömer att myndigheternas
arbete 2012 för att förebygga naturolyckor har
bidragit till ökad kunskap om risker för
naturolyckor och behovet av förebyggande
åtgärder. Översvämningskarteringar och skredförebyggande stabilitetskarteringar utgör bra
underlag för kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser, fysiska planering och
klimatanpassningsåtgärder.
I
frågan
om
finansiering av en ny reglering av Mälarens
vattennivåer anser regeringen att kommunerna
bör bidra till gemensamma åtgärder för att
förebygga naturolyckor m.m. till följd av
klimatförändringar så länge det finns en tydlig
nytta i den egna kommunen och kostnadsfördelningen är skälig genom att den är baserad
på respektive deltagande parts nytta av åtgärden.
Det ska råda en balans mellan kommunens
befogenheter genom det s.k. planmonopolet och
det ansvar som kommunen har för att säkra inte
bara ny utan även befintlig bebyggelse från t.ex.
översvämningsrisker.
Även
behovet
att
säkerställa vattenkvaliteten i Mälaren och dess
egenskap av vattentäkt visar att det är angeläget
att åtgärder vidtas.
Ersättning för räddningstjänst
Nivån på bidrag som betalades ut från anslaget
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
påverkades under 2012 på grund av oljeutsläppet
i havet runt Tjörn 2011 samt andra inträffade
händelser 2011–2012. Anslaget höjdes med 122
miljoner
kronor
genom
våroch
höständringsbudgeten 2012.
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4.2.1.3 Farliga ämnen

CBRNE
Den nationella samverkan inom CBRNEområdet (kemiska, biologiska, radiologiska,
nukleära och explosiva ämnen) har ytterligare
utvecklats under året, bl.a. genom det pågående
arbetet med framtagande av en aktörsgemensam
CBRNE-strategi. Detta arbete leds av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som bjudit in berörda aktörer att delta i
arbetet. Då många aktörer deltar ser regeringen
att strategin kan utgöra en ny samlande grund
utifrån vilken arbetet med CBRNE frågor i
framtiden kan bedrivas än effektivare. Arbetet
med strategin ska redovisas i december 2013.
Regeringen bedömer att EU-arbetet och
andra bilaterala samt nordiska samarbeten på
området har bidragit till att utveckla den svenska
beredskapen och förmågan på området
(Fö2013/1036/SSK och Fö/2012/1341/SSK).
Regeringen bedömer vidare att den forskning
som bedrivits inom ramen för CBRN-anslaget
under 2012, av bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut, har bidragit till utvecklingen av
Sveriges samlade kompetens och förmåga
inom hela spannet av händelser med CBRNämnen från förebyggande insatser till
konsekvenshantering efter en händelse, både
civilt och militärt. Kompetensen har varit
betydelsefull för svensk förmåga till
oberoende
bedömningar
vid
olika
internationella skeenden under 2012.
Kärnenergiberedskap
Den svenska kärnenergiberedskapen är beroende
av många aktörer på lokal, regional och nationell
nivå, vilket ställer stora krav på kommunikation,
samordning och samverkan. Rapporten - Den
svenska beredskapen för radiologiska och
nukleära olyckor 2015 åtföljs av en
handlingsplan syftande till att åtgärda
identifierade brister och därmed förbättra den
svenska beredskapen vid radiologiska och
nukleära olyckor (Fö2009/2522/SSK.)
Handlingsplanen innehåller projektområden
identifierade utifrån sex olika framtagna
riskbilder. MSB har som uppgift att samordna
arbetet med hur åtgärderna i handlingsplanen
inriktas och följs upp. Under 2012 har arbete
bedrivits inom flera områden bl.a. har
utbildningar utvecklats och genomförts i olika
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delar av landet och möjligheterna att informera
och varna personer som bor nära kärnkraftverk
har förbättrats.
De länsstyrelser som har kärntekniska
anläggningar inom sina områden fick under 2011
ett uppdrag att se över möjligheter till djupare
regional
samordning
och
samverkan
(S2011/7566/SFÖ). I länsstyrelsernas redovisning framgår bl.a. behov av ytterligare utvecklad
samverkan och av att utveckla förmågan att
hantera länsöverskridande och långsiktiga
konsekvenser av en kärnenergiolycka.
Regeringens bedömning är att arbetet inom
ramen för handlingsplanen och arbetet med
skydd av kärntekniska anläggningar har
utvecklat den svenska kärnenergiberedskapen i
positiv riktning men bl.a. redovisningen från
länsstyrelserna visar på områden där ytterligare
åtgärder krävs.

fram motsvarande informationsmaterial till
lantbrukare. Under 2012 har MSB, tillsammans
med Totalförsvarets forskningsinstitut, bedrivit
studier angående tillverkning av sprängämnen
och potentialen hos fyrverkerier att orsaka skada
på människa.
Under 2012 har MSB tagit fram nationella
föreskrifter med anledning av EU-direktivet
2008/43/EG om inrättandet av ett system för
identifiering och spårning av explosiva varor för
civilt bruk (MSBFS 2012:2 föreskrifter om
identitetsmärkning och registrering av explosiva
varor för civilt bruk).
Regeringen bedömer att den verksamhet som
bedrivits inom området resulterat i ökade
kunskaper på flera olika nivåer i samhället och
bidragit till en större vaksamhet i samhället när
det gäller sprängämnesprekursorer.

Förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Utredningen En effektiv Sevesolagstiftning
(Fö 2011:02) överlämnade i mars 2013
betänkandet En översyn inom Sevesoområdet
– förslag till förstärkt organisation för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SOU 2013:14). Utredningen föreslår bl.a. att Sevesotillsynen måste
koncentreras till färre länsstyrelser, att
samordningen av tillsynen ska förbättras och
att det införs avgifter för Sevesotillsynen.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds
inom regeringskansliet (Fö2013/504/SSK).
Regeringen bedömer att länsstyrelsernas och
MSB:s tillsynsverksamhet inom området har
bidragit till att minska risken för allvarliga
kemikalieolyckor.

4.2.1.4 Informationssäkerhet

Sprängämnesprekursorer, brandfarliga och
explosiva varor samt pyrotekniska produkter
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 98/2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer förhandlades färdigt i
slutet av 2012 och antogs i januari 2013.
Förordningen ska tillämpas i sin helhet från och
med den 2 september 2014. Regeringen avser
återkomma till riksdagen med anledning av
förordningen.
MSB har, i samarbete med Rikspolisstyrelsen
och branschen, under 2012 utarbetat en riktad
informationsbroschyr till handeln angående
sprängämnesprekursorer. MSB har också tagit

Försvarets radioanstalt fick den 10 november
2011 (Fö, nr 15) ett kompletterande uppdrag
avseende ett tekniskt detekterings- och
varningssystem för samhällsviktig verksamhet.
Uppdraget redovisades den 1 april 2012
(Fö2012/654/SSK). I rapporten redovisas ett
system som består av tre olika komponenter;
sensorer, kommunikationslösning samt en
central funktion för analys.
Regeringen bedömer att möjligheterna till
skydd av samhällsviktig verksamhet ökar då
förebyggande arbete görs i kombination med
andra
åtgärder
såsom
ett
tekniskt
detekterings- och varningssystem.
Försvarets radioanstalt har under 2012 även
genomfört ett antal informationssäkerhetsanalyser åt andra myndigheter. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
på regeringens uppdrag redovisat i november
2012 en rapport avseende obligatorisk itincidentrapportering för statliga myndigheter
(Fö2012/2151/SSK). Teleoperatörer har en
liknande rapporteringsskyldighet sedan 1 april
2012.
Regeringen bedömer att information om
det aktuella läget vid en allvarlig händelse är en
förutsättning för att de inblandade aktörerna
ska få en ömsesidig förståelse för situationen
och kunna bedriva samordnade åtgärder. Ett
system för obligatorisk it-incidentrapportering
kan bidra till det aktuella läget. Regeringen
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beslutade i oktober 2012 om att inleda ett nytt
nordiskt samarbete på informationssäkerhetsområdet. MSB kommer tillsammans med
motsvarande myndigheter i Danmark, Finland,
Island och Norge att upprätta ett nordiskt
kommunikationsnätverk för att öka skyddet
mot it-angrepp (Fö2012/1751/SSK).
Den 28 februari 2012 redovisade MSB
rapporten Reflektioner kring samhällets skydd
och beredskap vid allvarliga it-incidenter En
studie av konsekvenserna i samhället efter
driftstörningen hos Tieto i november 2011.
Driftstörningen drabbade cirka 50 av Tietos
kunder, såväl företag som myndigheter och
kommuner. Det direkta felet tog två dygn att
åtgärda. Den tid det tog för Tietos kunder att
återgå till normal drift tog alltifrån två dagar till
två månader.
Regeringen har gett MSB i uppdrag att
uppdatera den nationella handlingsplanen för
samhällets informationssäkerhet. Uppdateringen
av
handlingsplanen
innehåller
konkreta
åtgärdsförslag som ska genomföras inom tre år.
Regeringen bedömer att det är viktigt att det
vidtas konkreta åtgärder för att stärka samhällets
informationssäkerhet och att dessa åtgärder
genomförs på ett samordnat sätt.
Den 21-22 augusti 2012 genomförde MSB
den årliga informationssäkerhetskonferensen för
offentlig sektor. Syftet med konferensen är att
bidra till att stärka samhällets informationssäkerhet genom att belysa och diskutera olika
aspekter inom området.
Regeringen bedömer att konferensen bidragit
till att skapa förståelse för vikten av att arbeta
aktivt med bl.a. förebyggande åtgärder avseende
informationssäkerhet som exempelvis risk- och
sårbarhetsanalyser.
MSB har under 2012 samordnat Sveriges
deltagande i den europeiska övningen Cyber
Europe 2012. Övningen anordnades av European
Union Agency for Network and Information
Security (ENISA) och fokuserade på sektorerna
telekom, finans och e-förvaltning.
Regeringens bedömning är att övningar både
på nationell och internationell nivå är viktiga och
att de bidrar till stärkt samverkan. Övningsverksamheten bidrar också till bättre förutsättningar
att hantera en it-incident när den väl inträffar.
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4.2.1.5 Sjöövervakning och sjöräddning

Inom sjöövervakningsområdet ingår verksamhet
som
Kustbevakningen
bedriver
inom:
gränskontroll,
brottsbekämpning
och
tullkontroll, sjötrafikövervakning, miljöövervakning, vattenföroreningsavgifter, sjösäkerhetstillsyn, fiskerikontroll och brottsutredning.
Kustbevakningen ska även ha beredskap för och
på anmodan av räddningsledare delta i
sjöräddningstjänst och därigenom bidra till ökad
sjösäkerhet, att människoliv kan räddas samt att
konsekvenserna för egendom och miljö minskas
vid olyckor till sjöss.
Gräns- och tullkontroll, fiskerikontroll och
brottsbekämpning
Kustbevakningens samverkan med Polisen och
Tullverket har fortsatt att utvecklas under 2012.
Indikatorer på detta är bl.a. framtagandet av en
gemensam strategi för gränskontrollen, antalet
myndighetsgemensamma insatser samt att
antalet gränskontroller har ökat jämfört med
föregående år.
Myndigheten har under 2012 bedrivit fiskerikontroller i enlighet med den gemensamma
fiskeripolitiken inom EU. Kustbevakningen har
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten
vidareutvecklat
fiskerikontrollarbetet,
bl.a.
gällande riskanalyser för inriktning av
fiskerikontrollverksamheten.
Kustbevakningen har fortsatt utvecklat
arbetsmetoder för att bekämpa brott inom
myndighetens ansvarsområde. Myndigheten har
bl.a. inom ramen för detta medverkat i arbetet
med att bekämpa den grova organiserade
brottsligheten (GOB). Kustbevakningen har
under 2012 deltagit i de spaningsuppdrag med
maritim anknytning som blivit aktuella, såväl
internt som från övriga myndigheter inom
GOB-samverkan. Kustbevakningens Maritimt
underrättelsecenter deltar kontinuerligt i GOBsamverkan genom att delta i Nationellt
underrättelsecenter.
Kustbevakningen
och
Rikskriminalpolisens nationella insatsstyrka har
under 2012 fortsatt vidareutvecklat samarbetet
där kustbevakningstjänstemän transporterar
Nationella insatsstyrkan vid maritima insatser.
Gemensamma övningar och insatser har
genomförts under året.
Regeringen bedömer att målet är uppfyllt.
Regeringen anser vidare att det är positivt att
samverkan och samordning mellan Kustbevak-
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ningen, Polisen och Tullverket utvecklats och att
de myndighetsgemensamma insatserna har ökat i
antal, viktiga insatser där statliga resurser
samverkar på ett effektivt sätt för att bl.a.
förhindra gränsöverskridande brottslighet.
Sjötrafikövervakning: sjöfylleri
Kustbevakningen har under 2012 vidareutvecklat
arbetsmetoder inom kontrollverksamheten och
urvalet av kontrollobjekt har förbättrats.
Sjöfyllerikontroller inriktas mer riskanalysbaserat och med kunskap om de kritiska
tidpunkter och sannolika geografiska platser där
risken för att upptäcka brottslig verksamhet är
som störst. Kustbevakningen har under 2012
genomfört 2 684 kontroller mot sjöfylleri i
jämförelse med 2 990 under 2011, men andelen
rapporter i förhållande till antalet kontroller har
ökat något. Utfallet i förhållande till antalet
genomförda kontroller är fortfarande på en låg
nivå (0,4 procent) samtidigt som Kustbevakningens närvaro i hamnar kan ha en preventiv
effekt. Generellt konstateras även tydliga
beteendeförändringar bland fritidsbåtstrafikanter
sedan lagändringarna 2010 och införandet av en
nedre promillegräns. Det är en tydlig trend med
nyktra båtförare även om passagerarna är
berusade. Regeringen avser att följa utvecklingen
inom detta område samt eventuella samband till
minskade olyckor och andra alkoholrelaterade
problem till sjöss.
Sjöräddning
Kustbevakningen har under 2012 blivit utlarmade och deltagit i 166 sjöräddningsinsatser
med en eller flera enheter (under 2011 var
antalet insatser 227). Kustbevakningens flygplan är en viktig del av den svenska
insatsförmågan, framförallt när det gäller
eftersök, markering, fällning av flottar och
koordinering av helikopterinsatser. Likaså är
myndighetens närvaro med fartygsresurser i
den svenska ekonomiska zonen viktiga bidrag
till sjöräddningsberedskapen till sjöss. Kustbevakningens fartyg och flygplan deltar även i
de sjö- respektive flygräddningsövningar som
leds av Sjöfartsverket och myndigheten finns
representerad i olika samarbetsfora som har
inrättats av dessa. Regeringen anser att det är
positivt att sjöverkande myndigheter genom
resurssamordning skapar förutsättningar för
ökad kostnadseffektivitet.

Samverkan med Försvarsmakten
Kustbevakningen och Försvarsmakten undertecknade 2011 en överenskommelse som reglerar
samverkan mellan myndigheterna. Under 2012
har fyra nya samverkansgrupper bildats och
påbörjat
samarbete
inom
områdena
sjöövervakningstjänst, dykeriverksamhet samt
utbildning och logistik. Försvarsmakten har
också aktivt bidragit med stöd till
Kustbevakningen inför och under myndighetens
deltagande i Operation Atalanta under hösten
2012. Regeringen bedömer mot bakgrund av
detta att samverkan mellan myndigheterna
utvecklats positivt i enlighet med den inriktning
som angavs i budgetpropositionen för 2012
(prop. 2011/12:1, utg. omr. 6).
Internationell samverkan
Kustbevakningen har deltagit i en rad
internationella operationer och övningar med
flyg, fartyg och personella resurser under 2012.
Vad gäller samverkan avseende EU-ländernas
gemensamma miljöräddning, sjöfartskydd och
sjösäkerhet har Kustbevakningen under 2012
bl.a. deltagit i arbetsmöten vid European
Maritime Safety Agency angående erfarenheter
från olyckan Deepwater Horizon samt deltagit i
ett arbete med att ta fram en gemensam manual
för utredningar av oljeutsläpp.
Sedan 2009 har Kustbevakningen ett så kallat
MoU (avsiktsförklaring angående samverkan)
med den amerikanska kustbevakningen. Under
2012 har förberedande arbete ägt rum angående
erfarenhetsutbyte mellan Kustbevakningen och
US Coast Guard inom dykeriverksamhet och
flygverksamhet.
Kustbevakningsflyget har genomfört sex
övervakningsflygningar inom North Atlantic
Fishery Commission.
Regeringen bedömer att Kustbevakningens
internationella samverkan på olika nivåer och
inom flera av myndighetens ansvarsområden är
viktig. Särskilt central är den samverkan som
sker mellan Östersjöländerna och inom EU.
4.2.1.6 Utbildning och övning

Under året har Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) prioriterat implementeringen av nya kursplaner och utbildningsplaner
för utbildningarna Skydd mot olyckor och
Skorstensfejarutbildningen. Exempel på nya
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kurser under året är: Skogsbrand och
samhällspåverkan, Oljeskadeskydd – Spill i mark,
Tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga
och explosiva varor samt kurser inom
kärnenergiområdet.
Övningsverksamheten samordnas genom det
nationella forumet för inriktning och
samordning av övningar (NAFS). En nationell
strategi och övningsplanering för gemensam
inriktning av övningar, säkerställer att berörda
myndigheter över tiden övar gemensamma
förmågor enskilt och tillsammans.
Övningsverksamheten
2012
fokuserade
främst på genomförandet av den nationella
informationssäkerhetsövningen NISÖ 2012 med
deltagande
aktörer
från
departement,
myndigheter, statliga bolag och den privata
sektorn.
Internationellt har MSB deltagit i den övning
som årligen anordnas av Natos Euro-Atlantic
Disaster
Response
Coordination
Centre
(EADRCC). 2012 års övning genomfördes i
Georgien och utgick ifrån ett jordbävningsscenario med CBRN-inslag.
Regeringen bedömer att utbildningarna vid
MSB, samt myndigheternas övningsverksamhet,
internationell utbildnings- och övningsverksamhet, samt det övningsstöd som lämnats av MSB
har bidragit till en ökad förmåga att hantera
olyckor och kriser nationellt och internationellt.
4.2.2

Samordning och stöd inför och vid
olyckor och kriser

4.2.2.1 Insatser

Nationellt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har under 2012 genomfört ett antal
nationella insatser för att stödja kommuner och
andra aktörer med förstärkningsresurser och
expertis. Myndigheten har bl.a. bistått i
samverkan med andra myndigheter i form av
kem- och indikeringsenheter bl.a. vid lastbilsoch fartygsolyckor och vid en brand i
Stockholms
tunnelbana.
Myndighetens
oljeskyddsdepåer har varit aktiverade i det
fortsatta saneringsarbetet från oljeutsläppet
utanför Tjörn 2011 samt vid talloljeutsläpp i
Söderhamn. Översvämningsutrustning i form av
barriärer och pumpar användes i juli i Hultsfred
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och Högsby. Under det kraftiga regnet i slutet
av året fick Karlstad stöd med sandsäckar.
MSB genomförde under 2012 ett antal samordningsaktiviteter
i
syfte
att
stödja
samordningen av ansvariga myndigheters
krishanteringsåtgärder och information till
allmänheten och media. Samverkanskonferenser
har framförallt genomförts vid väderrelaterade
händelser t.ex. vid snöoväder och översvämningar. Vid ett flertal tillfällen har bilaterala
avstämningar och förberedelser genomförts
inför en eventuell samordningsaktivitet, t.ex. risk
för solstorm och höga flöden.
Stöd inom området samordnad kommunikation till allmänheten har genomförts bl.a. i
samband med humansmitta av dvärgbandmask
och West Nile-viruset. Det har handlat om
avstämningar m.m. Myndigheten har även bistått
regional informationssamordning i Halland och
Skåne samt till Trafikverket i samband med
vädervarning. Samverkan skedde också inom
ramen för den samverkansgrupp som hanterar
uppdraget stöd till drabbade och anhöriga vid en
större katastrof utomlands. Detta skedde inför
Fotbolls EM i Ukraina och OS i London. I
början av året genomfördes en samverkanskonferens då Italien efterfrågade stöd i samband
med att fartyget Costa Concordia gick på grund.
Myndigheten bidrog till att stödja räddningsarbetet genom en svensk dykexpert. Vid denna
händelse prövades både samordningsuppdraget
och insatsuppdraget som ytterligare ett steg i att
integrera den nationella och internationella
verksamheten.
MSB tillhandahåller metoder, nätverk och
tjänster som används av berörda myndigheter i
kontakter med allmänheten. Ett exempel på
detta är webbportalen Krisinformation.se som
MSB driver och som bl.a. länkar till andra
myndigheters information vid händelser.
Regeringen bedömer att MSB:s insatser och
stöd
till
nationella
räddningsoch
katastrofinsatser bidragit till att konsekvenserna
för allvarliga olyckor och kriser begränsats.
Regeringen bedömer vidare att samordningsverksamheten har bidragit till att ansvariga
myndigheter haft god kunskap om läget och om
varandras arbete. Samverkanskonferenserna har
bidragit till att sprida information mellan
berörda aktörer på ett bra sätt. Regeringen
bedömer vidare att MSB har vidtagit åtgärder för
att i relevanta delar öka integrationen avseende
nationell och internationell operativ verksamhet.
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EU och internationellt
MSB:s internationella insatser har under 2012
fortsatt varit behovsbaserade och i enlighet
med av regeringen beslutade policys och
strategier. Myndigheten har under 2012
bedrivit 122 biståndsinsatser i 39 länder.
Verksamheten har under året främst påverkats
av krisen i Syrien, det politiskt instabila läget i
Sydsudan, samt svältkatastroferna på Afrikas
Horn och i Sahelregionen.
Med anledning av den humanitära krisen i
Syrien som bl.a. lett till stora flyktingströmmar
till framförallt Turkiet och Jordanien har
myndigheten bidragit med expertstöd till FNorganen inom transport och logistik, vatten och
sanitet, samt telekommunikation. Vidare bidrog
myndigheten till att bygga ett fältkontor i norra
Jordanien till stöd för FN:s High Commissioner
for Refugees (UNHCR).
MSB gav vidare stöd till UNHCR och World
Food Programme (WFP) med att färdigställa
fältkontor och boendestöd i Etiopien.
Myndigheten har även bistått andra FN-organ i
regionen med experter inom telekommunikation, logistik och transport.
Till följd av oroligheterna i norra Afrika
bidrog myndigheten med EOD- (Explosive
Ordnance Disposal) resurser för humanitär
ammunitionsröjning
till
International
Committee of the Red Cross (ICRC).
Myndigheten bidrog även med samma expertis
till United Nations Mine Action Service
(UNMAS) i Libyen. Vidare har MSB gett stöd
till UNMAS i Demokratiska Republiken Kongo
(DRK) och i Syrien. Myndigheten har vidare
bidragit med transport- och logistikstöd till
WFP:s distribution av förnödenheter på Haiti
och i DRK.
På det förebyggande och förberedande
området har myndigheten framför allt bedrivit
katastrofriskreducerande
och
kapacitetsuppbyggande arbete tillsammans med nationella
myndigheter, Röda korsrörelsen och FN-organ,
t.ex. i Mocambique, Sierra Leone och Liberia.
Myndigheten har gett expertstöd till bl.a.
Mocambiques
katastrofhanteringsmyndighet
samt de lokala Röda Kors-föreningarna i Sierra
Leone och Liberia med syfte att stärka förmågan
och utveckla kapaciteten att hantera framtida
kriser och katastrofer.
Vidare genomfördes insatser inom ramen för
EU:s
gemensamma
säkerhetsoch
försvarspolitik (GSFP) i bl.a. Afghanistan,

Sahel Niger och Sydsudan. Den mest
omfattande insatsen inom området var stödet
till European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX).
MSB:s arbete med att integrera ett
miljöperspektiv i insatserna fortskred under
2012 bl.a. genom att ta fram en miljöhandbok
för
insatsverksamheten,
samt
förbättra
baslägerkonceptet utifrån ett miljöperspektiv.
Myndigheten har även bl.a. lämnat miljöstöd till
flyktingläger i Jordanien och till boendecamp i
DRK, samt till FN:s expertorgan för
miljörelaterade katastrofhändelser.
MSB har i enlighet med sitt regleringsbrev för
2012 redovisat i sin årsrapport för
insatsverksamheten hur FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och 1820 – om kvinnor, fred och
säkerhet – har implementerats i insatsverksamheten (Fö2013/760/SSK). Under 2012 har t.ex.
introduktionsutbildningar för personal i
resurspoolen genomförts med fokus på bl.a.
MSB:s riktlinjer för jämställdhet. Myndigheten
har även genomfört utbildningar som omfattat
både miljö- och genusfrågor i bl.a. DRK. I
Mocambique anställde MSB en Gender Field
Advisor under 2012.
Andelen kvinnor i insatser ligger oförändrat
på cirka 25 procent. MSB har som ambition att
öka andelen kvinnor i myndighetens resurspool
samt i insatser. År 2012 bestod resurspoolen av
33 procent kvinnor, en sänkning av andelen
kvinnor på några procent jämfört med 2011.
Regeringen bedömer sammanfattningsvis att
de genomförda internationella räddnings- och
katastrofinsatserna har visat på MSB:s förmåga
att snabbt kunna organisera behovsbaserat stöd
till förmån för framförallt FN och EU, och att
det katastrofriskreducerande och förberedande
arbetet utvecklats på ett positivt sätt. Detsamma
gäller myndighetens stöd till insatser inom civil
konflikthantering samt andra biståndsinsatser.
Regeringen bedömer vidare att MSB bidragit till
genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling. Myndighetens fortsatta satsningar på
åtgärder inom både miljö och genus har bidragit
till att höja kvaliteten och effektiviteten på
insatserna. Regeringen bedömer vidare att
myndigheten bör fortsätta verka för att
åstadkomma en jämnare könsfördelning i
insatserna och öka andelen kvinnor.
Under 2012/2013 (oktober-februari) deltog
Kustbevakningen i Operation Atalanta, en EUgemensam maritim insats för att stödja och
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skydda FN:s mattransporter till Somalia.
Kustbevakningen deltog, med bas på
Seychellerna, med ett sjöövervakningsplan
inklusive besättningar, stabspersonal samt
tekniker. Kustbevakningens uppdrag var att
upptäcka,
dokumentera
och
rapportera
misstänkt piratverksamhet. Myndigheten har
även deltagit med expertis i EUCAP Nestor,
EU:s marina kapacitetsuppbyggnadsinsats i
regionen kring Afrikas horn.
Regeringen bedömer att stora framsteg har
gjorts avseende förmågan att bekämpa
sjöröveriet i Indiska Oceanen. Sedan operation
Atalanta inleddes har inte något av de skyddade
fartygen utsatts för en attack från pirater.
Antalet attacker och lyckade kapningar av andra
fartyg har reducerats kraftigt sedan hösten 2011.
Framstegen förklaras bl.a. av rederinäringens
förbättrade egenskydd grundat på utfärdade
rekommendationer (s.k. Best management
practices) samt det internationella samfundets
ansträngningar, däribland Operation Atalanta.
4.2.2.2 Miljöräddning till sjöss

Kustbevakningen har under 2012 fortsatt med
kvalificerade övnings- och utbildningsinsatser
med kombinationsfartygen i KBV 001-serien.
Fartygen har även använts i skarpt läge och med
gott resultat testat förmågan till nödbogsering,
nödläktring och brandbekämpning till sjöss.
Under 2012 har Kustbevakningen genomfört
50 oljeskyddsoperationer och två kemskyddsoperationer (motsvarande siffror för 2011 var 42
resp. 0). Det har under 2012 inte förekommit
någon större händelse med omfattande utsläpp
liknande de stora utsläpp som inträffade under
2011 i Bohusläns skärgård och utanför
Söderhamn.
Regeringen bedömer att Kustbevakningens
förmåga avseende miljöräddningstjänst förbättrats i takt med att den tekniska tillgängligheten
och kapaciteten ökat. Dock har två förväntade
fartygsleveranser av fyra beställda kombinationsfartyg försenats på grund av varvskonkurs.
Regeringen bedömer att den nationella förmågan
att bekämpa oljeutsläpp är god. Dock har
förseningen av fartygsleveranserna inverkan på
förmågan att hantera större oljeutsläpp. I slutet
av första halvåret 2013 har slutleveransen av
dessa fartyg ägt rum. Regeringen bedömer att
förmågan att med nationella resurser bekämpa
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större oljeutsläpp kommer att öka väsentligt då
fartygen levereras.
Kustbevakningen och Sjöfartsverket har
redovisat uppdraget att utreda hur möjligheterna
att handla effektivt i samband med mottagande
av
fartyg
i
nöd
kan
förbättras
(Fö2006/1264/CIV). Myndigheterna föreslår att
den som leder en insats inom statlig
räddningstjänst till sjöss, och som påbörjat en
räddningsinsats, ska fortsätta att ansvara för
räddningstjänsten även om fartyget förs in i en
hamn där kommunen ansvarar för räddningstjänsten. Frågan har behandlats vid flera tillfällen
tidigare (bl.a. prop. 2002/03:119 s. 75–77 och
SOU 2002:10 s. 207–210). Regeringens
bedömning är i allt väsentligt samma som
tidigare. Såvitt regeringen känner till har det i
praktiken inte varit några problem med reglerna
för en ansvarsövergång i samband med att det
har funnits behov av att bogsera ett fartyg i
hamn. Den statliga myndigheten är ofta hänvisad
till att använda andra myndigheters resurser och
inte minst kommunala sådana för räddningsinsatser i en hamn. Enligt 1 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor ska
kommunerna och de statliga myndigheterna som
ansvarar för räddningstjänst samarbeta med
varandra. Detta gäller även om fartyg tas in i en
hamn. Regeringen anser mot denna bakgrund att
det saknas skäl för att införa särskilda regler om
den geografiska gränsdragningen mellan statlig
och kommunal räddningstjänst vid situationer då
fartyg tas in i en hamn.
Internationell samverkan
För att kunna hantera större oljeutsläpp
samverkar länderna i vår närhet inom områdena
förebyggande, beredskap/övning, och om
olyckan är framme, skarpa miljöräddningstjänstinsatser. I syfte att skydda den marina
miljön i Östersjön har länderna inom ramen för
Helsingforskommissionen (HELCOM) samverkat.
Kustbevakningen är sedan 2011 ordförande i
HELCOM RESPONSE som är en arbetsgrupp
inom miljöräddningsområdet.
Samverkan har även skett inom ramen för
Köpenhamnsavtalet avseende miljöräddningstjänst
mellan
de
nordiska
länderna.
Kustbevakningen har bl.a. deltagit med fartyg
inklusive besättning och flygplan i en
miljöskyddsövning samt genomfört kontinuerlig
flygning
avseende
miljöövervakning
i
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Skagerrakområdet enligt särskild överenskommelse.
Därtill har samverkan skett inom ramen för
BONN-avtalet avseende miljöräddningstjänst
inom Nordsjöområdet. Kustbevakningen har
medverkat med personal och fartyg i
BONNEX-övningen.
Regeringen bedömer att Kustbevakningens
internationella samverkan inom miljöräddningstjänst är betydelsefull för svensk beredskap
inom detta område, både vad gäller att ta emot
hjälp och att bistå andra länder om behov
uppstår.
4.2.2.3 Frivilliga

De frivilliga insatser som görs av grupper och
individer är av stor betydelse för samhällets
krisberedskap. Frivilligorganisationerna har en
viktig uppgift i att ta tillvara den enskilda
individens engagemang och att stimulera
frivilligarbetet. Ideellt engagemang har vidare en
positiv effekt på människors tillit till samhället
och till varandra, vilket är av värde för
krisberedskapen.
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) har under 2012 genomfört en
enkätundersökning för att kartlägga behovet av
frivilliga förstärkningsresurser inom krisberedskapen hos kommuner, landsting, länsstyrelser
och centrala myndigheter. Resultatet av
undersökningen utgör sedan underlag för
inriktningen av fördelningen av uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna under 2013.
Regeringen ser positivt på att MSB på detta
sätt utvecklat metoderna för att anpassa
medelsfördelningen till behoven inom samhällets
krisberedskap.
Utbetalda medel och projekt
Under 2012 har MSB, inom ramen för anslag 2:4
Krisberedskap, fördelat sammanlagt 32,3 miljoner
kronor till de frivilliga försvarsorganisationerna
för särskilda uppdrag för att höja krisberedskapen i samhället. Exempel på projekt
som myndigheten beviljat bidrag för är
utbildning av frivilliga för hanteringen av
händelser där farliga ämnen (CBRN) är
involverade, grund- och fortbildning av ansvariga
för och medlemmar i frivilliga resursgrupper
(FRG) och utbildning av krisstödjare.

Myndigheten har också till de frivilliga försvarsorganisationer fördelat sammanlagt 23 miljoner
kronor i organisationsstöd, vilket bl.a. ska bidra
till
administrativ
basverksamhet
och
verksamhetsutveckling. Medlen fördelas med
stöd av förordningen om frivillig försvarsverksamhet (1994:524).
MSB har under 2012 också till olika ideella
organisationer betalat ut 33 miljoner kronor i
ersättning för uppdrag som syftar till att öka den
enskildes förmåga att förebygga och hantera
olyckor, allvarliga händelser och kriser.
Regeringen bedömer att de medel som
betalats ut till de frivilliga försvarsorganisationerna och till övriga organisationer bidragit
till att höja samhällets krisberedskap genom att
bygga upp förstärkningsresurser och att öka den
enskildes förmåga att hantera olyckor, allvarliga
händelser och kriser.
4.2.2.4 Rakel

Vid ingången av året var drygt 40 000
abonnemang anslutna till systemet. Målet var
att öka till 55 000. Under året tillkom 5 645
abonnemang vilket motsvarar en måluppfyllelse om 39 procent. Landstingens och
kommunernas anslutning ökade mest med en
måluppfyllelse med 96 respektive 85 procent.
Beträffande målgruppen kommersiella aktörer
och statliga användare var måluppfyllelsen 57
procent respektive 14 procent.
Kostnaderna för systemet var 2012 i stort sett
oförändrade (482 miljoner kronor) i jämförelse
med föregående år. Under samma period ökade
intäkterna via avgifter med 20 procent (312
miljoner kronor). Totalt gick verksamheten med
170 miljoner kronor i underskott som täcktes
med anslagsmedel.
Antalet Rakel-abonnemang har ökat under
2012, men anslutningstakten går långsamt. Målet
för anslutning är inte uppnått och intäkterna
från abonnemang täcker fortfarande inte
kostnaderna
för
systemet. Regeringens
bedömning är trots detta att ökningen av antal
aktiva abonnemang inom områdena allmän
ordning, säkerhet och hälsa har stärkt samhällets
förmåga att hantera vardagsolyckor, stora
olyckor och kriser.
Med syfte att stimulera samverkan generellt,
och den kommunala anslutningen till Rakel
speciellt, lämnade regeringen ett uppdrag till
89

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) att komma med förslag på utformning
och innehåll av ett samverkansbidrag
(Fö2012/1942/SSK). I MSB:s redovisning
föreslog myndigheten justeringar i det avtal
mellan staten och Svenska Kommunförbundet
som reglerar kommunernas uppgifter och
ersättning enligt lagen (2006:544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Avtalet justerades den 17 maj 2013
och ett samverkanstillägg om 74 miljoner kronor
inrättades, varav 37 miljoner kronor avsattes för
Rakel.
Under året har arbetet med att utveckla nya
tjänster, som till exempel trygghetslarm, fortsatt.
Med syfte att förbättra robusthet och
tillgänglighet till systemet har infrastrukturen
förstärkts med siter och reservkraft. Nationella
riktlinjer för samverkan, med syfte att vägleda
användarna, har fastställts. Avtalet för drift,
underhåll, systemleverans och kundsupport
löper ut i mars 2015. Under 2012 har därför ett
förberedande arbete påbörjats för kommande
upphandling.
Förordningen (2008:1002) med instruktion för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ändrades under 2012 vilket innebär att nya
kunder ges möjlighet att snabbare ansluta sig till
Rakel. Dessutom skapar förordningsändringen
möjlighet för MSB att utveckla och tillhandahålla
tilläggstjänster som användarna efterfrågar.
4.2.2.5 Samhällets alarmeringstjänst

Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS
Alarm Sverige AB syftar till att säkerställa en
effektiv SOS-tjänst och skapa möjlighet att
tillkalla eller komma i förbindelse med polis,
statlig eller kommunal räddningstjänst samt
ambulans.
Under den senaste 10-årsperioden har antalet
verkliga nödsamtal legat varaktigt kring cirka 1,5
miljoner per år. Enligt alarmeringsavtalet med
staten ska medelsvarstiden för nödnumret 112
vara högst 8 sekunder. Den sammanlagda
ackumulerande svarstiden för samtliga SOS–
centraler var 7,7 sekunder för 2012
(Fö2013/1456/SSK och Fö2013/595/SSK).
Av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps
tillsynsrapport
av
statens
alarmeringsavtal med SOS Alarm Sverige AB
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framgår att SOS Alarm Sverige AB i huvudsak
uppfyller åtaganden i alarmeringsavtalet
(Fö2013/978/SSK). Regeringens bedömning är
att de uppgifter som SOS Alarm Sverige AB
utför enligt alarmeringsavtalet bidrar till
samhällets förmåga inom områdena skydd mot
olyckor och krisberedskap.
SOS Alarm Sverige AB inrättande under 2012
det särskilda informationsnumret 113 13. Det
särskilda informationsnumret ska komplettera
och avlasta nödnumret 112 och utgöra en tjänst
för att bistå och stödja ansvariga aktörer att ge
allmänheten snabb, korrekt och samordnad
information vid allvarliga olyckor och kriser.
Tjänsten ska även ha förmåga att ta emot
information och vidareförmedla den till berörda
aktörer. Tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt.
SOS Alarm Sverige AB har i Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB
fått en inriktning att under 2013 inrätta ett nytt
tekniskt system för viktigt meddelande till
allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni
vid allvarliga olyckor och kriser. Det nya
tekniska systemet ska komplettera de befintliga
systemen för varning (Fö2013/468/SSK).
Alarmeringstjänstutredningen
redovisade
betänkandet En myndighet för alarmering (SOU
2013:33) till Försvarsdepartementet den 29 april
2013. Betänkandet har remissbehandlats
(Fö2013/935/SSK).
4.2.3

Uppföljning, utvärdering, lärande
och forskning

4.2.3.1 Lärande och kunskapsåterföring från
olyckor och kriser samt forskning

Genom lärande från inträffade händelser där
erfarenheter och erhållna kunskaper från tillsyn,
uppföljning och utvärdering tillvaratas och
förmedlas kan förmågan i samhället att
förebygga, motstå och hantera olyckor samt
allvarliga händelser utvecklas.
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) har genomfört tillsyn och
tillsynsvägledning inom området skydd mot
olyckor. Tillsynen bedöms ge viktiga
erfarenheter för att utveckla berörda aktörers
verksamhet och för regelutvecklingen. Resultatet
från
genomförd
tillsyn
visade
att
regelefterlevnaden i huvudsak är god. Samtidigt
konstaterar myndigheten, i likhet med 2011, att
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inom området skydd mot olyckor finns det
förbättringsområden avseende länsstyrelsers och
kommuners tillsyn.
Under 2012 sammanställde, och analyserade
MSB mer än 350 olycksundersökningar i syfte
att ta tillvara på erfarenheter av inträffade
olyckor
och
kriser.
Kommunernas
olycksundersökande verksamhet är fortfarande
ojämn men MSB:s stöd i form av ett nätverk av
regionala
samordnare
har
förbättrat
förutsättningarna för att utjämna bristerna i
verksamheten.
Inom
ramen
för
det
bilaterala
säkerhetsforskningsavtal mellan Sverige och
USA som undertecknades 2007 av den svenska
och den amerikanska regeringen, genomförs ett
tiotal konkreta projektsamarbeten.
Regeringen bedömer att lärande och
kunskapsåterföring från olyckor och kriser samt
forskning är fortsatt viktigt för att skapa
förutsättningar för bättre beslut om effektivare
åtgärder i samhället samt öka förmågan hos
beslutsfattare och andra berörda, vilket i
förlängningen bidrar till målen för samhällets
krisberedskap.

militär verksamhet, räddningstjänst och annan
verksamhet, att lära från olyckor och tillbud.
Myndighetens kostnader för 2012, exklusive
särskilda utredningskostnader, var 31,6 miljoner
kronor och har de senaste fem åren ökat med 9,4
miljoner kronor eller 42 procent. En stor del av
myndighetens verksamhet regleras av komplex
och tvingande, samt med åren mer omfattande,
internationell lagstiftning vilket delvis förklarar
ökade kostnader.
Verksamheten är händelsestyrd vilket medför
fluktuationer avseende särskilda utredningskostnader. Särskilt tydligt blev detta i samband
med det omfattande utredningsarbetet som
bedrevs i samband med olyckan med det norska
Herculesflygplanet
i
Kebnekaisemassivet.
Olyckans internationella karaktär i kombination
med avsaknad av internationella överenskommelser, samt extraordinärt samverkansbehov innebar särskilda utmaningar. Regeringens
bedömning är att utredningen genomfördes i
god
samverkan
både
nationellt
och
internationellt.
4.2.4

4.2.3.2 Utredning av olyckor

Statens haverikommissions arbete syftar
uteslutande till att förbättra säkerheten
avseende olyckor. Målet är att de utredningar
som Statens haverikommission initierar
snarast ska slutföras, om möjligt inom 12
månader från olyckan eller tillbudet. Motivet
är kopplingen mellan korta utredningstider
och den förväntade nyttan av undersökningsresultaten. För 2012 översteg utredningstiderna målet om 12 månader och slutade på
16,6 månader. De senaste fem åren har
utredningstiderna varierat mellan 14 och 17
månader. Brist på personal i kombination med
omfattande och komplexa utredningar lyfts
fram som tänkbara orsaker till långa
utredningstider. Antalet avgivna rapporter från
myndigheten har de senaste fem åren varit mer
eller mindre konstant. Regeringens bedömning
är att myndighetens utredningar för 2012,
trots långa utredningstider, har skapat
förutsättningar för aktörer inom områdena
civil luftfart, civil sjöfart, spårbunden trafik,

Civilt försvar

Arbetet hos civila myndigheter med att planera
för höjd beredskap har återupptagits i liten skala,
bl.a. genom att ett antal myndigheter har deltagit
i Försvarsmaktens operativa planering och
övningsverksamhet samt att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) beviljat
vissa medel ur anslag 2:4 Krisberedskap för
utveckling inom området civilt försvar.
MSB har under 2012 i samverkan med
Försvarsmakten påbörjat arbetet med att
utveckla en gemensam syn på hur den
planeringsstruktur som krisberedskapsförordningen anvisar ska kunna utnyttjas mer
konsekvent och på bästa möjliga sätt stödja
lösandet av både Försvarsmaktens och de civila
myndigheternas uppgifter inom samhällets
krisberedskap och civilt försvar. Regeringen har
uppdragit åt MSB att i samråd med berörda
myndigheter redovisa hur bevakningsansvariga
myndigheters planering för höjd beredskap kan
bedrivas så att den kan ske med beaktande av
behovet av samverkan med Försvarsmakten,
samt redovisa hur arbetet med krisberedskapsåtgärder och åtgärder vid höjd beredskap
inom ramen för planeringsarbetet kan förbättras
(Fö2013/918/SSK).
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Regeringen gör bedömningen att planeringen
och andra åtgärder för civilt försvar har
aktualiserats i enlighet med den inriktning som
gavs i budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1 utg. omr. 6).
4.2.5

Anslaget 2:4 Krisberedskap

I budgetpropositionen för 2010 angav
regeringen att anslaget 2:4 Krisberedskap ska
användas för särskilda satsningar för att
säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan
bedrivas även vid allvarliga händelser eller vid
kriser. Riksdagen har ställt sig bakom
regeringens redovisade principer för hur medlen
från anslaget 2:4 Krisberedskap ska användas
(prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr.
2009/10:42). Åtgärder för att utveckla
krisberedskapsförmågan
inom
det
egna
ansvarsområdet
bör
finansieras
enligt
ansvarsprincipen. För 2012 anvisades 1 098
miljoner kronor till anslaget 2:4 Krisberedskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har på regeringens uppdrag följt upp de
åtgärder
som
myndigheter,
kommuner,
landsting och frivilliga försvarsorganisationer har
vidtagit under 2012 med hjälp av medel ur
anslaget 2:4 Krisberedskap (Fö2013/749/SSK).
Totalt har 488 miljoner kronor fördelats till
centrala myndigheter varav 163 miljoner kronor
har tilldelats MSB. Länsstyrelserna har tilldelats
49 miljoner kronor i enlighet med förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap och 24 miljoner kronor till
länsstyrelsernas ledningsplatser. Kommunerna
tilldelades sammanlagt 356 miljoner kronor av
anslaget som bidrag i enlighet med lagen
(2006:544) om kommuner och landstings
åtgärder inför och under en extraordinär
händelse i fredstid och höjd beredskap och för
räddningscentraler och ledningsplatser.
Landstingen tilldelades sammanlagt 19
miljoner kronor av anslaget som bidrag enligt
lagen (2006:544) om kommuner och landstings
åtgärder inför och under en extraordinär
händelse i fredstid och höjd beredskap och för
ledningsplatser och reservkraft vid sjukhus.
Under 2012 har anslaget finansierat ett stort
antal
projekt med
förebyggande
och
förberedande åtgärder för att stärka samhällets
krisberedskapsförmåga. Regeringen bedömer att
användningen av anslaget 2:4 Krisberedskap
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sammantaget har bidragit till att stärka
samhällets krisberedskap
Flera projekt har handlat om att stärka
förmågan i samhällsviktig verksamhet, att motstå
allvarliga störningar, att utveckla risk- och
sårbarhetsanalyser, att stärka arbetet med
kontinuitetsplanering och robusthetshöjande
åtgärder samt arbetet med att stärka säkerheten i
industriella informations- och styrsystem. Som
exempel kan anges ett projekt där
Transportstyrelsen har analyserat sektorsövergripande beroenden mellan olika transportmyndigheter och övriga samhällsfunktioner som
ska ligga till grund för arbetet med att minska
eller
undanröja
sårbarheter
avseende
samhällsviktiga transporter. För att förbättra
krisberedskapen avseende de elektroniska
kommunikationerna har Post- och telestyrelsen
(PTS) genomfört ett projekt som syftat till att
förbättra möjligheterna till snabbt informationsutbyte om det skulle uppstå störningar,
akuta fel och avbrott i t.ex. telefonin. Därigenom
kan snabba åtgärder vidtas för att begränsa
konsekvenserna av störningen. Ett tredje
exempel är att myndigheterna inom den
finansiella sektorns privat-offentliga samverkan
(FSPOS) tagit fram en Vägledning för robust
elektronisk kommunikation inom finansiell
sektor som ska fungera både som ett stöd till
aktörer inom sektorn för kravställning vid
anskaffning och förvaltning av elektronisk
kommunikation och som ett led i arbetet med
att öka robustheten i de samhällsviktiga
finansiella tjänster som baseras på elektronisk
kommunikation.
För att öka robustheten i livsmedels- och
dricksvattenförsörjningen har Jordbruksverket,
Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt genomfört ett antal projekt
med hjälp av medel från anslaget 2:4
Krisberedskap.
I syfte att stärka förmågan att genom
samverkan hantera en allvarlig händelse eller en
kris har ett antal projekt genomförts. Projekten
har handlat om att stärka förmågan avseende
ledning, samverkan och kommunikation, att
förbättra ansvariga myndigheters förmåga att
dela lägesbilder och samordna information till
allmänhet och media, att förbättra förmågan att
tidigt upptäcka händelser, snabbt kunna varna
och vidta relevanta organisatoriska åtgärder samt
att förbättra förmågan att hantera förstärkningsresurser och vid behov evakuera och utrymma.
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Ett flertal projekt har genomförts i syfte att
stärka förmågan att kommunicera med medierna
och allmänheten.
Anslaget finansierade också projekt avseende
stärkt förmåga att ta emot och fördela förstärkningsresurser nationellt och internationellt ett
projekt för att PTS på ett bättre sätt ska kunna
besluta
om
förstärkningsresurser
samt
möjligheter till användning av mobila
reservelverk. MSB har på regeringens uppdrag
följt upp de åtgärder som myndigheter,
kommuner, landsting och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2012 med hjälp
av medel ur anslaget 2:4 Krisberedskap
(Fö2013/749/SSK).
MSB har i enlighet med vad som anges i
förordningen (2006:942) om krisberedskap och
höjd beredskap redovisat och bedömt det arbete
som har bedrivits inom de samverkansområden
som anges i bilagan till den tidigare nämnda
förordningen (Fö2013/302/SSK). MSP bedömer
att samverkansområdenas arbete har utvecklats i
positiv riktning bl.a. när det gäller att genomföra
myndighetsgemensamma projekt och att bidra
till MSB:s förslag till inriktning av anslaget 2:4
Krisberedskap. MSB konstaterar dock samtidigt
att det i flera samverkansområden finns
myndigheter som inte i tillräcklig utsträckning
avsätter resurser för att kunna delta i arbetet.
Regeringen bedömer mot bakgrund av ovan
att de verksamheter som har finansierats med
anslaget 2:4 Krisberedskap har stärkt både det
förebyggande arbetet och det förberedande
arbetet i enlighet med målen för samhällets
krisberedskap. Samtidigt finns det förbättringsbehov avseende arbetet med att tydliggöra
styrningen och uppföljningen av användningen
av medel från anslaget samt att ytterligare
medvetandegöra behovet av att myndigheterna
deltar i arbetet i samverkansområdena.

4.3

Politikens inriktning

4.3.1

Övergripande inriktning

Som nämns i den övergripande inriktningen i
avsnitt 2 krävs det att arbetet med samhällets
krisberedskap utvecklas och anpassas efter den
rådande bilden av hot, risker och sårbarheter
som präglar samhället. Till denna bild hör också
insikten om att det kommer att inträffa

situationer som samhället inte har förberett sig
på och som kan leda till omfattande
konsekvenser. Det är med denna utgångspunkt
som regeringen i detta avsnitt redovisar hur
arbetet med samhällets krisberedskap ska
bedrivas när det gäller förebyggande och
förberedande åtgärder, åtgärder som krävs för att
kunna hantera allvarliga händelser och kriser när
dessa väl inträffar samt hur vi ska arbeta för att
bygga upp kunskap och dra de rätta lärdomarna
av hur tidigare inträffade händelser har hanterats.
4.3.2

Förebyggande och förberedande
arbete

4.3.2.1 Risk- och sårbarhetsanalyser

Regeringens bedömning är att planering för att
utveckla och upprätthålla en god krisberedskap
bör vara en integrerad del av myndigheters,
kommuners och landstings verksamhetsplanering. Risk- och sårbarhetsanalyserna från
myndigheter, kommuner och landsting är viktiga
underlag för en effektiv styrning av berörda
aktörer inom samhällets krisberedskap och för
att kunna analysera och bedöma samhällets
samlade krisberedskap. Analyserna bör även
fungera som underlag till den nationella
riskbedömning som rapporteras till Europeiska
kommissionen.
Risk- och sårbarhetsanalyserna bör kunna
användas som ett beslutsunderlag för
prioritering och genomförande av åtgärder som
krävs för att stärka samhällets krisberedskap.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser bör i
högre grad fokusera på att följa upp om tidigare
identifierade brister har åtgärdats. Även vid
ansökan om bidrag ur anslaget 2:4 Krisberedskap
med utgångspunkt i de villkor som gäller för
anslaget, bör risk- och sårbarhetsanalyser kunna
användas som underlag.
För att möjliggöra en tillförlitlig uppföljning
samt en effektiv styrning och inriktning av
krisberedskapen i samhället, anser regeringen att
kvaliteten på inlämnade analyser och
bedömningar behöver utvecklas. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör
fortsätta arbetet med att lämna systematiskt stöd
till
myndigheternas,
landstingens
och
kommunernas
arbete
med
riskoch
sårbarhetsanalyser så att användbarheten för
analyserna förbättras ytterligare.
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Regeringen bedömer att Sverige genom MSB
även fortsatt bör ta aktiv del i det arbete som
sker i EU med att höja EU:s gemensamma
förmåga att hantera hot och risker.
4.3.2.2 Grundläggande säkerhetsarbete Skydd
mot olyckor

Sverige står inför flera utmaningar som påverkar
arbetet med skydd mot olyckor. Det är bl.a.
urbanisering,
demografiska
förändringar,
kulturell mångfald, socioekonomiska faktorer,
förändrad social sammanhållning, klimatförändringar och andra omvärldsfaktorer.
Regeringen anser att arbetet med skydd mot
olyckor är viktigt och behöver fortsatt utvecklas
i takt med samhällsutvecklingen.
Mycket är gjort för att minska risken för och
konsekvenser av bränder. Samtidigt omkommer
fortfarande ett stort antal människor i bränder.
Det finns faktorer, bl.a. demografi, boendeformer, alkoholvanor och segregering, som
indikerat att samhället kan vara på väg mot ett
ökat antal bränder och ett ökat antal omkomna i
brand, om inte brandskyddsarbetet anpassas i
takt med utvecklingen och till den enskildes
behov. Regeringen anser att brandskyddsarbetet
i större utsträckning bör utgå från enskildas
förutsättningar och behov av skydd. Arbetet
enligt strategin för att stärka brandskyddet
genom stöd till enskilda är en viktig del av detta
arbete.
4.3.2.3 Farliga ämnen

CBRNE
Regeringen framhåller vikten av att fortsätta
arbeta för ökad säkerhet inom CBRNE
(Kemiska, Biologiska, Radiologiska, Nukleära
och Explosiva ämnen). Detta gäller såväl utifrån
ett olycksförebyggande som utifrån ett
brottsförebyggande perspektiv. För att uppnå
detta krävs en funktionell och dynamisk
CBRNE-samordning som möjliggör samverkan
mellan offentliga och privata aktörer både på
nationell, regional och lokal nivå.
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) har under flera år haft i
uppdrag att följa det nationella CBRN-arbetet
och i regleringsbrevet för 2013 fick de uppdraget
att slutredovisa detta, vilket skedde i maj 2013
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(Fö/2013/1036/SSK). I rapporten framgår att
det finns ett stort antal nätverk och
samverkansforum inom CBRNE-området och
regeringen bedömer i likhet med rapporten att
en översyn av dessa i förhållande till syfte och
mål och i förhållande till varandra skulle kunna
bidra till ett än mer effektivt CBRNE-arbete. Då
CBRNE-området spänner över flera kunskapsområden och många aktörer som var för sig och
tillsammans ska kunna verka är det viktigt att
termer och begrepp uppfattas på samma sätt av
alla. För att uppnå en effektiv och säker
samverkan anser regeringen att detta är ett
område som bör prioriteras.
Regeringen ser positivt på aktörernas arbete
med att ta fram en aktörsgemensam CBRNEstrategi och avser att följa det vidare arbetet.
Inom EU finns framtagna handlingsplaner
både inom CBRN- och E-området (EU CBRN
Action Plan och EU Action Plan on Enhancing
the Security of Explosives). För svenskt
vidkommade utgör de flesta åtgärder i
handlingsplanerna ett bidrag till att stärka vår
beredskap och CBRNE-säkerheten varför
regeringen anser det viktigt att arbetet med
implementeringen fortgår.
EU:s nya regelverk om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ställer
krav på medlemsstaternas beredskapsplanering.
Förslaget omfattar alla typer av hälsohot från
smittsamma sjukdomar, CBRN-hot, hot från
klimatförändringar och hot av okänt ursprung
oavsett om hotet är oavsiktligt eller avsiktligt.
Enligt rättsakten ska beredskapsplaneringen
omfatta inte bara hälsosektorn utan även kritiska
samhällssektorer som kan drabbas av ett
omfattande hälsohot. Avrapportering av
medlemsstaternas beredskapsplanering
ska
lämnas till kommissionen ett år efter rättsaktens
ikraftträdande och därefter vart tredje år.
Rättsakten har därmed nära kopplingar till det
pågående arbetet med framtagandet av en ny
rättsakt inom civilskyddsområdet.
Den nationella gruppen för sprängämnessäkerhet har till uppgift att följa och driva
implementeringen av handlingsplanen för ökad
sprängämnessäkerhet och gör bedömningen att
för drygt 70 procent av åtgärderna sker ett aktivt
arbete eller så är åtgärderna genomförda
(Fö2012/1341/SSK).
Regeringen
delar
uppfattningen som framkommit i både
Fö2013/1036/SSK och i Fö/2012/1341/SSK att
det skulle vara till fördel för forskning och
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utveckling inom CBRNE-området om berörda
aktörer på alla nivåer tog fram gemensamma
forsknings- och utvecklingsbehov.
Transport av farligt gods
Kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen
under transport, kan utgöra ett allvarligt hot
mot hälsa, miljö och egendom om de är
inblandade i olyckor eller används i brottsligt
syfte, t.ex. vid terroristattentat. Ett exempel är
olyckan i Belgien i maj 2013 där tågvagnar
lastade med akrylnitril spårade ur, började
läcka och 300 personer fick evakueras, en
omkom och 17 skadades. En förutsättning för
att skyddet av transporter med farligt gods ska
kunna stärkas är samverkan mellan berörda
myndigheter, ett aktivt deltagande i
internationella arbetsgrupper samt att förare
och andra som hanterar det farliga godset ges
en bra utbildning. Ett flertal myndigheter
bedriver tillsyn med anledning av regelverken
kring transporter av farligt gods och i syfte att
åstadkomma en effektiv tillsyn samverkar
dessa i gruppen SAMTILL. Regeringen
framhåller vikten av att denna samverkan
fortsätter att utvecklas.
MSB och Transportstyrelsen har redovisat sitt
uppdrag angående att utveckla och stärka
transportskyddet. Rapporten har sänts på remiss
(Fö2013/937/SSK). Regeringen bedömer att det
är viktigt att det påbörjade arbetet för att
utveckla transportskyddet fortsätter.
Kärnenergiberedskap
Den nationella kärnenergiberedskapen är
beroende av flera aktörer, både myndigheter,
organisationer och privata aktörer på lokal,
regional och nationell nivå. En förutsättning för
en fungerande kärnenergiberedskap är att dessa
aktörer bygger upp en förmåga att samverka och
koordinera sin verksamhet både på strategisk
och på operativ nivå. Det är viktigt att det
olycksförebyggande, det brottsförebyggande,
det hanterande och det återställande perspektivet
omhändertas.
Utbildningsinsatserna
för
personer som utgör en del i kärnenergiberedskapen bör göras mera enhetlig mellan
olika regioner. Regeringen anser också att det är
viktigt att bosatta nära kärnkraftverken kan
varnas på ett effektivt sätt.
Regeringen bedömer att det är viktigt att
myndigheterna omhändertar de erfarenheter och
insikter som framkommit genom övning

SAMÖ/KKÖ, händelserna i Fukushima samt
utredningsrapporten – Områden för fördjupad
samverkan i syfte att hantera en kärnteknisk
olycka (S2011/7566/SFÖ), inte minst när det
gäller de långsiktiga konsekvenserna av
kärntekniska olyckor.
Förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Regeringen anser att arbetet med att förebygga
allvarliga kemikalieolyckor fortsatt är viktigt. En
olycka kan få allvarliga konsekvenser som vid
händelsen i en ammoniumnitratfabrik i Texas i
april 2013. Seveso III-direktivet som antogs 2012
innehåller nya eller ändrade bestämmelser om
bl.a. klassificeringssystemet för farliga ämnen,
information till allmänheten och tillsyn.
Regeringen beslutade den 4 april 2013 om en
särskild utredare med uppdrag att lämna förslag
till hur Seveso III-direktivet kan genomföras i
svensk rätt. Utredaren ska också överväga om
Sevesoverksamheter ska omfattas av kraven på
farliga verksamheter enligt 2 kap. 4 § lagen om
skydd mot olyckor, utan krav på föregående
beslut av länsstyrelsen. Utredaren ska lämna de
författningsförslag som bedömningen leder till.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars
2014.
Regeringen avser återkomma till riksdagen
vad gäller den fortsatta utvecklingen av
Sevesolagstiftningen.
Sprängämnesprekursorer, brandfarliga och
explosiva varor
Regeringen bedömer att det är angeläget att
Sverige agerar för att förebygga brott och
olyckor med brandfarliga och explosiva varor
samt sprängämnen. Händelserna i Oslo 2011
och
händelserna
i
samband
med
Bostonmaraton tidigare i år visar på vikten av
att arbeta förebyggande med dessa frågor.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 98/2013 om saluföring och användning
av sprängämnesprekursorer antogs i januari
2013. Förordningen har ett tydligt brottsförebyggande syfte och ska tillämpas i sin helhet
från och med 2 september 2014. Genom att
begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemiska
ämnen (sprängämnesprekursorer) ska olaglig
tillverkning av sprängämnen försvåras och
därmed risken för händelser liknande de i Oslo
och Boston minska. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med anledning av
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denna förordning. Direktiv 2007/23/EC om
pyrotekniska artiklar har omförhandlats och det
nya antogs av rådet den 10 juni 2013.
Omförhandling av direktiv 93/15/EEC om
explosiva varor för civilt bruk pågår fortfarande
och bedöms kunna slutföras under 2013.
Regeringen avser återkomma om behov av
lagstiftningsförändringar uppstår.
4.3.2.4 Informationssäkerhet

Med informationssäkerhet avses förmågan att
upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet
och
tillgänglighet
vid
hantering
av
informationstillgångar. Samhällets informationssäkerhet handlar om att säkra information i syfte
att värna olika värden i samhället, såsom
demokrati, personlig integritet, mänskliga frioch rättigheter samt tillväxt och ekonomisk
stabilitet.
I dag är i stort sett all verksamhet beroende av
fungerande informationssäkerhet. En större itincident kan få omfattande samhällskonsekvenser både för den drabbade verksamheten men också för andra verksamheter dels
genom ett beroendeförhållande till den
verksamhet som påverkats, dels genom
spridningsrisk av orsak till incidenten. Flera
verksamheter kan därmed påverkas och
regeringen vill därför åter betona vikten av att
informationssäkerhetsaspekter
integreras
i
arbetet
med
risk-,
sårbarhetsoch
säkerhetsanalyser. Det bör dock inte stanna vid
att analyser är genomförda utan ansvariga
aktörer bör utifrån dessa upprätta handlingsplaner och genomföra åtgärder så att risken för
it-incidenter etc. minimeras.
4.3.2.5 Skydd av samhällsviktig verksamhet

För att samhället ska fungera även vid en
allvarlig kris är det viktigt att definiera vilka
verksamheter som är nödvändiga för att undvika
eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap
bedöms vissa samhällsfunktioner viktigare än
andra.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har i regleringsbrev för 2013 fått i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för skydd
av samhällsviktig verksamhet, utifrån den
strategi som myndigheten redovisade den
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1 mars 2011 (Fö2010/1615/SSK). Uppdraget
ska redovisas senast den 16 september 2013.
Att identifiera vad som utgör en samhällsviktig
verksamhet är ett omfattande men viktigt arbete.
Arbetet med skydd av samhällsviktig
verksamhet bör ske utifrån riskanalyser och med
utgångspunkt i dessa analyser bör åtgärder
genomföras för att verksamheten och
leveransförmågan ska kunna upprätthållas och
att störningar kan motstås.
4.3.2.6 Sjöövervakning och sjöräddning

Ökad integrering och samverkan
Behovet av en väl fungerande sjöövervakning
är tydligt i olika sammanhang inte minst i
diskussionerna om ett ökat samarbete mellan
staterna i Arktis. Regeringens bedömning är
att det pågående arbetet skapar förutsättningar
för en förbättrad krishanteringsförmåga och
en ökad sjösäkerhet.
Regeringen anser att Kustbevakningen utgör
en effektiv resurs när det handlar om
bekämpning av sjöfylleri och främjandet av
sjösäkerheten i stort
Inom ramen för det samarbetsavtal som
Kustbevakningen har med Försvarsmakten har
myndigheterna redovisat utvecklings- och
samarbetsplaner inom en rad områden.
Regeringens inriktning är fortsatt att
samutnyttja statliga resurser. Likaså ser
regeringen positivt på utvecklingen av den
samverkan som sedan tidigare sker mellan
Kustbevakningen och civila myndigheter inom
det maritima området som t.ex. Polisen,
Tullverket,
Sjöfartsverket,
Havsoch
vattenmyndigheten och SMHI.
4.3.2.7 Utbildning och övning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har det övergripande uppdraget att verka
för att utbildning inom området skydd mot
olyckor och krisberedskap kommer till stånd.
Ansvaret för att personalen inom en verksamhet
har relevant utbildning vilar på den som ansvarar
för verksamheten. MSB bör kontinuerligt
utvärdera samhällets behov inom området och
initiera
tvärsektoriella
utbildningsoch
övningsinsatser.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

MSB bör fortsatt arbeta utifrån myndighetens
strategi för tvärsektoriella övningar på nationell
nivå. Inriktningen för övningar bör ta sin grund i
erfarenheter från inträffade händelser, genomförda övningar samt myndigheters risk- och
sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar.
Den tvärsektoriella övningsverksamheten bör
engagera ett brett spektrum av aktörer inom
krisberedskapen såväl företag och myndigheter
på lokal, regional och central nivå, som
Försvarsmakten och aktörer från andra länder.
Utvärdering ingår som en naturlig del av
övningsverksamheten och dessa lärdomar bör
utgöra grund för krisberedskapsutvecklingen.
MSB har en viktig roll i att genomföra och
utveckla metoder för utvärdering. Särskild vikt
bör läggas vid att utvärdera identifierade brister i
krishanteringen. Genom det nationella forumet
för inriktning och samordning av övningar
skapas förutsättningar för samordnad samt
kostnads- och resurseffektiv övningsverksamhet.
4.3.3

Samordning och stöd inför och vid
olyckor och kriser

4.3.3.1 Utvecklad tvärsektoriell, privat och
offentlig samverkan

Samhällsutvecklingen karaktäriseras av en
långtgående specialisering inom samhällsviktig
verksamhet. Dessutom blir det allt vanligare att
privata aktörer har ett ansvar i samhällsviktiga
verksamheter.
Många verksamheter är beroende av andra
aktörers tjänster eller produkter för att kunna
fungera. Exempel på detta är att sjukvården
måste ha tillgång till el, vatten och transporter
för att kunna fungera på en rimlig nivå. Dessa
förhållanden gör det nödvändigt att upprätthålla
en god samverkan och dialog mellan berörda
aktörer så att målen för samhällets krisberedskap
kan uppnås.
Regeringen bedömer att samverkansområdena
har en viktig roll att fylla när det gäller att uppnå
målen för samhällets krisberedskap.
Regeringen bedömer vidare att det är viktigt
att arbetet i samverkansområdena kännetecknas
av ett helhetsperspektiv rörande åtgärder inom
samhällets krisberedskap där brister i samhällets
förmåga att hantera risker identifieras, åtgärder
föreslås, följs upp och utvärderas. Dessutom bör
samverkansområdena ta hänsyn till möjliga

synergier, kritiska beroenden och andra gemensamma frågor. Arbetet inom samverkansområdena har sin grund i ansvarsprincipen.
Det finns anledning att kontinuerligt se över
och analysera hur samverkansområdena på ett
mer effektivt och ändamålsenligt sätt kan uppnå
målen för samhällets krisberedskap. Regeringen
gör bedömningen att det är av största vikt att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tillsammans med de myndigheter som ingår i
samverkansområdena fortsätter arbetet med att
utveckla former i syfte att öka privata aktörers
deltagande i arbetet inom samverkansområdena.
Enligt regeringens bedömning bör också
aktörerna i samverkansområdena stärka sin
samverkan med Försvarsmakten.
4.3.3.2 Internationellt stöd

Det är viktigt att Sverige inom EU och i det
nordiska samarbetet kan ge stöd för den
händelse att dessa länders egna resurser för att
hantera kriser och allvarliga händelser inte räcker
till. Sådant stöd bör lämnas mot kostnadsersättning i enlighet med gemensamt antagen
lagstiftning eller gemensamt överenskomna
principer. Regeringen bedömer att det pågående
framtagandet av en ny rättsakt till grund för
EU:s civilskyddsmekanism utgör en viktig
process för hur detta samarbete kan utvecklas
för framtiden och att Sverige fortsatt bör vara en
aktiv deltagare i detta arbete.
4.3.3.3 Nordisk samverkan på området för
samhällets krisberedskap

Det nordiska samarbetet avseende samhällets
krisberedskap är av stor vikt för Sverige och
bedrivs inom flera sektorer och på lokal, regional
och nationell nivå. Nordiskt samarbete bidrar till
förmågan att möta gränsöverskridande hot,
utbyta kunskap och erfarenheter samt, i
solidaritet, ta emot och ge stöd med resurser vid
allvarliga händelser och kriser.
Det nordiska samarbetet bör fortsatt
utvecklas och bedrivas på ett systematisk och
målinriktat sätt. I juni 2013 antogs en ny
samverkansdeklaration på området, Haga II
(Fö2013/846/SSK). Den vision för samarbetet
som presenteras i den nya deklarationen är ett
Norden utan gränser vilket innebär att
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samhällets sårbarhet bör minska samtidigt som
förmågan att hantera allvarliga olyckor kriser
stärks.
Inriktningen för det kommande nordiska
samarbetet är att förbättra erfarenhets- och
kunskapsutbytet mellan länderna, stärka
samarbetet med att förebygga och begränsa
konsekvenser av samhällskriser, utveckla
möjligheter till gemensam kapacitetsuppbyggnad
och insats, samt skapa bättre förutsättningar att
agera i olika internationella sammanhang både
operativt och politiskt. I ett första steg kommer
samarbetet att ses över och en nordisk
samverkansanalys genomföras. Ett planeringssystem och en handlingsplan för nordisk
krisberedskapssamverkan bör tas fram.
Frågor om förebyggande åtgärder avseende
samarbete om beredskap för och insatser vid
föroreningar av havsmiljön genom olja
kommer att behandlas inom Arktiska rådet
under den kommande tvåårsperioden och
planeras mynna ut i ett handlingsprogram för
området.
4.3.3.4 Insatser

Regeringen bedömer att arbetet med att stödja
samordningen av ansvariga myndigheters
åtgärder vid allvarliga olyckor och kriser bör
fortsätta och utvecklas.
Förstärkningsresurser behöver ibland tillföras
de aktörer som primärt ansvarar för hanteringen
av en inträffad olycka eller kris. Dessa resurser
finns på alla nivåer från lokalt till
internationellt. Regeringen vill dock betona
det ansvar som finns på lokal och regional nivå
för att tillräckliga resurser finns för att hantera
olyckor och kriser samt vikten av samverkan i
detta avseende på lokal och regional nivå,
inklusive privat-offentlig samverkan. Arbetet
med att ta tillvara synergier mellan den
nationella och internationella verksamheten
bör fortsätta.
Utvecklingen och förstärkningen av EU:s
responskapacitet vid katastrofer både inom och
utom unionen pågår i riktning mot att skapa ett
mer förutsägbart samarbete avseende insatser.
Detta grundar sig bl.a. på föridentifierade
resurser i form av en frivillig pool, kapacitetsmål
för denna pool samt en utvecklad
insatsplanering. Utvecklingen innebär också en
tydligare samordning mellan arbetet som rör
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förebyggande, hanterande och lärande av
olyckor och katastrofer. Sverige bör fortsatt
aktivt delta i denna utveckling med bibehållen
nationell handlingsfrihet och vara en aktiv
deltagare i insatser genomförda inom ramen för
EU:s civilskyddsmekanism.
Samverkan vid strategiska och taktiska
flygtransporter internationellt är fortsatt en
viktig dimension av samverkan mellan civila
myndigheter och civil-militärt. Detta gäller
också för det Svenska nationella ambulansflyget.
4.3.3.5 Miljöräddning till sjöss

En ändamålsenlig räddningstjänstberedskap
måste fortlöpande anpassas till rådande och
bedömd hotbildsutveckling. Utvecklingen mot
ökade transportvolymer av farliga ämnen, såsom
olja, fortsätter på Östersjön och därmed ökar
även riskerna för olyckor med utsläpp till havs.
En olycka kan få omfattande konsekvenser om
det inte finns en god beredskap och förmåga att
hantera händelsen. Givet detta och i
kombination med Östersjöns känslighet vill
regeringen därför betona vikten av att med
nationella resurser kunna bekämpa större
oljeutsläpp till sjöss samt ha förmåga till
nödbogsering,
nödläktring
och
brandbekämpning till sjöss.
4.3.3.6 Frivilliga

Det frivilliga engagemanget utgör en viktig
komponent
i
samhällets
krisberedskap.
Regeringen avser därför även fortsatt att ge
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) i uppdrag att fördela medel till de
frivilliga försvarsorganisationerna i form av
uppdragsersättning för projekt som höjer
samhällets krisberedskap och organisationsstöd.
MSB bör också fortsätta att fördela medel till
ideella organisationer för uppdrag som syftar till
att öka den enskildes förmåga att förebygga och
hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.
Se även avsnitt 2.3 om ett särskilt anslag för
organisationsstöd för
frivilliga försvarsorganisationer.
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4.3.3.7 Rakel

Sveriges förmåga att hantera allvarliga olyckor
och kriser är beroende av att myndigheter,
organisationer och privata aktörer har tillgång till
och dagligen använder tillförlitliga och säkra
kommunikationssystem.
En
bred
och
omfattande anslutning till kommunikationssystemet Rakel, innebär en effektivisering ur ett
samhällsperspektiv och skapar mervärde inför
och under operativ samverkan. Regeringens
bedömning är att en förutsättning för att en
sådan samverkan ska kunna bedrivas effektivt är
att alla inblandade aktörer använder detta
kommunikationssystem.
Det svenska krishanteringssystemet vilar på
ansvarsprincipen, som innefattar att varje
sektorsansvarig aktör har ett ansvar för att
samverkan sker. Regeringen bedömer att
utgångspunkten bör vara att samtliga statliga
myndigheter som enligt förordning (2006:942)
om krisberedskap och höjd beredskap har ett
särskilt ansvar vad gäller krisberedskap ska vara
anslutna till och använda Rakel. Utöver
myndigheternas anslutning är det avgörande att
kommuner, landsting och privata aktörer
ansluter sig till kommunikationssystemet.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps prognoser indikerar att det under
2014 och 2015 fortsatt föreligger behov av
finansiering för att täcka underskott i
verksamheten, men att ekonomin är i balans från
och med 2016. Med stöd av myndighetens
prognoser bedömer regeringen att det under
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap uppförda anslaget 2:5 Gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet på
sikt kan avvecklas. Det finns dock osäkerheter
gällande framtida kostnader för driftsavtal samt
hur anslutningen utvecklas. Regeringen följer
noga utvecklingen för att vid behov vidta de
åtgärder som behövs.
4.3.3.8 Samhällets alarmeringstjänst

Alarmeringstjänsten är en viktig grund för
samhällets
skydd
mot
olyckor
och
krisberedskap. Samhällets alarmeringstjänst
måste upprätthållas kontinuerligt.
Alarmeringstjänstutredningen redovisade den
29 april 2013 betänkandet En myndighet för
alarmering
(SOU
2013:33)
till

Försvarsdepartementet. Utredningen föreslår
bl.a. att en nationell alarmeringsfunktion inrättas
med uppdrag att säkerställa en snabb, säker och
effektiv larmbehandling. Verksamheten föreslås
bedrivas i myndighetsform med ansvar att ta
emot nödsamtal på larmnumret 112, bedöma
prioritet och räddningsbehov och därefter
vidareförmedla larmuppdrag till berörda
räddningsorgan. Betänkandet har remissbehandlats (Fö2013/935/SSK).
Remissinstanserna delar den problembild
som utredaren redovisat, samt tillstyrker att en
nationell alarmeringsfunktion inrättas. En del
remissinstanser
t.ex.
Myndigheten
för
samhällsskydd och beredskap förordar
myndighetsformen medan andra t.ex. SOS
Alarm Sverige AB och Sveriges Kommuner och
Landsting förordar bolagsformen.
Det är angeläget att alarmeringstjänsten
fungerar på ett effektivt, säkert och
ändamålsenligt sätt. En samordnad alarmeringstjänst bör eftersträvas för att skapa
förutsättningar för ett optimalt nyttjande av
samhällets
räddningsresurser.
Regeringen
överväger för närvarande om alarmeringstjänstutredningens förslag avseende inrättandet
av ny myndighet bör genomföras för att även
framgent
säkerställa
en
samordnad
alarmeringstjänst. Om regeringen efter fortsatta
överväganden
kommer
fram
till
att
verksamheten bör bedrivas i myndighetsform
kommer förhandlingar med företrädare för
Sveriges Kommuner och Landsting gällande att
förändra ägarförhållandena i SOS Alarm Sverige
AB att inledas.
4.3.4

Uppföljning, utvärdering, lärande
och forskning

4.3.4.1 Lärande och kunskapsåterföring från
olyckor och kriser samt forskning

Målet med den lärande verksamheten är att öka
aktörernas förmåga att förebygga och hantera
olyckor och kriser. Detta sker genom inriktning,
samverkan,
tillsyn,
analys,
uppföljning,
utvärdering, övning, beställning av forskning och
studier samt lärande från inträffade händelser.
Arbetet med lärande bör bedrivas medvetet,
strukturerat, tvärsektoriellt och internationellt,
exempelvis inom samverkansområdena, EU och
det civila krisberedskapsarbetet inom Nato.
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En
viktig
förutsättning
för
det
olycksförebyggande arbetet är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps arbete med
statistik och analys av olyckor, kriser och
säkerhets- och krishanteringsarbete.
Inom området för metoder och system för
lärande från olyckor och kriser bör arbetet med
att förvalta och utveckla metodik för
olycksundersökningar och observatörsverksamhet fortsatt utvecklas.
Forskningen inom området samhällets
krisberedskap bör bedrivas så att den på sikt bör
kunna generera praktiskt tillämpbara forskningsresultat som ska kunna användas i arbetet med
samhällets krisberedskap. Forskningen bör vara
långsiktig och systematisk. För att säkerställa att
resultatet från forskningen når ut till berörda
aktörer är kommunikation och spridning av
forskningsresultat viktigt. Möjligheterna till att
samfinansiera forskning med internationella
aktörer bör tillvaratas, som t.ex. idag redan sker
med USA och Department of Homeland Security
(DHS).
Sverige bör fortsatt, under de två avslutande
åren av EU:s sjunde ramforskningsprogram,
särskilt arbeta för ett högt deltagande i
delprogrammet säkerhetsforskning. Förhandlingarna om nästa ramprogram, Horizon 2020,
pågår. Ambitionen för förhandlingarna är bl.a.
att skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i
ramprogrammet från svensk sida.
4.3.4.2 Utredning av olyckor

Statens haverikommission övergick 2011 till
att vara en anslagsfinansierad myndighet, från
att tidigare ha varit avgiftsfinansierad. Under
perioden 2009 till 2013 har regeringen ökat
myndighetens anslag med 9,4 miljoner kronor.
Syftet med förändrad finansieringsmodell och
ökat anslag var att förkorta utredningstiderna.
Detta har dock inte skett i önskvärd takt.
Långa utredningstider riskerar att medföra
minskning av undersökningsresultatens användbarhet i regelgivnings- och tillsynsarbete.
Det är angeläget att ytterligare ansträngningar
genomförs med syfte att minska tiden mellan
när en utredning initieras till den presenteras.
Mot denna bakgrund, i kombination med
att lagstiftningsområdet som med åren har
blivit svåröverskådligt och svårtillämpat har
regeringen beslutat att genomföra en samlad
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översyn av bestämmelserna om undersökning
av olyckor.
Utredaren ska undersöka om en mer
enhetlig reglering för alla olyckstyper kan och
bör införas. Uppdraget är bl.a. att göra
bestämmelserna mer systematiska, effektiva
och ändamålsenliga. Utredarens förslag som
avser Statens Haverikommissions verksamhet
ska syfta till att åstadkomma en effektivisering
av verksamheten och rymmas inom gällande
ekonomiska ramar.
Utredningen (N 2013:03) om översyn av
bestämmelserna om olyckor (dir. 2013:65) ska
redovisa sina förslag senast den 8 december
2014.
4.3.5

Civilt försvar

Arbetet för samhällets säkerhet bör leda till en
god förmåga att kunna motstå och hantera
påfrestningar av olika slag i hela hotskalan från
allvarliga olyckor och kriser till höjd beredskap
och krig. Regeringen bedömer att myndigheter
med ansvar för samhällets krisberedskap och
totalförsvar behöver utveckla samverkan och
samordning och stärka sitt gemensamma
planeringsarbete i syfte att stärka förmågan att
hantera viktiga uppgifter under höjd beredskap.
Arbetet med civilt försvar tar sin
utgångspunkt i samhällets krisberedskap och
syftar till att inför och under höjd beredskap
samt under krig värna befolkningen, säkerställa
de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till
Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat
angrepp.
Det moderna insatsförsvaret är i hög grad
beroende av att samhällsviktig verksamhet i
övrigt fungerar och kan stödja Försvarsmakten i
lösandet av ålagda uppgifter. Civila myndigheter
som har särskilt ansvar inför och vid höjd
beredskap enligt förordning (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap bör därmed
stödja och samverka med Försvarsmakten i dess
uppgifter att försvara Sverige och främja svensk
säkerhet.
Denna förmåga bör fortsatt utvecklas och
gemensamt planeras mellan civila och militära
myndigheter på såväl nationell som regional nivå.
Samverkan och interaktionen mellan civila och
militära krishanteringsaktörer bör ytterligare
fördjupas. Försvarsmaktens arbete med försvarsplanering bör exempelvis ske i samverkan med

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

dessa myndigheter. Myndigheterna bör vidare
inom bl.a. samverkansområdena arbeta med såväl
åtgärder för fredstida krissituationer som
planering av åtgärder vid höjd beredskap.
Genom en mer samordnad planering, gemensam
övning
och
utbildning,
tydligare
ansvarsfördelning
och
gemensamt
resursutnyttjande stärks förmågan både hos
civila aktörer och hos Försvarsmakten, att
ömsesidigt ge och ta emot stöd.
4.3.6

Anslaget 2:4 Krisberedskap

I enlighet med ansvarsprincipen bör de åtgärder
som vidtas för att utveckla krisberedskapen
inom det egna ansvarsområdet i huvudsak
finansieras
inom
ramen
för
berörda
myndigheters ordinarie verksamhet. Anslaget
2:4 Krisberedskap kan i vissa fall, i enlighet med
gällande finansieringsprinciper, användas för att
stödja och påskynda införandet av särskilda
satsningar. Anslaget bör särskilt stimulera till
tvärsektoriell samverkan på sådana områden där
olika aktörer behöver agera gemensamt (prop.
2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:42).
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) har på regeringens uppdrag
redovisat ett förslag till övergripande inriktning
för 2014 för hur medlen inom anslaget 2:4
Krisberedskap bör prioriteras. Regeringen har i
tidigare avsnitt redovisat hur arbetet med
samhällets krisberedskap bör inriktas. Denna
redovisning tar delvis utgångspunkt i MSB:s
förslag till inriktning av anslaget 2:4
Krisberedskap. (Fö2013/749/SSK). I redovisningen föreslår MSB att ansvaret för de regionala
ledningsplatserna bör föras över till respektive
länsstyrelse och att ledningsplatserna ska
finansieras på annat sätt än via anslaget 2:4
Krisberedskap. MSB föreslår vidare att
finansiering av myndighetens kontroll av
skyddsrum ska finansieras på annat sätt än via
anslaget 2:4 Krisberedskap. En utredare har på
regeringens uppdrag genomfört en översyn av
den statliga regionala förvaltningen (dir.
2009:62). Utredaren överlämnade i december
2012 betänkandet Statens regionala förvaltning,
förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81).
Utredningen om omstrukturering av statens
bestånd av försvarsfastigheter har på regeringens
uppdrag genomfört en översyn av statens
försvarsfastigheter (dir. 2012:6 och dir.

2012:103). Båda dessa betänkanden behandlar
frågor som bör vägas in i ett ställningstagande till
MSB:s förslag. Betänkandena bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Statskontoret
genomförde
2011
på
regeringens uppdrag en myndighetsanalys av
MSB. Med utgångspunkt i iakttagelser i denna
myndighetsanalys samt för att förbättra
regeringens styrning och uppföljning bedömer
regeringen att myndighetens hantering av
anslaget 2:4 Krisberedskap behöver följas upp.
(Fö2011/1085/SSK). Därför har regeringen
uppdragit åt Statskontoret att utreda hur MSB
kan utveckla sitt arbete med att fördela och följa
upp användningen av medel från anslaget 2:4
Krisberedskap (Fö2013/1259/SSK). Syftet är att
Statskontorets redovisning ska kunna utgöra ett
underlag i regeringens arbete för att mer
effektivt
och
ändamålsenligt
inrikta
användningen av anslaget.
Den 17 maj 2013 undertecknades en
överenskommelse mellan staten genom MSB
och Sveriges Kommuner och Landsting, där
parterna har justerat och kommit överens om
precisering av mål och ersättning för de
uppgifter som kommunerna har enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. Kommunerna ges därmed
bättre förutsättningar att anpassa sin förmåga att
motstå och hantera kriser till dagens behov vilket
stärker samhällets krisberedskap.
Regeringen bedömer att överenskommelsen
kommer att bidra till stärkt samverkan och ett
bättre resursutnyttjande (Fö2013/103/SSK).
4.3.7

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en central resurs för
samhällets krisberedskap till sjöss med ansvar
såväl inom skydd mot olyckor som för att
förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Verksamheten bygger på en kombinationstanke som innebär att samma resurser används
för flera uppgifter samtidigt. Grunden för
verksamheten finns i beredskapen för
räddningstjänst och att Kustbevakningen med
samma resurser bedriver sjöövervakning.
Kustbevakningen är en viktig resurs i kontrolloch tillsynsverksamhet och brottsbekämpning
till sjöss. Regeringen ser allvarligt på att
Kustbevakningen har aviserat om ekonomiska
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underskott från och med 2015 och avser, i en
samlad process i Regeringskansliet, inleda ett
arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi. Arbetet ska ge regeringen
möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att
skapa balans i verksamheten.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2012

4.4

Budgetförslag

4.4.1

2:1 Kustbevakningen

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 2:1 Kustbevakningen
Tusental kronor

2012

Utfall

1 062 385

2013

Anslag

1 006 680

2014

Förslag

1 046 633

2015

Beräknat

1 027 852

2

2016

Beräknat

1 043 352

3

2017

Beräknat

1 064 738

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

291 654
1 097 933

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

32 518

Prognos 2013

2 000

Budget 2014

2 000

Intäkterna avser oljeskadeersättning som påförs
fartygsägare
för
uppkomna
oljeskador.
Intäkterna är svåra att prognostisera. För att få
ut avgiften krävs ibland att den som vållat skada
förs inför domstol, vilket gör att det kan dröja
flera år innan statens fordran säkrats.
Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 1 015 841 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 1 015 841 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 1 015 841 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

12 281

12 216

65

0

0

0

13 000

13 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Anslaget får användas för att finansiera
Kustbevakningens verksamhet att utföra
sjöövervakning och annan kontroll- och
tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till
sjöss.
Anslaget
används
även
till
Kustbevakningens kostnader för samordning av
de civila behoven av sjöövervakning och
sjöinformation.

102

Intäkter
som får
disponeras

0

0

0

11 000

11 000

0

0

0

0

Kustbevakningen
utför
uppdragsoch
serviceverksamhet åt samverkande myndigheter
samt andra uppdragsgivare och avnämare.
Myndigheten får disponera intäkterna.
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Investeringsplan
Regeringens förslag: Investeringsplanen för Kustbevakningen för 2014–2016 godkänns (tabell 4.4).

Tabell 4.4 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall t.o.m.
2012

Utfall
2012

Prognos
2013

Kombinationsfartyg (typ 031)

833 000

199 100

189 000

Övervakningsfartyg (typ 312)

148 200

90 300

56 800

Summa investeringar

981 200

289 400

Lån i Riksgäldskontoret

893 200

272 038

290 800

88 000

17 362

5 000

981 200

289 400

295 800

Övriga investeringar

EU-bidrag
Summa finansiering

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

50 000

50 000

50 000

50 000

295 800

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Skälen för regeringens förslag: För att regeringen enligt 8 kap. 9 § Budgetlagen (2011:203) ska
kunna besluta att försäljningsinkomster får disponeras av Kustbevakningen behöver riksdagen
godkänna investeringsplanen.
Fartygen har levererats under 2013. Övriga investeringar avser bl.a. ersättningsanskaffningar, Itinfrastruktur, stödsystem och mindre ombyggnationer.

Regeringens överväganden

Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:1
Kustbevakningen

Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 1,4
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
Anslaget ökas med 23 miljoner kronor från
och med 2014 för finansiering av drifts- och
kapitalkostnader kopplade till anskaffning av
fartyg.
På statsbudgeten för 2012 ökades anslaget
engångsvis med 30 miljoner kronor 2012–2014
för samma ändamål. Anslaget minskas därför
med motsvarande belopp från och med 2015.
På statsbudgeten för 2011 ökades anslaget
engångsvis 2011–2013 för att finansiera åtgärder
mot sjö- och rattfylleri. Anslaget minskas därför
med 0,8 miljoner kronor från och med 2014.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 006 680

1 006 680

1 006 680

1 006 680

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

19 166

31 295

46 948

68 544

Beslut

22 191

-8 703

-8 834

-9 015

-1 404

-1 421

-1 442

-1 472

1 046 633

1 027 852

1 043 352

1 064 738

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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4.4.2

Ändamål

2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 2:2 Förebyggande åtgärder
mot jordskred och andra naturolyckor
Tusental kronor

2012

Utfall

39 538

2013

Anslag

24 850

2014

Förslag

24 850

2015

Beräknat

24 850

2016

Beräknat

24 850

2017

Beräknat

24 850

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

312
24 850

Anslaget får användas för att finansiera
ersättning till kommuner för åtgärder som vidtas
för att förebygga jordskred och andra
naturolyckor.
Anslaget används även för finansiering av vissa
åtgärder för att stärka samhällets förmåga att
bedöma och hantera översvämningsrisker.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015–2017.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser fleråriga beslut om bidrag till
kommunernas verksamhet att förebygga jordskred och andra naturolyckor för att stimulera
sådana åtgärder. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015–2017.
Tabell 4.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

35 360

27 798

29 165

Nya åtaganden

11 215

10 500

10 000

Infriade åtaganden

-18 777

-9 133

-13 000

Utestående åtaganden

27 798

29 165

26 165

Erhållet/föreslaget bemyndigande

35 000

35 000

30 000

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
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Beräknat
2015

Beräknat
2016-2017

-12 000

-14 165
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:2
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra
naturolyckor

Utfallet på anslaget varierar kraftigt mellan åren
eftersom det inte går att förutsäga antalet och
omfattningen av olyckor, som kräver
räddningsinsatser och konsekvenserna av dessa.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

24 850

24 850

24 850

24 850

Förändring till följd av:

Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017 för 2:3
Ersättning för räddningstjänst
Tusental kronor

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

21 080

21 080

21 080

21 080

21 080

21 080

21 080

Förändring till följd av:

Övrigt

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

24 850

24 850

24 850

Överföring
till/från andra
anslag

24 850

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

4.4.3

2:3 Ersättning för räddningstjänst
m.m.

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 2:3 Ersättning för
räddningstjänst m.m.

Förslag/
beräknat
anslag

21 080

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

4.4.4

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 2:4 Krisberedskap

2012

Utfall

135 956

2013

Anslag

26 080

2014

Förslag

21 080

2012

Utfall

1 097 885

2015

Beräknat

21 080

2013

Anslag

1 166 755

2016

Beräknat

21 080

2014

Förslag

1 112 851

2017

Beräknat

21 080

2015

Beräknat

1 165 417

2

2016

Beräknat

1 221 008

3

2017

Beräknat

1 247 088

4

1

7 097

2:4 Krisberedskap

Tusental kronor

32 379

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

39 133
1 167 153

1

Ändamål
Anslaget får användas för att, i enlighet med
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
finansiera vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader vid genomförda räddningsinsatser, finansiera insatser för att bekämpa olja
m.m. till sjöss. Anslaget får även användas för
kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnats efter förfrågan genom
den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU.
Den aktör som begärt hjälpen betalar
motsvarande belopp till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2
Motsvarar 1 147 153 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 181 158 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 181 158 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera åtgärder
som stärker samhällets samlade beredskap och
förmåga att hantera allvarliga kriser och deras
konsekvenser. Anslaget får också i viss
utsträckning finansiera åtgärder för att kunna ge
stöd till och ta emot stöd från andra länder vid
en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris.
Anslaget får även i viss utsträckning finansiera
åtgärder som syftar till att skapa eller
vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för
det civila försvaret.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om

avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder
för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2015–2017.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser verksamhet som bedrivs inom samverkansområdena vilka framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Bemyndigandet avser också de forskningsmedel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
fördelar. Med anledning av de nya finansieringsprinciperna ser regeringen ett fortsatt behov av ett
högre beställningsbemyndigande för att kunna hantera bidrag som innebär åtaganden (projekt) över
flera år. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om
avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder
för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2015–2017.
Tabell 4.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

547 691

511 126

560 000

Nya åtaganden

247 359

364 342

326 610

-283 924

-315 468

-326 610

Utestående åtaganden

511 126

560 000

560 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

560 000

560 000

560 000

Infriade åtaganden

Beredskapsinvesteringar
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2014 besluta att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor
för beredskapsinvesteringar.
Regeringen bemyndigas att för 2014 besluta
att Socialstyrelsen får ta upp lån i
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord
upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor
för beredskapsinvesteringar.
Skälen för regeringens förslag: Låneramen för
beredskapsinvesteringar behövs bl.a. för att
stärka den nationella beredskapen mot en
influensapandemi.
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Beräknat
2015

Beräknat
2016-2017

-327 871

-232 129

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget minskas engångsvis med 20,3
miljoner kronor 2014 som istället beräknas
under anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal.
Anslaget minskas med 0,2 miljoner kronor
fr.o.m. 2014. Medlen beräknas istället under
anslag 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB
för alarmeringstjänst enligt avtal.
Anslaget minskas engångsvis med 37 miljoner
kronor 2014 och 23,5 miljoner kronor 2015 som
istället beräknas under anslaget 2:5 Gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet.
Fr.o.m. 2016 beräknas medlen åter under
föreliggande anslag då inget underskott för
Rakel-verksamheten längre bedöms föreligga.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 1,9
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:4 Krisberedskap

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 4.15 Uppdragsverksamhet

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 172 005

1 172 005

1 172 005

1 172 005

205

18 868

39 753

65 635

-57 474

-23 541

11 199

11 438

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

311 822

467 800

-155 978

372 900

467 200

-94 300

453 600

501 800

-48 200

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
-1 885

-1 915

-1 949

-1 990

1 112 851

1 165 417

1 221 008

1 247 088

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

4.4.5

Utfall 2012

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:5 Gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet

Utfall

239 328

2013

Anslag

30 000

2014

Förslag

48 000

2015

Beräknat

34 000

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får ta ut avgifter för finansiering av drift och
förvaltning av Rakelsystemet. Intäkterna
disponeras av myndigheten.
Driften och förvaltningen finansieras även
från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet. I tabellen ovan
redovisas även anslagsfinansierade kostnader.
Regeringens överväganden

Tusental kronor

2012

(varav tjänsteexport)

68
29 278

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
utbyggnad, uppbyggnad, drift och förvaltning av
ett gemensamt radiokommunikationssystem för
skydd och säkerhet.

I budgetpropositionen för 2013 ökades anslaget
engångsvis med 30 miljoner kronor. Inga medel
beräknades under anslaget fr.o.m. 2014 då
systemet planerades att helt kunna finansieras
genom avgifter. Anslutningsgraden har dock inte
nått den beräknade nivån, varför driften av
systemet även under 2014 och 2015 till del
behöver finansieras med anslag (se avsnitt
4.3.3.7).
Anslaget ökas därför med 18 miljoner kronor
2014 och 4 miljoner kronor 2015. Ökningen
finansieras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap
minskas med motsvarande belopp. Från och med
2016 bedömer regeringen att något underskott
för Rakelverksamheten inte längre föreligger.
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Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

30 000

30 000

30 000

30 000

4 000

-30 000

-30 000

Förändring till följd av:
Beslut

18 000

Överföring
till/från andra
anslag

kronor. Finansiering sker genom att anslagen 2:4
Krisberedskap, det under utgiftsområde 9
uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m. samt det under
utgiftsområde 22 uppförda anslaget 2:4
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
minskas.
Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:6 Ersättning till SOS Alarm för alarmeringstjänst enligt
avtal

Övrigt

Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

48 000

34 000

0

Anvisat 2013 1

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2015

2016

2017

193 671

193 671

193 671

193 671

20 800

500

500

500

214 471

194 171

194 171

194 171

Förändring till följd av:
Beslut

4.4.6

2014

Överföring
till/från andra
anslag

2:6 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal

Övrigt

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 2:6 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

193 671

2013

Anslag

194 421

2014

Förslag

214 471

2015

Beräknat

194 171

2016

Beräknat

194 171

Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:7 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

2017

Beräknat

194 171

Tusental kronor

1

0
194 421

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
ersättning från staten till SOS Alarm Sverige
AB enligt avtal.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget ökas engångsvis 2014 med 20,3
miljoner kronor för att finansiera underskott i
verksamheten. Ökningen finansieras genom
att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med
motsvarande belopp
För att finansiera inrättandet av ett EUgemensamt journummer för försvunna barn
ökas anslaget fr.o.m. 2014 med 0,5 miljoner
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4.4.7

2:7 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

2012

Utfall

1 012 819

2013

Anslag

1 024 751

2014

Förslag

1 060 477

2015

Beräknat

1 072 981

2

2016

Beräknat

1 090 113

3

2017

Beräknat

1 113 434

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

36 967
1 030 678

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 12 487 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förvaltningskostnader.
Anslaget får finansiera verksamhet avseende
skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar
samt beredskap och indirekta kostnader för
internationella räddnings- och katastrofinsatser
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samt andra internationella insatser inom ramen
för EU-samarbetet och Nato/PFF. Vidare får
anslaget finansiera verksamhet för att
upprätthålla beredskap samt indirekta kostnader
beträffande myndighetens förmåga att stödja
utlandsmyndigheter och nödställda i en situation
då många svenska medborgare eller personer
med hemvist i Sverige drabbas till följd av
allvarlig olycka eller katastrof i utlandet.
Anslaget får även användas för bidrag till
främjande av den enskilda människans förmåga.
Delar av utbildningsverksamheten finansieras
från anslaget. Anslaget får också finansiera
ersättning till länsstyrelserna för tillkommande
uppgifter med anledning av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor.
Anslaget får också finansiera den verksamhet
som myndigheten genomför inom områdena
massmediernas beredskap, kunskapsspridning
och
information
om
säkerhetspolitik,
information om försvar, samhällets krisberedskap och totalförsvar samt opinionsundersökningar. Anslaget får även finansiera drift
och vidmakthållande av vissa reservfunktioner
inom etermedia.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.20 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

12 847

-

-

-

Prognos 2013

-

-

-

-

Budget 2014

-

-

-

-

Utfall 2012

Avgifter som tas ut med stöd av lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga
offentligrättsliga avgifter.
Inkomster från oljeskadeersättning enligt
sjölagen (1994:1009) redovisas mot inkomsttitel
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.
Tabell 4.21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

208 110

209 741

-1 631

16 951

17 386

-435

214 000

216 000

-2 000

10 000

11 695

-1 695

213 900

217 400

-3 500

10 000

10 500

-500

Med uppdragsverksamhet avses i detta sammanhang den avgiftsbelagda verksamhet som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ska bedriva.
Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare utföra uppdrags- och serviceverksamhet åt samverkande myndigheter och
andra uppdragsgivare. Med uppdragsverksamhet
avses i detta sammanhang bl.a. tjänsteexport
enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).
Myndigheten får disponera intäkterna.
Myndigheten får delta i internationella räddnings- och katastrofinsatser förutsatt att det
finns en extern finansiering. Vidare får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om
verksamheten har anknytning till myndighetens
uppgifter, mot avgift tillhandahålla fortbildning,
uppdragsutbildning samt tjänster kopplade till
konferenser och internat.
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Investeringsplan
Regeringens förslag: Investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2014–

2017 godkänns (tabell 4.22).

Tabell 4.22 Investeringsplan
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

105 351

129 300

154 600

115 800

150 700

Beredskapstillgångar

9 287

25 200

39 550

38 700

13 700

Förvaltningstillgångar

29 912

80 937

39 950

29 850

29 850

Summa investeringar

144 550

235 437

234 100

184 350

194 250

Lån i Riksgäldskontoret

140 377

215 437

200 100

150 350

185 250

4173

20 000

34 000

34 000

9 000

144 550

235 437

234 100

184 350

194 250

Rakelverksamhet

Anslag
Summa finansiering

Regeringens överväganden

Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen har i förhållande till 2013 beräknat
anslaget enligt följande.
I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
inom området krisberedskap minskas anslaget
från och med 2014 med 1,6 miljoner kronor,
som istället beräknas under Utgiftsområde 1,
anslag 4.1 Regeringskansliet m.m.
Anslaget har vidare i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
I statens budget för 2013 minskades anslaget
engångsvis med 19 miljoner kronor för
finansiering av driften och förvaltningen av
anslag 2.5 Gemensam radiokommunikation för
skydd och säkerhet. I förhållande till 2013 ökas
därmed anslaget med motsvarande belopp 2014.
I statens budget för 2012 ökades anslaget med
6,8 miljoner kronor 2013 och 2014 samt med 6
miljoner kronor 2015 för finansiering av åtgärder
kopplat till kärnenergiberedskap.
I förhållande till 2013 minskas därmed
anslaget med 0,8 miljoner kronor fr.o.m. 2015.
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 1,5
miljoner kronor till följd av beräknade
samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojekt
som
genomförs
i
statsförvaltningen.

Tusental kronor
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Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 024 751

1 024 751

1 024 751

1 024 751

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

19 443

32 543

49 424

72 404

Beslut

17 735

17 157

17 431

17 804

-1 452

-1 470

-1 494

-1 526

1 060 477

1 072 981

1 090 113

1 113 434

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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4.4.8

2:8 Statens haverikommission

Anslaget minskas fr.o.m. 2014 med 59 tusen
kronor till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt
som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 4.24 Anslagsutveckling 2:8 Statens
haverikommission
Tusental kronor

2012

Utfall

47 295

2013

Anslag

42 619

2014

Förslag

43 438

2015
2016
2017

Beräknat
Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 307
42 869

Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:8 Statens haverikommission
Tusental kronor

1

2014

2015

2016

2017

42 619

42 619

42 619

42 619

878

1 416

2 112

3 067

-59

-60

-61

-62

43 438

43 975

44 670

45 624

43 975

2

Anvisat 2013

44 670

3

Förändring till följd av:

45 624

4

Pris- och löneomräkning 2

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
denna proposition.
2 Motsvarar 12 487 tkr i 2014 års prisnivå.
3 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.
4 Motsvarar 12 486 tkr i 2014 års prisnivå.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Ändamål
Anslaget får användas för att finansiera Statens
haverikommissions förvaltningskostnader och
deras verksamhet med undersökningar enligt
lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
och samarbete med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10)
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringens överväganden
Anslaget har i förhållande till 2013, med
anledning av vad regeringen anfört i tidigare
budgetpropositioner, beräknats enligt följande.
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5 Strålsäkerhet

5.1

Omfattning

Området omfattar frågor om strålskydd och kärnsäkerhet. Verksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i området.

5.2

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Strålsäkerhet
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

331

352

352

361

365

371

379

Summa Strålsäkerhet

331

352

352

361

365

371

379

Strålsäkerhet

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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5.3

Resultatredovisning

Resultatredovisningen nedan omfattar resultat
samt analys och slutsatser för området
Strålsäkerhet. Resultatredovisning beträffande
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö finns under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
5.3.1

Resultat

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisar sin
bedömning av strålsäkerheten i landet i sin årsredovisning.
Myndigheten
bedömer
att
strålsäkerheten
inom
den
kärntekniska
verksamheten generellt är godtagbar. Såväl
utsläppen till miljön som stråldoserna till
personal på kärnkraftverk ligger under eller långt
under gällande gränsvärden. Regeringen delar
myndighetens bedömning.
För att förstärka tillsynen av de svenska
kärntekniska anläggningarna och tillsynen av
användningen av joniserande strålning inom
sjukvården har anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten förstärkts med 8 miljoner kronor
per år för 2009−2011 och är från och med 2011
förstärkt med totalt 24 miljoner kronor, vilket
motsvarar en procentuell ökning av anslaget på
cirka 8 procent. SSM redovisar för perioden ett
ökat antal tillsynsinsatser inom områdena
Strålsäker kärnkraft respektive Strålsäker hälsooch sjukvård. Under 2012 har antalet
tillsynsinsatser inom områden Strålsäker
kärnkraft minskat något till följd av den IRRSgranskning av myndigheten som gjordes under
februari och av arbetet med granskningsarbete
och handlingsplaner som följd av de av EUkommissionen beslutade s.k. stresstester som
genomfördes med anledning av kärnkraftsolyckan vid Fukushima Dai-ichi i Japan i mars
2011.
Den förstärkta tillsynen av sjukvården har
inneburit att SSM har möjlighet att genomföra
samlade strålsäkerhetsvärderingar för landstingen. Detta har tidigare tillämpats enbart för de
kärntekniska anläggningarna. Dessa värderingar
ger bra underlag för myndighetens prioriteringar
av
kommande
tillsynsinsatser
inom
sjukvårdsområdet genom en sammantagen bild
av tillståndshavarens förmåga att upprätthålla
och utveckla strålsäkerheten.
Sammantaget har de ökade resurserna för
tillsyn lett till att SSM har en ökad närvaro hos

tillståndshavarna. Myndigheten får på detta sätt
mer information om förhållanden i olika
verksamheter och fler påverkansmöjligheter.
Tabell 5.2 Tillsynsinsater redovisade i
Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisning
2009
2010
2011
Strålsäker kärnkraft
156
140
184
Strålsäker hälso- och
sjukvård
Summa

13
169

Förändring jämfört
med 2009

8

16

2012
163
21

148

200

184

-12,4%

+18,4%

+8,9%

Från och med 2012 förstärktes anslaget 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten med 20 miljoner
kronor så att SSM även fortsättningsvis kan
upprätthålla och säkerställa kompetens inom
vissa områden och även möta det ökade behovet
av internationellt arbete till följd av händelserna i
det japanska kärnkraftverket i Fukushima.
En effekt av dessa samlade förstärkningar,
utöver den ovan redovisade ökningen i antal
tillsynsinsatser är att antalet årsarbetskrafter på
myndigheten under perioden 2009−2012 har
ökat från 218 till 283 för att kunna uppfylla
målen med förstärkningarna av anslaget. Genom
förstärkningarna har SSM även kunnat inleda
arbetet med att ta fram de föreskrifter som ska
ligga till grund för prövning av nya
kärnkraftsreaktorer i Sverige. Ytterligare
rekryteringar kommer att genomföras under
2013, mycket till följd av den prövning som ska
genomföras av Vattenfall AB:s ansökan om
uppförandet av en till två nya kärnkraftsreaktorer. Denna prövning finansieras med
avgifter som disponeras av myndigheten.
5.3.2

Analys och slutsatser

Internationellt (exkl. EU)
Regeringen bedömer att händelserna vid
kärnkraftverket i Fukushima i Japan till följd av
jordbävningen och den efterföljande tsunamin
fortfarande påverkar såväl det nationella som det
internationella arbetet inom kärnsäkerhetsområdet. Sverige deltar aktivt i flera
internationella forum för att ta del av och dela
med sig av de erfarenheter som finns. Under
hösten 2012 genomfördes ett extra granskningsmöte inom kärnsäkerhetskonventionen. Vid det
mötet beslutade parterna att en öppen
arbetsgrupp under 2013 ska ta fram förslag på
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hur konventionen kan stärkas. Arbetsplanen är
att först ta fram en rad områden inom
konventionen där parterna upplever att det finns
förbättringsmöjligheter. Allt detta ska göras av
parterna själva med stöd av konventionens
sekretariat. Utifrån dessa områden ska
arbetsgruppen ta fram förslag på hur
konventionen kan förbättras eller förstärkas.
Arbetsgruppen kommer att ta fram förslag men
varje konventionspart avgör själv vilket eller
vilka förslag de själva vill lägga fram till nästa
granskningsmöte som äger rum våren 2014.
Regeringen bedömer att arbetet med att följa
upp och ta hand om erfarenheterna från
Fukushima kommer att fortgå under flera år
framöver. Regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten deltar aktivt i internationella
samarbeten inom strålsäkerhetsområdet. Främst
bedrivs arbetet inom EU, Internationella
atomenergiorganet (IAEA), FN:s vetenskapliga
strålningskommitté (UNSCEAR), OECD:s
kärnenergibyrå (NEA) samt Internationella
strålskyddskommittén (ICRP). Sverige är sedan
september 2011 medlem i IAEA:s styrelse för en
tid av minst två år. Arbetet i styrelsen har efter
kärnkraftsolyckan i Fukushima till stor del haft
fokus på kärnsäkerhetsfrågorna genom bl.a.
arbetet med en handlingsplan för kärnsäkerhet.
Regeringen vill bejaka svenskt värdskap för
tekniska möten som arrangeras av IAEA i
samarbete med svenska myndigheter, företag
och institutioner och ser positivt på SSM:s
samarbete med IAEA i detta avseende.
EU
Inom EU-samarbetet har förhandlingar
slutförts om ett direktiv om de grundläggande
strålskyddsstandarderna. Direktivet innehåller
regler om bl.a. allmänna bestämmelser om
strålskyddsprinciper
såsom
berättigande,
optimering och dosgränser, krav på utbildning
och information samt tillsyn av verksamheter.
Direktivet reglerar även strålskydd i beredskapssituationer samt skydd av arbetstagare,
patienter, allmänhet och miljön.
EU-kommissionen presenterade i juni ett
förslag till revidering av rådets direktiv
2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om
upprättande av ett gemenskapsramverk för
kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar
(kärnsäkerhetsdirektivet). Förslaget innehåller
mer detaljerade krav inom kärnsäkerhetsområdet
och innebär bland annat att ett europeiskt
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gemensamt säkerhetsmål införs för alla nya
kärntekniska anläggningar och att detta mål, i
den utsträckning det är rimligen möjligt, även
ska tillämpas för anläggningar som redan är i
drift. Säkerhetsmålet innebär i korthet att
anläggningar ska byggas så att man i praktiken
eliminerar tänkbara olycksscenarier som kan leda
till tidiga eller stora utsläpp av radioaktiva
ämnen. För olyckor som ändå inträffar ska det
finnas förberedda tekniska system som
möjliggör att endast begränsade skyddsåtgärder
ska behöva vidtas och att det finns tid att vidta
sådana skyddsåtgärder. I Sverige finns, i detta
syfte, filtrerad tryckavlastning av reaktorernas
reaktorinneslutningar
och
haverifilter
installerade vid alla kärnkraftverk sedan 1980talet. Regeringens preliminära bedömning är att
Sverige till stor del redan uppfyller kraven.
Nationellt
På uppdrag av regeringen genomförde IAEA
under 2011 en internationell expertgranskning av
det svenska systemet för fysiskt skydd (IPPAS).
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisade
i januari 2012 ett regeringsuppdrag om översyn
av skyddet av kärntekniska anläggningar och
transporter av kärnämne mot antagonistiska hot.
Baserat på dessa båda aktiviteter har berörda
myndigheter stärkt sina samverkansformer och
Sverige har nu tillträtt den ändrade
konventionen om fysiskt skydd av kärnämne.
Vissa av förslagen i redovisningen av skyddet
av kärntekniska anläggningar och transporter
bedömdes behöva i vissa delar utredas vidare
och regeringen beslutade därför i juni 2013 att
tillsätta två interna utredare för att arbeta
vidare med frågorna om straffbestämmelser
för intrång vid skyddsobjekt och frågorna
kring förmågan att på plats möta
antagonistiska hot. Uppdragen ska redovisas i
början av 2014.
Kärnkraftanläggningsägarna har genom sitt
gemensamma bolag Svensk kärnbränslehantering
AB ansökt om att få uppföra ett slutförvar för
använt kärnbränsle. SSM:s granskning av
ansökan enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet fortgår. Efter en inledande
granskning har myndigheten begärt in ytterligare
kompletteringar. Parallellt med myndighetens
granskning prövar mark- och miljödomstolen en
ansökan enligt miljöbalken i fråga om
slutförvaret.
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I augusti 2012 lämnade Vattenfall AB in en
ansökan om att få uppföra, inneha och driva en
eller två nya reaktorer. Ansökan lämnades till
Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har
påbörjat arbetet med att ta fram den kravbild
som ska gälla för nya reaktorer och förberett för
att kunna påbörja den tillståndsberedning som
ska ligga till grund för ett yttrande till
regeringen.
Under 2012 beslutade SSM om särskild tillsyn
av OKG AB.

5.4

Politikens inriktning

Som en följd av händelserna vid kärnkraftverket i
Fukushima pågår nu en översyn av hur arbetet
inom kärnsäkerhetskonventionen kan utvecklas.
Vid det extra granskningsmötet under hösten
2012 enades parterna om gemensamma
ambitioner för att stärka kärnsäkerhetsarbetet.
Sverige deltar aktivt i konventionsarbetet som
syftar till att stärka kärnsäkerheten globalt.
Under 2012 lät Sverige IAEA genomföra en
s.k. IRRS-granskning i Sverige. Granskningen
omfattade
det
svenska
systemet
för
strålsäkerhetsfrågor som ligger inom SSM:s
verksamhetsområde. Granskningen har skett
utifrån IAEA:s säkerhetsstandarder. Den IAEAledda granskningsgruppen lämnade en rad
rekommendationer och förslag som regeringen
och Strålsäkerhetsmyndigheten för närvarande
följer upp. Praxis är att värdlandet bjuder in till
en uppföljande granskning där arbetet med
omhändertagandet av rekommendationerna och
förslagen redovisas. Regeringen avser att bjuda in
IAEA att genomföra en sådan uppföljande
granskning under första halvan av 2015.
Arbetet med att ta fram de säkerhetskrav som
ska gälla för nybyggnation av kärnkraftsreaktorer i Sverige pågår. Regeringen har gett
Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram
sådana föreskrifter. Myndigheten bedömer i sin
senaste tidplan att reglerna för lokalisering,
konstruktion och utformning av kärnkraftverk
kommer att kunna vara beslutade vid årsskiftet
2014/15.

5.5

Budgetförslag

5.5.1

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Tabell 5.3 Anslagsutveckling 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

2012

Utfall

330 570

2013

Anslag

351 875

2014

Förslag

360 655

2015

Beräknat

365 156

2

2016

Beräknat

370 997

3

2017

Beräknat

378 893

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

18 541
352 315

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition
2
Motsvarar 360 655 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 360 655 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 360 655 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.
Anslaget får användas för utgifter för
grundläggande och tillämpad forskning för att
utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja
och utveckla myndighetens tillsyn.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.4 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

299 467

13 387

269 256

43 598

Prognos 2013

309 650

41 200

323 854

26 996

320 867

41 000

334 437

27 430

Budget 2014

Strålsäkerhetsmyndighetens
verksamhet
finansieras delvis via avgifter enligt förordningen
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. De avgifter som tas ut för att
finansiera
myndighetens
kostnader
för
granskning av eventuella ansökningar att få
uppföra nya kärnkraftverk disponeras av
myndigheten. Även ansökningsavgifter som
berör kärnteknisk verksamhet enligt 3 och 4 §§
disponeras av myndigheten. Däremot disponeras
inte avgifter som berör icke-kärnteknisk
verksamhet enligt 3 och 4 §§. Övriga avgifter
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förs till inkomsttitel 2551 Avgifter från
kärnkraftverken. Av de avgifter som tas ut med
stöd av förordningen används en del för
beredskapsverksamhet vid länsstyrelser och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Tabell 5.5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 447

2 387

-940

1 500

2 500

-1 000

2 200

3 200

-1 000

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Uppdragsverksamheten
avser
utbildning,
riksmätplatsen för joniserande strålning samt
radonmätningslaboratoriet.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

finns i dag portabla tekniska utrustningar som
alstrar strålning, vilket har lett till nya
användningsområden exempelvis veterinärmedicinsk röntgen. Antalet tillståndshavare är i
dag stort, flera olika typer av strålkällor kan
förekomma hos samma tillståndshavare och
sättet att använda strålningen kan också variera.
Detta gör att det går åt mer tid för att inspektera
varje enskild tillståndshavare än tidigare. Den
bestrålningsolycka som skedde vid Boliden AB
år 2010 visar också att det finns risker för höga
doser vid användning av denna typ av strålkällor.
Sammantaget innebär detta ett ökat behov av
tillsyn och tillståndsprövning om strålsäkerheten
ska vidmakthållas. Regeringen föreslår att
anslaget ökas med 2,4 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2014 för detta ändamål.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2013

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
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2015

2016

2017

351 875

351 875

351 875

351 875

Pris- och löneomräkning 2

6 834

11 311

17 120

24 974

Beslut

2 400

2 430

2 469

2 521

-454

-460

-467

-477

360 655

365 156

370 997

378 893

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Regeringens överväganden
Under de senaste tio åren har typen av strålkällor
förändrats inom strålsäkerhetsområdet. Det

2014

Förändring till följd av:

under 2014 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
55 000 000 kronor 2015–2019.

Skälen för regeringens förslag: Behovet av
bemyndigande på anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten uppstår genom myndighetens
beställningar av forskning inom ansvarsområdet.
Bemyndigandet för 2014 föreslås minska med
fem miljoner kronor jämfört med 2013.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 55 000 000 kronor
2015–2019.

1

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 360 655 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 365 165 000 kronor,
370 997 000 kronor respektive 378 893 000
kronor.
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Tabell 5.7 Beställningsbemyndigande för– anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

66 158

50 641

53 270

Nya åtaganden

19 002

37 000

35 000

Infriade åtaganden

34 519

-34 371

-34 000

Utestående åtaganden

50 641

53 270

54 270

Erhållet/föreslaget bemyndigande

60 000

60 000

55 000

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

-30 000

-18 000

-6 270
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6 Elsäkerhet

6.1

Budgetförslag

Regeringens överväganden

6.1.1

4:1 Elsäkerhetsverket

Regeringen föreslår att 52 507 000 kronor
anvisas för år 2014. För åren 2015–2017
beräknas anslagen till 53 179 000, 54 055 000
respektive 55 234 000 kronor

Tabell 6.1 Anslagsutveckling 4:1 Elsäkerhetsverket
Tusental kronor

2012

Utfall

49 327
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 258
50 139

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 4:1
Elsäkerhetsverket

2013

Anslag

51 375

2014

Förslag

52 507

2015

Beräknat

53 179

2

2016

Beräknat

54 055

3

Anvisat 2013

2017

Beräknat

55 234

4

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 52 507 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 52 507 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 52 507 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Övrigt

1

2016

2017

51 375

51 375

51 375

51 375

1 199

1 872

2 749

3 929

-67

-68

-69

-70

52 507

53 179

54 055

55 234

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

317 000

49

352

-303

Prognos 2013

318 000

50

200

-150

Budget 2014

318 000

50

200

-150

118

2015

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 6.2 Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig
verksamhet

2014

Beslut

Anslaget får användas för Elsäkerhetsverket
förvaltningsutgifter.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1

Bilaga 1

Särskild redovisning
avseende utvecklingen av
Försvarsmaktens
personalförsörjning
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Bilaga 1

Särskild redovisning avseende utvecklingen av
Försvarsmaktens personalförsörjning
Innehållsförteckning

1
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2

Soldatförsörjningen ................................................................................................ 9

3

Officersförsörjningen .......................................................................................... 19

4
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5
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6
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7
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1.2

1 Bakgrund

1.1

Bilagans syfte

Regeringen gör i denna bilaga en särskild och
fördjupad redovisning avseende utvecklingen av
Försvarsmaktens personalförsörjning. Redovisningen omfattar både regeringens bedömningar
och en fördjupad information om de underlag
från bl.a. Försvarsmakten som ligger till grund
för dessa.
Riksdagen tillkännagav den 29 maj 2013 för
regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet dessförinnan hade anfört om att
regeringen måste garantera tillfredsställande
information och insyn i frågor om bemanning
och tillgänglighet av de stående insatsförbanden
(bet. 2012/13:FöU9, rskr. 2012/13:246). Den
följande redovisningen syftar bland annat till att
tillgodose vad riksdagen anfört i denna del.
Redovisningen begränsar sig dock inte till frågor
om bemanning av och tillgänglighet för stående
förband, utan omfattar i vidare mening
utvecklingen i fråga om Försvarsmaktens
personalförsörjning, som en del av den pågående
reformeringen inom myndigheten. Redovisningen kompletterar den information och de
bedömningar i fråga om resultat och inriktning
som redovisas av regeringen i huvuddokumentet.
Redovisningen innehåller bland annat en samlad
beskrivning av Försvarsmaktens underlag
avseende utvecklingen hittills och planerad
utveckling avseende respektive personalkategori.
I ett särskilt avsnitt utvecklar regeringen sin
bedömning i frågan om bemanningen av
krigsförbanden.

Den reformerade
personalförsörjningen

Kraven på insatsorganisationens användbarhet,
tillgänglighet och flexibilitet ligger till grund för
utformningen av Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. En bärande princip är att
personalförsörjningen ska bygga på frivillighet.
Samtränade och tillgängliga krigsförband med
hög
kvalitet
utgör
reformens
kärna.
Försvarsförmågan ökas genom att insatsförbandens användbarhet och tillgänglighet ökar.
Insatsorganisationen består av stående förband
och kontraktsförband samt ett kvalificerat
hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Det
militära försvarets genomförande av insatser
sätts i centrum för Försvarsmaktens verksamhet.
Insatsorganisationens stående förband och
kontraktsförband ska kunna användas för
insatser i Sverige, i närområdet och utanför
närområdet. Indelningen i en särskild utlandsstyrka och förband anmälda till styrkeregister,
har upphört. Förbanden ska vara fullt
bemannande, materiellt uppfyllda, samövade och
inte kräva någon återtagning, dvs. inte kräva
förmågehöjande åtgärder och komplettering
under längre tid för att vara fullt användbara.
Förändringarna är av stor omfattning och
kommer att ta tid att genomföra i sin helhet.
Förändringarna kräver engagemang och
uthållighet från alla aktörer.
Reformen kan endast genomföras i den takt
ekonomin tillåter. Den inriktning regeringen har
angett kan komma att justeras vad gäller såväl
omställningstakt som förmågekrav, materiel,
organisation och verksamhet. Regeringen avser
att, vid behov, återkomma till riksdagen med
justeringar i dessa avseenden i samband med de
årliga budgetpropositionerna eller i annan
proposition.
Den
förändrade
personalförsörjningen är avsedd att finansieras genom
förändringar och rationaliseringar i fråga om
personal, materiel, logistikförsörjning samt övrig
stödverksamhet.
Totalförsvarsplikten
Det nya personalförsörjningssystemet bygger på
frivillighet för alla personalkategorier. Om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga omständigheter råder kan på samma sätt som tidigare
insatsorganisationen bemannas med plikt5
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personal. Totalförsvarsplikten kvarstår därmed i
grunden. Skyldigheten att genomgå mönstring
och skyldigheten att fullgöra värnplikt och
civilplikt träder dock först i kraft efter att
regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap har beslutat om detta. Skyldigheten
att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt
och civilplikt omfattar även kvinnor och är
därmed könsneutral. För att skyldigheten att
genomgå mönstring eller fullgöra värnplikt eller
civilplikt åter ska kunna tas i bruk krävs vissa
förberedelser. Såväl kvinnor som män är därför
skyldiga att medverka vid utredning om
personliga förhållanden genom att genomföra en
lämplighetsundersökning i form av ett webbaserat frågeformulär, det s.k. beredskapsunderlaget.
Internationell arbetsskyldighet
Samtränade och tillgängliga krigsförband med
hög kvalitet som kan genomföra insatser i
Sverige, i närområdet och utanför närområdet
förutsätter anställd personal. Vidare förutsätts
att personalen är villig att tjänstgöra i såväl
nationella som internationella militära insatser.
En frivillig grundläggande militär utbildning och
en frivillig kompletterande militär utbildning har
därför inrättats i Försvarsmakten, samtidigt som
myndigheten beslutat att internationell arbetsskyldighet ska gälla för all personal. Gruppbefäl,
soldater och sjömän som genomfört den frivilliga grundläggande militära utbildningen
anställs i längre tidsbegränsade anställningar för
kontinuerlig eller tidvis tjänstgöring. Samtliga
förband i insatsorganisationen samt förbandsreserven ska vid varje givet tillfälle vara uppfyllda
i fråga om krigsplacerad personal. Så länge
förbanden inte är uppfyllda med anställda
gruppbefäl, soldater och sjömän kvarstår perso-

6

nal som utbildats i det gamla värnpliktssystemet.
Dessa fasas dock successivt ut.
I juli 2010 tog Försvarsmakten beslut om att
anställda i Försvarsmakten ska kunna tas i
anspråk för uppgifter i såväl Sverige som
utomlands. Till följd av beslutet omreglerades de
anställningsavtal som inte redan innebar en
internationell arbetsskyldighet.
Tidsbegränsade anställningar och tidvis
tjänstgöring
Med undantag av yrkesofficerarna kommer den
militära personalen även fortsättningsvis att
tjänstgöra i Försvarsmakten under begränsad tid.
Huvuddelen av den militära personalen, bl.a.
reservofficerare, de tidvis tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen samt
personalen i hemvärnet, kommer att ha en annan
huvudsaklig sysselsättning – t.ex. arbete eller
studier – vid sidan av den militära tjänstgöringen.
Tvåbefälssystemet
Införandet av ett tvåbefälssystem är ett viktigt
led i att öka Försvarsmaktens användbarhet och
tillgänglighet. Enbefälssystemet var i praktiken
inriktat mot en chefskarriär med ett flertal
skolsteg och byte av befattningar, vilket ledde till
att många officerare blev kvar under en
förhållandevis kort tid i förbandsverksamheten.
Tvåbefälssystemet bestående av officerare och
specialistofficerare, är av stor betydelse för att
öka effektiviteten i personalförsörjningen och att
höja kvaliteten i krigsförbanden. Med införandet
av specialistofficerare skapas ett system där en
individ kan verka och utveckla djup
fackkompetens inom ett verksamhetsområde
under lång tid.
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Personalkategorier
I det nya personalförsörjningssystemet har flera nya personalkategorier införts. I denna bilaga
används följande begrepp.
Begrepp
Kontinuerlig tjänstgöring

Tidvis tjänstgöring

Yrkesofficer (YO)
Reservofficer (RO)
Officer (Off)
Specialistofficer (SO)
Kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldat och sjöman
(GSS/K)
Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldat och sjöman
(GSS/T)
Specialist
Civil personal

Förklaring
Tjänstgöring av tillsvidareanställd eller visstidsanställd militär tjänsteman som
har sitt huvudsakliga värv i Försvarsmakten på heltid. Bl.a. har yrkesofficerare
och tidsbegränsat anställda gruppbefäl, soldater och sjömän denna
tjänstgöringsform.
Tjänstgöring av militär tjänsteman som har tillsvidareanställning eller
tidsbegränsad anställning och som har sitt huvudsakliga värv utanför
Försvarsmakten, men som periodvis tjänstgör heltid i Försvarsmakten. Bl.a.
har reservofficerare och tidsbegränsat anställda gruppbefäl, soldater och
sjömän denna tjänstgöringsform.
Kontinuerligt tjänstgörande officer eller specialistofficer.
Tidvis tjänstgörande officer eller specialistofficer.
Militär tjänsteman med graden fänrik till amiral/general.
Militär tjänsteman med graden 1:e sergeant till regements/flottiljförvaltare.
Kontinuerligt tjänstgörande militär tjänsteman från graden menig till sergeant.
Tidvis tjänstgörande militär tjänsteman från graden menig till sergeant.
Civil tjänsteman som vid tjänstgöring i insatsorganisationen konstitueras som
militär personal.
Civila tjänstemän som tjänstgör i Försvarsmakten.

Veteransoldatpolitiken

1.3

Underlag och propositioner

Den svenska veteransoldatpolitiken utgör en
viktig del av det förändrade personalförsörjningssystemet. Den utgår från en helhetssyn
som inkluderar rekrytering av personalen,
utbildning och förberedelser inför insatsen, stöd
och åtgärder under insatsen samt stöd,
uppföljning och eventuell rehabilitering efter
insatsen. En ny lag om Försvarsmaktens
personal vid internationella militära insatser har
ersatt lagen om utlandsstyrkan inom
Försvarsmakten. I den nya lagen förstärks och
framhålls vikten av omhändertagande och
stödåtgärder utan fast tidsbegränsning för
personal som deltar i internationella militära
insatser samtidigt som stöd även ska kunna ges
till deras anhöriga.

Försvarsberedningen
En i detta avseende enig försvarsberedningen
föreslog i rapporten Försvar i användning
(Ds2008:48)
principer
för
personalförsörjningen. Dessa principer omfattade bland
annat att insatsorganisationen bör bemannas
med frivillig personal, obligatorisk tjänstgöring i
insatser, nya kategorier av soldater och sjömän
och en betoning av tvåbefälssystemet.
Utredningar
Olika utredningar har utgjort underlag för att
utforma det nya personalförsörjningssystemet.
Veteransoldatutredningen har haft som
uppgift att ge förslag till en svensk
veteransoldatpolitik, dvs. ansvaret för personalen
före, under och efter internationella militära
insatser. Utredningen har redovisat sina förslag i
betänkandet En svensk veteranpolitik, del 1
7
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(SOU 2007:77) och i En svensk veteranpolitik,
del 2 (SOU 2008:91).
Utredningen om totalförsvarsplikten, med
uppdrag att bl.a. utforma förslag som möjliggör
frivillig rekrytering och utbildning, redovisade i
oktober 2008 ett antal principiella förslag i fråga
om framtidens frivilliga grundläggande militära
utbildning vilka har behandlats av regeringen i
prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar. Den
slutliga redovisningen lämnades i juni 2009 i
betänkandet Totalförsvarsplikt och frivillighet
(SOU 2009:63).
Utredningen om Försvarsmaktens framtida
personalförsörjning har haft i uppgift att skapa
förutsättningar för en säker bemanning av
insatser, ge möjligheter till tidsbegränsad
anställning samt ge förutsättningar för att
anställa och kontraktera soldater. Utredningen
har redovisat sina förslag i november 2010 i
betänkandet Personalförsörjningen i ett
reformerat försvar (SOU 2010:86).
Försvarsmaktens underlag
Regeringen beslutade den 6 november 2008
(nr 5) att Försvarsmakten senast den 30 januari
skulle lämnade underlag till den försvarspolitiska
inriktningspropositionen.
Försvarsmakten
lämnade underlaget den 30 januari 2009 (HKV
2009-01-30 skr. 23 383:51503). Av underlaget
framgick bl.a. att Försvarsmaktens planering
förutsatte att avveckling av personal kunde göras
för att säkerställa en effektiv kompetensstruktur
balanserat mot personalkostnaderna. Utan en
sådan avveckling bedömde myndigheten att
personalkostnaderna skulle öka väsentligt över
tiden. Vidare redovisade Försvarsmakten en
planering där det nya personalförsörjningssystemet fullt ut bedömdes kunna bemanna
insatsorganisationen med samtliga personalkategorier år 2019, vilket innebär cirka 28 000
militära befattningshavare i stående- och
kontraktsförband, ytterligare cirka 22 000
militära befattningshavare i Hemvärnet inklusive
de nationella skyddsstyrkorna samt därutöver
cirka 5 000 civila tjänstemän. Försvarsmaktens
totala organisationsvolym, inklusive tidvis
tjänstgörande, skulle då uppgå till cirka 55 000
personer.
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Propositioner
Regeringen har i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar (bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292) angivit förutsättningar samt givit
inriktningar för den reformerade personalförsörjningen. Syftet med den förändrade
personalförsörjningen var att införa ett flexibelt,
effektivt och tillgängligt personalförsörjningssystem som bättre svarade mot de behov
Försvarsmakten och dess verksamhet och ytterst
Sverige har i dag.
I prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa
frågor om Försvarsmaktens personal, (bet.
2009/10:FöU08, rskr. 2009/10:269) redovisade
regeringen sin syn på totalförsvarsplikten,
rekrytering och militär grundutbildning. Vidare
redovisade regeringen en samlad svensk
veteransoldatpolitik.
Med prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i
Försvarsmakten (bet. 2011/12:FöU5, rskr.
2011/12:216) föreslogs en ny lag om vissa
försvarsmaktsanställningar. De arbetstagare som
omfattas är gruppbefäl, soldater och sjömän. I
lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att
anställa dessa personalkategorier på längre
tidsbegränsade anställningar samt därmed
sammanhängande frågor. Utöver förslaget till ny
lag med tillhörande följdändring redovisar
regeringen sin bedömning inom olika närliggande områden, som rekrytering och information, anstånd med studier, Försvarsmakten som
arbetsgivare och civilt meritvärde.
Med dessa propositioner har regeringen givit
sin syn på försvarsreformen och behovet av en
förändrad personalförsörjning. Vidare skapades
förutsättningarna
för
reformeringen
av
personalförsörjningssystemet.

1.4

Utredning om fortsatt utveckling
av personalförsörjningssystemet

Riksdagen tillkännagav den 15 maj 2013 för
regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet dessförinnan hade anfört om en
utredning av Försvarsmaktens nya personalförsörjning i enlighet med de av riksdagen
fattade besluten (bet. 2012/13:FöU7, rskr.
2012/12:223). Mot bl.a. denna bakgrund avser
regeringen tillsätta en utredning som ska utreda
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den fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens
personalförsörjning och bl.a. lämna förslag som
säkerställer en bred rekryteringsbas och stärkt
folkförankring.

2 Soldatförsörjningen

Regeringen anser att rekryteringen till den
grundläggande militära utbildningen i stort har
följt Försvarsmaktens planering och uppvisat
goda resultat. Tillväxten avseende kontinuerligt
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
har överträffat planeringen. Samtidigt har
tillväxten avseende tidvis tjänstgörande personal
skett långsammare än Försvarsmakten ursprungligen planerat.
I den fortsatta reformeringen bör ytterligare
åtgärder för att stärka rekryteringen av tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
prioriteras. Vidare bör fortsatta åtgärder vidtas
för att säkerställa förutsättningarna för Försvarsmakten att över tiden behålla gruppbefäl,
soldater och sjömän.

2.1

Inriktning och författningsstöd

Allmänt
Regeringen redovisade i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar, att personalförsörjningen av
insatsförbanden ska moderniseras så att
frivillighet i stället för värnplikt utgör grund för
bemanningen av insatsorganisationen. Soldatförsörjningen ska ske med tidsbegränsat
anställda, kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän. Vidare anförde
regeringen att huvuddelen av soldaterna i

arméstridskrafterna bör vara tidvis tjänstgörande, medan huvuddelen av soldaterna i
marin- och flygstridskrafterna i stället bör vara
kontinuerligt tjänstgörande. Bemanningen bör
utgå från de krav som följer av att insatsorganisationen ska vara användbar i Försvarsmaktens samtliga uppgifter, såväl innanför som
utanför landets gränser. Såväl soldater som
officerare ska ha en skyldighet att delta i insats.
Personalomsättningen görs löpande, personalen
roterar in i och ut ur förbanden vid lämpliga
tidpunkter.
Regeringen redovisade vidare att förutsättningarna för en effektiv och rationell bemanning
av insatsorganisationen bör stärkas genom att
soldater och sjömän ska kunna anställas i längre
tidsbegränsade anställningar än vad lagen
(1982:80) om anställningsskydd (LAS) medger.
Rekrytering och förmågan att behålla soldater
och sjömän anställningstiden ut bör vidare vara
en central utgångspunkt för utformningen av
försvaret. Regeringens bedömningar vilade på
synen att det föreligger ett tydligt samband
mellan den säkerhets- och försvarspolitiska
handlingsfriheten
och
utformningen
av
Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Kvaliteten och tillgången på gruppbefäl, soldater
och sjömän är avgörande för Försvarsmaktens
förmåga att verka. För att skapa denna handlingsfrihet krävs att Försvarsmakten bemannas
med anställd personal och att möjligheten att
tidsbegränsat anställa soldater och sjömän stärks.
Ändringar i totalförsvarsplikten samt frivillig
rekrytering och utbildning
Regeringen tillsatte 2007 en kommitté
(Utredningen
om
totalförsvarsplikten,
Fö2008:01) med uppdrag att bl.a. utforma
förslag som möjliggjorde frivillig rekrytering och
utbildning av sådan personal som tidigare
tjänstgjorde enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt (dir. 2007:147). Kommittén
redovisade i oktober 2008 i SOU 2008:98 ett
antal principiella förslag i fråga om den frivilliga
grundläggande militära utbildningen Utredningen föreslog bl.a. att Försvarsmakten skulle
vara huvudman för rekryteringen av de soldater
och sjömän som tjänstgör på frivillig grund och
ansvara för bl.a. marknadsföring, urval samt
beslut om vilka tester som bör föregå
grundläggande militär utbildning. Vidare
9
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föreslog kommittén att Försvarsmakten under
en övergångsperiod skulle åläggas att från
Totalförsvarets pliktverk köpa sådana tester som
föregår urval, och att den konkurrensbegränsning som detta innebär skulle utvärderas efter en
övergångsfas. Totalförsvarets pliktverk föreslogs
även vara ansvarig myndighet för totalförsvarets
centrala personalredovisning.
Regeringen behandlade förslagen i den
försvarspolitiska
inriktningspropositionen
2008/09:140 Ett användbart försvar. Kommittén
redovisade sina slutliga förslag i juni 2009 (SOU
2009:63). Propositionen innehöll bl.a. förslag till
ändringar i lagen om totalförsvarsplikt m.m.
samt regeringens bedömningar avseende
utformningen av den framtida rekryteringen och
grundläggande utbildningen av militär personal.
Med anledning av propositionen beslutade
riksdagen den 19 maj 2010 om ändringar i lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt m.m. (bet.
2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).
De ändringar i lagen om totalförsvarsplikt
som trädde i kraft den 1 juli 2010 innebär att det
finns möjligheter att skriva in för värnplikt och
krigsplacera militär personal oavsett om
personalen utbildats i enlighet med lagen om
totalförsvarsplikt eller på frivillig grund. Denna
möjlighet är av stor betydelse för att säkerställa
förbandens tillgänglighet vid ett militärt hot mot
Sverige. Regeringen har beslutat att samtliga
förband i insatsorganisationen samt förbandsreserven vid varje givet tillfälle ska vara uppfyllda
av krigsplacerad personal. Utöver det ska
insatsorganisationen kompletteras med en
personalreserv som innehåller militär personal
som tidigare tjänstgjort inom Försvarsmakten.
Försvarsmakten, Totalförsvarets pliktverk och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
redovisade den 24 maj 2010 kompletterande
budgetunderlag för 2010 och 2011 med
utgångspunkt från de bedömningar regeringen
redovisade i propositionen 2008/09:140 Ett
användbart försvar. Den 1 juli 2010 redovisade
Försvarsmakten hur den nya frivilliga
utbildningen borde kvalitetssäkras. Regeringen
beslutade den 10 juni 2010 att ge
Försvarsmakten och Totalförsvarets pliktverk i
uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder med
anledning av de lagändringar riksdagen beslutat
om. Uppdraget innebar att Försvarsmakten från
och med 2010 skulle rekrytera till en cirka tre
månader lång frivillig grundläggande militär
utbildning samt genomföra denna. Med
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utgångspunkt från de bedömningar regeringen
redovisade i propositionen 2008/09:140 Ett
användbart försvar och myndighetens nya
uppdrag bytte Totalförsvarets pliktverk från och
med den 1 januari 2011 namn till Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet.
Avtal om längre tidsbegränsade anställningar
av gruppbefäl, soldater och sjömän
Försvarsmakten påbörjade 2010 anställning av
gruppbefäl, soldater och sjömän enligt de nya
principerna för personalförsörjningen. Vidare
införde
Försvarsmakten
ett
krav
på
internationell arbetsskyldighet för all personal i
myndigheten. Under 2010 slöt parterna på det
statliga avtalsområdet avtal som möjliggjorde för
Försvarsmakten att anställa kontinuerligt
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
tidsbegränsat sammantaget upp till tolv år.
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän kunde därför anställas med stöd av
kollektivavtal.
För
tidvis
tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän tecknades s.k.
interimsavtal mellan Försvarsmakten och den
enskilde i avvaktan på att författningsstöd för
anställning av tidvis tjänstgörande skulle komma
på plats. Interimsavtalen utgjorde ömsesidiga,
icke juridiskt bindande, avsiktsförklaringar
syftande till tidsbegränsade anställningar då det
arbetsrättsliga ramverket lagts fast.
Arbetsrättsligt ramverk
I propositionen 2011/12:115 Soldatanställningar
i Försvarsmakten redovisade regeringen en
samlad politik för Försvarsmaktens försörjning
med gruppbefäl, soldater och sjömän. Politiken
utgår från de tidigare propositionerna om den
nya försvarspolitiska inriktningen, prop.
2008/09:140 Ett användbart försvar och Modern
personalförsörjning för ett användbart försvar,
prop. 2009/10:160. De grunder som där lades
fast kompletterades genom prop. 2011/12:115
med ett arbetsrättsligt ramverk för Försvarsmaktens soldatförsörjning.
Regeringen tillsatte 2009 en kommitté
(Utredningen om Försvarsmaktens framtida
personalförsörjning Fö 2009:03) med uppdrag
att se över och föreslå de åtgärder som behövs
för att kunna anpassa Försvarsmaktens
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personalförsörjning till myndighetens nya
uppgifter och behov. Kommittén föreslog i
november 2010 (SOU 2010:86 Personalförsörjning i ett reformerat försvar) bl.a. att
Försvarsmakten skulle ges möjlighet att anställa
gruppbefäl, soldater och sjömän i längre
tidsbegränsade anställningar som inte ska övergå
i tillsvidareanställningar. Regeringen behandlade
förslaget i prop. 2011/12:115 Soldatanställningar
i Försvarsmakten. I propositionen föreslog
regeringen en ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar. I maj 2012 beslutade riksdagen att
anta regeringens lagförslag (bet. 2011/12:FöU5,
rskr. 2011/12:216). Den nya lagen – lagen
(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar
– trädde i kraft den 1 juli 2012.
I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att
anställa gruppbefäl, soldater och sjömän samt
därmed sammanhängande frågor. Gruppbefäl,
soldater och sjömän anställs på längre
tidsbegränsade anställningar. Anställningsavtal
ska träffas för kontinuerlig tjänstgöring eller för
tidvis tjänstgöring. Vid kontinuerlig tjänstgöring
sker tjänstgöringen hos Försvarsmakten under
hela anställningstiden, vid tidvis tjänstgöring
sker tjänstgöringen hos Försvarsmakten
periodvis under anställningstiden. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara sex till åtta år,
med möjlighet till en förlängning. Den totala
anställningstiden som gruppbefäl, soldat eller
sjöman får uppgå till högst sexton år, varav högst
tolv år som kontinuerligt tjänstgörande. Den
tidsbegränsade anställningen är uppsägningsbar
och inleds med en provanställning om högst sex
månader. Arbetstagaren ska ha rätt till ledighet
från annan arbetsgivare under provanställning
samt för periodvis tjänstgöring som tidvis
tjänstgörande. Den nya lagen innehåller vidare
den ytterligare arbetsrättsliga reglering som
anställningsformen kräver. Det ska vara möjligt
att genom kollektivavtal avvika från vissa av
lagens bestämmelser. Lagen (1982:80) om
anställningsskydd gäller för arbetstagarna med
de undantag som följer av den nya lagen. Genom
lagens ikraftträdande gavs Försvarsmakten
författningsstöd för att även anställa tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.
Under andra halvåret 2012 kunde därför
Försvarsmakten påbörja arbetet med att
omvandla de s.k. interimsavtalen för tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
till tidsbegränsade anställningar.

2.2

Rekrytering och grundläggande
militär utbildning

Allmänt
Sedan år 2011 genomför Försvarsmakten en ny
cirka tre månader lång frivillig grundläggande
militär utbildning (GMU) för militär personal.
Den grundläggande militära utbildningen
genomförs vid flera tillfällen varje år och på flera
verksamhetsorter i Försvarsmakten. Antagning
till utbildningen sker inför varje utbildningsstart.
Under utbildningen kan rekryten ansöka om ett
fortsatt engagemang inom Försvarsmakten,
fortsatt inriktning efter genomförd utbildning
beslutas i slutet av utbildningen. Utbildningsresultat, personlig utveckling, eventuell förändring i rekrytens intresse och Försvarsmaktens
behov påverkar den inriktning som ges vid
antagning. Den grundläggande militära utbildningen ger formell behörighet:
- till
tidsbegränsad
anställning
som
gruppbefäl, soldat eller sjöman,
- till avtalsskrivning i Hemvärnet med de
nationella skyddsstyrkorna,
- att antas till förberedande officerskurser
(FOK), samt
- att antas till förberedande Hemvärnskurser (FHvK)
Antalet sökande till GMU har varit stort och
deras testresultat har generellt varit goda. Av de
sökande har dock en relativt stor andel fallit bort
under rekryteringsprocessen.
Totalt antal antagna till GMU har uppfyllt
Försvarsmaktens behov, dock har det tidvis varit
svårigheter att fylla upp utbildning till vissa
befattningstyper och till hemvärn.
Av dem som, med godkänt resultat,
genomfört GMU med inriktning mot
kontinuerlig tjänstgöring har andel som sökt
anställning i Försvarsmakten varit som förväntat.
Däremot har färre än förväntat tecknat avtal med
hemvärnet efter godkänd GMU med inriktning
mot hemvärnet. Hittills är erfarenheterna av
rekrytering och GMU inriktad mot GSS/T för
begränsade för att dra slutsatser.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivs av
Försvarsmakten. Enligt studie genomförd av
FOI, vilken utförligare kommenteras i nedanstående avsnitt Behov att utveckla rekryteringsprocessen, bedrivs ett utvecklingsarbete
avseende rekryteringsprocessen av Försvarsmakten i samverkan med totalförsvarets
11
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rekryteringsmyndighet. Bland annat avses
nuvarande omgångsstyrda rekryterings- och
urvalsprocess ersättas med en kontinuerlig
process under första halvåret 2014. Ett annat
exempel är att Försvarsmakten under 2012
påbörjat åtgärder för att ytterligare anpassa
rekrytering och utbildning till hemvärnets
behov. Genomförda försök med GMU för
hemvärn under sommaren har gett ett mycket
bra resultat och rätt målgrupp har nåtts.
Det är regeringens uppfattning att det nya
systemet hittills i huvudsak fungerat som
förväntat, men att det ännu är för tidigt att dra
några definitiva slutsatser om systemets
robusthet. Det är därför rimligt att fortsatt
analysera vunna erfarenheter och överväga
behovet av och föreslå eventuella ytterligare
åtgärder för att säkerställa en bred
rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära
personal.
Sökande till grundläggande militär
utbildning
Regeringen bedömde i budgetpropositionen för
2010, prop. 2009/10:1 att reformeringen av
soldatförsörjningen i fråga om rekrytering och
grundutbildning skulle ta sin början den 1 juli
2010. Vidare bedömde regeringen i budgetpropositionen för 2011, prop. 2010/11:1 att den
nya grundläggande militära utbildningen på
frivillig grund skulle vara fullt utbyggd från och
med 2012, och att huvuddelen av den militära
personal som väljer att ta anställning i
Försvarsmakten eller tjänstgöra i hemvärnet med
de nationella skyddsstyrkorna från och med
samma år bör rekryteras från den nya
utbildningen. Den sista omgång värnpliktiga
som fullgjorde hela sin grundutbildning under
plikt avslutade sin tjänstgöring första halvåret
2010. En majoritet, cirka 85 procent, av de
värnpliktiga som var i tjänst den 30 juni 2010
valde att på frivillig grund fullfölja sin utbildning
andra halvåret 2010.
Under 2010 påbörjade Försvarsmakten
rekryteringen till den cirka tre månader långa
frivilliga grundläggande militära utbildningen
(GMU). 2011 genomförde Försvarsmakten den
första utbildningsomgången. 2011 ansökte
22 425 personer om att få genomföra
utbildningen, 2012 ansökte 19 486 personer och
under 2013 har 33 147 personer ansökt.
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Sammanlagt har det inkommit 75 058
ansökningar om att få genomföra grundläggande
militär utbildning 2011 till 2013.
Tabell 1. Antalet ansökningar till grundläggande militär
utbildning 2011-2013
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Källa: FOI rapport FOI-2013-58 (avrundade siffror)

Information om försvaret
I samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten har
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
producerat en trycksak som skickats till alla som
ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget.
Syftet är att öka kunskapen om hur man bäst
förbereder sig för en kris i samhället.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har
vidare genomfört fortbildningsdagar för lärare
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra myndigheter
och organisationer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller även
utbildningsmaterial för bl.a. lärare och elever i
grundskolan och på gymnasiet.
Sammanfattningsvis kommer en mycket stor
andel av de svenska ungdomarna idag i kontakt
med totalförsvaret genom det informationsmaterial som tagits fram av Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, och
genom besvarandet av beredskapsunderlaget.
Beredskapsunderlaget
Det nya personalförsörjningssystemet bygger på
frivillighet för alla personalkategorier, men med
en könsneutral totalförsvarsplikt i botten.
Skyldigheten att genomgå mönstring och
skyldigheten att fullgöra värnplikt och civilplikt
träder dock först i kraft efter att regeringen med

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 BILAGA 1

hänsyn till Sveriges försvarsberedskap har
beslutat om detta. Beredskapsunderlaget är det
webbaserade frågeformulär som fram till och
med 2010 benämndes lämplighetsundersökningen. Från och med 2011 ska både kvinnor
och män enligt lag lämna uppgifter i
beredskapsunderlaget i samband med sin 18årsdag. Uppgifterna rör bland annat deras hälsa,
skolgång och intressen. Om regeringen beslutar
att aktivera skyldigheten att mönstra och
tjänstgöra i försvaret ska Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
(TRM)
använda
uppgifterna för att bedöma vilka som är bäst
lämpade att genomföra en värnpliktsutbildning.
Efter två år gallras uppgifterna ur myndighetens
informationssystem.
Under de två år, 2011–2012, som
beredskapsunderlaget
har
använts
har
svarsfrekvensen varit hög. Under 2011 var
114 360 män och kvinnor födda 1993 skyldiga
att lämna uppgifter om personliga förhållanden i
beredskapsunderlaget, 96 procent av männen
och 94 procent av kvinnorna svarade. Under
2012 var 110 831 män och kvinnor födda 1994
skyldiga att lämna uppgifter. Svarsfrekvensen var
då 95 procent av männen och 92,5 procent av
kvinnorna. I snitt ger detta cirka 94,5 procents
svarsfrekvens.
Tabell 2. Antal lämplighetsprövade 2008-2010, resp. antal
besvarade beredskapsunderlag 2011-2012
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Källa: TRM årsredovisning 2010 samt FOI rapport FOI2013-58 (avrundade siffror).

Antalet
18-åringar
som
besvarat
beredskapsunderlaget har varit avsevärt större
under de två inledande åren 2011 och 2012 av
personalförsörjningsreformen än antalet som
besvarade lämplighetsundersökningen under
åren 2008–2010 då värnplikten fortfarande
tillämpades (se tabell 2).

Antagningsprövning
Antalet personer som antagningsprövas vid
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har
minskat jämfört med när det var plikt att inställa
sig (se tabell 3). Detta är naturligt då endast
personer som sökt till GMU och genomfört de
inledande stegen kallas till antagningsprövning.
Tabell 3. Antalet antagningsprövade med plikt 2008- 2010
resp. frivillighet 2011-2012
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Källa: TRM årsredovisning 2010 samt FOI rapport FOI2013-58 siffror för 2013 inte klara ännu men kommer
bedömt bli fler än 2012 (avrundade siffror).

De sökandes testresultat
Försvarshögskolan har genomfört två studier av
dem som söker till grundläggande militär
utbildning1. Studierna visar att de sökande
generellt har haft likvärdiga eller bättre värden på
de genomförda testerna jämfört med åren med
värnplikt. Kvalitén på de sökande är alltså snarare
bättre nu än då. Dessutom är cirka 20 procent av
de sökande kvinnor vilket är en stor ökning
jämfört med under åren med värnplikt.
Regeringens sammantagna bedömning är att
den frivilliga rekryteringen utifrån tillgängligt
underlag ser ut att vila på en bred bas, där de
sökande jämfört med värnplikten har bättre eller
likvärdig kvalitet och kommer från en varierande
bakgrund. I det tillgängliga materialet finns det
inget som tyder på att frivilligheten och/eller
könsneutraliteten i den nya rekryteringen skulle
ha lett till en försämrad möjlighet att nå

1 Jonsson, E., Lindgren R-M., & Larsson, G. 2011. Rekryteringsunderlaget

2011: Det första året med ett frivilligbaserat försvar. ILM Serie I:70.
Karlstad: Försvarshögskolan. Jonsson, E., & Carlstedt, B. (2012).
Rekryteringsunderlaget 2012: Det andra året med ett frivilligbaserat
försvar. Rapportserie I:79. Karlstad: Försvarshögskolan.
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kvalificerade sökande eller nå en bred andel av
befolkningen.
Behovet att utveckla rekryteringsprocessen
Regeringen bedömer att Försvarsmakten i
samverkan med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bör
fortsätta att
utveckla
rekryteringsprocessen utifrån vunna erfarenheter
för att undvika oavsiktligt bortfall i
urvalsprocessen.
I budgetpropositionen för 2013 redovisade
regeringen sin bedömning att rekryteringen till
samtliga personalkategorier i Försvarsmakten
generellt går bra (prop. 2012/13:1, utgiftsområde
6, sidan 28 f.). Försvarsmakten har nått och i
vissa fall överträffat sina uppsatta mål avseende
rekrytering. Av den redovisning som lämnats av
Försvarsmakten inom ramen för bl.a.
årsredovisningar och kvartalsrapporter framgår
att myndigheten – i samverkan med
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
–
kontinuerligt utvecklar rekryteringsprocessen av
militär personal utifrån vunna erfarenheter och
de resultat som uppnås. Enligt regeringen kan en
extern studie ytterligare bidra till utvecklingen av
detta arbete.
Regeringen beslutade den 16 januari 2013
(nr 1) att ge Totalförsvarets forskningsinstitut i
uppdrag att genomföra en studie av systemet för
rekrytering av militär personal på frivillig grund.
I uppdraget ingick att kartlägga och beskriva
införandet av systemet för rekrytering av militär
personal på frivillig grund, analysera systemet
utifrån tidigare forskning och myndigheternas
erfarenheter samt bedöma eventuella möjligheter
till vidareutveckling eller behov av fortsatt
utredning och analys. I uppdraget ingick vidare
att klarlägga vilka förutsättningar som påverkar
dem som anmäler ett intresse för tjänstgöring att
också genomföra grundläggande militär utbildning, och därmed vara aktuella för rekrytering
till Försvarsmakten. En bedömning skulle även
göras av de kommande årens behov av
utbildningsplatser, utgående från Försvarsmaktens planering i fråga om rekrytering av
militär personal. Som en utgångspunkt skulle en
översiktlig beskrivning göras av hur externa
faktorer som demografi och ekonomisk
konjunktur har påverkat och kan förväntas
påverka rekryteringen under de närmaste åren.
Tillgänglig information i form av erfarenhets14

studier eller liknande som genomförts avseende
andra jämförbara länder som infört rekrytering
av militär personal på frivillig grund skulle om
möjligt inhämtas.
Totalförsvarets forskningsinstitut redovisade
uppdraget den 10 juni 2013 i rapporten (FOI2013-58) Systemet för rekrytering av militär
personal på frivillig grund. I rapporten
konstaterar Totalförsvarets forskningsinstitut
bl.a. att antalet ansökningar till grundläggande
militär utbildning har ökat, under 2013 är
ökningen 50 procent jämfört med tidigare år.
Andelen kvinnor som söker visar också en
positiv utveckling, och har ökat från 13 procent
2011 till 20 procent 2013. Den grundläggande
militära utbildningen får överlag goda omdömen
av rekryterna. Rapporten visar dock även på
brister och utvecklingsområden i delar av
rekryteringsprocessen. Samtidigt konstaterar
Totalförsvarets forskningsinstitut att det pågår
vissa åtgärder och initiativ inom Försvarsmakten
för att komma tillrätta med bristerna. Under
2014 kommer till exempel urvalsprocessen att
förändras, bland annat för att undvika oavsiktligt
bortfall.
Totalförsvarets
forskningsinstitut
lämnar vidare förslag på områden inom urvalsprocessen som kan utvecklas, bl.a. forskning och
analys, träning under grundläggande militär
utbildning, och kravanalyser kopplade mot
Försvarsmaktens befattningar.

2.3

Tjänstgöring som gruppbefäl,
soldater och sjömän

Allmänt
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän har anställts i Försvarsmakten sedan
2010. Rekrytering, tillväxt och användning av
denna personalkategori har i huvudsak skett som
planerat. Försvarsmakten har nu ett par års
erfarenheter av kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän.
Införandet av tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän har påbörjats senare.
Tecknande av interimsavtal med tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
gick inledningsvis långsammare än planerat, men
tog fart under andra halvåret 2011 varpå
målsättningarna överträffades. Övergången till
nya anställningsformer för tidvis tjänstgörande
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som påbörjades andra halvåret 2012 har intill
2013-06-30 inte uppfyllt målsättningarna. Det är
ännu för tidigt att dra säkra slutsatser om tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.
Försvarsmakten började, för hemvärnets
behov teckna nya hemvärnsavtal för gruppbefäl
och soldater samt påbörjade införandet av ett
nytt övningssystem under 2010.
Avslutade anställningar
Försvarsmakten redovisar i årsredovisningen
2012 en högre personalomsättning av
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän, definierad som avbruten anställning
på egen begäran m.m., än vad myndigheten
utgått från i sina planeringsantaganden. Utfallet
blev 19 procent 2012 jämfört med planeringsantagandet 10 procent. Försvarsmaktens analys
visar att det finns ett tydligt samband mellan
avgångarna
och
flerårig
anställning
i
myndigheten bl.a. i Nordic Battle Group 2008
samt deltagande i flera internationella militära
insatser i Afghanistan och Kosovo. Vidare visar
analysen att avgångarna för de anställda
gruppbefälen, soldaterna och sjömännen som
anställts efter genomförd grundläggande militär
utbildning (GMU) i stort motsvarar
myndighetens
planeringsantaganden,
dvs.
uppgår till cirka 10 procent. Försvarsmakten
bedömer mot denna bakgrund att avgångarna
succesivt kommer att minska i takt med att
andelen gruppbefäl, soldater och sjömän med
GMU-bakgrund ökar. Under 2012 ökade
andelen från cirka 17 procent till cirka 27
procent. Andelen väntas stiga ytterligare under
2013 till cirka 40 procent. Myndighetens analys
visar vidare att det finns ett positivt, men för
närvarande inte tillräckligt, återflöde i denna
personalkategori. Bland annat har cirka 40 av de
cirka 350 som lämnat sina anställningar som
kontinuerligt tjänstgörande valt att bli tidvis
tjänstgörande.
Andelen tidvis tjänstgörande
Regeringen menar att de tidvis tjänstgörande
gruppbefälens, soldaternas och sjömännens
sysselsättning utanför Försvarsmakten bidrar
med viktiga kunskaper till Försvarsmakten.
Samtidigt bidrar deras militära kunskaper till

övriga samhället. En högre andel tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
möjliggör dessutom för Försvarsmakten att
minska personalkostnaderna.
Regeringen redovisade i prop. 2008/09:140
Ett användbart försvar, att soldatförsörjningen
ska
ske
med
tidsbegränsat
anställda,
kontinuerligt
eller
tidvis
tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän. Vidare anförde
regeringen att en mindre andel av soldaterna i
arméstridskrafterna, inklusive lednings- och
logistikförbanden, bör utgöras av kontinuerligt
tjänstgörande soldater vars andel inte bör
överstiga cirka 25 procent. Andelen bör dock
vara tillräckligt stor för att kunna uppfylla de
krav som ställs på kompetens, samövning och
tillgång till förband i hög insatsberedskap.
Regeringen avser att följa upp hur dessa krav
uppfylls och att fördelningen mellan
kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal i
arméstridskrafterna är ändamålsenlig. Regeringen poängterade vidare vikten av att en
övervägande del av soldaterna i arméstridskrafterna är tidvis tjänstgörande och att
regeringen avsåg att återkomma till riksdagen
med en redovisning rörande denna fråga 2012.
Försvarsmakten har redovisat att myndigheten för närvarande, för att uppfylla de krav
som ställs på kompetens, samövning och tillgång
till förband i hög insatsberedskap, planerar för
att cirka 35 procent av soldaterna i arméstridskrafterna ska vara kontinuerligt tjänstgörande.
Försvarsmakten har vidare redovisat att en
minskning av andelen kontinuerligt tjänstgörande soldater, till högst cirka 25 procent, med
nuvarande belastning på soldaterna skulle ge
konsekvenser för myndighetens möjligheter att
lösa sina uppgifter. Försvarsmakten har bl.a.
redovisat att myndigheten inte skulle klara målet
att över tiden hålla cirka 2 000 personer ur
insatsorganisationen insatta, nationellt och
internationellt. Vidare har Försvarsmakten
redovisat att myndigheten även skulle få
svårigheter att klara övriga uppgifter som
myndigheten måste utföra. Sammantaget har
Försvarsmakten redovisat att en andel om högst
cirka 25 procent kontinuerligt tjänstgörande
soldater skulle minska möjligheten för
krigsförbanden att samöva och nå uppsatta
målsättningar.
I budgetpropositionen för 2013, prop.
2012/13:1 lämnade regeringen sin bedömning till
riksdagen, i vilken regeringen återigen
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poängterade vikten av att en övervägande del av
soldaterna i arméstridskrafterna är tidvis
tjänstgörande. Regeringen bedömde vidare att
andelen kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän inte bör vara högre än vad
som är nödvändigt med hänsyn till Försvarsmaktens uppgifter. Vidare att Försvarsmakten
under 2013 bör fortsätta att genomföra
effektiviseringar och rationaliseringar i sättet att
lösa Försvarsmaktens uppgifter, exempelvis
skydd och bevakning, i syfte att minska
belastningen på de kontinuerligt tjänstgörande
soldaterna och därmed möjliggöra en minskad
andel
av
dessa.
Effektiviseringar
och
rationaliseringar i sättet att lösa Försvarsmaktens
uppgifter kan även möjliggöra högre
tillgänglighet för Försvarsmaktens operativa
uppgifter och utbildning/övning för detta.
Regeringen angav vidare att nivåerna för
kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater
behöver anpassas allt eftersom erfarenheter dras
från det nya personalförsörjningssystemet och
effektiviseringar och rationaliseringar görs. Det
är regeringens uppfattning att det ännu är för
tidigt att dra definitiva slutsatser om den
lämpliga och möjliga nivån för andelen tidvis
respektive kontinuerligt tjänstgörande soldater
inom arméstridskrafterna.
Regeringen anförde vidare att Försvarsmakten
tidigare planerat för närmare 40 procent
kontinuerligt
tjänstgörande
soldater
i
arméstridskrafterna varefter andelen succesivt
minskats till cirka 35 procent. Regeringen
noterade att Försvarsmaktens arbete med
effektiviseringar och rationaliseringar därmed
hade gett visst resultat, men bedömde samtidigt
att arbetet behövde fortsätta.
Försvarsmakten redovisade, på uppdrag av
regeringen, i budgetunderlaget för 2014 hur
myndigheten arbetar för att se över fördelningen
mellan tidvis och kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmakten redovisade bland annat att ett nytt
koncept för insatsberedda skyddsstyrkor och
transportskyddsstyrkor bedöms medge att
antalet individer avdelade för skydd och
bevakning minskar vid en normal hotbild.
Regeringens beslut den 14 mars 2013 (nr 5),
Uppdrag till Försvarsmakten om personalförsörjning innebär att Försvarsmakten fått
ytterligare styrning att öka andelen tidvis
tjänstgörande personal, d.v.s. såväl reservofficerare som tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
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soldater och sjömän. Försvarsmakten ska bl.a.
grunda sina planeringsmål på förutsättningen att
andelen tidvis tjänstgörande personal ska öka
och andelen kontinuerligt tjänstgörande ska
minska. Försvarsmakten redovisade den 26
augusti 2013 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) myndighetens planering för att
genomföra dessa åtgärder. Resultatet av arbetet
kommer att redovisas i myndighetens
budgetunderlag från och med budgetunderlaget
för 2015 till och med budgetunderlaget för 2018.
Regeringen avser fortsätta följa upp hur
arbetet fortskrider och att fördelningen mellan
kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal
inom alla personalkategorier blir ändamålsenlig
med hänsyn till Försvarsmaktens uppgifter och
hålla riksdagen informerad om utvecklingen.
Utvecklingen från 2009 avseende
gruppbefäl, soldater och sjömän
I
diagrammen
nedan
redovisas
hur
Försvarsmaktens personalvolymer för de olika
gruppbefäls-, soldat- och sjömanskategorierna
har utvecklats över tiden. Den faktiska
utvecklingen som myndigheten redovisat som
utfall i årsredovisningen samt halvårsredovisning
för år 2013, är i diagrammen redovisat som
”aktuellt läge”. Försvarsmaktens bedömning av
personalbehov
då
systemet
är
fullt
implementerat har förändrats mellan olika
underlag – detta redovisas som ”målbild. Av
diagrammen framgår även Försvarsmaktens
planering för hur personalvolymerna bör
utvecklas hämtat ur myndighetens årliga
budgetunderlag redovisat som ”planerat läge”.
Observera att Försvarsmakten i vissa fall har
förändrat sin planering mellan budgetunderlag.
BU14, samt i vissa fall extrapolering av detta
underlag används för perioden efter 2014.
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän (GSS/K) har under 2011 och 2012
kunnat rekryteras i något snabbare takt än vad
som ursprungligen planerades. Försvarsmaktens
bedömning innebär att även tillväxten framöver i
huvudsak kan ske som planerat.
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Tabell 4. Tillväxten av GSS/K relativt Försvarsmaktens
planering och målbild 2019

Målbild 2019

Planerad tillväxt

Aktuellt läge
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Tabell 5. Tillväxten av GSS/T relativt Försvarsmaktens
planering och målbild 2019
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individens behov. Vidare har ett stort antal av de
tidigare värnpliktiga som tecknat interimsavtal
visast sig inte uppfylla Försvarsmaktens krav i
aktuella befattningar då de testats för anställning.
Försvarsmakten avser utnyttja det intresse
som finns, genom att erbjuda de individer som
inte uppfyller aktuell kravprofil för en GSS/Tanställning andra möjligheter, t.ex. inom
Hemvärnet. Efter dessa åtgärder bedömer
Försvarsmakten möjligheterna till fortsatt
rekrytering från denna grupp, och från andra
tidigare värnpliktiga, som i stort sett uttömda,
vilket ökar vikten av en fungerande rekrytering
från den grundläggande militära utbildningen
(GMU).
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Målbild 2019

Planerad tillväxt

Aktuellt läge

Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och
sjömän
Under 2010 skedde ingen rekrytering av tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
(GSS/T). Under främst andra halvan av år 2011
vidtog Försvarsmakten särskilda åtgärder för att
öka andelen s.k. interimsavtal med personer med
intresse för tidvis tjänstgöring. Interimsavtalen
tecknades i avvaktan på författningsmässiga
förutsättningar för anställning. Sådana förutsättningar skapades genom att den nya lagen
(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar
trädde i kraft 2012. Under andra halvåret 2012
började Försvarsmakten med stöd av den nya
lagen rekrytera tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän för anställning med stöd av
den nya lagen. Sammantaget kan konstateras att
Försvarsmaktens arbete med interimsavtal och
rekrytering under 2010-2013 inte har lett till de
resultat som förväntats utifrån Försvarsmaktens
tidigare planer och underlag. De cirka 1 600
personer som hade rekryterats vid utgången av
2012 kan jämföras med målsättningen om cirka 2
500 personer.
Försvarsmakten anger flera skäl till
underskridandet. Myndigheten anger bl.a.
svårigheten att på kort tid kommunicera det nya
regelverket till individer och berörda arbetsgivare
samt att myndigheten avsevärt underskattat
tiden för anställningsprocessen och flexibiliteten
i denna vad gäller att erbjuda testtillfällen efter
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Den höga siffran för aktuellt läge år 2011
avser personal med s.k. interimsavtal, medan
motsvarande för 2012 och 2013 avser anställning
med stöd av den nya lagen.
Personal inom hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna
Uppfyllnaden av hemvärn med nationella
skyddsstyrkor ligger något före plan, då något
större andel än förväntat av tidigare
hemvärnspersonal tecknat nya avtal med
Försvarsmakten. Försvarsmakten har dock
anmält osäkerhet om nivåerna kan upprätthållas
framöver.
Försvarsmaktens planering innebär att
hemvärnet med nationella skyddsstyrkor avses
bemannas med dels personal som rekryterats
17
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med hemvärnsavtal för gruppbefäl och soldater
(benämnt HAGS), dels personal som rekryterats
med hjälp av de frivilliga försvarsorganisationerna, samt dels cirka 300
reservofficerare. I Försvarsmaktens årsredovisningar och budgetunderlag från senare år har
dessa grupper redovisats på delvis olika sätt. Hur
hemvärn med nationella skyddsstyrkor årsvis ska
utvecklas till att omfatta 22 000 personer samt
behov av personal rekryterad med hjälp av de
frivilliga försvarsorganisationerna redovisades
först i Försvarsmaktens budgetunderlag för
2014.
I hemvärnets organisation före den nya
politiska inriktningen uppfyllde endast en
mindre del av antalet hemvärnsmän kontraktens
krav i fråga om tjänstgöring. Tidigare avtal har
sedan 2011 omvandlats till nya hemvärnsavtal
med tydligare och ökade krav på tjänstgöring.
Denna faktor kan i huvudsak förklara
minskningen i personalvolym i hemvärnet åren
2009-2011. Regeringen bedömer att hemvärn
med nationella skyddsstyrkor i stort utvecklas i
enlighet med Försvarsmaktens planering. Enligt
myndigheten kvarstår dock en viss osäkerhet i
fråga om möjligheterna att upprätthålla personalvolymen, särskilt i fråga om direktrekrytering till
hemvärnet
från
grundläggande
militär
utbildning. Vidare är det av stor betydelse vilken
avtalsuppfyllnad som kommer att nås framöver.
Regeringen fortsätter följa resultaten i fråga
om hemvärnets rekrytering, i syfte att kunna ta
ställning till behov av eventuella åtgärder.

2.4

Försvarsmakten som
arbetsgivare, sociala villkor,
arbetsgivarrelationer m.m.

Regeringen anförde i propositionen Ett
användbart
försvar
bl.a.
följande
om
Försvarsmakten som arbetsgivare m.m. (prop.
2008/09:140 s. 72 ff.). Regeringens krav på
insatsorganisationen
och
Försvarsmaktens
långsiktiga
verksamhet
förutsätter
ett
kontinuerligt inflöde av kvinnor och män som
vill arbeta och verka i myndigheten. Därför
måste rekryteringskraften, dvs. förmågan att i
konkurrens med andra arbetsgivare attrahera och
behålla personal, ställas i förgrunden när det nya
personalförsörjningssystemet utformas. För att
stärka personalförsörjningen av Försvarsmakten
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måste ansträngningar göras för att både män och
kvinnor ska utgöra en självklar bas vid
rekrytering av personal. Förmågan att rekrytera
och behålla soldater och sjömän anställningstiden ut bör vara en central utgångspunkt för
utformningen av det framtida försvaret.
Regeringen ser Försvarsmaktens möjlighet att
erbjuda kvalificerad övningsverksamhet som en
central del i denna förmåga.
I prop. 2011/12:115 våren 2012 redovisade
regeringen – förutom förslag till en ny lag om
vissa försvarsmaktsanställningar – sin bedömning i en rad närliggande frågor med koppling till
soldatanställningar inom Försvarsmakten. I juni
2012 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten att
redovisa sina överväganden och åtgärder med
anledning
av
dessa
bedömningar
(Fö2012/1213/MFI, nr 5).
I mars 2013 redovisade Försvarsmakten
uppdraget, som gällde rekrytering och
information, vissa arbetsgivarfrågor samt civilt
meritvärde.
Regeringen konstaterar att Försvarsmakten
redan genomfört eller planerar att genomföra de
åtgärder regeringen redovisade i propositionen.
Det gäller bl.a. följande:
- att tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap utarbeta
material om försvaret och krisberedskapen
för skolundervisningen,
- att utarbeta former för en kontinuerlig
dialog med den nya personalkategorin
gruppbefäl, soldater och sjömän,
- att inrätta en särskild funktion vid
Högkvarteret för arbetsgivarrelationer,
- att inrätta s.k. försvarsmaktsråd på flera
orter över hela landet,
- att
inrätta
en
funktion
för
meritbedömning och certifiering,
- att utveckla det civila meritvärdet, och
- att möjliggöra för lämpliga gruppbefäl,
soldater och sjömän att utbilda sig till
specialistofficer.
I fråga om att inrätta en grupp med
avtalsparterna om sociala villkor för gruppbefäl,
soldater och sjömän menar myndigheten att
detta i första hand bör hanteras inom ramen för
det
befintliga
samverkansavtalet
mellan
Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna. Härutöver redovisar Försvarsmakten att
Högskoleverket beslutat föreskrifter om
studieuppehåll, anstånd m.m. för kategorin
gruppbefäl, soldater och sjömän.
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I årsredovisningen för 2012 redovisar
Försvarsmakten bedömningen att det är
nödvändigt att kontinuerligt tjänstgörande
soldater och sjömän får stöd med boendet för att
skapa förutsättningar för att kunna genomföra
det nya personalförsörjningssystemet är. Det
gäller både som tillfälligt boende på logement
och därefter på vissa orter får stöd med s.k.
övergångsboende. Tanken med övergångsboende är att den enskilde så snart som möjligt
ska hitta en egen bostad på bostadsmarknaden.
På flera garnisonsorter – inte minst i
storstadsområdena – finns utmaningar i fråga om
soldaternas
bostadssituation.
Regeringen
konstaterar att Försvarsmakten, liksom andra
arbetsgivare, i princip saknar en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för sina anställda.
Samtidigt utgör tillgången på lämpliga bostäder
en betydelsefull faktor i när det gäller att
rekrytera och behålla tidsbegränsat anställda
soldater inom försvaret, och därigenom för att
säkerställa
försvarsreformen.
I
prop.
2011/12:115 underströk regeringen att det
militära försvaret rör hela samhället och alla
invånare. Personalförsörjningssystemet blir
därför en fråga för hela samhället och berör
således även andra delar av samhället än
försvaret. För att säkerställa tillgången till
bostäder för tidsbegränsat anställda soldater
krävs åtgärder från och samverkan mellan flera
olika aktörer på både lokal och regional nivå, till
exempel kommuner, allmännyttiga bostadsbolag
eller bostadsstiftelser.

3 Officersförsörjningen

Regeringen anser att den omstrukturering av
officerskåren som Försvarsmakten genomfört
2010-2013 har inneburit betydelsefulla steg för

att anpassa myndighetens personalförsörjning
och personalstruktur till de krav som följer av
den försvarspolitiska inriktningen.
Försvarsmaktens
kompetensförsörjning
avseende officerare, specialistofficerare och
reservofficerare bör ytterligare utvecklas och
anpassas för att kompetensförsörjningen bättre
ska svara mot dagens och framtidens krav på
Försvarsmaktens verksamhet.

3.1

Införande av ett nytt
befälssystem

Det är ett myndighetsansvar att inom ramen för
den
arbetsgivarpolitiska
delegeringen
kontinuerligt anpassa antalet anställda till
verksamhetens behov, att främst lägga
insatsorganisationens behov till grund för
personalförsörjningen och att vidta de åtgärder
som är möjliga för att förbättra personalstrukturen.
Regeringen anförde i propositionen Ett
användbart försvar bl.a. följande om officersförsörjningen m.m. (prop. 2008/09:140 s. 81).
Den nyss inledda övergången till ett
tvåbefälssystem, bestående av officerare och
specialistofficerare, är av stor betydelse för att
öka effektiviteten i personalförsörjningen av
officerare. Med införandet av specialistofficerare
skapas ett system där en individ kan verka och
utveckla djup fackkompetens inom ett
verksamhetsområde under lång tid. Vidare
anförde regeringen att det är av vikt för att
åstadkomma en kostnadseffektiv personalstruktur att väga balansen mellan antalet
officerare, specialistofficerare, civila och soldater.
När reformarbetet är genomfört bör flertalet
officerare vara specialistofficerare.
Utvecklingen från 2009 avseende officerare
I diagrammen nedan redovisas hur Försvarsmaktens personalvolymer för de olika
officerskategorierna har utvecklats över tiden.
Den faktiska utvecklingen som myndigheten
redovisat som utfall i årsredovisningen samt
halvårsredovisning för år 2013, är i diagrammen
redovisat som ”aktuellt läge”. Försvarsmaktens
bedömning av personalbehov då systemet är fullt
implementerat har förändrats mellan olika
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underlag – detta redovisas som ”målbild. Av
diagrammen framgår även Försvarsmaktens
planering för hur personalvolymerna bör
utvecklas hämtat ur myndighetens årliga
budgetunderlag redovisat som ”planerat läge”.
Observera att Försvarsmakten i vissa fall har
förändrat sin planering mellan budgetunderlag.
BU14, samt i vissa fall extrapolering av detta
underlag används för perioden efter 2014.
Den 1 januari 2013 intog Försvarsmakten sin
nya organisation med dess insatsorganisation
och basorganisation. Efter genomförda åtgärder
har både bas- och insatsorganisationen kunnat
bemannas med personal med erforderlig
kompetens utifrån en i förväg definierad
kravprofil för varje befattning. Försvarsmakten
anger att problem dock kvarstår då
Försvarsmakten dels inte till fullo är uppfylld
volymmässigt, dels att kompetensbrister
föreligger inom vissa områden.
Den yttre ramen för bemanningsarbetet var
kraven på insatsorganisationens tillgänglighet.
Organisationsbeslutet föregicks av en analys av
de kompetenskrav som ställs i olika typer av
befattningar. Den absoluta majoriteten av
Försvarsmaktens anställda har erbjudits och
tackat ja till en fortsatt anställning. Cirka 3 500
officerare har placerats på specialistofficersbefattningar. Cirka 350 officerare med högst fyra
år kvar till ordinarie pensionsavgång har beviljats
pensionsersättning med stöd av Trygghetsavtalet
(TA).
Yrkesofficerare
I diagrammet nedan visas det totala antalet
yrkesofficerare. Yrkesofficerare består av dels
kategorin kontinuerligt tjänstgörande officerare
(”officerare”) och dels kategorin kontinuerligt
tjänstgörande specialistofficerare (”specialistofficerare”). Den totala volymen yrkesofficerare
är betydelsefull, bland annat eftersom officerare
under en övergångsperiod kan bemanna
befattningar
för
specialistofficerare
och
officerare kan vidareutvecklas till att bli
specialistofficerare.
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Tabell 6. Antalet yrkesofficerare relativt Försvarsmaktens
planering och målbild 2019

Målbild 2019

Planerat läge

Aktuellt läge
10000
9500
9000
8500
8000
7500
091011121314151617181920212223

Försvarsmakten har under åren 2010-2011
haft
större
volym
yrkesofficerare
än
myndigheten hade planerat för. I samband med
den omstrukturering av personalen som
genomfördes under 2012 har cirka (se ovan) 350
officerare beviljats pensionsersättning. Därmed
förväntas volymen yrkesofficerare under 2013
närma sig den av Försvarsmakten planerade
nivån.
Såväl ”Målbild 2019” som ”Planerat läge” har
förändrats
mellan
Försvarsmaktens
budgetunderlag. Målbilden har efterhand ökat
och tidpunkten då totalvolymen yrkesofficerare
planeras minska har efterhand skjutits framåt.
Även fördelningen mellan officerare och
specialistofficerare har varierat i myndighetens
budgetunderlag. Sammantaget är trenden i
perioden 2009-2013 att Försvarsmaktens målbild
avseende
det
långsiktiga
behovet
av
yrkesofficerare har ökat, samtidigt som
avvecklingen av yrkesofficerare inte följt den
planering som utgjorde myndighetens underlag
för
den
försvarspolitiska
inriktningspropositionen.
Officerare
I diagrammet nedan visas antalet kontinuerligt
tjänstgörande officerare (”officerare”). Från år
2011 är en del officerare placerade på
befattningar för specialistofficerare varför det
särskilt markerats i diagrammet antalet officerare
som också har en placering på en
officersbefattning.
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Tabell 7. Antalet officerare relativt Försvarsmaktens
planering och målbild 2019

Tabell 8. Antalet specialistofficerare relativt
Försvarsmaktens planering och målbild 2019

Målbild 2019

Målbild 2019

Planerat läge

Planerat läge

Aktuellt läge

Aktuellt läge

Varav placerade på officersbefattningar

Varav grundutbildade
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Under åren 2011–2012 har cirka 3 350
officerare placerats på befattningar avsedda för
kontinuerligt tjänstgörande specialistofficerare.
Denna åtgärd har vidtagits av Försvarsmakten i
syfte att komma till rätta med såväl överskott av
utbildade officerare som brist på utbildade
specialistofficerare.
I förhållande till Försvarsmaktens senast
inlämnade planering för 2013 (budgetunderlaget
för 2013), överstiger tillgången av officerare
myndighetens behov med cirka 1 100, även efter
att placeringar av officerare på specialistofficersbefattningar har genomförts. Vidare har
Försvarsmakten succesivt förändrat sin planering
under perioden 2009-2013 så att det långsiktiga
målet för antalet officerare i budgetunderlaget
för 2014 har ökat med cirka 800 personer.
Specialistofficerare
I diagrammet nedan visas antalet kontinuerligt
tjänstgörande specialistofficerare. Från år 2011
även de officerare som är placerade på
befattningar för specialistofficerare.

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Den stora ökningen från år 2011 förklaras i
huvudsak av att ett stort antal officerare placerats
på befattningar för kontinuerligt tjänstgörande
specialistofficerare Detta har gjorts i syfte att
komma till rätta med såväl överskott av
officerare som brist på specialistofficerare. Det
bör dock noteras att långt ifrån alla officerare
som
placerats
på
befattningar
som
specialistofficerare även bytt personalkategori till
specialistofficerare. Att många officerare i
nuläget och under flera år framöver kommer att
bemanna specialistofficersbefattningar innebär
att ytterligare åtgärder krävs för att anpassa
personal- och kompetensstrukturen.
I förhållande till Försvarsmaktens senast
inlämnade planering för 2013 (budgetunderlaget
för
2013),
understiger
tillgången
av
specialistofficerare myndighetens behov med
cirka 1 200, även efter att placeringar av
officerare på specialistofficersbefattningar har
genomförts. Vidare har Försvarsmakten
succesivt förändrat sin planering under perioden
2009–2013 så att det långsiktiga målet för antalet
specialistofficerare i budgetunderlaget för 2014
har minskat med cirka 100 personer.
Reservofficerare
Kategorin reservofficerare inkluderar såväl tidvis
tjänstgörande officerare som tidvis tjänstgörande
specialistofficerare.
I diagrammet nedan visas den totala volymen
reservofficerare
enligt
Försvarsmaktens
årsredovisningar och budgetunderlag. Med
”planerat läge” avses dock från och med år 2013
21
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det antal reservofficerare Försvarsmakten
bedömer kommer ha en ändamålsenlig
kompetens i förhållande till behovet.
Försvarsmaktens redovisningar har på denna
punkt utvecklats i budgetunderlagen, varför
direkta jämförelser över tiden försvåras.
Tabell 9. Antalet reservofficerare relativt Försvarsmaktens
planering och målbild 2019

Målbild 2019

Planerat läge

Aktuellt läge
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Enligt Försvarsmakten bedömdes 2012 att
cirka 1 500 av reservofficerarna har en
kompetens i linje med Försvarsmaktens behov.
Trots en stor totalvolym finns därmed brister i
förhållande till behoven.
Försvarsmakten har under perioden förändrat
sin planering så att det långsiktiga målet för
antalet reservofficerare i budgetunderlaget för
2014 har minskat med cirka 500 personer.
Regeringens beslut den 14 mars 2013 (nr 5),
Uppdrag till Försvarsmakten om personalförsörjning innebär dock att Försvarsmakten fått
ytterligare styrning att öka andelen tidvis
tjänstgörande personal, d.v.s. att även öka
andelen reservofficerare.

3.2

Särskilt om reservofficerare

På motsvarande sätt som för gruppbefäl, soldater
och sjömän är tidvis tjänstgörande officerare och
specialistofficerare (reservofficerare) ett sätt att
minska personalkostnaderna samtidigt som
dessa tidvis tjänstgörande bidrar med viktiga
kunskaper från ordinarie sysselsättning som
Försvarsmakten annars inte fått ta del av.
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Regeringen bedömer att det är av vikt att
utbildning, rekrytering, övning och avveckling av
reservofficerare når en långsiktigt hållbar balans
så fort som möjligt. Försvarsmakten bör under
2014 redogöra för hur denna balans ska uppnås.
Regeringen bedömer vidare att Försvarsmakten i
samverkan med Försvarshögskolan omedelbart
bör vidta de åtgärder som krävs för att
grundläggande utbildning av reservofficerare
som tillgodoser Försvarsmaktens behov ska
kunna påbörjas.
Regeringen anförde i propositionen Ett
användbart
försvar
bl.a.
följande
om
reservofficerssystemet (prop. 2008/09:140 s. 82).
Reservofficerssystemet är en betydelsefull del i
personalförsörjningen av det framtida försvaret.
En viktig egenskap hos reservofficerssystemet är
att officerare finns tillgängliga utan att
Försvarsmakten behöver bära kostnaden för
personal
mellan
tjänstgöringstillfällena.
Reservofficerssystemet bedöms också ge en
möjlighet att knyta personer med önskvärd civil
kompetens till Försvarsmakten utan att de
behöver tjänstgöra kontinuerligt. Reservofficerssystemet bör anpassas till kraven på
insatsorganisationen och det bör vara möjligt att
använda reservofficerare i insatser såväl i Sverige
som utomlands på både officers- och
specialistofficersbefattningar. För att reservofficerssystemets möjligheter ska kunna
utnyttjas bör viss försiktighet iakttas vid
utformning av befattningsbeskrivningar och
andra krav så att de inte blir onödigt restriktiva.
Av den redovisning som lämnats av
Försvarsmakten inom ramen för bl.a. årsredovisningar framgår att myndigheten i begränsad
utsträckning har påbörjat grundläggande
reservofficersutbildning för specialistofficerare.
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4 Veteransoldater

Propositionen Modern personalförsörjning för
ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) var
det första steget i en samlad svensk
veteransoldatpolitik, och i ett vidare perspektiv,
en samlad svensk veteranpolitik. De förslag och
bedömningar som regeringen redovisade i
propositionen i allt väsentligt genomförts.
Ett andra steg är den utredning som
regeringen tillsatte 2011, vars bedömningar och
förslag kommer att vara underlag för beslut om
den vidare utvecklingen av veteranpolitiken.
Regeringens utgångspunkt för arbetet är att det
bör prövas om det veteranpolitiska arbetet ska
utvecklas vidare och vidgas.
Genomförd utredning
Genom riksdagens beslut våren 2010 (bet.
2009/10:FöU8, rskr.
2009/10:269) med
anledning av propositionen 2009/10:160 Modern
personalförsörjning för ett användbart försvar
har grunden för en samlad svensk veteransoldatpolitik lagts fast. Den 1 januari 2011 trädde
lagen (2010:449) respektive förordningen
(2010:651) om Försvarsmaktens personal vid
internationella militära insatser i kraft. Genom
den nya lagstiftningen har stödet till personalen
under och efter internationella militära insatser
stärkts, bl.a. genom att Försvarsmakten har ett
särskilt uppföljningsansvar för personal som
tjänstgjort i en sådan insats. Det innebär bl.a. att
myndigheten utan begränsning i tiden ska bistå
den enskilde med stödåtgärder. Vidare har stödet
till de anhöriga utvecklats.
I propositionen framhåller regeringen att det i
de flesta fall är riksdagen som på regeringens
förslag beslutar om svenskt deltagande i en
internationell militär insats. Riksdagen och
regeringen har därför det yttersta ansvaret för
den utsända personalen. Att utveckla stödet till
personalen vid internationella militära insatser
och deras anhöriga – veteransoldatpolitiken – är
en viktig del i den pågående reformeringen av det

militära försvaret. Regeringen betonar att
veteransoldatpolitiken ska utgå från en
helhetssyn som inkluderar rekrytering av
personalen, utbildning och förberedelser inför
insatsen, stöd och åtgärder under insatsen samt
stöd, uppföljning och eventuell rehabilitering
efter insatsen. Också stödet till de anhöriga till
den tjänstgörande personalen och veteransoldater, särskilt barnen, utgör en viktig del i
denna helhetssyn.
Regeringen framhåller vidare att samhället
som helhet – Försvarsmakten, andra myndigheter och institutioner, frivilligorganisationer,
den enskilde veteranen, anhöriga m.fl. – kan
medverka i en utvecklad veteransoldatpolitik.
Erfarenheterna från andra länder, t.ex. Danmark
och Norge, visar också att det kan finnas en
betydande utvecklingspotential i Sverige i detta
avseende. I propositionen aviserade regeringen
även en rad åtgärder på det veteransoldatpolitiska området. Det gällde bl.a. frågor om
insatsfrekvens, medicinskt omhändertagande,
nya medaljer och minnesmonument samt
inrättandet av en veteran-administrativ enhet
inom Försvarsmakten.
Regeringen uppdrog i juni 2010 åt
Försvarsmakten, Generalläkaren och Statens
försvarshistoriska museer att genomföra
veteransoldatpolitiken med utgångspunkt i prop.
2009/10:160 och riksdagens beslut.
I enlighet med den nya veteransoldatpolitiken
har bl.a.
• veterandagen där statens erkännande och
uppskattning gentemot alla veteraner
manifesteras instiftats,
• ett minnesmonument för alla veteraner
invigts.
• en ny försvarsmaktsmedalj – Försvarsmaktens medalj för sårade i strid –
instiftats,
• en veteranadministrativ enhet inrättats i
Försvarsmakten och
• anhörigstödet utvecklats.
Försvarsmakten har vidare beslutat om insatsoch tjänstgöringsfrekvenser, nya tidsmål för
medicinskt omhändertagande vid insatser samt
sett över hur myndigheten arbetar med
information i samband med insatserna.
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Pågående utredning
Regeringen beslutade den 8 december 2011
kommittédirektiv om en utvidgad frivillig
försvarsverksamhet som omfattar även stöd till
anhöriga och veteransoldater (dir. 2011:103).
Utredningen har antagit namnet Veteransoldatutredningen 2.0 (Fö 2011:03). Enligt
kommittédirektiven skulle en särskild utredare
föreslå hur den frivilliga försvarsverksamheten
kan utvidgas till att innefatta verksamhet för
anhöriga till den tjänstgörande personalen och
veteransoldater. Syftet är att ytterligare förbättra
stödet till anhöriga under internationella militära
insatser och till personal som tidigare tjänstgjort
i internationella militära insatser. Det kan ske
genom att förutsättningarna för organisationer
som ger sådant stöd förbättras. I direktiven
anförde regeringen vidare bland annat frågorna
om anhörigstöd m.m. har framstått som en
alltmer betydelsefull del under genomförandet
av veteranpolitiken.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen om
utvidgning av och förlängd tid för utredningens
uppdrag (dir. 2012:83). Utredaren fick i uppdrag
att även följa upp det pågående genomförandet
av den svenska veteransoldatpolitiken och
bedöma om den behöver utvecklas vidare.
Utredaren ska också bedöma om veteranperspektivet bör omfatta veteraner efter annan
internationell verksamhet än militär. Det gäller
bl.a. kustbevakningspersonal, personal vid
räddnings- och katastrofinsatser, polispersonal
och hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare ska
utredaren vidga det nationella perspektivet och
belysa frågor om samverkan mellan den utsändes
arbetsgivare, stat, kommun, landsting, den
ideella sektorn och andra aktörer.
I tilläggsdirektiven anförde regeringen bland
annat följande angående behovet av en ny
utredning. Den försvarspolitiska inriktningen
innebär en fortsatt hög ambition när det gäller
internationella militära åtaganden. Allt fler män
och kvinnor har deltagit i en internationell
militär insats. Detta innebär att fler och fler blir
veteransoldater. Det innebär också att allt fler
utsätts för de risker för den fysiska och psykiska
hälsan som en internationell militär insats
innefattar. Regeringen betonade i prop.
2009/10:160 att samhället som helhet –
Försvarsmakten, andra myndigheter och
institutioner, frivilligorganisationer, den enskilde
veteranen, anhöriga m.fl. – kan medverka i en
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utvecklad veteransoldatpolitik. Erfarenheterna
från genomförandet av veteransoldatpolitiken i
Sverige, liksom erfarenheter från andra stater,
t.ex. Danmark, visar att det kan finnas en
betydande utvecklingspotential i Sverige i detta
avseende. Den verksamhet som Försvarsmakten
genomför på statsmakternas uppdrag är en fråga
av nationell betydelse. Av utredningens direktiv
framgår att det bör prövas om veteransoldatarbetet ska utvecklas så att flera
samhällssektorer involveras i omhändertagandet.
Genomförandet hittills av veteransoldatpolitiken
har gett myndigheterna och andra berörda
värdefulla erfarenheter. Nya frågeställningar har
identifierats och man har pekat på ett behov av
att utveckla veteransoldatarbetet ytterligare.
Likaså har veteransoldatfrågornas betydelse
framhållits av veteransoldaterna själva och av
deras organisationer. Även inom ramen för det
nordiska
försvarssamarbetet
och
annat
internationellt försvarssamarbete har vikten av
veteransoldatpolitiken understrukits.
Utredningens förslag i den först nämnda
delen redovisades i början av 2013, genom
betänkandet Den svenska veteranpolitiken –
Statligt bidrag till frivilliga organisationer som
stödjer veteransoldater och anhöriga (SOU
2013:8). Utredningen föreslår sammanfattningsvis att den frivilliga försvarsverksamheten enligt
förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet ska innefatta sådan verksamhet till
stöd för en enskild som omfattas av lagen
(2010:449) om Försvarsmaktens personal vid
internationella militära insatser, bl.a. veteransoldater, och anhöriga till dessa. Härigenom
kommer sådan frivillig verksamhet som utgör
stöd enligt den angivna lagen att kunna få statligt
bidrag med stöd av frivilligförordningen. Statligt
bidrag ska kunna ges i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. Det angivna stödet bör enligt utredningen
ges till frivilliga organisationer med demokratisk
struktur som bedriver verksamhet som är
angelägen och betydelsefull utifrån målen för
totalförsvaret och den beslutade veteransoldatpolitiken. Förslagen i betänkandet bereds inom
Regeringskansliet.
Den andra delen av uppdraget ska redovisas
senast den 1 december 2013.
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Regeringens inriktning
Propositionen Modern personalförsörjning för
ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) var
det första steget i en samlad svensk
veteransoldatpolitik, och i ett vidare perspektiv,
en samlad svensk veteranpolitik. Enligt
regeringens bedömning har de förslag och
bedömningar som regeringen redovisade i
propositionen i allt väsentligt genomförts.
En del i ett andra steg är den utredningen
regeringen tillsatte 2012, vars bedömningar och
förslag kommer att vara underlag för beslut om
den vidare utvecklingen av veteranpolitiken.
Regeringens utgångspunkt för arbetet är att det
bör prövas om det veteranpolitiska arbetet ska
utvecklas vidare och vidgas. I detta andra steg
ingår som nämnts att behandla frivilligorganisationernas roll samt analysera frågan om
att vidga veteranbegreppet till annan
internationell verksamhet än Försvarsmakten
och internationella militära insatser.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
i
fråga
om
fortsatt
utveckling
av
veteranpolitiken.

5 Andelen kvinnor i
Försvarsmakten

Regeringen har återkommande uppdragit
Försvarsmakten att öka andelen kvinnor inom
myndigheten.
I
regleringsbreven
för
Försvarsmakten beskrivs målet explicit sedan
regleringsbrevet för 2009 och i det senaste
regleringsbrevet,
för
2013,
står
det:
”Försvarsmakten ska verka för att öka andelen
kvinnor på alla nivåer inom myndigheten i syfte
att åstadkomma en jämnare könsfördelning.”
Försvarsmakten har i varierande omfattning, i
årsredovisningar sedan 2009, redovisat myndighetens arbete på området. Arbetet beskrivs ofta i
generella ordalag utan en beskrivning av
konkreta åtgärder som ska leda till mätbara
resultat.
I regleringsbrevet för år 2013 har Försvarsmakten fått ett uppdrag att ta fram en plan för
hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå
de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska
innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål,
aktiviteter och budget och ska genomföras under
2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt
lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas
tillvara i myndighetens processer efter 2014.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet,
med
kopia
till
Utbildningsdepartementet)
senast
den
16 september 2013.
Införandet av det nya personalförsörjningssystemet baserat på frivillighet samt övergången
till ett tvåbefälssystem har medfört en succesiv
ökning av andelen kvinnor i de nya
personalkategorierna gruppbefäl, soldater och
sjömän samt specialistofficerare. Vad gäller
personalkategorierna officerare och reservofficerare har dock resultaten i stor utsträckning
uteblivit, se tabell nedan.
Tabell 10. Andelen kvinnor i procent
År

Officerare

Försvarsmaktens
personalförsörjning
är
beroende av förmågan att attrahera personal till
alla personalkategorier. Det är viktigt att
Försvarsmakten uppfattas som en attraktiv och
modern arbetsgivare öppen för alla oavsett kön
eller sexuell läggning.
Regeringen menar att Försvarsmakten bör
intensifiera arbetet för att öka andelen kvinnor
inom alla kategorier av militär personal.
Försvarsmakten bör särskilt prioritera att öka
andelen kvinnor bland officerare och chefer.

2008

2009

2010

2011

2012

4,7

4,8

4,9

4,8

4,9

Specialistofficerare

-

8,9

8,2

8,8

9,1

Reservofficerare

2

1,8

2

2,2

2,3

38,5

37,1

37,9

37,8

37,7

6,7

5,5

9

10,1

10,9

-

-

-

14

19

Civila
GSS
Nominerade
till GMU

Källa: Försvarsmaktens årsredovisning 2008-2012.
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Eftersom
de
flesta
chefer
inom
Försvarsmakten är officerare bör den gruppen
tillmätas särskild betydelse när det gäller att öka
andelen kvinnor. I gruppen officerare kan man
utläsa en liten förbättring mellan 2004–2012 (4,4
procent – 4,9 procent). Notera att specialistofficerare inte är med i tabellen nedan.
Specialistofficerare infördes från år 2009 i
Försvarsmaktens årsredovisning och i den
senaste redovisningen, från 2012, fanns det 1 116
specialistofficerare, varav 101 kvinnor.
Tabell 11. Andelen och antalet kvinnor bland officerare
Andel
(%)

Antal kvinnor
bland officerare

Totalt antal
officerare

2004

4,4

509

11 622

2005

4,4

498

11 260

2006

4,5

450

10 074

2007

4,6

444

9 676

2008

4,7

439

9 353

2009

4,8

437

9 170

2010

4,9

439

8 999

2011

4,8

424

8 750

2012

4,9

410

8 424

Källa: Försvarsmaktens årsredovisning 2004-2012.

6 Krigsförbandens
bemanning

Regeringen anser att Försvarsmakten, inom
ramen för gällande beredskapskrav, bör besluta
vilken bemanning som krävs för ett visst förband
vid ett givet tillfälle utifrån bl.a. en kontinuerlig
analys av omvärldsläget. Inom sådana förband
som vid ett visst tillfälle inte behöver vara
omedelbart tillgängliga, bör Försvarsmakten
kunna tillåta att viss personal tjänstgör inom
annan verksamhet, om detta innebär att
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organisationens samlade resurser kan användas
på ett mer kostnads- och resurseffektivt sätt.
Beredskap
I propositionen Ett användbart försvar (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10. Rskr.
2008/09:292) ställs två olika typer av krav på
tillgängligheten,
eller
beredskapen,
hos
Försvarsmaktens krigsförband.
Insatsorganisationens förband måste vara
snabbt gripbara vid krig eller krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden. Därför ska efter
beslut om höjd beredskap enligt 3 § lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
huvuddelen av insatsorganisationens förband
vara tillgänglig inom några dagar. Inget förband
bör vid ett sådant beslut ha en beredskapstid
som överstiger en vecka. Delar av
insatsorganisationens förband bör därför
normalt vara omedelbart tillgänglig för insatser,
incidentberedskap m.m. Övriga delar av
insatsorganisationen bör vara tillgänglig efter
kortare tid av förberedelser. Generellt bör dock
stående förband ha en högre insatsberedskap än
kontraktsförband. Huvuddelen av förbanden i
insatsorganisationen bör ha en beredskap som
medger tillgänglighet inom tre månader och
inget förband bör ha en beredskap överstigande
sex månader.
Regeringen fattade den 14 januari 2010 (Fö
nr 3) ett inriktningsbeslut för Försvarsmakten
2010-2014. Beslutet innehåller regeringens
inriktning i stort vad avser ekonomiska
förutsättningar,
insatsorganisation
2014,
förbandsreserven, strategisk och operativ
ledning, logistik, personalförsörjning, materielförsörjning och återrapportering 2010 –2014. Av
beslutet framgår beredskapskraven enligt ovan.
Försvarsmakten ska vidare organisera fyra
mekaniserade bataljoner i en förbandsreserv som
upp till tre år efter beslut ska kunna tillföras
insatsorganisationen vid en allvarligt försämrad
omvärldsutveckling som innebär hot mot
Sverige. I fråga om bemanning ska huvuddelen
av personalen i förbanden 2014 bestå av
rekryterad personal (tidvis och kontinuerligt
tjänstgörande). I takt med att förband blir
kompletta i fråga om materiel och anställd
personal ska de över tiden vara välövade.
Försvarsmakten ska på sikt kunna hålla upp
till cirka 2 000 personer ur insatsförbanden, ur
olika stridskrafter, insatta nationellt och
internationellt.
Alla
insatsorganisationens
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förband bör ha tillgänglighet som ger regering
och riksdag stor handlingsfrihet vid val av
förmåga i olika avseenden inför beslut om en
insats. Behoven av insatser kommer naturligt att
variera över tiden. Med hänsyn till personalen
krävs balans mellan den tid som individen är
insatt respektive står i beredskap. Internationella
erfarenheter är tydliga i detta avseende.
Förmågan att hålla 2 000 personer kontinuerligt
insatta uppnås först 2019.
Enligt regeringens mening är det av stor vikt
att skilja mellan de krav som bör råda avseende å
ena sidan bemanningen i fredstid eller under
normal beredskap och å andra sidan
bemanningen under höjd beredskap.
Bemanning vid höjd beredskap
Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap
på grund av krig eller krigsfara eller att
tjänstgöringsskyldigheten enligt lagen om
totalförsvarsplikt behöver tillämpas med hänsyn
till Sveriges försvarsberedskap har Försvarsmakten särskilda möjligheter att snabbt bemanna
sina förband inom ramen för mobilisering. Bland
annat blir det möjligt att omedelbart kalla in all
anställd personalpersonal och i förekommande
fall personal som krigsplacerats med grund i
lagen om totalförsvarsplikt. Regeringens
utgångspunkt är att samtliga förband i
insatsorganisationen samt förbandsreserven vid
varje givet tillfälle ska vara uppfyllda i fråga om
krigsplacerad personal. Försvarsmakten förutser
att vissa befattningar i framförallt markstridsförbanden under ytterligare några år behöver
bemannas med tidigare utbildad personal, som
krigsplaceras med grund i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Ett användande av denna
personal förutsätter att regeringen fattar beslut
enligt ovan och Försvarsmakten planerar för
närvarande därför inte att denna personal ska
övas.
Kravet på att kunna mobilisera vid höjd
beredskap bör kunna uppfyllas 2014 i och med
att nytt mobiliseringssystem införs. I takt med
att förbanden fylls med frivilligt tjänstgörande
personal kommer behovet av att förlita sig på
tidigare utbildad pliktpersonal minska. Det finns
av naturliga skäl inte förutsättningar att ställa
samma höga krav på förbandens initiala
duglighet, eller användbarhet, vid ett beslut om
höjd beredskap, jämfört med en planerad insats

inom ramen för förbandets beslutade beredskap.
Den initiala dugligheten för förbanden kommer
att variera beroende på ett flertal faktorer, såsom
andelen pliktpersonal, hur länge personalen
tjänstgjort, eller om man nyligen genomfört en
insats etc.
Även då det nya frivilliga systemet är fullt
intaget kommer den frivilliga tjänstgöringen
genom
personalens
krigsplacering
vara
kompletterad med en tjänstgöringsplikt i
händelse av krig eller höjde beredskap.
Bemanning i fredstid
Regeringen anförde i propositionen Ett
användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10.
rskr.
2008/09:292)
att
Försvarsmakten måste genomsyras av ett
förhållningssätt där insatser, nationellt och
internationellt, ses som normalverksamhet. Den
militära personalen ska se sin roll i
insatsorganisationen som sin huvuduppgift.
Avgörande för moderna insatsförmågor är
kvalificerad personal med ändamålsenlig utrustning. Välövade förband, och ett professionellt
ledarskap, är ett krav för att kunna hantera de
ofta snabbt skiftande kraven i dagens och
framtidens insatsmiljöer. Regeringen delar
Försvarsberedningens uppfattning att kraven på
användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet
medför att det inte bör finnas förband i
insatsorganisationen som kräver återtagning,
dvs. förband som kräver förmågehöjande
åtgärder och komplettering under längre tid, för
att bli användbara. Insatsorganisationen ska
bestå
av
kompletta
och
användbara
insatsförband.
De bedömningar som regeringen har
redovisat inom ramen för tidigare information
till riksdagen, och de beslut som fattats riktade
mot Försvarsmakten avseende bemanning av
och beredskap för krigsförbanden, innebär
sammanfattningsvis att krigsförbanden över
tiden ska vara kompletta i fråga om utbildad och
välövad personal. Innebörden av detta krav
avseende bemanning måste ses i ljuset av de krav
som gäller för Försvarsmaktens beredskap.
Ambitionen i fråga om bemanning måste också
sättas i samband med reformens genomförande
och Försvarsmaktens möjligheter att lösa sina
uppgifter.
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I detta sammanhang är det viktigt att skilja på
å ena sidan vilken personal som är närvarande vid
förbandet vid ett givet tillfälle och å andra sidan
kravet att samtliga befattningar i krigsförbandet
vid varje givet tillfälle är bemannade av
krigsplacerad personal. Att Försvarsmakten vid
varje givet tillfälle skulle upprätthålla faktisk
närvaro för alla befattningar i samtliga stående
förband skulle enligt regeringen vara en orimlig
ambitionsnivå utifrån rådande omvärldsläge, och
även leda till en ineffektiv och kostsam
verksamhet.
Inom ramen för gällande beredskapskrav
anpassar Försvarsmakten de enskilda förbandens
beredskap utifrån bl.a. en kontinuerlig analys av
omvärldsläget i enlighet med vad som angetts
ovan. Vid samma tillfälle finns således förband
med olika beredskap. Till exempel kan det enligt
Försvarsmaktens bedömning vara tillräckligt vid
ett visst tillfälle att hemvärnet tillsammans med
delar av marin-, mark- och flygstridskrafterna
finns omedelbart tillgängliga för bevakning,
insatser och upprätthållandet av Sveriges
territoriella integritet. Det kan i detta avseende
handla om både enskilda förband eller
sammansatta enheter bestående av förband eller
delar av förband. Vid samma tillfälle är andra av
förbanden tillgängliga inom högst tre eller sex
månader. Tre eller sex månaders beredskap
innebär till exempel att personal som tillfälligt
tjänstgör någon annanstans kan behöva
återkallas,
att materielen
kan
behöva
kompletteras eller att viss kompletterande
utbildning eller övning kan behöva genomföras,
men att förbandet i och med detta ska kunna
uppnå en hög duglighet inom ramen för den
beredskapstid som beslutats.
Enligt regeringen är det därför naturligt och
önskvärt att Försvarsmakten har en möjlighet att
tillåta att förbanden i den dagliga verksamheten,
om beredskapsläget så medger, inte vid varje
givet tillfälle har all sin personal faktiskt
närvarande. Personal i förband som inte behövs
för att till exempel upprätthålla Sveriges
territoriella integritet, genomföra insatser eller
upprätthålla den högsta beredskapen, även
kontinuerligt tjänstgörande personal bör kunna
tillåtas tjänstgöra på andra platser. Det kan till
exempel handla om att under viss tid tjänstgöra
inom basorganisationen, skolor, centrum eller
vid andra myndigheter. Det är vidare naturligt
att medarbetare kan vara frånvarande för kurser,
nivåhöjande utbildning eller annan typ av
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kompetensutveckling med mera. Inom ramen
för upprätthållandet av den territoriella
integriteten, beslutad beredskap och genomförandet av insatser, bör organisationens samlade
resurser kunna användas på ett kostnads- och
resurseffektivt sätt för att åstadkomma den
förmågeutveckling och uppbyggnad av insatsorganisationen som följer av riksdagens och
regeringens beslut. Om ett försämrat
omvärldsläge medför att regeringen beslutar om
höjd beredskap ska Försvarsmakten, som angetts
ovan, ha förmåga att mobilisera samtliga
krigsförband inom några dagar eller högst en
vecka.
Det bör i första hand vara Försvarsmakten
som avgör vilken bemanning som krävs för ett
visst förband vid ett givet tillfälle. Det är
naturligt att ett förband eller en del av ett
förband som till exempel befinner sig i
slutskedet av förberedelserna inför en planerad
insats eller upprätthåller snabbinsatsberedskap
kan förväntas vara fullbemannat eller i det
närmaste fullbemannat. På samma sätt kan den
faktiska bemanningen förväntas variera mer för
ett förband som till exempel befinner sig i ett
återhämtnings- och återuppbyggnadsskede efter
en nyligen genomförd insats. Det bör vidare i
det enskilda fallet ankomma på Försvarsmakten
att avgöra i vilken utsträckning extra personal
behöver användas för att kompensera för att
personal är frånvarande på grund av
tjänstledighet, semester, sjukfrånvaro eller
föräldraledighet m.m.
Vissa stående förband, framförallt inom
markstridskrafterna, kommer att innehålla en
betydande andel tidvis tjänstgörande personal.
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater,
sjömän, specialister eller reservofficerare kallas
normalt endast in till tjänstgöring i samband
med övningar, insatser eller att förbandet
används för snabbinsatsberedskap eller liknande
verksamhet.
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7 Personalkostnader
och antalet anställda

Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag
att vidta åtgärder för att minska sina planerade
lönekostnader från och med 2019, jämfört med
den planering som Försvarsmakten redovisat i
budgetunderlaget för 2014, samt inom ramen för
beslutad struktur för insatsorganisationen.
Regeringen kommer att fortsatt följa utvecklingen av personalkostnader, i syfte att säkerställa genomförandet av den försvarspolitiska
inriktningen.
Inom ramen för den arbetsgivarpolitiska
delegeringen ansvarar Försvarsmakten för att
kontinuerligt anpassa antalet anställda till
verksamhetens behov och givna ekonomiska
ramar. Styrande för personalförsörjningen och
personalstrukturen
bör
främst
vara
insatsorganisationens behov.
Allmänt
Enligt det underlag som redovisades inför det
försvarspolitiska inriktningsbeslutet år 2009
skulle antalet yrkesofficerare och civilanställda
mellan åren 2009 och 2019 minska. Denna
minskning tillsammans med andra planerade
åtgärder var en förutsättning för den långsiktiga
finansieringen av nya kostnader till följd av
rekryteringen av kontinuerligt och tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.
I den av riksdagen antagna propositionen Ett
användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) uttalade
regeringen bland annat att den då föreslagna
utvecklingen mot ett mer användbart och
tillgängligt försvar bara kan ske i den takt som
ekonomin medger. Vidare angav regeringen
bland annat följande. Resurser kommer att
behöva frigöras genom förändringar och
rationaliseringar ifråga om personal, materieloch logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet. I takt med att resurser frigörs ska det

nya mer användbara försvaret skapas. För att
åstadkomma en kostnadseffektiv personalstruktur är det av vikt att väga balansen mellan
antalet officerare, specialistofficerare, civila och
soldater liksom balansen mellan kontinuerligt
tjänstgörande och tidvis tjänstgörande personal i
samtliga dessa kategorier. En viktig egenskap hos
reservofficerssystemet är att officerare finns
tillgängliga utan att Försvarsmakten behöver
bära kostnaden för personal mellan tjänstgöringstillfällena.
Förändringar i Försvarsmaktens planerade
personalbehov
Nedanstående tabell visar hur de långsiktiga
personalbehov som redovisats av Försvarsmakten har förändrats mellan det underlag som
redovisades inför det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009 och de olika budgetunderlag
som därefter redovisats.
Tabell 12. Förändringar av de långsiktiga personalbehoven i
Försvarsmaktens planeringsunderlag
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Källa: Försvarsmaktens planeringsunderlag 2009-2013.

Försvarsmaktens
bedömda
behov
av
officerare har ökat från det underlag som
redovisades
inför
det
försvarspolitiska
inriktningsbeslutet 2009 till budgetunderlagen
för år 2013 och år 2014. Försvarsmakten har
under perioden förändrat sin planering så att det
långsiktiga målet för antalet officerare har ökat
med cirka 800 personer. Under samma period
har det långsiktiga målet för antalet
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reservofficerare minskat med cirka 500 personer.
Förskjutningar har även skett mellan officersoch specialistofficerskategorin.
Försvarsmaktens
bedömda
behov
av
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän (GSS/K) har varierat mellan 6 450
och 6 900 under perioden. Försvarsmaktens
bedömning av behovet av tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömäns (GSS/T) har
varierat mellan 9 200 och 9 500.
Behovet av personal till hemvärnet har i stort
legat stilla på runt 22 000 personer.
Försvarsmaktens bedömda behov av civila har,
beaktande omorganisering av försvarslogistiken,
ökat kraftigt mellan budgetunderlaget för 2011
och budgetunderlaget för 2014. Under denna
period har cirka 1 300 personer förts över till
FMV i samband med omorganiseringen av
försvarslogistiken. Vidare har Försvarsmakten
konstaterat arbetsbrist vid intagandet av den nya
organisationen (FM Org 2013) som bemannades
den 1 januari 2013, vilket medfört att cirka 170
personer sagts upp. Det är i huvudsak dessa
förändringar som gör att behovet av civila i
Försvarsmakten minskar mellan åren 2013 och
2014 i diagrammet ovan. Uppsagd personal har
erbjudits det stöd som Trygghetsstiftelsen och
Trygghetsavtalet (TA) kan ge.
I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93)
uttalade regeringen sin bedömning att kostnaden
för officerare och civila bör minska då
Försvarsmaktens sammantagna personalvolym
måste rymmas inom givna ekonomiska ramar.
Andelen kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän bör inte vara högre än vad
som är nödvändigt med hänsyn till
Försvarsmaktens uppgifter. En högre andel
tidvis tjänstgörande soldater ger dessutom en
möjlighet för Försvarsmakten att minska
personalkostnaderna.
Som en komplettering till myndighetens
budgetunderlag för 2013 inkom Försvarsmakten
den 27 april 2012 med en redovisning av
myndighetens bedömning av förutsättningarna
att utveckla och bibehålla den operativa
förmågan efter 2015. Försvarsmaktens bedömning avsåg en möjlig utveckling efter budgetperioden. För budgetperioden redovisades en
planering inom anvisad ekonomisk ram.
I budgetpropositionen för 2013 anförde
regeringen bland annat att den kommer att
fortsätta följa försvarsomställningen noggrant
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för att kunna vidta de åtgärder som krävs, och
att frågan om långsiktig balans mellan ekonomi
och verksamhet kommer att vara central både
inom Regeringskansliet och inom Försvarsberedningen (prop. 2012/13:1, Volym 5,
Utgiftsområde 6, s. 13). Vidare anförde
regeringen bland annat att Försvarsmaktens
underlag innebär att det finns behov av att, i en
samlad process i Regeringskansliet, inleda ett
arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet
och ekonomi. Arbetet ska ge regeringen
möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att
genomföra huvudinriktningen i det senaste
försvarsbeslutet. Vidare ska arbetet så långt
möjligt samordnas processmässigt med arbetet
inför en ny försvarspolitisk inriktningsproposition, inklusive försvarsberedningens
arbete. Regeringen och Regeringskansliet
kommer bl.a. att inhämta underlag från berörda
myndigheter, inklusive förslag på åtgärder för att
verksamhet och ekonomi ska vara i balans även
på lång sikt.
Den 4 oktober 2012 beslutade regeringen om
uppdrag till Försvarsmakten att redovisa
kompletterande
underlag
om
långsiktig
ekonomisk balans (Fö nr 7). Enligt beslutet
skulle Försvarsmakten i samband med myndighetens budgetunderlag avseende 2014 redovisa
vilka konkreta åtgärder som myndigheten
bedömer är nödvändiga att vidta med
utgångspunkt från prolongerade anslagsramar i
enlighet med budgetpropositionen för 2013,
inklusive en beskrivning av de konkreta
konsekvenserna för möjligheterna att utföra
myndighetens uppgifter och upprätthålla
operativ förmåga i enlighet med riksdagens och
regeringens beslut, och en precisering avseende
myndighetens bedömning av kostnadsutvecklingen 2008–2019.
Av Försvarsmaktens redovisning av uppdraget
framgår bland annat att myndigheten bedömer
att lönekostnaderna åren 2013 och 2019 fördelas
på olika personalkategorier enligt nedanstående
tabeller. Observera att Försvarsmakten även vid
detta tillfälle redovisade en planering inom
ekonomisk ram för den aktuella budgetperioden.
Observera även att tabellerna är exklusive
posterna ”övrigt” och ”ej allokerat” enligt
Försvarsmaktens underlag.
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Tabell 13. Försvarsmaktens planerade lönekostnader 2013
och 2019 – per personalkategori
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Källa: Försvarsmaktens kompletterande underlag om
långsiktig ekonomisk balans, 23 381:53871, 2013-02-28,
underbilaga 1.1, sid 17.
Tabell 14. Försvarsmaktens planerade lönekostnader 2013
och 2019 – miljoner kronor och procent
Personalkategori

Lönekostnad
2013

Lönekostnad
2019

Andel
2013

Andel
2019

Yrkesofficerare

4 797

4 763

52

48

Civila

2 634

2 633

28

27

GSS/K

1 597

2 063

17

21

73

69

1

1

GSS/T

210

317

2

3

Totalt

9 311

9 845

100

100

Reservofficerare

Källa: Försvarsmaktens kompletterande underlag om
långsiktig ekonomisk balans, 23 381:53871, 2013-02-28,
underbilaga 1.1, sid 17.

Av underlaget framgår att den tidvis tjänstgörande personalen enligt Försvarsmaktens
planering endast kommer att stå för totalt fyra
procent av lönekostnaderna. Vidare framgår att
myndigheten planerar för endast marginellt
minskade
kostnader
för
civila
och
yrkesofficerare. Därmed frigörs inte något nytt
ekonomiskt utrymme som kan användas för de
nya
personalkategorierna
tidvis
och
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän.

Kompletterande inriktningar för
Försvarsmaktens långsiktiga planeringsmål
För att undvika den av Försvarsmakten befarade
ökningen av personalkostnader i perioden 2015
till 2019 har regeringen gett Försvarsmakten
uppdrag att bland annat förändra sina
planeringsmål för olika personalkategorier. I takt
med införande av nya personalkategorier är det
naturligt
att
arbetsfördelningen
mellan
personalkategorier förändras.
Regeringen fattade den 14 mars 2013 beslut
om uppdrag till Försvarsmakten angående
personalförsörjning. Enligt regeringens beslut
ska Försvarsmakten vidta åtgärder så att
myndighetens totala årliga lönekostnader
(grundlön
och
fasta
tillägg
inklusive
arbetsgivaravgifter) är 500 miljoner kronor
(prisnivå 2013) lägre från och med 2019, jämfört
med den planering som Försvarsmakten
redovisat i budgetunderlaget för 2014, samt
inom ramen för beslutad struktur för
insatsorganisationen. Den lägre lönekostnaden
ska uppnås genom en förändring av
planeringsmålen för olika kategorier av anställd
personal. Lägre lönekostnader ska inte leda till
att det uppstår andra personalkostnader,
kostnader för tjänster eller konsulter. Den lägre
årliga lönekostnaden ska uppnås successivt från
och med 2014. Försvarsmakten ska grunda sina
fortsatta
planeringsmål
på
följande
förutsättningar. Andelen tidvis tjänstgörande
personal, det vill säga reservofficerare och tidvis
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän,
ska öka, och andelen kontinuerligt tjänstgörande
personal ska minska. En förskjutning ska ske av
antalet befattningar från kategorin officerare till
kategorin specialistofficerare och vidare till
kategorin gruppbefäl, soldater och sjömän. Det
totala antalet yrkesofficerare ska minska. Det
totala antalet civilanställda ska minska.
Åtgärderna syftar till att säkerställa att den av
riksdagen beslutade insatsorganisationen kan
genomföras inom angivna ekonomiska ramar.
Som skäl för beslutet anförde regeringen
följande.
Regeringen
konstaterar
att
Försvarsmakten i sina budgetunderlag för åren
2010–2014 har angivit ökade långsiktiga
personalbehov. Jämfört med det underlag som
myndigheten lämnade till regeringen inför
propositionen Ett användbart försvar har det
angivna personalbehovet ökat med bland annat
fler än 2 000 kontinuerligt tjänstgörande. Mot
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bakgrund av det budgetunderlag för 2014 jämte
kompletterande
underlag
om
långsiktig
ekonomisk balans som Försvarsmakten kommit
in med, är det enligt regeringens bedömning
nödvändigt att genomföra justeringar av
myndighetens planering, i syfte att denna bättre
ska motsvara de bedömningar som redovisades
av regeringen i den av riksdagen antagna
propositionen Ett användbart försvar. Enligt
regeringens uppfattning bör alla möjligheter att
bedriva verksamheten mer effektivt och
rationellt prövas före det att eventuella
reduceringar av insatsorganisationen kan
övervägas.
Försvarsmakten redovisade den 26 augusti
2013
till
Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) myndighetens planering för att
genomföra dessa åtgärder. Resultatet av arbetet
kommer att redovisas i myndighetens
budgetunderlag från och med budgetunderlaget
för 2015 till och med budgetunderlaget för 2018.
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Av Fö rsvarsmakten planerad tillvä xt personalkategorier fr.o.m.
planeringsunderlaget fö r inriktningspropositionen 2009 t.o.m.
budgetunderlaget fö r 2014 (BU 2014)
Officerare
(Kursivt = Av Fö extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

Mål
3 300
3 300
3 900
3 100
3 300
4 100

2009
8 650

2010

2011

2012

7 800

6 500
6 500

5 850
6 300
6 100

2013

2014
4 500

2015

2016

2017

2018

2019
3 700

2020

2021

2022

2023

6 000
3 700
3 450

5 600
3 500
3 300
4 200

5 200
3 400
3 200
4 100

4 800
3 200
3 150
4 000

4 500
3 100
3 000
4 000

4 200
3 100
3 000
4 000

4 000
3 100
3 000
4 050

3 900
3 100
3 050
4050

3 100
3 100
4 050

3 100
4 050

4 050

Observera att detta avser officerare placerade på officersbefattningar. Detta inbegriper inte ev. officerare placerade på befattningar för
specialistofficerare.
Specialistofficerare
(Kursivt = Av Fö extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
2
09-01-30

Mål
5 200

BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

5 200
4 900
5 700
5 900
5 100

2009
550
(1 050)

2010

2011

2012

1 600

2 950
2 800

3 300
3 000
3 400

2013

2014
2000
(3 950)

2015

2016

2017

2018

2019
3 450
(4 800)

2020

2021

2022

2023

3 250
5 700
5 750

3 600
5 700
5 800
4 800

3 900
5 700
5 800
4 850

4 150
5 700
5 850
4 900

4 350
5 700
5 900
4 950

4 400
5 700
5 900
5 000

4 600
5 700
5 900
5 050

4 700
5 700
5 900
5 100

5 700
5 900
5 100

5 900
5 100

5 100

Observera att detta även innefattar ev. officerare placerade på befattningar för specialistofficerare.

2 Inom parantes efter överföring av officerare
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Civila
(Kursivt = Extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

Mål
5 050
5 050
5 300
5 700
6 300
3
5 100

2009
6 450

2010

2011

2012

6 250

6 000
5 850

5 800
5 500
6 300

2013

2014
5 350

2015

2016

2017

2018

2019
5 050

2020

2021

2022

2023

5 300
6 100
6 500

5 300
6 000
6 350
5 100

5 300
5 800
6 300
5 100

5 300
5 700
6 300
5 100

5 300
5 700
6 300
5 100

5 300
5 700
6 300
5 100

5 300
5 700
6 300
5 100

5 300
5 700
6 300
5 100

5 700
6 300
5 100

6 300
5 100

5 100

2023

Reservofficerare
(Kursivt = Extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

Mål
2 450
2 450
2 500
2 500
2 450
2 000

2009
9 250

2010

2011

2012

9 000

8 750
7 800

8 650
7 750
5 100

2013

2014
8 400

2015

2016

2017

2018

2019
7 450

2020

2021

2022

7 700
5 100
900

7 650
5 000
1 200
1 800

7 600
5 000
1 500
1 900

7 550
4 900
1 750
2 000

7 500
4 900
2 000
2 000

7 450
4 800
2 200
2 000

7 400
4 800
2 450
2 000

7 350
4 700
2 450
2 000

4 700
2 450
2 000

2 450
2 000

Observera att årligt antal reservofficerare t.o.m. BU12 avsåg antal tillgängliga reservofficerare. Från och med BU13 avsågs antal reservofficerare som
bedömdes svara upp mot behov i Försvarsmakten.

3 Plus överföringen av cirka 1 300 civila till FMV.
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GSS/K
(Kursivt = Extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
4
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

Mål
6 450

2009
600

6 450
6 900
6 900
6 600
6 600

2010

2011

2012

2 200

3 200
3 800

2 800
3 800
3 800

2013

2014
4 650

2015

2016

2017

2018

2019
6 450

2020

2021

2022

2023

4 500
4 500
4 500

5 200
5 200
5 200
5 400

5 900
5 900
5 900
6 050

6 200
6 200
6 200
6 300

6 500
6 500
6 500
6 400

6 900
6 800
6 600
6 550

6 900
6 900
6 600
6 600

6 900
6 900
6 600
6 600

6 900
6 600
6 600

6 600
6 600

6 600

GSS/T
(Kursivt = Extrapolerade värden då underlag saknas i BU 14. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
5
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

Mål
9 200

2009
0

9 200
9 200
9 200
9 500
9 500

2010

2011

2012

300

650
2 800

2 550
4 700
2 400

2013

2014
5 550

2015

2016

2017

2018

2019
9 200

2020

2021

2022

2023

6 850
4 600
3 900

7 800
5 500
4 800
3 800

8 600
6 200
5 500
4 950

9 200
7 300
6 800
6 300

9 200
8 300
8 000
7 500

9 200
9 200
9 200
8 600

9 200
9 200
9 500
8 800

9 200
9 200
9 500
9 000

9 200
9 500
9 150

9 500
9 300

9 500

4 Andel i arméförbanden, 1/3-del GSS/K
5 Andel i arméförbanden, 2/3-del GSS/T
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Hemvärnet
(Kursivt = Extrapolerade värden då underlag saknas i BU-underlagen. År 2017-2018 m. stöd av FM svar RB7 ubil. 1.1 sid 17 tab. 24)
Planering
09-01-30
BU 10
BU 11
BU 12
BU 13
BU 14

6

Mål
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000

2009
> 22 000

2010

2011
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19 150

20 050
19 400

2019

2020

2021

2022

21 600
15 950

21 600
16 300

21 600
21 950

Ca 22 000

<22 000

20 700
20 000

21 300
20 300

21 500
20 400

21 600
20 500

21 600
20 750

I Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (09-01-30 ovan) angavs volymen hemvärn inklusive de nationella
skyddsstyrkorna till cirka 22 000 militär personal (sid 6), vidare angavs att insatsorganisationen skulle innehålla 40 hemvärnsbataljoner (bil 1 sid 14).
För åren 2009, 2014 samt 2019 angavs utveckling avseende antal gruppbefäl, soldater och sjömän i nationella skyddsstyrkor, till dessa tillkom personal
rekryterad från de frivilliga försvarsorganisationerna samt personal i det övriga hemvärnet. Värden för dessa år i tabellen ovan är därför bedömda.
I BU10 anges värden för gruppbefäl, soldater och sjömän i nationella skyddsstyrkor, däremot anges inte tillkom personal rekryterad från de frivilliga
försvarsorganisationerna samt personal i det övriga hemvärnet. I BU 11 och BU12 angavs att hemvärn med nationella skyddsstyrkor ska uppgå till
22 000 individer, men att detaljerade behov och rekryteringsmöjligheter var föremål för fortsatt analys och övervägande.

6 Inklusive cirka 250-300 reservofficerare som det saknas uppgifter om tillväxt för i Försvarsmaktens BU.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

fastställer biståndsramen för 2014 till 1
procent av vid budgeteringstillfället
beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för
2014 (avsnitt 2.1),

2.

godkänner målet för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd som regeringen
föreslår (avsnitt 2.3),

3.

godkänner att målet för utgiftsområdets
underindelning Internationellt utvecklingssamarbete upphör att gälla (avsnitt 2.3),

4.

godkänner att målet för utgiftsområdets
underindelning Reformsamarbete i
Östeuropa upphör att gälla (avsnitt 2.3),

5.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag

på högst 62 676 000 000 kronor 2015–2025
(avsnitt 2.8.1),
6.

bemyndigar regeringen att under 2014
ikläda staten betalningsansvar för statliga
garantier för biståndsverksamhet som
inklusive tidigare utfärdade garantier
uppgår till högst 10 000 000 000 kronor
(avsnitt 2.8.1),

7.

bemyndigar regeringen att under 2014
besluta om kapitaltillskott på högst
400 000 000
kronor
till
Swedfund
International AB (avsnitt 2.8.1),

8.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, vad gäller anslag som står till
regeringens disposition, enligt följande
uppställning:
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Riksrevisionen föreslår att riksdagen

9.

bemyndigar Riksrevisionen att under 2014
för
anslaget
1:5
Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete ingå
avtal om samarbetsprojekt som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor
2015–2017 (avsnitt 2.8.5),

10. för budgetåret 2014 anvisar ett ramanslag
under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd för Riksrevisionen enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Utvärdering av internationellt bistånd

Summa

8

30 678 462
985 189
14 319
98 018
40 000
15 000
31 830 988
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2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2.1

Omfattning

Under utgiftsområdet Internationellt bistånd
finns
sex
anslag:
biståndsverksamhet,
förvaltningsanslagen
för
Styrelsen
för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke
Bernadotteakademin (FBA), Riksrevisionens
anslag för internationellt utvecklingssamarbete
samt anslaget för utvärdering av internationellt
bistånd. De delar som inte finansieras från
biståndsramen är förvaltningskostnader för
samarbete inom
Östersjöregionen samt
garantiavgifter,
avseende
Nordiska
investeringsbankens miljöinvesteringslån, som
inte klassificeras som bistånd.
Ramen för utgiftsområdet

Regeringen föreslår att biståndsramen för 2014
uppgår till 38,4 miljarder kronor, vilket
motsvarar
1
procent
av
beräknad
bruttonationalinkomst (BNI). I biståndsramen
ingår kostnader som klassificeras som bistånd
(Official Development Assistance, ODA) i
enlighet med den definition som används av
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utvecklings
(OECD)
biståndskommitté
(DAC). Majoriteten av kostnaderna återfinns
under
anslag
inom
utgiftsområde
7
Internationellt bistånd men även inom andra
delar av statens budget finns kostnader som
klassificeras som bistånd. Även dessa ingår i
biståndsramen. I utgiftsområde 7 ingår dessutom
1,9 miljoner kronor för garantiavgifter avseende
Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån och 5 miljoner kronor som avser

förvaltningsutgifter för samarbete inom
Östersjöregionen som inte klassificeras som
bistånd. Dessa kostnader ingår inte i
biståndsramen. Det föreslagna beloppet för
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppgår
därmed till 31,8 miljarder kronor.
Kostnader inom andra utgiftsområden som ingår i
biståndsramen

Nedan följer en beskrivning av de kostnader som
ingår i biståndsramen men som återfinns under
andra utgiftsområden. Dessa kostnader uppgår
2014 till 6,5 miljarder kronor. Det är en
minskning med drygt 0,6 miljarder kronor
jämfört med föregående år. Kostnader inom
andra utgiftsområden som andel av biståndsramen uppgår 2014 till 17 procent jämfört med
19 procent 2013.
Kostnader för mottagande av asylsökande m.m.
Kostnader för mottagande av asylsökande ingår i
utgiftsområde 8 Migration. Kostnader för
mottagande av asylsökande från låg- och
medelinkomstländer under deras första år i
Sverige ingår som en del av den svenska
biståndsramen. Sverige ska i enlighet med
OECD/DAC:s riktlinjer såväl kunna hjälpa en
person i behov av skydd i ett flyktingläger i t.ex.
Sudan, som bekosta omhändertagandet av en
flykting under den första tiden han eller hon
befinner sig i Sverige. 2014 beräknas kostnaden
för asylsökande från låg- och medelinkomst–
länder som räknas in i biståndsramen uppgå till 4
miljarder kronor, vilket motsvarar 10,5 procent
av det totala biståndet. Antalet asylsökande 2014
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bedöms uppgå till 48 000. Sökande från Syrien
antas bli den största gruppen.
Migrationsverket har enligt lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. ett
huvudansvar för mottagandet av asylsökande
från det att ansökan om asyl lämnas in till dess
att personen tas emot i en kommun, om
uppehållstillstånd har beviljats, alternativt lämnar
landet vid avslagsbeslut.
För att beräkna kostnaden som ska ingå i
biståndsramen görs först en bedömning av hur
många personer som kommer att söka asyl i
Sverige under det kommande året samt en
beräkning av hur stor andel av dessa som antas
komma från låg- och medelinkomstländer enligt
OECD/DAC:s klassificering, vilket i normalfallet är ca 95 procent av det totala antalet
asylsökande i Sverige. Därefter räknas den
genomsnittliga vistelsetiden i Migrationsverkets
mottagande fram för dessa personer. I
beräkningarna ingår tiden från ansökan till
bosättning efter beslut om uppehållstillstånd
eller till slutligt beslut om avvisning eller
utvisning. Det är emellertid endast kostnader för
det första årets vistelse i Sverige klassificeras som
bistånd. Summan dygn för asylsökande personer
multipliceras sedan med kostnaden per person
och dygn i mottagandet. Beräkningarna för 2014
bygger på en prognos om 48 000 asylsökande,
varav 97 procent antas komma från låg- och
medelinkomstländer.
Den
genomsnittliga
dygnskostnaden uppskattas till 381 kronor per
person och genomsnittligt antal dygn per person
prognostiseras till 210.
Kostnader för självmant återvändande för
personer vars asylansökningar avslås ingår också
i det belopp som klassificeras som bistånd,
liksom kostnader under det första året för
mottagandet av personer som vidarebosätts i
Sverige och deras resor till Sverige.
EU-bistånd
I biståndsramen ingår även kostnader för det
svenska bidraget till den del av Europeiska
unionens (EU) gemensamma bistånd som
finansieras genom EU:s reguljära budget. För
2014 uppgår dessa kostnader inom utgiftsområde 27 till 1,7 miljarder kronor, vilket
motsvarar Sveriges del av de faktiska
kostnaderna för biståndet inom den totala EUbudgeten 2012.
EU bedriver utvecklingssamarbete med nästan
alla låg- och medelinkomstländer och inom ett
10

stort antal sektorer. Allokering av resurser
liksom utvecklingssamarbetets inriktning slås
fast i s.k. externa finansiella instrument som har
varierande geografiskt och tematiskt fokus.
I ministerrådets arbetsgrupper utarbetar Sverige
tillsammans
med
övriga
medlemsstater,
kommissionen och EEAS EU:s gemensamma
utvecklingspolitik. Sverige bidrar även till att
påverka utformningen av EU:s bistånd i
genomförandekommittéerna, expertgrupper och
via ambassaderna i fält.
Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader
I biståndsramen ingår biståndsrelaterade
förvaltningskostnader för utlandsmyndigheter
och enheter i Stockholm. OECD/DAC:s
riktlinjer lägger fast ett antal principer för vad
som kan räknas som förvaltningsresurser för
policyarbete och genomförande av bistånd.
OECD/DAC:s regler omfattar lönekostnader
för personal med biståndsrelaterat arbete vid
huvudkontor och vid utlandsmyndigheter samt
drift av berörda myndigheter, inklusive
kostnader för lokaler, it, fordon m.m. De
kostnader inom utgiftsområde 1 om 463
miljoner kronor som ingår i biståndsramen 2014
utgörs av 2012 års faktiska utfall för dessa
verksamheter. Kostnadsberäkningen grundas på
tidsåtgång för biståndsrelaterat arbete på
respektive utlandsmyndighet och UD-enhet i
Stockholm. Det handlar t.ex. om dialog och
rapportering om utvecklingspolitiska frågor och
om värdlandets roll i utvecklingspolitiken liksom
multilaterala forum såsom FN och EU.
Övrigt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) disponerar 115 miljoner kronor inom
utgiftsområde 6 för sin internationella biståndsverksamhet, som inkluderas i biståndsramen.
Vidare ingår bidrag till Världssjöuniversitetet
(WMU) om ca 25 miljoner kronor inom
utgiftsområde 22 och bidrag till demokrati–
insatser i Ukraina och Vitryssland om ca 21
miljoner kronor inom utgiftsområde 5.
I biståndsramen inkluderas även den del av
Sveriges bidrag till vissa FN-organs reguljära
budget som belastar anslag inom andra
utgiftsområden men som klassificeras som
bistånd. Dessa FN-organ är: FAO, OSSE,
UNO, UNPKO, UNESCO, WIPO, ILO,
ITU, UPU, WHO, WMO, UNEP, UNCTAD
och UNIDO.
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De kostnader om drygt 174 miljoner kronor
som ingår i biståndsramen 2014 utgörs av
faktiskt utbetalt belopp 2012 till dessa FNorganisationer,
vilket
innebär
två
års
eftersläpning mellan faktiskt utfall och de
kostnader som ingår i biståndsramen.
Från och med 2011 fördelas stipendiemedel
till universitet och högskolor avseende stipendier
för särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga
studenter. Stipendiemedel som avser studenter

från länder som enligt OECD/DAC
klassificeras som mottagarländer för bistånd
inkluderas i biståndsramen, i enlighet med
OECD/DAC:s riktlinjer. 2014 disponerar
Konsumentverket 2,8 miljoner kronor, därefter
1 miljon kronor per år till och med 2017, för att
upprätta en webbtjänst i syfte att öka synlighet
och transparens och därigenom möjliggöra
minskade avgifter vid remitteringar.

Tabell 2.1 Biståndsram, utgifter inom andra utgiftsområden och biståndsanslag
Miljoner kronor
2012

20131

2014

2015

2016

2017

35 800

38 157

38 370

40 260

42 390

44 400

5 881

7 160

6 546

6 623

6 625

6 762

Skuldavskrivningar

-390

-

-

-

-

-

Flyktingkostnader

3 504

4 637

4 026

4 024

3 968

4 036

EU-bistånd

Biståndsram
Kostnader inom andra utgiftsområden
Varav:

1 868

1 628

1 651

1 679

1 724

1 779

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader

464

461

463

469

482

497

Övrigt

435

434

406

451

451

451

29 919

30 997

31 824

33 637

35 765

37 638

1,0%

1,0 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Biståndsdelen av Internationellt utvecklingssamarbete och Reformsamarbete i Östeuropa
Biståndsram i procent av beräknad BNI
1

Inklusive vår- och höständringsbudgetar till statsbudgeten 2013.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

27 843

28 574

28 974

30 678

32 477

34 588

36 436

926

982

973

985

997

1 013

1 035

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

14

14

14

14

15

15

1:4 Folke Bernadotteakademin

56

63

61

98

99

101

103

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

42

40

39

40

40

40

40

23

22

15

15

15

16

28 882

29 695

30 083

31 831

33 644

35 772

37 645

1 295

1 307

1 307

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

1 316

1 307

1 307

0

0

0

0

30 197

31 003

31 390

31 831

33 644

35 772

37 645

Internationellt utvecklingssamarbete
1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
Summa Internationellt utvecklingssamarbete
Äldreanslag
2013 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
2012 1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete
Summa Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Anslaget Utvärdering av internationellt bistånd
benämndes 2012 Avveckling av institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete.

Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tabell 2.4 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Miljoner kronor

Miljoner kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

31 192

31 192

31 192

31 192

Förändring till följd av:

2014
Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

Pris- och löneomräkning 2

21

34

52

76

Investeringar 3

Beslut

-2

-1

0

-1

Summa ramnivå

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

213

2 103

4 233

6 243

0

1

2

408

315

295

133

31 831

33 644

35 772

37 645

Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

12

29 023
2

2 806
2
31 831

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten, t.ex. hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon
direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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Biståndsramens storlek bestäms utifrån den
procentsats, andel av bruttonationalinkomsten
(BNI), som riksdagen beslutar om för varje
enskilt år. Vid beräkningen av biståndsramen
används den vid budgeteringstillfället senast
tillgängliga BNI-prognosen. Varje år rapporteras
det totala svenska biståndet efter avslutat
budgetår till OECD/DAC (som ansvarar för att
sammanställa
medlemsländernas
biståndsstatistik). Vid rapporteringstillfället används den
senast tillgängliga BNI-uppgiften från Statistiska
centralbyrån för det år rapporteringen avser,
vilket kan bidra till att det uppstår en skillnad i
procentandel av BNI mellan den prognosbaserade budgeten och den rapporterade
officiella
statistiken.
Skillnader
mellan
budgeterat internationellt bistånd och utfall kan
också bero på att bidrag till de multilaterala
finansieringsinstitutionerna rapporteras i sin
helhet till OECD/DAC det år skuldsedeln läggs,
medan bidraget i statens budget i stället fördelas
över flera år, i den takt utbetalningar görs. För de
bilaterala skuldavskrivningarna kan det belopp
som ingår i biståndsramen vara i otakt med de
faktiskt
genomförda
bilaterala
skuld
avskrivningarna
som
rapporteras
till
OECD/DAC. Detta beror på att utgifterna
budgeteras efter planerade, snarare än
genomförda,
skuldavskrivningar.
Även
kostnaderna för EU-biståndet, som ingår i
biståndsramen och som grundar sig på faktiskt
utfall två år tidigare, kan skilja sig mot det
faktiska utfallet för gällande år, vilket är den
summa som rapporteras till OECD/DAC. I
rapporteringen ingår samtliga utgifter (se tabell
2.1) som kan klassificeras som bistånd enligt
OECD/DAC:s definition. Se årsredovisning för
staten 2012 för rapporterat utfall för biståndet
2003–2012.

2.3

Mål

Regeringens förslag: De tidigare målen för
utgiftsområdets underindelningar
Internationellt utvecklingssamarbete och
Reformsamarbete i Östeuropa upphör att
gälla. Målet för utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd är: Förbättrade levnadsvillkor för
människor som lever i fattigdom och förtryck.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med
10 kap. 3 § budgetlagen ska det finnas mål
beslutade av riksdagen för alla utgiftsområden.
Det har tidigare inte funnits något samlat mål för
hela utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
utan endast mål för utgiftsområdets underindelningar. Ett övergripande sammanhållande
mål för hela utgiftsområde 7 skapar förutsättningar för en tydligare målhierarki inom
biståndet samtidigt som det klargör att all
verksamhet som finansieras under utgiftsområde
7 ska bidra till detta mål.
I likhet med utformningen av politiken inom
alla andra utgiftsområden omfattas det
Internationella biståndet av Sveriges politik för
global utveckling (prop. 2002/03:122, bet.
2003/04:UU3,
rskr. 2003/04:112)
som
regeringen redogör för i propositionen
Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global
utveckling.

2.4

Resultatredovisning

Resultatredovisningen
i
denna
budgetproposition görs mot målen för utgiftsområdets
tidigare
underindelningar:
Internationellt
utvecklingssamarbete i avsnitt 2.4.2–2.4.3 och
underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa
i avsnitt 2.4.4–2.4.5. Under de senaste fyra åren
har regeringen redovisat biståndets resultat inom
utvalda teman i årliga skrivelser till riksdagen i
syfte att öka kunskapen om biståndets resultat
och för att mer detaljerat återredovisa till
riksdagen. Regeringen redovisar i år ett urval av
resultat av biståndet endast i budgetpropositionen. Regeringen ser flera fördelar med
att göra en övergripande resultatredovisning i
budgetpropositionen för att på ett tydligt sätt
göra kopplingen till regeringens föreslagna
budget på samma sätt som för övriga utgiftsområden. Som komplement till resultatredovisningen i budgetpropositionen kommer
regeringen överväga att vid behov göra
fördjupade resultatredovisningar till riksdagen i
särskilda skrivelser. På detta sätt kan regeringen
redogöra för mer långsiktiga resultat och
effekter i exempelvis vissa sektorer, regioner eller
länder över tid.

13
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2.4.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder

I bedömningen av biståndets resultat använder
sig regeringen bl.a. av myndigheters och
multilaterala organisationers årsredovisningar,
svenska och internationella utvärderingar,
uppföljningar,
analyser
samt
forskning
(exempelvis Forskningsprogrammet Research
and Communication in Foreign Aid, ReCom).
Det finns i dag inga fastställda indikatorer som
regeringen använder sig av för att bedöma
utgiftsområdets måluppfyllelse. För att framöver
kunna göra en bättre bedömning av
måluppfyllelsen
kommer
regeringen
att
undersöka möjligheterna, i likhet med andra
bilaterala och multilaterala givare, att använda sig
av några utvalda och internationellt överenskomna indikatorer som stöd för att följa upp det
bilaterala
och
multilaterala
biståndet.
Användningen av indikatorer som en av flera
bedömningsgrunder ligger väl i linje med
utvecklingen inom övriga utgiftsområden. Syftet
är att förbättra möjligheterna att följa upp
biståndets resultat samt att jämföra och följa
resultat över tiden. Regeringen har under 2013
gett Sida i uppdrag (UF2013/41712/UD/USTYR)
att utveckla indikatorer i syfte att förbättra
uppföljningen av resultat. När det gäller det
multilaterala biståndet kommer regeringen att
utgå från organisationernas egna indikatorer.
2.4.2

Resultat av Internationellt bistånd

De resultat som det svenska biståndet förväntas
bidra till kan uttryckas olika beroende på
biståndets karaktär och sammanhang. Vissa
resultat kan vara möjliga att följa upp omgående
medan andra kan följas upp först efter en längre
tid.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2014 valt att redovisa resultaten av det bilaterala
och multilaterala biståndet utifrån ett antal
tematiska områden. De tematiska områdena är
kvinnors och barns hälsa, demokrati och
mänskliga rättigheter, miljö och klimat,
utbildning samt tillväxt. Områdena representerar
finansiellt stora delar av det bilaterala och
multilaterala biståndet och/eller är frågor som
regeringen prioriterar. Vidare redogör regeringen
för resultat som uppnåtts inom det humanitära
biståndet och området konflikthantering.
14

Resultatredovisningen inkluderar även exempel
på resultat som har uppnåtts inom EU-biståndet
samt exempel på resultat från biståndsfinansierad
verksamhet som bedrivs av andra myndigheter
och det statliga bolaget Swedfund. Resultatet av
Reformsamarbetet i Östeuropa redovisas separat
i avsnitt 2.4.4 – 2.4.5.
Fördelningen av det svenska biståndet

Riksdagen fastställde Sveriges biståndsram för
2012 till 1 procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI) vilket motsvarade 35,8 miljarder
kronor. Sverige är därmed, räknat i procent och
per capita, en av världens största biståndsgivare.
Det svenska biståndet fortsätter att överstiga
FN:s mål om en biståndsvolym på 0,7 procent av
BNI, något som alliansregeringen infriat i varje
budget sedan 2006. Utfallet av biståndet som
redovisades till OECD:s biståndskommitté
DAC uppgick till 35,5 miljarder kronor 2012
motsvarande 0,97 procent av BNI.
Avräkningar
Diagram 2.1 nedan visar biståndsramens
fördelning
uppdelat
på
anslag
inom
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och
andra utgiftsområden. Merparten, 76 procent,
utgörs av verksamhet under anslag 1:1
Biståndsverksamhet. Kostnader från andra
utgiftsområden utgörs till stor del av kostnader
för mottagande av asylsökanden (11 procent av
biståndsramen) och EU:s gemensamma bistånd
(5 procent av biståndsramen).
Diagram 2.1 Biståndsramens fördelning per anslag inom
utgiftsområde 7 och andra utgiftsområden 2012
Förvaltningsanslag (Sida,
NAI, FBA, RiR,
SADEV)
3,0%

Kostnader
inom andra
utgiftsområden
17,0%

Anslag 2:1
Reformsamarbete i
Östeuropa
4,0%
Anslag 1:1
Biståndsverksamhet
76,0%
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Tabell 2.5 nedan visar utfallet per anslagspost
inom anslaget1:1 Biståndsverksamhet. Utfallet
uppgick totalt till 27,8 miljarder kronor 2012.
Utfallet för de anslagsposter som Sida beslutar
om uppgick till drygt 16,2 miljarder kronor
(59 procent av anslaget), utfallet för de
anslagsposter som UD beslutar om uppgick till

nästan 11,2 miljarder kronor (40 procent av
anslaget) och utfallet för de anslagsposter som
övriga myndigheter beslutar om uppgick till
nästan 0,4 miljarder kronor (1 procent av
anslaget). I enlighet med regeringens
prioriteringar var anslagets största utgiftspost
Afrika.

Tabell 2.5 Utfall anslag 1.1 Biståndsverksamhet genom Sida 2010-2012
Tusental kronor

Utfall 2010

Utfall 2011

Utfall 2012

2 896 627

3 061 859

2 838 053

87 300

96 061

96 068

Globala utvecklingsinsatser

2 265 401

0

0

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 113 450

1 532 9540

1 551 203

Regional och bilaterala strategier för Asien

1 566 182

1 397 992

1 520 453

667 270

572 410

522 977

4 497 664

5 080 852

5 719 120

415 391

553 080

666 348

Humanitära insatser
Informations- och kommunikationsverksamhet

Bilaterala strategier för Latinamerika
Regionala och bilaterala strategier för Afrika
Regional och bilaterala strategier för Mellanöstern och
Nordafrika
Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

0

1 609 739

1 429 213

93 970

117 291

217 267

154 481

154 047

175 564

Kapacitetsutveckling och samverkan

0

497 262

724 462

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer (PAO)

0

74 512

74 343

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet
Miljölån

Östeuropa och Centralasien

-4 800

0

- ODA-länder

71 488

807

0

- icke ODA-länder

- 7 156

-5 607

0

Forskningssamarbete
SUMMA

418 322

525 203

724 883

14 240 390

15 108 462

16 259 954
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Tabell 2.5 forts. Utfall anslag 1.1 Biståndsverksamhet genom UD samt andra myndigheter 2010-2012
Tusental kronor

Utfall 2010

Utfall 2011

Utfall 2012

2 566 171

3 130 208

3 315 763

973 250

818 465

685 185

3 352 355

3 492 753

3 496 539

Internationella finansieringsinstitutioner
Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
FN:s ekonomiska och sociala verksamhet
Konflikthantering
Globalt utvecklingssamarbete1
Ekonomiska program
Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

354 342

298 764

294 776

2 312 327

3 448 161

3 103 487

155 939

214 425

302 203

-905

1 364

9 713 479

11 404 140

11 197 953

151 212

162 333

186 028

Kriminalvården

12 057

18 497

21 548

Folke Bernadotteakademin

28 027

58 387

53 214

Svenska institutet (SI)

28 012

43 753

77 431

Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

11 781

13 981

14 047

19 000

24 531

27 119

SUMMA UD
Rikspolisstyrelsen (RPS)

Kammarkollegiet
Statens energimyndighet

100 000

Riksgäldskontoret

5 390

SUMMA ANDRA MYNDIGHETER
SUMMA TOTALT ANSLAG 1:1 Biståndsverksamhet

350 089

321 482

384 777

24 303 958

26 834 084

27 842 684

1
Av globalt utvecklingssamarbete genom UD fördelades merparten av medlen till organisations- och temastöd inom följande områden: smittsamma sjukdomar, hiv och
aids (ca 970 mnkr), miljö och klimat (ca 800 mnkr), humanitärt bistånd (ca 700 mnkr), demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter (ca 60 mnkr),
livsmedelssatsningen (60 mnkr), ekonomisk tillväxt och handel (ca 50 mnkr) samt kapitaltillskott till Swedfund (400 mnkr).

När det gäller bistånd som tilldelas andra
myndigheter
än
Sida
direkt
från
biståndsbudgeten består detta till stor del av
civila krishanteringsinsatser. Regeringen har
under 2012-13 påbörjat ett arbete med att
förtydliga styrningen och målen för den
verksamhet som finansieras via dessa
anslagsposter, dels genom att påbörja
utarbetandet av en strategi för civil
krishantering, dels genom att ett regeringsbeslut
har fattats om formerna för samverkan mellan de
myndigheter som bidrar till krishanteringen.
Resultaten av de civila krishanteringsinsatserna
redovisas under utgiftsområde 5. Den
förtydligade styrningen och den samlade
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redovisningen av krishanteringsinsatserna under
utgiftsområde 5 är en åtgärd som regeringen har
vidtagit för att följa upp Riksrevisionens
rekommendationer i RiR (RiR 2011:14). Även
delar av Östersjösamarbetet redovisas under
utgiftsområde 5.
Tabell 2.6 visar utfallet för kostnader inom
andra utgiftsområden i statsbudgeten som
klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s
kriterier. Redovisning för kostnader och resultat
för mottagande av asylsökande görs i budgetpropositionen
under
utgiftsområde
8.
Utrikesförvaltningens
förvaltningskostnader
redovisas under utgiftsområde 1. Övrigt, som
t.ex. bidrag till vissa FN-organ, redovisas under
ett flertal andra utgiftsområden.
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Tabell 2.6 Utfall 2012 kostnader andra utgiftsområden
Miljoner kronor

Utfall 2012
Kostnader inom andra utgiftsområden

6 387

Andel av totalt bistånd
17,5 %

Varav:
Skuldavskrivningar

0

Flyktingkostnader

3 863

10,6 %

EU-bistånd

1 651

4,5 %

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader

463

1,3 %

Övrigt

410

1,1 %

Resultatet av det bilaterala biståndet

Den stora merparten av det bilaterala biståndet
genomförs av Sida. En del av det bilaterala
biståndet kanaliseras genom multilaterala
organisationer
(s.k.
multi-bi stöd)
och
organisationer i det civila samhället.
Diagram 2.2 Bistånd genom Sida uppdelat på huvudsektor
Jord- och
skogsbruk
5,0%

Miljö
4,3%

Budgetstöd Övrigt Hälsa
5,6%
3,3% 9,0% Utbildning
5,6%
Forskning
6,2%

Marknadsutveckling
4,0%
Hållbar
samhällsbyggnad
8,4%
Humanitärt
bistånd
17,7%

Demokrati,
mänskliga
rättigheter och
jämställdhet
27,1%
Konflikt, fred
och säkerhet
3,8%

Diagram 2.2 visar hur det totala biståndet
(inklusive reformsamarbetet) genom Sida
fördelas på Sidas huvudsektorer. Det framgår att
Sidas finansiellt största sektor utgörs av
demokrati,
mänskliga
rättigheter
och
jämställdhet (27 procent), följt av humanitärt
bistånd (18 procent) och hälsa (9 procent). Stöd
till konflikt- och postkonfliktländer inryms inte
endast i sektorn konflikt, fred och säkerhet utan
även i övriga sektorer där detta är relevant.
Sida styrs bl.a. av strategier med därtill
kopplad finansiering. Under 2012 styrdes Sida av
totalt 53 strategier, varav 9 utgjordes av ickegeografiska strategier. Dessutom hade även
regeringens tio policyer inom utvecklingssamarbetet en indirekt styrande verkan på Sidas
verksamhet.

Sidas årsredovisning, som innehåller en
sammanfattning av resultatet av samtliga
strategier, visar generellt på goda möjligheter att
nå målen inom de områden Sida arbetar.
Bedömningen gäller tydligast för de länder med
vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete samt för de icke-geografiska strategier
som har en global räckvidd.
Enligt Sida beror avvikelser i strategigenomförandet i huvudsak på nationella och
regionala konflikter samt korruptionsproblem.
Bland de större avvikelser som märks återfinns
Mali och Rwanda, där stat-till-stat-samarbetet
frysts, samt Uganda där utbetalningarna som går
genom staten tillsvidare stoppats.
En växande del av Sveriges bistånd går idag till
länder som har eller har haft krig och konflikt.
Av de 20 största mottagarländerna faller 11
länder inom denna kategori. Befolkningen i
dessa länder drabbas ofta av en dubbel börda:
fattigdom kombinerat med våld och hot om
våld.
Sida gör bedömningen att för det bistånd som
bedrivs i konflikt- och postkonfliktländer finns
det risk att målen inom de områden Sida arbetar
inte uppnås. Ofta har detta sin orsak i externa
faktorer såsom valprocesser, bristande säkerhet,
samt bristfällig rapportering från samarbetsparter. För att kunna hantera dessa risker och
plötsliga förändringar bör en hög grad av
flexibilitet integreras då stöden utformas. Trots
den specifika situation som råder i konflikt- och
postkonfliktländer genomförs en majoritet av
insatserna enligt plan.
Utvecklingssamarbetet med konflikt- och
postkonfliktländer är komplicerat och präglas av
hög risk då dessa länder ofta är instabila och har
svaga institutionella strukturer. Samtidigt är det
just där det största behovet av biståndsinsatser
finns. Hantering av risker är därför en
17
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förutsättning för att uppnå resultat i konfliktoch postkonfliktmiljöer. Sverige har särskilt
arbetat med att programmera biståndet i
konflikt- och postkonfliktländer genom olika
givargemensamma
program,
vilket ökar
möjligheterna för delat risktagande.
Sidas insatser inom minhantering har följt en
generell internationell tendens där en
förflyttning av fokus har skett från renodlade
tekniska frågor till att omfatta även socioekonomiska frågor och utvecklingsperspektiv.
”New Deal for Engagement in Fragile States” är
en överenskommelse mellan ett antal sviktande
och konfliktdrabbade länder (g7+ länderna) och
en sammanslutning av givare och internationella
organisationer, vilken grundar sig på att bistånd
till just dessa situationer inte varit tillräckligt
effektivt. Sverige bidrog till överenskommelsen
vid högnivåmötet om biståndseffektivitet i
Busan i december 2011. New Deal bygger på
fem freds- och stats-byggande mål samt ett antal
principer för samarbete och genomförande som
ska bidra till konflikt- och postkonfliktländernas
långsiktiga utveckling. Liberia ombad Sverige att
tillsammans med USA, genomföra New Deal på
landnivå. Arbetet med detta pilotsamarbete
inleddes under våren 2012, och har intensifierats
under 2013 genom att en sårbarhetsbedömning

har tagits fram, ett antal indikatorer för framsteg
i processen har utarbetats och en process mot ett
ramverk, en s.k. compact, för det fortsatta
arbetet har påbörjats.
Sverige har varit fortsatt drivande för New
Deal genom att vara en aktiv medlem av den
internationella dialogen om freds- och
statsbyggande vilken sker mellan INCAF
(International Network on Conflict and
Fragility) och sviktande och konfliktdrabbade
länder. Sverige har framförallt drivit frågor om
New Deals genomförande samt framtagande av
indikatorer. Indikatorerna är av stor betydelse,
dels för att det är de sviktande och konfliktdrabbade länderna som själva varit med att
utarbeta dem, dels för att de är banbrytande vad
gäller att mäta framsteg inom freds- och
statsbyggande.
I tabell 2.7 nedan redovisas exempel på
resultat från det bilaterala biståndet som Sverige
har bidragit till inom områdena kvinnors och
barns hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter,
miljö och klimat, utbildning samt tillväxt.
Resultaten är långt ifrån heltäckande och
tabellen innehåller endast exempel på resultat
från det bilaterala biståndet som kanaliserats via
Sida under 2012. Sidas humanitära bistånd
redovisas i avsnittet Humanitärt bistånd.

Tabell 2.7 Exempel på resultat från det bilaterala biståndet som Sverige har bidragit till

Kvinnors och barns hälsa
Etiopien

Stöd till UNFPA har bidragit till att antalet barnmorskor har ökat från 1 275 år 2008 till 4 725 år 2012.

Somalia

Stöd till Unicef och WHO har bidragit till vaccinering av 823 754 kvinnor i fertil ålder med stelkrampsvaccin, dessa kvinnor erhöll även
hälsoinformation. 863 102 barn har vaccinerats mot mässling, 1 196 170 barn har vaccinerats mot difteri, polio och stelkramp samt över
1 miljon påsar av vätskeersättning har delats ut för diarrésjukdomar.

Uganda

Stöd till flera civilsamhällesorganisationer (CSO:er) har bidragit till att 5 miljoner broschyrer innehållande informationsmaterial om
hiv/aids och 10,5 miljoner kondomer har delats ut. Svenska insatser har också bidragit till att över 479 000 personer har HIV-testats och
fått rådgivning under 2012.

Demokratiska

Stöd till Unicef har bidragit till att drygt 600 000 människor har fått tillgång till grundläggande sociala tjänster under perioden 2009-

Republiken

2012. Andelen kvinnor i Nordkivu som fått kvalificerad vård vid förlossningskomplikationer har ökat från 37 procent år 2010 till 61

Kongo

procent år 2011.

Sudan och

Stöd till givargemensamma fonder har bidragit till att tillgången till öppenvård ökat med över 30 procent, 109 kliniker har byggts, 1 900

Sydsudan

vårdpersonal inklusive barnmorskor har utbildats.

Guatemala

Stöd till hälsoministeriet har bidragit till en sjunkande barna- och mödradödlighet.

Bangladesh

Stöd till hälsoministeriet och en CSO har bidragit till ett ökat fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. Som en följd av färre osäkra aborter
har mödradödligheten minskat med 75 procent under det senaste decenniet. Andelen förlossningar utförda av utbildad vårdpersonal har
ökat från 27 procent (2011) till 32 procent under 2012.
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Globala ämnes-

Stöd till olika CSO:er och nätverk har bidragit till att 45 000 personer fått tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård och 2 miljoner

strategiska

personer fått hiv-förebyggande insatser. 7000 kenyanska flickor mellan 12 och 18 år, som har blivit utsatta för sexuellt våld och

Insatser

könsstympning, har fått gå i skolan. Prostituerade kvinnor i Mali har fått tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Stöd till
utbildning av barnmorskor i 27 av världens fattigaste länder har resulterat i att antalet utbildade barnmorskor har ökat i dessa länder,
ex, från 370 år 2010 till 616 år 2011 i Kambodja, från 300 år 2009 till 505 år 2011 i Zambia.

Demokrati och mänskliga rättigheter
Burkina Faso

Stöd till CSO:er och statliga strukturer har resulterat i att 720 kvinnliga kandidater har utbildats i politiskt ledarskap, kampanjteknik och
substansfrågor inför parlamentsvalen 2012. Ca 17 000 kvinnor har fått ut sin födelseattest vilket ger dem möjlighet att rösta.

Etiopien

Stöd till den etiopiska kommissionen för mänskliga rättigheter har bl.a. bidragit till uppbyggnad av 111 rättshjälpskontor i olika regioner.
Stöd till en CSO har bidragit till ett minskat våld mot kvinnor, framförallt är arbetet mot kvinnlig könsstympning ett område med mycket
positiva resultat.

Kenya

Stöd inom området demokrati och mänskliga rättigheter har bidragit till att flera lagar med betydelse för decentralisering och val har
antagits under det senaste året. Stöd till Unicef har lett till att 892 barn har återintegrerats med sina familjer.

Rwanda

Stöd till CSO:er har gett 73 000 kvinnor och män möjlighet att framföra sina synpunkter på statens tjänster rörande hälsa, utbildning och
jordbruk. Detta har i sin tur lett till konkreta förbättringar.

Tanzania

Stöd till CSO:er har bl.a. bidragit till att 13 000 personer har fått rättshjälp under 2011. CSO:ers arbete för att skapa opinion kring
mänskliga rättigheter har stärkts.

Kina

Stöd till Raoul Wallenberg-institutets program för kapacitetsutbildning inom mänskliga rättigheter har bidragit till etablerandet av
utbildningar i mänskliga rättigheter vid ett antal framstående universitet.

Afghanistan

Stöd till Världsbankens återuppbyggnadsfond Afghanistan Reconstruction Trust Fund har bidragit till en stärkt offentlig finansiell
styrning i det afghanska finansministeriet.

Bangladesh

Stöd till CSO:er har bidragit till ökade möjligheter att bekämpa korruption, exempelvis rapporteras minskad korruption inom hälso- och
utbildningssektorerna.

Bolivia

Stöd till programmet för förvaltningsreform och samarbete mellan svenska SCB och Bolivias statistikmyndighet har bidragit till ökad
transparens och icke-diskriminering i den offentliga förvaltningen, ökad kvalitet på statistiken samt att jämställdhets- och miljöstatistik
produceras årligen.

Colombia

Stöd till CSO:er har bidragit till att stärka den inhemska opinionen till stöd för en förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten.
Ett nytt nationellt system för hotade MR-aktivister har under 2012 gett skydd åt mer än 10 000 personer.

Guatemala

Stöd till den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala har bidragit till en ökad respekt för de politiska rättigheterna.

Irak

Stöd till sektorn demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter har bidragit till stärkta myndigheter och CSO:er som arbetar
med att främja de mänskliga rättigheterna. Stöd till UNDP:s lokala utvecklingsprogram har bidragit till att det finns mekanismer för
medborgarkonsultationer i vilka det ingår kvinnor, ungdomar, det civila samhället, stamledare och privat sektor.

Västbanken och

Stöd till att bygga upp den grundläggande samhällsservicen har bidragit till att drygt 2 000 personer fått juridisk rådgivning och 275

Gaza

personer (ca 88 procent kvinnor och 12 procent män) har fått rättshjälp.

Zimbabwe

Stöd till CSO:er inom kultur- och ungdomssektorn har bidragit till att öka kapaciteten hos demokratiaktörer med lokalt ägarskap.

Globala ämnes-

Stöd till flera olika insatser har bidragit till en ökad jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor i lokala demokratiprocesser samt att

strategiska

mänskliga rättighetsaktivister har fått ett värdefullt skydd i utsatta situationer. Exempelvis har ett stöd till Unicef bidragit till minskat

insatser

våld, utnyttjande och exploatering av barn på landnivå och ökat kunskapen och engagemanget på global nivå.

Miljö och klimat
Burkina Faso

Stöd till jordbrukssektorn har bl.a. bidragit till ökad vattentillgång för ett intensifierat jordbruk genom två nya och 10 renoverade
regnvattenfördämningar. Landsbygdsbefolkningens tillgång till rent dricksvatten har ökat till 58 procent år 2011 jämfört med 55 procent
år 2009.

Kenya

Stöd till de nationella programmen inom jordbrukssektorn har bidragit till att 156 291 människor har fått tillgång till utökade vatten- och
sanitetstjänster. Småföretag inom jordbrukssektorn ökade sin produktivitet (mätt i producerad kvantitet per enhet) från 12 procent till 95
procent mellan 2007 och 2010.
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Rwanda

Stöd till Rwandas markreformprogram har bidragit till att 10,3 miljoner fastigheter har registrerats på privata ägare som tidigare saknat
rättigheter till sin mark.

Kambodja

Stöd till regeringen och CSO:er har bidragit till att aktiviteterna inom klimatområdet har ökat avsevärt. Information om
klimatförändringar har blivit mer tillgängliga via olika medier. Klimatanpassningsåtgärder på lokal nivå har genomförts, exempelvis drar
60 000 bönder nytta av rehabilitering av bevattningssystem och lokala dammar.

Vietnam

Olika stöd har bidragit till en stärkt kapacitet att hantera effekter av klimatförändringar och en ökad medvetenhet om frågorna. Det
globala systemet för klassificering och märkning av kemiska produkter (GHS) har införts.

Indien

Stöd som möjliggjort ett miljökontor på ambassaden har utvecklat kontakterna mellan indiska och svenska aktörer och bidragit till en
ökad medvetenhet om betydelsen av förbättrad avfallshantering samt övergång till förnyelsebara energikällor.

Utbildning
Bolivia

Stöd till det regeringsledda programmet inom utbildningssektorn har bidragit till att andelen elever som slutförde sekundär utbildning
har ökat från 55 procent år 2008 till 67 procent år 2011. Stöd till SOS Barnbyars program för yrkesutbildning har bidragit till att 210
unga män och kvinnor har avslutat en yrkesutbildning under 2012 och startat eget företag eller kommit in på arbetsmarknaden.

Tanzania

Det svenska budgetstödet har bl.a. bidragit till att offentliga investeringar i utbildning har ökat kraftigt och till höga inskrivningstal. 128
nya klassrum för ca 5000 elever har byggts på Zanzibar.

Afghanistan

Stöd till Unicef har bidragit till att 200 instruktörer, 1 700 lärare samt 400 representanter från lokalsamhället har fått kunskap om
barnvänliga undervisningsmetoder och skolmiljöer. Undervisningsmaterial och tält har distribuerats för att barn i konfliktområden ska få
fortsatt skolgång.

Globala ämnes-

Stöd till det globala partnerskapet Global Partnership for Education (GPE) har bidragit till att barn i de länder som får stöd slutför

strategiska

utbildningen i dubbelt så hög grad som i länder som inte får stöd.

insatser

Tillväxt
Etiopien

Stöd till Etiopiska handelskammaren har ökat kunskapen om utveckling av den privata sektorn. 8300 kvinnor har genom
självhjälpsgrupper och tillgång till program för mikrofinansiering startat egna företag som lett till ökad självförsörjning.

Tanzania

Olika stöd har bidragit till en förbättrad kapacitet i den finansiella sektorn att möta behoven hos fattiga människor och hos mikro, små
och medelstora företag. Genom stöd till Financial Sector Deepening Trust har 508 000 kvinnor och ungdomar fått tillgång till finansiella
tjänster, bl.a. genom innovativt användande av mobila ICT-verktyg.

Liberia

Stöd till vägar har resulterat i att 198 av totalt 310 km väg har reparerats, vilket lett till att priserna på varor sjunkit på landsbygden och
befolkningen ökat sin försäljning av egna produkter utanför de egna hembyarna.

Mocambique

Stöd till landsbygdsvägnätet har bidragit till ökade förutsättningar för marknadsekonomins utveckling. Tillgång till nätansluten
elektricitet har ökat från cirka 7 procent 2004 till cirka 20 procent 2012.

Zambia

Stöd till zambiska lantbruksorganisationen har bidragit till att 4 000 personer inom det småskaliga jordbruket har fått tillgång till
krediter och därmed kunnat öka sin produktion och produktivitet.

Resultatet av EU-biståndet

Det totala svenska bidraget till EU:s bistånd
2012 var 2 920 miljoner kronor. Den svenska
andelen av EU:s totala bistånd är knappt 3
procent (eller 1 640 miljoner kronor) av de
finansiella instrument som finns inom ramen för
den reguljära EU-budgeten. Det gäller främst
Instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI),
Grannskapsinstrumentet och partnerskapsinstrumentet (ENPI), Instrumentet för
medlemskapsstöd (IPA), Stabilitetsinstrumentet
(IfS), Instrumentet för demokrati och mänskliga
rättigheter (EIDHR) och Humanitärt stöd
20

(HUM).
Därtill
bidrar
Sverige
med
640 miljoner kronor (2,74 procent) till den
Europeiska utvecklingsfonden (EUF).
Kommissionen bedömer i sin årsrapport för
2012 att goda resultat uppnåtts i förhållande till
åtaganden och mål. Dock redogörs för
eftersläpning när det gäller utbetalningar av
budgetstöd, vilket beror på att vissa villkor för
utbetalningar inte uppfyllts. Kommissionen
redogör i sin årsrapport för ett antal externa
utvärderingar, i vilka merparten av de pågående
projekten i Afrika söder om Sahara bedöms vara
positiva ur resultatsynpunkt.
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EU-kommissionen använder sedan drygt tio år
ett system för uppföljning av projekt och
program ”Results Oriented Monitoring”
(ROM). Enligt årsrapporten har 3 procent av
pågående nationella program mycket bra resultat
i genomförandet, 70 procent har godkänt, 19
procent har genomförts med problem och 8

procent har inte uppnått resultat. Siffran är
konstant jämfört med 2010.
I tabell 2.8 nedan presenteras exempel på
resultat av EU:s bistånd som Sverige har bidragit
till. Resultaten är endast exempel och därmed
inte heltäckande för EU:s verksamhet inom de
angivna tematiska områdena.

Tabell 2.8 Exempel på resultat från EU-biståndet som Sverige har bidragit till

Kvinnors och barns hälsa
EU:s budgetstöd till bl.a. hälsosektorn i Burkina Faso har efter halva löptiden bidragit till att statens eget bidrag till hälsosektorn ökat från
11 till 12,1 procent. Förlossningar med stöd av utbildad personal har ökat från 54,6 till 76 procent och andelen av befolkningen som
vaccineras mot mässling har ökat från 93 till 99 procent.
EU:s stöd i Afghanistan har bidragit till att människors tillgång till primärhälsovård ökat från 9 procent 2002 till 65 procent 2010 i provinser
som får EU-stöd. Stödet har också bidragit till att barnadödligheten minskat avsevärt sedan 2001 i de provinser där EU ger stöd.

Demokrati och mänskliga rättigheter
Stöd till Unicef har bidragit till minskad kvinnlig omskärelse/könsstympning. I Egypten, Eritrea, Etiopien, Senegal, Sudan och Indien har
man med hjälp av respekterade lokala ledare genomfört utbildningar för att förändra sociala normer och attityder.
Stöd till Kirgizistans parlament har bidragit till att stärka parlamentarikernas förmåga att utföra sitt uppdrag, liksom parlamentets
administration, vilket hjälpt parlamentet att genomföra grundlagsförändringar. Vidare har stödet bidragit till att stärka parlamentet som en
central demokratisk institution i ett land med svag demokratisk tradition.

En viktig händelse under 2012 var att EU och
medlemsstaterna enades kring den s.k. Agendan
för förändring (Agenda for Change). Agendan
har två huvudinslag, ökat fokus på mänskliga
rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning
och hållbar tillväxt för mänsklig utveckling. En
central punkt i den nya agendan är en förbättrad
givarsamordning,
särskilt
mellan
EU:s
medlemsstater, i syfte att öka biståndets
effektivitet. Detta görs bl.a. genom EUgemensam programmering, som Sverige mycket
aktiv har stött. Vidare är EU:s ambition att det
bilaterala biståndet koncentreras till de fattigaste
länderna med störst behov, framförallt länder
som är eller har varit drabbade av konflikt och
våld. Under 2012 antogs även rådsslutsatser om
EU:s budgetstöd. De nya principerna betonar att
stödet ska bygga på samarbetsländernas ägarskap
och utformas som ett resultatbaserat kontrakt
mellan EU och respektive partnerland.
Utbetalningar av budgetstöd ska tydligare
knytas till samarbetslandets respekt för
mänskliga rättigheter och demokrati. Innehållet i
Agenda for Change och den nya ansatsen för
EU:s budgetstöd är tydliga resultat av Sveriges
påverkansarbete av EU:s utvecklingspolitik.
Ansatsen ligger väl i linje med svenska
prioriteringar.

Regeringen verkar för ökat fokus på resultat,
transparens och effektivitet inom EU-biståndet.
I rådslutsatserna om årsrapporten 2012
efterfrågar regeringen och övriga medlemsstater i
nästa årsrapport en tydlig rapportering kring
genomförandet av den reviderade biståndspolitiken och budgetstödet, särskilt med fokus
på hur EU bidrar till fattigdomsminskning och
till samarbetsländernas vilja och förmåga att
driva en rättighetsbaserad politik. När det gäller
EUF verkar Sverige för en mer omfattande
resultatredovisning som även omfattar lärdomar
som dragits av fondens bidrag till fattigdomsminskning.
Resultatet av det multilaterala biståndet

Multilateralt bistånd är det stöd som kanaliseras
genom kärnstöd till multilaterala organisationer
som FN, Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och utvecklingsfonder. Med kärnstöd
avses det obundna, och oftast icke-öronmärkta,
stöd direkt till organisationens centrala budget
som bereds av Regeringskansliet, såsom
basbudgetstöd, årligt basbidrag, bidrag som
lämnas efter påfyllnadsförhandlingar, uttaxerat
bidrag/medlemsavgift samt ägarkapital. Hit
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räknas även det statliga garantikapital som
utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.
Det är sedan organisationernas styrelser, i vilka
Sverige har inflytande och ledning, som beslutar
hur medlen ska användas.
Sveriges multilaterala bistånd utgör ca
30 procent av Sveriges totala bistånd. Det multilaterala biståndet uppgick till ca 11,8 miljarder
kronor år 2012. Diagram 2.3 visar Sveriges
utbetalade stöd till multilaterala organisationer
2012. Av staplarna framgår även det stöd som
kanaliseras via Sida, s.k. multi-bi stöd.

De multilaterala organisationer som fick mest
svenskt kärnstöd 2012 var Världsbanksgruppens
Internationella utvecklingsfond (IDA), Globala
fonden mot aids, tuberkulos och malaria
(GFATM) och Afrikanska utvecklingsbanken
(AfDB). Sverige är en betydande givare till de
multilaterala organen. Sveriges procentuella
andel av organisationernas totala kärnstöd 2012
framgår av tabell 2.9.

Diagram 2.3 Sveriges utbetalade stöd till multilaterala organisationer 2012
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Stapeln ”övrigt multilateralt” inkluderar det humanitära stöd som kanaliseras via multilaterala organisationer (redovisas mer utförligt i diagram 4 Sveriges humanitära
stöd utbetalat 2012). Därutöver ingår bl.a. mindre stöd till andra FN-organ samt stöd till klimatfonder.

Organisationernas
resultat
redovisas
i
årsrapporter, landspecifika och tematiska
rapporter samt i interna och externa
utvärderingar och revisioner. Regeringen utövar
sin styrning gentemot organisationerna genom
det formella styrelsearbetet, bilaterala och
givargemensamma konsultationer, löpande
dialog samt påfyllnadsförhandlingar. Resultatuppföljningen sker baserat på organisationernas
egna resultatramverk och inom ramen för
styrelsearbetet. Sverige eftersträvar tydligare
redovisning
av
vilka
resultat
som
organisationerna uppnår i fält.
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I tabell 2.9 redovisas exempel på resultat från det
multilaterala biståndet som Sverige har bidragit
till genom kärnstöd. Som framgår har det
svenska stödet bidragit till att skapa
förutsättningar för fattiga människor att
förbättra sina levnadsvillkor på landnivå inom de
tematiska områdena kvinnors och barns hälsa,
demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och
klimat, utbildning, tillväxt och jämställdhet.
Resultaten är på intet sätt heltäckande och
tabellen reflekterar endast en bråkdel av
organisationernas uppnådda resultat. Det
humanitära stödet redovisas separat i avsnittet
Humanitärt bistånd.
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Tabell 2.9 Exempel på resultat från det multilaterala biståndet som Sverige har bidragit till
Organisation

Resultat

Sveriges bidrag som
% av totalt kärnstöd

Kvinnors och barns hälsa
GAVI

GAVI har bidragit till minskad barnadödlighet genom ökad användning av befintliga vaccin och genom att främja

(Global Alliance for

utveckling av och tillgång till nya vaccin. Totalt beräknas att GAVI finansierat vaccinering av 46,5 miljoner barn. Detta

Vaccines and

har förhindrat drygt en halv miljon framtida dödsfall.

2,9

Immunisation)
Unicef

Unicef har bidragit till att 6300 hälsokliniker i 52 länder förbättrat förlossningsvården.

(United Nations

100 miljoner barn vaccinerades mot mässling och 55 miljoner barn fick behandlade myggnät som skyddar dem mot

Childrens Fund)

malaria. 25 000 hälsokliniker har förbättrat sina rutiner för att förhindra smitta av hiv från mor till barn.

GFATM

Globala fonden har bidragit till att 4,2 miljoner människor fått tillgång till bromsmediciner mot aids, 440 000 hiv-

(The Global Fund

positiva kvinnor har erhållit behandling mot mödra-barnsmitta och 1,1 miljoner människor har diagnosticerats och

to Fight AIDS,

erhållit behandling mot tuberkulos. Globala fonden har även bidragit till att 75 miljoner myggnät distribuerats och 47

Tuberculosis and

miljoner behandlingar av malaria har genomförts under 2012.

8,6

3,2

Malaria)
Världsbanken

Världsbanken har ökat sina insatser för mödrahälsa, och har exempelvis genom ett omfattande program i Indien

2,962

bidragit till att antalet kvinnor som får tillgång till vård före barnafödseln har ökat till 50 miljoner globalt under
budgetåret 20121.128 miljoner barn har vaccinerats med rekommenderade doser.
UNFPA

UNFPA har stärkt och utökat barnmorskeutbildningar i 30 länder och kapaciteten för akut förlossnings- och

(United Nations

neonatalvård på lokal nivå i 32 länder. UNFPA har också bidragit till att 95 länder har designat, implementerat och

Population Fund)

utvärderat sexualundervisningsprogram samt att lika många länder har stärkt sin kapacitet för att nå ut med sexuell

WHO

WHO har sammanställt en lista över livräddande läkemedel och produkter samt förslag på åtgärder för att säkerställa

(World Health

tillgång till dessa överallt, vilket förväntas bidra till att förhindra sex miljoner dödsfall fram till 2015.

15

och reproduktiv hälsoinformation till unga människor.
1

Organization)

Demokrati och mänskliga rättigheter
UNDP

UNDP har bidragit till genomförande av reformer av den offentliga sektorn i 95 länder och stärkt kapaciteten i mer än

(United Nations

60 parlament och 70 institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter. I Afrika gav UNDP stöd till 50

Development

folkomröstningar och valprocesser varav 85 % bedömdes som fria och rättvisa.

12

Programme)
Världsbanken

Världsbanken har under 2012 bidragit till att öka förvaltningars transparens och förbättra allmänhetens tillgång till

2,96

information i 72 länder samt till att stärka allmänhetens insyn i de offentliga finanserna i 28 länder, vilket ökar
möjligheterna till politiskt ansvarsutkrävande.
OHCHR

OHCHR är FN-systemets mest centrala aktör för att främja respekten för mänskliga rättigheter och har i det avseendet

(Office of the High

en nyckelroll inom FN. Bl.a. genom sin stora fältnärvaro lyckas organisationen nå goda resultat. För att öka mål och

Commissioner for

resultatstyrningen har man utarbetat ett system för planering av aktiviteter och uppföljning av organisationens

Human Rights)

samlade verksamhet som nu håller på att genomföras i hela organisationen.

10

Miljö och klimat
UNDP

UNDP har bidragit till att 56 länder fick stöd med syfte att öka fattiga och utsatta människors tillgång till förnyelsebar

12

energi. 40 av dessa länder har som följd redovisat en ökad tillgång till energi. Inför Rio+20 var UNDP central i arbetet
med att genomföra nationella dialoger och att säkra vissa länders och utsatta gruppers deltagande i konferensen.
Unicef

Unicef har bidragit till att 24 miljoner människor fick tillgång till förbättrade sanitetsfaciliteter.

8,6

GEF

GEF har bidragit till att 24 klimatrelaterade projekt slutförts som har minskat utsläppen av växthusgaser med 131

3,63

(Global Environ-

miljoner ton under 2012. Ytterligare indirekta utsläppsminskningar om 17,4 miljoner ton förväntas genom bl.a.

ment Facility)

kapacitetsuppbyggnad och innovation.

Världsbankens

Världsbanken har bidragit till miljö- och klimatarbete genom rådgivning och stöd till flera instrument för

Climate

klimatfinansiering, t.ex. Världsbankens klimatfonder (CIF). Under verksamhetsåret 2012 bidrog dessa fonder till

Investment Funds

utsläppsminskningar om 184 miljoner ton utöver de minskningar samarbetet med GEF resulterat i (se ovan).

5,23

1 Världsbanken rapporterar data utifrån ett aggregat av de senaste tre budgetåren. Ett budgetår löper 1 juli-30 juni.
2

Siffran 2,96 procent avser svensk andel av frivilliga givarbidrag i den senaste påfyllnaden till Världsbanksgruppens IDA-fönster (IDA 16) (fotnoten

gäller samtliga poster för Världsbanken).
3

Stödet till CIF utgörs av frivilliga bidrag, inte kärnstöd.
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Asiatiska

AsDB har bidragit till att öka vattenreningskapaciteten med nära 3 200 000 kubikmeter per dag under 2009-2012.

0,34

AsDB har bidragit till att utbilda över 2 450 000 lärare i Asien under perioden 2009-2012.

0,34

Unicef har bidragit till att 3,56 miljoner barn i utsatta situationer (konflikter och naturkatastrofer) erhöll grundläggande

8,6

utvecklingsbanken (AsDB)

Utbildning
Asiatiska
utvecklingsbanken
Unicef

utbildning av god kvalité.

Tillväxt
Världsbanken

Världsbanken stödjer för närvarande 31 miljoner aktiva mikrolånekonton.

2,96

Afrikanska

AfDB har bidragit till förbättrad tillgång till transport för 34 miljoner människor under 2010-2012, 65 000 nya jobb har

1,54

utvecklings-

skapats – insatser som har betydelse för hela näringslivets utveckling i ett stort antal länder.

banken (AfDB)
IFAD (International

IFAD har bidragit till att 4,83 miljoner människor fortbildats i växtodlingsmetoder och -tekniker (2011).

5,78

Fund for
Agricultural
Development)
FAO

FAO har bidragit till att frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och skogsresurser antogs 2012 och

(Food and

syftar till att säkerställa småskaliga brukares rättigheter vid investeringar i mark.

1

Agriculture
organization)
UNDP

UNDP har bidragit till att 48 länder mottog stöd i processen med att ta fram policyer för jobbskapande. I Afrika bidrog

12

UNDP till att 35 länder inkluderade fattigdomsinriktad tillväxt i nationella utvecklingsplaner. UNDP bidrog till att en
framgångsrik modell för råvaruhandel med jordbruksprodukter från Etiopien delades med och replikerades i 18 andra
afrikanska och asiatiska länder.
UNCDF

UNCDF har bidragit till att totalt 42 miljoner människor fått ökat utrymme att tillvarata ekonomiska möjligheter.

31

(United Nations
Capital
Development Fund)
UNCTAD

UNCTADs investeringsfond, Investment for Development Trust Fund har bidragit till att 25 aktiviteter har genomförts,

(United Nations

bl.a. 5 landspecifika utvärderingar av investeringsmiljön kopplat till landets utvecklingsstrategi (s.k. IPR- Investment

Conference on

Policy Reviews), 9 uppföljande IP-aktiviteter, 2 implementeringsrapporter och 9 kapacitetsuppbyggande workshops. För

Trade and

många av de länder där en IPR har genomförts har investeringsflöden ökat.

Development)
WTO

WTO har bidragit till att ungefär 30 000 personer har deltagit i utbildningar sedan 2003 och därmed stärkt sin

(World Trade

förståelse för internationell handel sedan 2003. Låg- och medelinkomstländer har i större utsträckning kunnat delta i

Organization)

det internationella handelssystemet.

Jämställdhet
Unicef

Unicef har bidragit till att 122 länder förbättrade sina system (lagstiftning, service etc.) för skydd av flickor och pojkar

8,6

mot skadliga sedvänjor, våld, utnyttjande och exploatering.
UN Women

UN Women har bidragit till ökad jämställdhet bl.a. genom att 7 länder fått en ökad andel säten för kvinnor efter

(United Nations

nationella och lokala val, 18 länder har implementerat policyer för att försäkra kvinnors jämlika tillgång till produktiva

entity for gender

resurser, 30 länder har antagit lagar och strategier för att åtgärda våld mot kvinnor och flickor. 57 % av länderna UN

equality and the

Women stödjer har inkorporerat jämställdhetsprioriteringar i nationella planer och budgetar.

6

empowerment of
women)
UNFPA
(United Nations

UNFPA har bidragit till att 119 länder implementerat internationella avtal och nationell lagstiftning avseende
jämställdhet och reproduktiva rättigheter under 2011-2012. 2 884 människor har fått utbildning kring könsrelaterat

Population Fund)

våld i humanitära kontexter.

Världsbanken

Världsbanken har bidragit till att 78 miljoner kvinnor och flickor har fått stöd från sociala skyddsprogram och andra
riktade insatser under 2012.

24
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Resultat av påverkansarbete
Av
de
multilaterala
organisationernas
resultatredovisning
framgår
det
vad
organisationerna prioriterar och inom vilka
områden de verkar. Det kan konstateras att
multilaterala organisationers resultatrapportering
inte fullt ut tillgodoser Sveriges behov av
resultatinformation.
Resultatredovisningarna
och dess kvalitet skiljer sig åt mellan de olika
organisationerna.
Tydligare
information
eftersträvas
gällande
vilka
resultat
organisationerna uppnår i fält och ifall dessa
resultat uppnås till en rimlig kostnad.
Sverige driver aktivt frågorna om förbättrad
resultatredovisning, ökad kostnadseffektivitet,
ökad transparens, förbättrat antikorruptionsarbete samt ökat ansvarsutkrävande i det
multilaterala biståndet. Under 2012-2013 har
detta bl.a. skett genom att Sverige aktivt har
deltagit i en rad högnivåöverläggningar om dessa
reformfrågor i det multilaterala systemet. Vid ett
möte som Sverige stod värd för i november
2012, ”Senior Level Donor Meeting on
Multilateral Reform”, enades 17 länder (USA,
Storbritannien, Tyskland, Australien, Kanada,
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien,
Polen, Spanien, Nederländerna, Norge, Belgien,
Österrike och Sverige) om en rad åtaganden för
att effektivisera biståndet i FN-systemet,
utvecklingsbankerna samt de globala vertikala
fonderna. I april 2013 hölls ett nytt Senior Level
Donor Meeting i Berlin där dessa frågor drevs
vidare. Sverige har i denna process en ledande
roll vad gäller ökad kostnadseffektivitet,
minskade transaktionskostnader samt förbättrat
antikorruptionsarbete. Sverige verkar tillsammans med givargruppen för ökad insyn och
öppenhet när det gäller de multilaterala
organisationernas administrativa kostnader för
att säkerställa att goda utvecklingsresultat
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Inom ramen för förhandlingarna om den
fyraåriga policyöversynen av FN:s operationella
biståndsarbete fick Sverige under hösten 2012 ett
gott genomslag för resultat- och effektivitetsfrågor. Detta sänder en särskilt stark signal till
FN:s fonder, program och fackorgan gällande
behovet av ett starkare resultat- och
effektivitetsfokus, ökad samordning på landnivå
samt strategisk finansiering. Det återstår dock
mycket arbete för att genomföra överenskomna
förbättringar för att minska dubbelarbete,
förtydliga ansvar och få bättre återkoppling.

Sverige har därtill varit pådrivande i införandet av
en bättre arbetsmetod för finansiering av
WHO:s budget där både medlemsavgifter och
frivilliga bidrag ska synliggöras och därmed bidra
till en bättre styrning av organisationen och på så
sätt skapa förutsättningar för förbättrade resultat
på landnivå. Sverige har även varit aktiv i arbetet
med att omstrukturera WHO:s verksamhet
genom att WHO:s programbudget blir mer
resultatinriktad.
På samma sätt har Sverige aktivt drivit arbetet
med att reformera Globala fonden till att bli en
mer effektiv finansieringsmekanism som arbetar
i partnerskap med andra aktörer på landnivå.
Sverige har fått gehör för behovet att utarbeta en
ny finansieringsmodell som är flexibel,
förutsägbar och anpassad till det landspecifika
sammanhanget.
När det gäller FAO har det svenska
påverkansarbetet bl.a. bidragit till att FAO
redovisar resultat av verksamhet som finansierats
av både kärnstöd och frivilliga bidrag i sitt
resultatbaserade ramverk. Sverige har också
bedrivit påverkansarbete som resulterat i att
jämställdhet genomsyrar alla delar av
organisationens
verksamhet
i
högre
utsträckning.
Utöver frågorna om resultat, transparens,
antikorruptionsarbete och ansvarsutkrävande i
det multilaterala biståndet driver Sverige
dessutom en rad tematiska frågor, bl.a.
demokrati,
mänskliga
rättigheter
och
jämställdhet.
Resultatet av det humanitära biståndet

Det humanitära biståndet skiljer sig från resten
av biståndet vad gäller utgångspunkter, principer
och arbetssätt. Sveriges humanitära bistånd är
behovsbaserat, har en global ansats och baseras
på
rättsliga
ramverk
såsom
Genèvekonventionerna samt på de humanitära
principerna humanitet, opartiskhet, neutralitet
och oberoende. Sveriges humanitära bistånd
utgör ca 15 procent av Sveriges totala bistånd.
Sveriges totala humanitära bistånd under 2012
uppgick till ca 5 miljarder kronor och
kanaliserades genom såväl UD som Sida.
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UD bereder kärnstöd till FN-organen
UNHCR, WFP, OCHA, UNRWA, UNISDR
och ICRC. UD bereder även ett årligt bidrag till
FN:s katastroffond CERF. Därtill administrerar
UD en uttaxerad medlemsavgift till IOM. Sida
hanterar det land- och regionbaserade stödet till
FN och Rödakorsrörelsens appeller, stöd till
enskilda organisationer samt kanaliserar
därutöver stöd till forskning, metodutveckling
och kvalitetssäkring. Genom UD utbetalades
under 2012 totalt drygt 2,2 miljarder kronor
medan Sidas bidrag uppgick till drygt
2,8 miljarder kronor. Det totala globala
humanitära biståndet har ökat i volym över tid.

Trots det håller den ökande finansieringen inte
jämna steg med det ökade behovet. Sverige
verkar för att andra givare ska bidra i högre
utsträckning. Sverige var under 2012 världens
tredje största bilaterala humanitära givare. Som
exempel kan nämnas att Sveriges totala bidrag till
UNHCR utgjorde knappt 6 procent av
organisationens totala budget 2012. För WFP,
ICRC och FN:s katastroffond CERF var
motsvarande andel 2,5 procent, 6,9 procent och
drygt 15 procent. I diagram 4 framgår UD:s och
Sidas totala svenska humanitära stöd under 2012,
fördelat på mottagande organisation.

Diagram 2.4 Sveriges humanitära stöd utbetalat 2012
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UD

Regeringen bedömer att Sida har gjort framsteg
inom flera områden när det gäller det humanitära
biståndet. Bl.a. har metoder för att stärka det
behovsbaserade humanitära biståndet utvecklats.
En utökad dialog med partnerorganisationerna
har vidare bidragit till ett stärkt resultatfokus
samt utökat arbete för att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i humanitära insatser.
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Sida

Samtidigt anser regeringen att det fortfarande
återstår mer arbete för att formalisera de
humanitära organisationernas resultatarbete
samt för att säkra en ökad humanitär
samordning.
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I tabell 2.10 nedan redovisas exempel på resultat
från prioriterade humanitära organisationer som
erhåller kärnstöd från Sverige.

Resultaten är på intet sätt heltäckande och
tabellen reflekterar endast en bråkdel av
organisationernas resultat.

Tabell 2.10 Exempel på resultat från det humanitära biståndet som Sverige bidragit till genom kärnstöd från UD
Organisation
Resultat
Sveriges
bidrag som %
av totalt
kärnstöd
Unicef

Unicef bistod med humanitär respons i 292 humanitära kriser i 80 länder. Försåg 18,5 miljoner människor med

(United Nations

tillgång till rent vatten. Bistod ca 1,8 miljoner akut undernärda barn mellan 6 och 59 månader. Vaccinerade

Children’s Fund)

Se tabell 5

52,3 miljoner barn mellan 6 månader och 15 år mot mässlingen. Möjliggjorde tillgång till, och förbättrad
kvalitet av, skolgång för 6 miljoner barn i områden drabbade av humanitära katastrofer. Återintegrerade över
11 600 före detta barnsoldater i familjer och samhällen.

WFP

WFP bistod 97,2 miljoner människor (varav 85 procent kvinnor och barn) i 80 länder med olika typer av matstöd.

(World Food

Av de 97,2 miljonerna var 6,5 miljoner internflyktingar och 2,4 miljoner flyktingar. Försåg 9,8 miljon undernärda

Programme)

barn med särskilt nutritionsstöd. Försåg 15,1 miljoner skolbarn med skolmåltider. Bistod 1,6 miljoner människor

19,9

som lever med hiv/aids och tuberkulos med mat, kontakt- och kupongstöd liksom nutritionsprogram. Bistod 8
miljoner människor med kontant- och kupongstöd vilket är nästan dubbelt så många som år 2011.
UNRWA

UNRWA har genomfört 10,7 miljoner hälsokonsultationer inom UNRWAs hälsocenter. Bistod 22 054 barn med

(United Nations Relief

särskilda utbildningsbehov. Återuppbyggde skydd för 496 fattiga flyktingfamiljer boende i undermåliga

and Works Agency for
Palestine Refugees in

förhållanden. UNRWAs ”Job Creation Programme” i Gaza skapade 2 303 477 arbetsdagar, eller motsvarande
7 998 fulltidsarbeten, vilket bidrog med 28 miljoner US-dollar till den lokala ekonomin. På Västbanken skapade

the Near East)

UNRWA 56,837 arbetstillfällen. UNRWA har även bidragit till att öka skyddet för de palestinska flyktingarna.

UNHCR

UNHCR har försett 35,4 miljoner fördrivna människor med skydd och stöd, varav 15,5 miljoner internflyktingar

(United Nations High

från konfliktsituationer. Försåg över 600 000 drabbade med 4 500 ton förnödenheter (mellan januari 2011 och

Commissioner for

juni 2012). Förbättringar avseende lokal integration rapporterades i 19 flyktingsituationer. Positiva förändringar

Refugees)

avseende nationell lagstiftning för flyktingar, internflyktingar och asylsökandes rättigheter rapporterades i 14

7,9

16,8

länder där UNHCR arbetat aktivt med dessa frågor.
OCHA

OCHA har samordnat humanitärt bistånd för 54 miljoner drabbade människor. Stärkt humanitärt ledarskap på

(Office for the

landnivå. Lett arbetet med 16 konsoliderade FN-appeller. Stärkt och utvecklat de konsoliderade appellerna, bl.a.

Coordination of

genom mer strategiskt definierade mål och indikatorer.

16,4

Humanitarian Affairs)
CERF

FN:s katastroffond CERF kanaliserade medel till nästan samtliga kriser under 2012. Finansierade totalt 546

(Central Emergency

projekt i 49 länder. CERF bidrog till en mer samordnad humanitär respons i fält, och genom sitt fönster för

Response Fund)

underfinansierade kriser bidrar fonden till att global humanitär assistans baseras på behov.

16
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I tabell 2.11 nedan redovisas resultat som Sidas humanitära stöd har bidragit till.
Tabell 2.11 Exempel på resultat från det humanitära biståndet som Sverige bidragit till genom stöd via Sida
Organisation

Resultat

FN:s humanitära landfonder, CHF

CHF bidrog till snabb och flexibel finansiering i Somalia, Sydsudan, Sudan,
Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Centralafrikanska republiken (CAR). 516 000

(Common Humanitarian Fund)

Sidas andel av
totalt stöd till
organisationen
17,2

människor behandlades med nutritionsstöd. 586 000 människor försågs med
matbistånd i CAR och Somalia. Över 2,3 miljoner barn vaccinerades i DRK. 8,2 miljoner
människor i CAR, DRK, Somalia och Sudan försågs med tillgång till rent vatten.
FN:s humanitära landfonder, ERF

ERF bidrog till snabb och flexibel finansiering i Afghanistan, DRK, Etiopien, Indonesien,

(Emergency Response Fund)

Burma, det palestinska området (OPT) och Jemen. 1,9 miljoner människor försågs med
tillgång till rent vatten och sanitära faciliteter. 65 000 människor i Burma, OPT och

25,8

Jemen försågs med tillgång till sjukvård. 50 000 gravt undernärda barn behandlades i
DRK, Etiopien och Kenya.
Röda korsets Internationella Kommitté,

ICRC försåg drygt 6,2 miljoner människor med livsmedelsbistånd. Bistod 2,7 miljoner

ICRC

mottagare med basala hushållsattiraljer. Bistod med vatten och skyddsinsatser till 22

(International Committee of the Red

miljoner mottagare. Stöd till 292 sjukhus och 391 hälsocenter, varvid 7,1 miljoner

Cross)

drabbade fick tillgång till sjukvård. ICRC har även bidragit till att öka respekten för den

6,1

internationella humanitärrätten.
Svenska röda korset,

SRK bistod över 20 miljoner utsatta människor med katastrofförebyggande verksamhet

SRK/Rödakorsfederationen (IFRC)

såsom kartläggning och material kring katastrofriskreducering. Bistod 2,3 miljoner

8,6

katastrofdrabbade människor med hälsostöd.
Läkare utan gränser

Läkare utan gränser bistod 1,9 miljoner katastrofdrabbade människor med

(Medecins sans frontieres, MSF)

hälsorådgivning, över 24 000 somaliska flyktingar med nutritionsstöd, samt bistod
9 000 zimbabwesiska migranter och flyktingar med hiv/aids-rådgivning i Sydafrika.

1,5

Vaccinerade över 16 000 somaliska flyktingar i Kenya.
Oxfam

Oxfam försåg över 276 000 katastrofdrabbade människor i Somalia och Kenya med
tillgång till rent vatten. Bistod 3 317 hushåll i Elfenbenskusten, 48 631 människor i

7,5

Somalia, 2 000 hushåll i Sydsudan och bistod 35 000 drabbade människor i Somalia
med hälsostöd.
Norska flyktingrådet, NRC

NRC försåg över 25 000 flyktingar i tre läger i Liberia med matbistånd och skydd. Bistod

(Norwegian Refugee Council)

internflyktingar i Somalia som flytt torka och svält med 3 065 uppsättningar av basala

8,5

hushållsattiraljer. Bistod 1 675 hushåll i Sydsudan med jordbruksstöd i form av utsäde
och redskap.
Danska flyktingrådet, DRC

DRC försåg över 119 000 katastrofdrabbade människor med tillgång till rent vatten i

(Danish Refugee Council,

Somalia och Liberia. Bistod över 14 100 hushåll med basala hushållsattiraljer i Etiopien,

3,5

Somalia, Sri Lanka och Centralafrikanska republiken.

Resultat av Sveriges humanitära påverkansarbete
Under 2012 har Sverige bedrivit påverkansarbete
inom ramen för de humanitära organisationernas
styrelser
eller
givarstödgrupper,
under
högnivåmöten och bilaterala konsultationer.
Sverige driver också påverkansarbete för att
stärka det internationella humanitära systemet.
Sverige har aktivt fortsatt att driva frågan om
stärkande av det internationella humanitära
responssystemet. Sverige har i detta avseende
sedan
2010
lett
ett
givargemensamt
påverkansarbete gentemot humanitära FNaktörer. Arbetet syftar till att stärka det
internationella humanitära responssystemets
28

samordning, ledarskap och ansvarsutkrävande.
Sverige leder en arbetsgrupp bestående av
likasinnade givare, i syfte att driva den
humanitära reformagendan vidare. Sverige driver
även frågan bilateralt gentemot de aktuella
organisationerna. Påverkansarbetet har bidragit
till att organisationerna har förbundit sig till en
rad åtgärder för att stärka den gemensamma
humanitära responsen på landnivå. Det behövs
dock ytterligare förbättringar i fält och på
huvudkontorsnivå. En av utmaningarna är nu att
mer effektivt öka människors och samhällens
motståndskraft mot kriser och katastrofer.
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Konflikthanteringsinsatser

Redovisningen
i
detta
avsnitt
avser
konflikthanteringsmedel som UD hanterar.
Verksamheten syftar till att stödja sviktande och
konfliktdrabbade länder att hantera konflikter
med fredliga medel genom ett antal
internationella organisationer som arbetar på
lokal nivå. Insatser genom dessa organisationer
har bl.a. bidragit till genomförandet av fredliga
val i Kenyas Rift Valley, stärkandet av
ECOWAS
parlamentariska
kontroll
av
säkerhetssektorn och en ökad kunskap och
medvetenhet om integrering av genusperspektiv
i säkerhetssektorn i Sierra Leone och Liberia.
Genom stöd till humanitär medling har
humanitära organisationer fått möjlighet att nå
fram med hjälp till nomadiska grupper i Darfur
och tvångsförflyttade individer av folkgruppen
rohingya i Burma, Thailand, Malaysia och
Bangladesh. I Puntland och Somalia har
dialogprocesser om fred, demokrati och säkerhet
involverat ungdomar och lokala samhällen, med
målet att stärka nationella förändringsaktörer för
fred.
Resultatet av biståndsfinansierad verksamhet
som bedrivs av andra myndigheter och Swedfund

Nedan redogör regeringen för resultaten från
några andra myndigheter utöver Sida som
genomför biståndsfinansierad verksamhet samt
det statliga bolaget Swedfund. För ytterligare
information om andra myndigheters resultat
hänvisas till respektive utgiftsområde. När det
gäller svenska myndigheters deltagande i insatser
för civil krishantering redogör regeringen samlat
för dessa under utgiftsområde 5.
Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademins (FBA) uppgift är
att
stödja
internationell
fredsfrämjande
verksamhet. FBA:s största verksamhetsgren är
personalförsörjning till internationella insatser
med fokus på EU:s krishanteringsinsatser.
2012 hade FBA i medeltal 76 utsända i totalt
24 insatser i Afrika, Asien och Östeuropa. Den
utsända personalen bidrar till att insatserna når
sina mål, vilka t.ex. kan handla om att öka

länders förmåga att hantera konfliktorsaker eller
att förebygga återfall i konflikt.
En betydande del av FBA:s utsända personal
är experter inom olika områden exempelvis
mänskliga rättigheter, barns rättigheter eller
rättsstatsuppbyggnad. Under 2012 har FBA t.ex.
sekonderat personer till specialistbefattningar
kopplade till genus i insatser i Demokratiska
Republiken Kongo och Afghanistan. I
Demokratiska Republiken Kongo har den
svenska genusexpertisen bidragit till att 178
poliser har blivit utbildade i kunskap om
kvinnors rättigheter, 16 poliser har blivit
utbildade i att hålla introducerande kurser i
genus och den första polisutbildningen enbart
för kvinnor med inriktning på sexuellt våld och
barns rättigheter har genomförts.
För att insatserna ska uppnå sina mål är det
fundamentalt med kompetent sekonderad
personal. Personalen har fått goda omdömen av
de mottagande organisationerna, 79 procent fick
högsta betyg på en fyrgradig skala och 20
procent näst högsta betyg. FBA har även verkat
för att öka andelen kvinnor i insatserna, vilket är
ett av målen i den nationella handlingsplanen för
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Andelen
kvinnliga sekonderade uppgick 2012 till
47 procent, vilket är en ökning med
6 procentenheter sedan 2011.
FBA har tillsammans med Försvarsmakten,
Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), Polisen och Sida arbetat
fram nationella 1325-indikatorer, vilka används
för att mäta dessa myndigheters genomförande
av den nationella handlingsplanen för
säkerhetsrådsresolution 1325. FBA har i samråd
med
övriga
myndigheter
sammanställt
redovisningen i en skriftlig rapport. Regeringen
bedömer att detta arbete har bidragit till att
stärka och effektivisera det sammantagna
svenska åtagandet att implementera 1325.
Regeringens sammantagna bedömning är att
FBA:s verksamhet bidrar till att uppnå de
biståndspolitiska, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska målen. FBA kommer att fortsätta sitt
arbete med att konkretisera sina verksamhetsmål
och att stärka sin redovisning och bedömning av
resultat.
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Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets (NAI) huvudsakliga
uppgift är att:
–

främja forskning om den sociala, politiska
och ekonomiska utvecklingen i Afrika,

–

sprida kvalificerad och relevant information
baserad på forskning om det moderna
Afrika och afrikanska förhållanden samt

–

bevaka och tillgängliggöra litteratur och
andra
elektroniska
och
fysiska
informationsbärare
av
relevans
för
forskning, studier och information om det
moderna Afrika. Uppdraget genomförs i de
tre huvudsakliga verksamhetsområden som
NAI har: forskning, kommunikation och
biblioteksverksamhet.

Forskning om Afrika har traditionellt
finansierats med biståndsmedel men forskning i
sig är inte fattigdomsreducerande. Däremot kan
resultat från forskning, liksom att det bedrivs
forskning i fattiga länder, vara relevant för
fattigdomsminskning. För att bidra till
fattigdomsreducering förutsätts att forskningen
är relevant och av god kvalité samt att resultaten
kommer till konkret användning.
Från och med 2009 började regeringen att i
regleringsbrevet till NAI ställa högre krav på att
myndigheten skulle bli mer mål- och
resultatinriktad i genomförandet av sin
verksamhet. Regeringen har dessutom ställt krav
på en tydligare återrapportering utifrån målen
för verksamheten. Regeringen anser att det har
skett en förbättring i NAI:s återrapportering av
resultat från verksamheten men att det
fortfarande finns mycket att utveckla.
Statskontoret konstaterar i sin översyn av NAI
(Statskontoret 2013:13) att institutets resultatredovisning är svåröverskådlig och detaljerad,
vilket skymmer sikten för vad som skulle kunna
vara viktiga resultat att lyfta fram. Även
Riksrevisionen gör iakttagelsen att resultatredovisningen uppvisar en bristande analys av
bedriven verksamhet.
Regeringen anser att det finns förutsättningar
för NAI att utveckla redovisningen. Med
bakgrund i den svenska politiken om breddade
relationer med de afrikanska länderna
kombinerat med Statskontorets översyn av
NAI:s verksamhet och roll, påbörjar regeringen
en översyn kring myndighetens framtida
organisatoriska struktur och styrning.
30

Svenska institutet
Svenska institutets (SI) uppdrag är att genom
expertbesök, projektstöd, ledarskapsprogram,
kommunikation, information och stipendier
bidra till stärkt kompetens och kunskapsuppbyggande samt långsiktiga relationer med
och mellan individer och institutioner i
samarbetsländerna.
2012 togs kravet på myndigheten att redovisa
per utgiftsområde bort och årsredovisningen
följer därför förordningen om årsredovisning
och budgetunderlag (2000:605) och redovisning
sker enligt förordningen efter verksamhetens
prestationer. Som en följd reflekterar årets
årsredovisning bättre SI:s mångfacetterade
verksamhet. Det finns emellertid förbättringspotential vad gäller tydlighet kring hur och vilka
prestationer som är kopplade till vilken
anslagspost och möjligheten att än bättre kunna
härleda mätbara resultat från insatserna.
Myndighetens anslag inom utgiftsområde 7
var 2012 totalt 175 miljoner kronor, varav 148
miljoner kronor anslogs inom anslaget 1:1
Biståndsverksamhet och 27 miljoner kronor inom
anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa. En
betydande anslagsökning inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd under 2012 har resulterat
i en utökad stipendieverksamhet. Under 2012
har institutet bl.a. beviljat 266 stipendier från
studenter från tredje land, 20 expertbesök har
genomförts med 104 deltagare, 5 ledarskapsprogram med totalt 98 deltagare slutförts och
projektstöd har beviljats till 83 olika expert- och
kulturutbyten i linje med SI:s uppdrag.
Svenska institutets insatser i Östeuropa
bedöms vara ett bra komplement till Sidas
verksamhet, inte minst då insatserna är flexibla,
kan göras med kort varsel och är efterfrågade av
det civila samhället. Även institutets insatser
inom internationellt utvecklingssamarbete ligger
väl i linje med regeringens politiska prioriteringar
och måluppfyllelsen bedöms generellt som god.
Andra myndigheters biståndsfinansierade
verksamhet och tjänsteexport
Under 2012 har Sida betalat ut drygt
1,1 miljarder kronor fördelat på 48 myndigheter
och 25 universitet/högskolor. Fördelat på Sidas
huvudsektorer har samverkan med myndigheter
varit störst inom posten övrigt 24 procent, följt
av humanitärt bistånd 17 procent, demokrati,
mänskliga rättigheter, jämställdhet 15 procent
och miljö 15 procent.
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Enligt Sida är svenska myndigheter ofta en
uppskattad part i utvecklingssamarbetet då de
ofta har en helhetssyn inom sitt ansvarsområde
och uppfattas som opartiska, korrekta och
seriösa. Insatserna handlar ofta om stöd till
institutionsutveckling. Enligt Sida håller svensk
förvaltning ur ett internationellt perspektiv hög
nivå och kan därmed bidra till att bygga upp,
förstärka och reformera andra länders
förvaltningar. Regeringen anser att det är viktigt
att ta till vara statliga myndigheters möjligheter
att exportera sitt förvaltningskunnande i
samverkan med andra aktörer. Samtidigt menar
regeringen att det är de biståndspolitiska
prioriteringarna som ska ligga till grund för den
biståndsfinansierade
tjänsteexporten.
Myndigheter ska därför enligt regeringen endast
användas som utförare av bistånd om det finns
särskilda motiv och behov för detta.
Som exempel på resultat har Sida bl.a.
finansierat Lantmäteriets samverkan med
Ministry of Lands i Kenya som syftar till att
stödja framväxten av en effektiv fastighetsförvaltning i Kenya. Resultaten av samverkan har
utvärderats och av utvärderingen framgår att
resultaten som uppnåtts bedöms vara relevanta i
relation till den kenyanska strategin för att
reformera administrationen av mark. Sida har
även finansierat merparten av Kemikalieinspektionens samarbete med FN:s miljöprogram UNEP. Kemikalieinspektionens stöd
har varit värdefullt i arbetet med att utveckla
UNEP:s vägledning om lagstiftning och
institutionella strukturer för kemikaliekontroll.
Den verksamhet som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver
med biståndsfinansiering inriktas bl.a. mot att
hantera följderna av natur-, svältkatastrofer och
konflikter. I Demokratiska Republiken Kongo
avslutade MSB under 2012 en flerårig
minröjningsinsats som resulterat i att mer än 1
380 000 kvadratmeter mark säkrats från minor
och
oexploderad
ammunition.
Lokalbefolkningen har därmed kunnat återgå till ett
mer normalt liv när åkrar och odlingsbar mark
återlämnats samt blivit mindre beroende av
alternativa försörjningsmetoder. Mer än 30
kilometer väg har öppnats och förstärkts för att
klara tunga transporter. Tre permanenta broar
byggdes vilket blev en förutsättning för öppning
av vägavsnittet.

Detta arbete har bidragit till en ökad handel i
området samt möjliggjort humanitär närvaro,
vilket också främjar utvecklingsbiståndet och
den långsiktiga utvecklingen i området.
Swedfund
Swedfunds uppdrag är att bidra till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Av
bolagets portfölj återfinns 49 procent i Afrika.
Redovisningen för 2012 är den första som följer
bolagets nya rutiner för ESG-rapportering
(Environmental Social Governance). Under året
har Swedfund också mer aktivt arbetat för att
öka insynen i bolagets verksamhet och förbättrat
dialogen med allmänheten.
För 2012 redovisar bolaget en förlust på
217,6 miljoner kronor som följd av avyttring av
några icke lönsamma investeringar. Vid 2012 års
början hade Swedfund 90 aktiva investeringar.
Under året avslutades åtta investeringar och nio
nyinvesteringar gjordes.
Swedfunds investeringar har under 2012
bidragit till mer än 7 050 arbetstillfällen i
portföljbolagen och indirekt skapat mångdubbelt fler arbeten. Investeringarna har också
genererat skatteintäkter i mottagarländer om ca
50 miljoner kronor. Utöver detta har Swedfund
arbetat aktivt med portföljbolagens sociala och
miljömässiga hållbarhet.
Utvärderingar av liknande investeringsverksamhet från Världsbanken, Asiatiska
utvecklingsbanken m.fl. visar att ett aktivt
ägande, såsom det Swedfund bedriver, har goda
effekter i form av kunskapsöverföring och
långsiktig ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet. Utvärderingar visar också ett tydligt
positivt
samband
mellan
investeringars
lönsamhet och investeringarnas bidrag till en
bredare ekonomisk utveckling. Likaså finns det
ett positivt samband mellan investeringars
lönsamhet och miljömässig och social
uthållighet. Forskning tyder också på att
investeringar
av
Development
Finance
Institutions har bidragit positivt till ekonomisk
tillväxt i låg- och medelinkomstländer.
Regeringens sammantagna bedömning är att
Swedfunds verksamhet bidrar på ett effektivt
och konkret sätt till att skapa förutsättningar för
fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Arbetet för att öka bolagets öppenhet
och stärka resultatredovisningen bör dock
fortsätta.
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2.4.3

Analys och slutsatser

Det svenska biståndet har under 2012 bidragit
till viktiga resultat i fattiga människors liv.
Exempel som kan ges är att 8 300 kvinnor i
Etiopien startade eget företag, att tillgången till
öppenvård i Sudan och Sydsudan ökat med över
30 procent, att 109 kliniker har byggts och att
1 900 vårdpersonal inklusive barnmorskor har
utbildats. Denna typ av tydliga resultat återfinns
på flera ställen i tidigare avsnitt.
Även motgångar har bidragit till regeringens
samlade erfarenheter om hur det fortsatta
biståndet bör genomföras för att ge resultat i den
fattiga människans liv. Regeringen bedömer att
trots besvärliga situationer såsom väpnad
konflikt, dåligt säkerhetsläge och utbredd
korruption i de länder med vilka Sverige
samarbetar, har svenskt stöd direkt till länderna
eller via multilaterala organisationer, EU, civila
samhällsorganisationer eller andra aktörer
åstadkommit väsentliga resultat i fattiga
människors liv.
Framstegen inom områden där resultat är
svåra att följa upp, exempelvis demokrati och
mänskliga rättigheter, konflikt samt fredsbyggande är många gånger långsamma. För att
biståndet i dessa sammanhang ska göra skillnad
och gå att följa upp är det viktigt att sätta
realistiska mål och resultatförväntningar på de
insatser som Sverige stödjer. Det gäller både det
bilaterala och multilaterala biståndet.
Regeringen anser att det svenska biståndets
lokala förankring och individnära fokus måste
stärkas,
vilket
också
väntas
förbättra
möjligheterna till ansvarsutkrävande. När
biståndet verkar nära människor i ett lokalt
sammanhang blir det lättare för biståndets
målgrupper att utkräva ansvar och själva vara en
del i processen att nå de mål som utvecklingsinsatsen ska uppnå.
Regeringen väljer att analysera resultatet av
det bilaterala biståndet, EU-biståndet och det
multilaterala biståndet utifrån de tematiska
områdena som resultatredovisningen utgått
ifrån. Vidare lyfts humanitärt bistånd, konfliktoch postkonfliktländer, kvinnor och flickor som
centrala målgrupper samt Afrika särskilt upp i
slutet av analysen.
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Bilateralt och multilateralt bistånd

Kvinnors och barns hälsa
Regeringens särskilda satsning på kvinnors och
barns hälsa har fått stort genomslag i det svenska
utvecklingssamarbetet. Satsningar görs såväl
bilateralt som genom det multilaterala biståndet.
Stödet till mödra- och barnhälsa utgör cirka 70
procent av det samlade svenska hälsobiståndet.
Trots att millenniemål MDG 5, minskad
mödradödlighet med tre fjärdedelar fram till
2015, riskerar att inte uppnås, så har stora
framsteg gjorts. De senaste siffrorna anger att
mödradödligheten sjunkit från 400 dödsfall per
100 000 levande födda barn år 1990 till 210
dödsfall per 100 000 levande födda barn 2010. I
absoluta siffror har antalet kvinnor som dör i
förlossningsrelaterade komplikationer sjunkit
från 543 000 år 1990 till 287 000 år 2010.
Utbildad hälsopersonal, tillgång till preventivmedel och säkra aborter bidrar till minskad
mödradödlighet.
Millenniemålsrapporten konstaterar att stöd
som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) är avgörande för att nå
MDG 4, minskad barnadödlighet och MDG 5,
minskad mödradödlighet. Regeringen stödjer
dessa slutsatser och bedömer utifrån tillgängliga
resultatunderlag att det har varit angeläget att
stödja främjandet av SRHR. Det finns dock ett
fortsatt
behov
av
mer
ändamålsenlig
resultatrapportering av hög kvalitet, för att
regeringen ska kunna göra en mer kvalificerad
bedömning av insatsernas effekter.
Svenskt bilateralt och multilateralt stöd, bl.a.
via Unicef, UNFPA, GAVI, Globala fonden och
WHO, visar på viktiga resultat. En påtaglig
effekt av Sveriges ökade satsning på MDG 4 och
5 är att barnmorskans roll i att minska
mödradödligheten har förstärkts. Likaså har
resurserna för att förhindra osäkra aborter ökat.
Regeringens bedömning är att de insatser som
främjar sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter och minskad mödradödlighet som
Sida stödjer har bidragit till de globala
framstegen.
Ett framgångsrikt exempel är Bangladesh där
svenska insatser har bidragit till att
mödradödligheten till följd av osäkra aborter har
minskat med 75 procent under det senaste
decenniet.
Barnadödligheten under fem års ålder
fortsätter att sjunka men utmaningarna är
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fortfarande mycket stora. De senaste siffrorna
som publicerades från Unicef visade på en
nedgång till 6,9 miljoner barn som nu dör per år.
De insatser som olika internationella
organisationer bidrar med (vaccinationer,
myggnät, malariabehandling, vitamin A, hivprofylax m.m.) har påtagligt bidragit till denna
positiva utveckling. Det svenska stödet till
GAVI har bidragit till minskad barnadödlighet
genom ökad användning av vaccin. Totalt
beräknas GAVI ha finansierat vaccinering av
46,5 miljoner barn. Detta har förhindrat drygt en
halv miljon framtida dödsfall. Dödligheten bland
nyfödda (den första månaden) har dock inte gått
ned och alltför liten uppmärksamhet har ägnats
åt denna problematik. Regeringen anser att ökad
samverkan mellan olika internationella aktörer
vad gäller ett bättre stöd till en integrerad
primär- och barnhälsovård är önskvärt.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att
Sverige genom stöd till kvinnors och barns hälsa
bidragit till de framsteg som rapporterats.
Dessutom har Sverige bred erfarenhet och hög
trovärdighet i frågor rörande kvinnors och barns
hälsa. Utmaningarna är dock fortsatt mycket
stora då varken MDG 4 eller 5 förväntas uppnås.
Demokrati och mänskliga rättigheter
Demokrati och mänskliga rättigheter har sedan
regeringen tillträdde fått tydligt genomslag i det
svenska biståndet. Regeringens prioriteringar
inom demokrati och mänskliga rättigheter har en
tydlig roll i det svenska biståndet, både bilateralt
via Sida och inom de multilaterala
organisationerna som Sverige prioriterar samt i
EU-biståndet.
Regeringen bedömer att Sidas insatser inom
demokratisk
utveckling
och
mänskliga
rättigheter har bidragit till att minska olika
former av utsatthet och förtryck, bl.a. genom
stöd till ökad yttrandefrihet och mer
självständiga och oberoende medier samt
försvarare av mänskliga rättigheter.
I Guatemala har exempelvis respekten för de
politiska rättigheterna ökat, vilket bl.a. kan
tillskrivas den internationella kommissionen mot
straffrihet som Sverige har stött sedan den
etablerades
2007.
Stöd
till
centrala
förändringsaktörer har lett till resultat som ökat
demokratiskt
inflytande,
ökat
ansvarsutkrävande, ökad transparens och utveckling av
statliga
institutioner.
Detta
ökar
förutsättningarna för individer att delta i och

utkräva ansvar genom demokratiska processer.
Exempelvis har stöd till civilsamhällsorganisationer i Rwanda gett 73 000 kvinnor och
män möjlighet att framföra sina synpunkter på
statens tjänster rörande hälsa, utbildning och
jordbruk. Detta har i sin tur lett till konkreta
förbättringar av dessa tjänster.
Sveriges stöd i ett land utgörs många gånger
av en kombination av stöd till det civila samhället
och den offentliga förvaltningen. Ett exempel på
detta är Liberia där statens legitimitet och
förmåga att leverera samhällstjänster är fortsatt
svag. Sverige hanterar denna risk genom att
stödja en decentralisering av statliga funktioner
samtidigt som svenskt stöd till övriga
samhällsaktörer,
såsom
aktörer
inom
företagande och civilsamhälle, utgör grundpelare
för att främja pluralism i samhället, liksom en
jämnare maktfördelning.
Regeringen anser att EU har gjort relevanta
och värdefulla bidrag för att främja demokrati
och mänskliga rättigheter i många länder. EU
har framgångsrikt verkat för att integrera
främjandet av de mänskliga rättigheterna som en
del av EU:s externa arbete. Samtidigt anser
regeringen att EU har potential att använda sin
potentiella makt och sitt inflytande på ett mer
optimalt sätt. Regeringen har själv skärpt sin
förmåga att utnyttja och stärka EU:s potential
att arbeta med demokrati och mänskliga
rättigheter.
Under 2012 verkade Sverige aktivt för att FNorganen ska förbättra tillämpningen av
principerna om icke-diskriminering, deltagande,
transparens och ansvarsutkrävande. Regeringen
anser att de multilaterala organisationerna borde
arbeta mer aktivt med demokrati och mänskliga
rättigheter grundat på deras mandat, närhet till
utvecklingsländernas regeringar, deras finansiella
styrka och deras respektive komparativa fördelar
inom området demokrati och mänskliga
rättigheter. Exempelvis är OHCHR och UNDP
FN-systemets motor när det gäller stöd till
demokratisk samhällsutveckling och ökad
respekt för mänskliga rättigheter. Sverige ställer
därför särskilt stora krav på att just dessa organ
ska ta ansvar både i förhållande till
samarbetsländerna och för att övriga FN-organ
ska bidra till förbättrade resultat för demokrati
och mänskliga rättigheter. En mekanism
(UNDG-HRM – UN Development Group –
Human Rights Mainstreaming Mechanism)
startades 2009 på uppdrag av FN:s
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generalsekreterare med syfte att bättre integrera
mänskliga rättigheter i FN:s verksamhet och för
vilken OHCHR är ordförande.
Världsbanken och utvecklingsbankerna har
inte samma förutsättningar som FN-systemet
att driva demokrati- och rättighetsfrågor då detta
inte uttryckligen ingår i deras mandat. Till följd
av regeringens och andra likasinnade länders
påtryckningar
har
utvecklingsbankerna
emellertid blivit betydligt bättre på att ta hänsyn
till rättighetsfrågor i sin verksamhet, inte minst
genom de regelverk som har etablerats för att
säkerställa att bankerna tar hänsyn till sociala och
miljömässiga faktorer när program och
investeringar genomförs. Utvecklingsbankerna
har också blivit bättre på att integrera
jämställdhetsaspekter och god samhällsstyrning i
sina program. Regeringen bedömer att detta har
lett till bättre utvecklingsresultat för enskilda
fattiga människor genom att deras perspektiv
och rättigheter beaktas i programmen på
landnivå. Regeringen verkar dessutom för att
Världsbanken
och
utvecklingsbankerna
ytterligare ska stärka sitt arbete för att integrera
rättighetsfrågorna i verksamheten (t.ex. genom
skarpare resultatindikatorer), inte minst när det
gäller att uppnå konkreta resultat för förbättrad
jämställdhet i bankernas olika projekt. Ett
exempel på detta är biståndsministerns
medverkan i Världsbankens jämställdhetsråd.
På basis av tillgängliga resultatunderlag
bedömer regeringen att det har varit angeläget
att stödja insatser inom demokratisk utveckling
och mänskliga rättigheter, men det finns
samtidigt ett fortsatt behov av mer
ändamålsenlig resultatrapportering av hög
kvalitet för att regeringen ska kunna göra en mer
kvalificerad bedömning av insatsernas effekter.
Miljö och klimat
Regeringen bedömer att insatser som minskar
fattiga människors sårbarhet och ökar deras
motståndskraft
mot
miljöpåverkan
och
klimatförändringar är ändamålsenliga och bidrar
till fattigdomsbekämpning. Det är fattiga
människor som påverkas mest av miljö- och
klimatförändringar, samtidigt som de har små
medel att bemöta eller anpassa sina
försörjningsmöjligheter till dessa förändringar.
Insatser på miljö- och klimatområdet syftar
till en förbättrad miljö, hållbart nyttjande av
naturresurser och stärkt motståndskraft mot
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miljöpåverkan och klimatförändringarna i fattiga
länder samt begränsad klimatpåverkan.
Människor som lever i låginkomstländer och
särskilt i de fattigaste länderna påverkas mest.
Överexploatering av naturresurser, förlust av
biologisk mångfald, försämring av ekosystemen
och bristfällig hantering av kemikalier har en
negativ påverkan på fattiga människors
utvecklingsmöjligheter. Undermålig vattenförvaltning bidrar bl.a. till att vatten blir en
bristvara inom livsmedel- och energiproduktion,
vilket ofta drabbar fattiga människor och kan
leda till konflikter. Insatser på luftområdet,
särskilt för att minska kortlivade klimatpåverkande ämnen såsom metan, sot och HFC,
kan leda till både en hejdad klimatförändring och
renare luft med positiva hälsoeffekter som följd.
Resultaten från det bilaterala och multilaterala
biståndet visar på att insatser som har som direkt
syfte att bidra till en miljömässigt hållbar
utveckling och de insatser som beaktar miljöoch klimataspekter i genomförandet kan skapa
förutsättningar för positiva utvecklingseffekter
även på andra områden.
Regeringen instämmer i Sidas bedömning att
miljö och klimat är ett område där det finns
intresse hos både samarbetsländerna och Sverige.
Det är också ett område med potential för
samarbete bortom biståndet, exempelvis har stöd
via Sida stärkt kapaciteten i Vietnam att hantera
effekter av klimatförändringar och bidragit till en
ökad medvetenhet om frågorna. Svenskt stöd till
Vietnam har därtill bidragit till att landet har
tagit fram en reviderad lagstiftning för att
hantera riskerna med farliga kemikalier.
Under 2009-2012 allokerades totalt 4 055
miljoner kronor som en särskild klimatsatsning,
varav 1 150 miljoner kronor allokerades via
bilaterala och regionala kanaler och resterande
2 905 miljoner
via
multilaterala
kanaler.
Satsningen syftade bl.a. till att stimulera samt
öka medvetenheten och kunskapen om
klimatfrågan genom nya klimatinsatser i
låginkomstländer.
Den sammanvägda slutgiltiga bedömningen av
regeringens klimatsatsning är ännu inte slutförd.
I
Sidas
slutrapport
(Slutrapport
Klimatsatsningen 2009-2012: bilaterala och
regionala insatser) noteras ett antal positiva
effekter av klimatsatsningen, bl.a. en ökad
medvetenhet
och
kompetens
rörande
klimatfrågor både hos samarbetspartners och
berörda ambassader. Klimatsatsningen har också
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lett till en ökad kapacitet att planera, samordna,
genomföra och följa upp anpassningsaktiviteter
inom en rad olika områden, exempelvis genom
ökad kunskap om klimatförändringens effekter,
ökad kunskap om grödor som är anpassade till
ett förändrat klimat samt ökad kunskap om
metoder för att klimatsäkra infrastruktur.
Projekt inom energiområdet har en mångårig
implementeringsperiod som förlängs ytterligare
av att det många gånger handlar om innovativa
lösningar som tillämpas i komplicerade miljöer.
Flertalet projekt är således ännu inte avslutade
men satsningen förväntas leda till bl.a.
kapacitetsuppbyggnad och ökad tillgång till
förnybar energi. Projekten kan även bidra till att
minska utsläppen av växthusgaser och påverkan
på klimatet samt till energiförsörjningstrygghet.
Avslutade klimatrelaterade projekt inom
ramen för Världsbankens egen verksamhet samt
insatser inom ramen för Världsbankens
klimatfonder
(CIF)
och
den
globala
miljöfaciliteten (GEF) har under 2012 bidragit
till
betydande
utsläppsminskningar
i
storleksordningen 315 miljoner ton koldioxid –
ca sex gånger så mycket som Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser. Utifrån den information
som finns i dagsläget bedömer regeringen att det
överlag har varit ett effektivt användande av
utbetalda medel där stora utsläppsminskningar
förväntas åstadkommas till en förhållandevis
mycket låg kostnad och där även påtagliga
utvecklingseffekter är att vänta. Det återstår
emellertid stora utmaningar vad gäller
klimatförändringar och de globala utsläppen av
växthusgaser fortsätter att öka snabbt.
Insatser via biståndet på miljö- och
klimatområdet har också bidragit till att Sverige
med förhållandevis små bidrag kan vara med och
påverka låg- och medelinkomstländers agerande
på miljö- och klimatområdet och dessa länders
globala miljö- och klimatpåverkan, exempelvis
genom det bistånd som bedrivits via
samarbetsformen aktörssamverkan med bl.a.
Kina och Indien. Sådana insatser har även
möjliggjort att öka intresset för svenskt
kunnande och miljöteknik och därmed gett
potentiella synergier på andra politikområden. I
enlighet med regeringens beslut att från och med
2014 fasa ut biståndet till länder där Sverige
framförallt bedrivit aktörssamverkan, fortsätter
samarbete med Kina och Indien på miljöområdet
i andra former.

Det bilaterala och multilaterala biståndet har
finansierat insatser som bidragit till ökad tillgång
för fattiga människor till rent vatten och sanitet.
Rent vatten och grundläggande sanitet är
avgörande både när det gäller att åstadkomma en
miljömässigt hållbar utveckling samt att
förbättra kvinnors och barns hälsa.
Resultatredovisningen visar på framsteg men
även fortsatta behov inom området sanitet och
vatten. Fokus för svenskt stöd ligger i dag på
sektorreform och kapacitetshöjande insatser
inom vattenresursförvaltning, vatten- och
avloppsrening och hantering av gränsöverskridande vatten. Utmaningarna inom
vatten och sanitet, och särskilt den senare, är
dock fortsatt stora och akuta med konsekvenser
för såväl den enskilda människan som för
ansträngningarna att nå resultat på andra
utvecklingsområden, inte minst vad gäller hälsa.
För budgetåret 2013 har regeringen avsatt extra
resurser för insatser inom vatten och sanitet.
Utifrån tillgängliga resultatunderlag bedömer
regeringen att det har varit angeläget att stödja
insatser på miljö- och klimatområdet. Det finns
dock ett fortsatt behov av mer ändamålsenlig
resultatrapportering av hög kvalitet för att
regeringen ska kunna göra en mer kvalificerad
bedömning av insatsernas effekter.
Utbildning
Stora framsteg har gjorts gällande barns tillgång
till utbildning de senaste tjugo åren. I de minst
utvecklade länderna saknar dock fler än ett av
fem barn i grundskoleåldern tillgång till
utbildning. Situationen är särskilt allvarlig i
länder som befinner sig i konflikt- eller
postkonfliktsituationer. I låginkomstländer
fullföljer färre än nio av tio barn sin grundskoleutbildning. Av de som fullföljer saknar 130
miljoner barn fortfarande grundläggande
kunskaper.
Det finns starka samband mellan satsningar på
utbildning och förmågan hos människor att
tillvarata möjligheter för att förbättra sina liv.
Grundläggande utbildning, särskilt för flickor
och kvinnor, liksom yrkesutbildning och högre
utbildning inklusive forskarutbildning, innebär
en väg ut ur fattigdomen. Utbildning är en
nyckel till ekonomisk utveckling och till ett
engagemang i det sociala och politiska livet.
Erfarenheter har visat att barn till utbildade
kvinnor har bättre förutsättningar att skapa sig
en trygg framtid. Forskningsprogrammet
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Research and Communication in Foreign Aid
(ReCom) visar att ett genomsnittligt årligt
inflöde av bistånd motsvarande 25 US-dollar per
invånare förlänger barnens skolgång med 0,4 år
och den förväntade livslängden med 1,3 år samt
minskar barnadödligheten med sju dödsfall per
1 000 födslar.
Sveriges stöd till utbildning har fokus på
MDG 2 om alla barns rätt att genomgå
grundutbildning och MDG 3 om att säkerställa
att lika många flickor som pojkar ska ha
möjlighet att gå i skolan. Sverige ger ett
omfattande stöd till Global Partnership for
Education (GPE), en plattform som regeringen
bedömer som effektiv för global dialog och
erfarenhetsutbyten om utbildning samt för ett
effektivt och verkningsfullt stöd till nationella
utbildningsplaner. Det finansiella stödet och
engagemanget i reformeringen av GPE gav
Sverige en plats i GPE:s styrelse 2011-2012.
De multilaterala organisationerna bedöms
göra stora insatser för att förbättra utbildningen
i låginkomst- och lägre medelinkomstländer och
har omfattande program där både expertis och
finansiella resurser ställs till ländernas
förfogande. Världsbanken arbetar bl.a. med
systemförbättringar för bättre utbildningsresultat och har ökat insatserna för utbildning
markant sedan 2010 och uppges ha bidragit till
att 1,1 miljoner kvalificerade lärare utbildats eller
rekryterats under verksamhetsåret 2012.
Baserat på tillgängliga resultatunderlag gör
regeringen den sammantagna bedömningen att
det svenska stödet på ett ändamålsenligt sätt har
bidragit till att möta de stora utmaningarna på
utbildningsområdet i låginkomstländer, inklusive
behovet av adekvata yrkesutbildningar. Trots
detta är regeringens bedömning att antalet
välutbildade lärare och tillgången till lämpligt
läromaterial alltjämt är viktigt för att säkerställa
alla barns tillgång till utbildning av god kvalitet.
Regeringen anser också att resultatrapporteringen och indikatorerna om utbildning
måste utvecklas så att regeringen får en bättre
helhetsbild av huruvida t.ex. ett ökat antal lärare
också har lett till förbättrad utbildning och
bättre kunskapsnivåer. Det finns ett fortsatt
behov av mer ändamålsenlig resultatrapportering
av hög kvalitet för att regeringen ska kunna göra
en mer kvalificerad bedömning av insatsernas
effekter. Utbildning av god kvalitet är avgörande
för ungdomars anställningsbarhet i framtiden.
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Tillväxt
Tillväxt är en förutsättning för en effektiv
fattigdomsbekämpning. Små, medelstora och
nya företag är av central betydelse för
sysselsättningen, för dynamiken i ekonomin, för
innovationerna och således för tillväxten. Brister
i de finansiella systemen i låginkomstländer gör
det många gånger svårt för dessa företag att få
tillgång till krediter och kunna växa. Att främja
möjligheterna för små och medelstora företags
kreditförsörjning ingår därför som ett viktigt led
i den svenska biståndsverksamheten. Sverige har
under
2012
bidragit
med
stöd
till
mikrokreditinstitut i ett antal länder. Insatsernas
inriktning har varierat beroende på behovet i
landet, t.ex. har kvinnliga entreprenörer och
ungdomar lyfts fram som särskilda målgrupper.
Insatserna har hittills uppvisat goda resultat i
termer av antal beviljade krediter. I Zambia t.ex.
har det svenska stödet bidragit till att 4 000
personer inom småskaligt jordbruk fått tillgång
till krediter och kunnat öka sin produktion och
produktivitet.
Handel kan bidra till effektivare produktion,
skapa större avsättningsmarknader för företag
och förbättra tillgången till utländska produkter,
insatsvaror och tjänster. Handelsrelaterade
insatser (Aid for Trade) är därför en del av det
svenska biståndet. Sverige har bl.a. bidragit till
att höja kapaciteten för låginkomstländer att
delta i det globala handelssystemet. Det handlar
bl.a. om stöd till att förhandla och implementera
handelsavtal eller kapacitetshöjande stöd när det
gäller investeringsregler och internationella
standarder. Exempelvis har Sverige genom stöd
till WTO finansierat ungefär 30 000 personer
som deltagit i Världshandelsorganisationens
utbildningar och därigenom stärkt möjligheterna
att dra nytta av den internationella handeln.
Även Swedfunds portföljbolag bidrar direkt
till tillväxt genom att skapa arbetstillfällen, öka
människors inkomster och utveckla marknader
med varor och tjänster. Under 2012 har
Swedfund bidragit till mer än 7 050
arbetstillfällen i portföljbolagen och indirekt
skapat mångdubbelt fler arbeten.
Utifrån tillgängliga resultatunderlag bedömer
regeringen att svenska insatser med direkt
påverkan på handel, privatsektorutveckling och
jobbskapande har bidragit till, eller kommer att
bidra till, en grund för tillväxt i
samarbetsländerna. Det finns även insatser med
indirekt påverkan på tillväxt där det är svårare att
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uppvisa konkreta resultat i termer av antal
skapade jobb eller företag. Det kan t.ex. handla
om förbättringar i näringslivsklimatet eller
aktörssamverkansinsatser som indirekt kan
stimulera ekonomisk utveckling. Samtidigt finns
det ett fortsatt behov av mer ändamålsenlig
resultatrapportering av hög kvalitet för att
regeringen ska kunna göra en mer kvalificerad
bedömning av insatsernas effekter.
Humanitärt bistånd

Humanitära behov har ökat under senare år, och
bedöms fortsätta öka, på grund av nya och
utdragna
kriser
och
effekter
av
klimatförändringar och naturkatastrofer. Som
exempel på detta kan konstateras att FN:s
konsoliderade appeller har ökat med 50 procent
från 2005 till 2012.
De humanitära organisationerna levererar
resultat inom sina respektive kärnmandat.
Regeringen verkar samtidigt tillsammans med
andra
givare
för
att
organisationerna
effektiviserar och reformerar den gemensamma
humanitära responsen på landnivå och för att
organisationerna förbättrar och vidareutvecklar
sin resultatrelaterade verksamhet. De humanitära
organisationerna ligger dock efter de långsiktiga
utvecklingsorganisationerna då det gäller
utvecklande av formella resultatramverk.
Genomgående anser därför regeringen att det
krävs ytterligare insatser för att stärka de
humanitära organisationernas resultatarbete,
liksom för att tillse att organisationerna
förbättrar den humanitära samordningen för
ökad effektivitet på landnivå. Sverige leder en
grupp likasinnade givare i syfte att driva den
humanitära reformagendan vidare. En central
fråga är hur humanitära behov mäts och
sammanställs i syfte att tillse en så effektiv
respons som möjligt. Bristen på gemensamma
behovsbedömningar som ger en tillförlitlig och
jämförbar bild av världens humanitära behov är
fortsatt en stor svaghet i det humanitära
responssystemet.
Reform- och effektivitets-frågor drivs även
inom ramen för ”Senior Level Donor Meeting”processen tillsammans med 17 viktiga givare (se
avsnittet Resultat av Sveriges humanitära
påverkansarbete).
Genomgående
krävs
ytterligare insatser för att öka den humanitära
samordningen för ökad effektivitet samt för att

stärka organisationernas resultatarbete och
transparens för ökat ansvarsutkrävande.
Sveriges ställning inom det internationella
humanitära biståndet grundar sig på långvarigt
och aktivt arbete för att utveckla internationell
humanitär politik. Sveriges ställning på detta
område används för att verka för att mer
effektivt möta humanitära behov i fält, genom
ökat fokus på humanitär biståndseffektivitet,
resultatarbete och reform av det humanitära
systemet. Regeringen anser att det har varit
angeläget att prioritera det humanitära biståndet.
Regeringens slutsats är dock att det
humanitära systemet måste förbättras med
avseende på samordning och resultatredovisning,
för att Sverige fortsatt ska kunna vara en
framträdande humanitär aktör.
Konflikt- och postkonfliktländer

Många konfliktdrabbade länder har under året
fortsatt plågats av våld och konflikter, medan
nya oroshärdar har uppstått och riskerar orsaka
regional instabilitet. Stöd till regionalt arbete
kring fred och säkerhet för att bl.a. öka
afrikanska regionala aktörers möjligheter att föra
dialog samt motverka ökade spänningar inom
och mellan grannländer får allt större vikt.
Samtidigt är konflikt- och postkonfliktländer
längst ifrån att nå millenniemålen. Befolkningen
i dessa länder lever under ständigt hot om våld
och de tillhör de allra fattigaste med små eller
inga möjligheter att få sina allra mest
grundläggande rättigheter tillgodosedda.
I det multilaterala biståndet har Sverige under
2012 bl.a. drivit på för att Världsbanken ska
förbättra sitt arbete gentemot sviktande stater.
Världsbanken har förbättrat sitt arbetssätt i
länderna, så att det genomsnittliga resultatet i
bankens program i dessa länder nu är på samma
nivå som övriga IDA-länder. I förhandlingarna
om 17:e treårsbudgeten i IDA, som började
hösten 2012 stödde Sverige att banken tar fram
förslag för att ytterligare stärka arbetet i
sviktande stater.
New Deal har en allomfattande ansats som
knyter ihop politik och bistånd och försöker
arbeta på ett nytt och mer effektivt sätt i
konflikt- och postkonfliktländer. Framtagandet
av indikatorer inom de fem freds- och
statsbyggande målen har varit en lärorik process.
Det är första gången dessa sviktande stater
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tillsammans med givarna identifierar indikatorer
för inkluderande politik, säkerhet, rättvisa och
ekonomisk förvaltning. Regeringen anser att det
är viktigt att de erfarenheter som hämtas från
landnivå, främst i Liberia, följs upp och påverkar
svenskt bistånd till denna kategori av länder och
även i ett bredare sammanhang inom den
multilaterala verksamheten. Indikatorerna för
New Deal kan även vara en viktig inspiration i
arbetet med de nya globala utvecklingsmålen
efter 2015.
På basis av tillgängliga resultatunderlag
bedömer regeringen att det har varit angeläget
att stödja insatser i konflikt- och postkonfliktländer, men det finns samtidigt ett fortsatt
behov av mer ändamålsenlig resultatrapportering av hög kvalitet för att regeringen
ska kunna göra en mer kvalificerad bedömning
av insatsernas effekter.
Kvinnor och flickor – centrala målgrupper

Mycket har gjorts under de senaste tre
decennierna för att försöka motverka kvinnors
ekonomiska,
sociala
och
politiska
diskriminering. Biståndet har spelat en roll i
detta. Fortfarande förekommer dock fattigdom
ofta i högre grad bland kvinnor än bland män i
många delar av världen. Regeringen har arbetat
målmedvetet sedan den tillträdde för att främja
kvinnors rättigheter och roll i utvecklingen.
Regeringen anser att kvinnor och flickor är en av
det svenska biståndets centrala målgrupper och
att det fortsatt finns ett stort behov att arbeta
med jämställdhet och stärkandet av kvinnors
rättigheter och roll för utvecklingen.
Regeringen prioriterar arbete med kvinnors
ekonomiska egenmakt och att stärka
jämställdhetsperspektivet i de tillväxtorienterade
sektorerna. I sitt stöd till International Trade
Centers (ITC) driver Sverige bl.a. frågan om
jämställdhet, och under 2011 godkände ITC en
Gender Mainstreaming Policy, vilken kommer
att vara ett viktigt instrument i den fortsatta
dialogen.
Senare års arbete med att stärka jämställdhetsintegreringen
genomgående
i
biståndsverksamheten och att ställa högre krav på ett
synligt
och
meningsfullt
jämställdhetsperspektiv i all rapportering har gett resultat.
Sidas årsredovisning har successivt förbättrats i
detta avseende och i årsredovisningen för 2012
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integreras ett jämställdhetsperspektiv genomgående på ett systematiskt och konsekvent sätt.
Redovisningen ger en fyllig bild av arbetet och
relevansen av jämställdhetsperspektivet i olika
sammanhang. Regeringen anser att Sidas
årsredovisning ger en bra bild av jämställdhetsarbetet, resultaten i form av framsteg och
lärdomar samt utmaningarna på området. Det
finns dock en fortsatt förbättringspotential när
det gäller att redovisa könsuppdelad statistik.
Sverige har kontinuerligt drivit frågan om
ökad jämställdhetsintegrering i FN-organens
respektive styrelser. Regeringen bedömer att
framsteg har gjorts på området inom FNsystemet, men anser samtidigt att jämställdhetsarbetet kan stärkas och effektiviseras ytterligare.
UN Women är en central aktör för detta arbete,
och en prioriterad fråga för Sveriges samarbete
med organisationen är förbättrad FNkoordinering vad gäller jämställdhetsarbetet på
såväl land- som regional- och global nivå. Ett
viktigt steg togs 2012 då UN Women utvecklade
ett ramverk för ansvarsutkrävande för FNorganens jämställdhetsarbete, vilket är det första
gemensamma instrumentet för att mäta
jämställdhetsintegrering över hela FN-systemet.
Svenskt påverkansarbete gentemot Världsbanken har bidragit till att jämställdhetsfrågor
och kvinnors ekonomiska aktörskap har kommit
högt upp på bankens dagordning. Detta har bl.a.
lett till att banken sedan 2012 integrerar
jämställdhetsanalyser i samtliga landsstrategier.
Regeringen fortsatte sitt arbete för att stärka
inlemmandet av jämställdhetsfrågor i den
Afrikanska utvecklingsbankens verksamhet, men
arbetet har gått trögt. Regeringen kommer
därför att med förnyad kraft verka för att
AfDB:s försenade jämställdhetsstrategi antas
2013.
Sammantaget bedömer regeringen att Sveriges
olika kombinationer av stöd till regeringar,
civilsamhällesorganisationer, näringsliv och
multilaterala organisationer, såsom FN och
Världsbanken, har resulterat i framsteg när det
gäller exempelvis mödrahälsa i Bangladesh,
flickors utbildning och hälsa i Afghanistan,
kvinnors företagande i Etiopien och kvinnors
politiska ledarskap i Turkiet. Regeringen anser
dock att det trots allt finns ett fortsatt behov av
mer ändamålsenlig resultatrapportering av hög
kvalitet för att regeringen ska kunna göra en mer
kvalificerad bedömning av insatsernas effekter.
Därutöver anser regeringen att arbetet med att

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

identifiera och främja synergierna mellan
bilateralt och multilateralt stöd ska fortsätta och
ytterligare förstärkas för att biståndet ska
komma fler fattiga och utsatta kvinnor och
flickor till del.
Fokus på Afrika

Afrika söder om Sahara är den snabbast växande
regionen i världen. Under 2012 låg den
genomsnittliga tillväxten på cirka 5 procent.
Såväl naturresursstarka som andra länder har haft
en kontinuerlig tillväxt. Medelinkomsten har
ökat och andelen extremt fattiga har minskat,
även om det totala antalet människor som lever i
fattigdom alltjämt är högt.
Två och ett halvt år återstår till slutet av 2015,
slutdatum
för
nuvarande
millenniemål.
Rapporter och utvärderingar visar att
fattigdomen fortfarande är utbredd och att
framstegen mot millenniemålen är långsamma,
framför allt söder om Sahara och i konfliktdrabbade länder, till vilka en stor del av det
svenska biståndet går. Enligt bedömningar
kommer Afrika söder om Sahara att drabbas
särskilt hårt, bl.a. genom ökande problem med
torka. Detta skärper bl.a. behovet av att utveckla
produktionssystem som är hållbara utifrån de
nya förutsättningarna. Fattiga människor i dessa
länder har små möjligheter att själva förbättra
sina levnadsvillkor och det är också därför det
svenska biståndet har varit fokuserat på Afrika.
Sveriges direkta bistånd till Afrika, utöver
stödet genom multilaterala organisationer,
uppgick till 8 miljarder kronor 2012. Av Sidas
totala utbetalningar gick 44 procent till Afrika
söder om Sahara. Sverige har ökat sitt stöd till
Afrikanska utvecklingsbanken och Världsbankens mjuka lånefönster IDA, vilka båda
fördelar en stor del av sina medel till Afrika
söder om Sahara.
Många av de biståndsinsatser som har
genomförts i Afrika visar på goda resultat. Det
gäller samtliga av de områden som har
inkluderats i årets resultatredovisning. Goda
exempel som är värda att lyfta fram finns bl.a.
inom området kvinnors och barns hälsa samt
miljö och klimat.

Sverige har bidragit till en sjunkande barna- och
mödradödlighet genom olika typer av stöd.
Exempelvis har flera insatser genomförts i syfte
att utbilda barnmorskor och bilda barnmorskeförbund. I Zambia har antalet barnmorskor ökat
från 300 år 2009 till 505 år 2011, i Etiopien från
1 275 år 2008 till 4 725 år 2012.
Inom området miljö och klimat finns också
ett antal olika typer av relevanta resultat. I Kenya
har svenskt stöd till de nationella programmen
inom jordbruks-sektorn bidragit till att över
156 000 människor fått tillgång till vatten och
sanitetstjänster. Stöd till program för markreform i Rwanda har bidragit till att 10,3
miljoner fastigheter har registrerats på privata
ägare som tidigare saknat rättigheter till sin
mark.
På basis av tillgängliga resultatunderlag
bedömer regeringen att det har varit angeläget
att bedriva biståndsinsatser i Afrika, men det
finns samtidigt ett fortsatt behov av en mer
ändamålsenlig resultatrapportering av hög
kvalitet för att regeringen ska kunna göra en mer
kvalificerad bedömning av insatsernas effekter.
2.4.4

Resultat av Reformsamarbetet i
Östeuropa

Målet för underindelningen Reformsamarbete i
Östeuropa är att bidra till stärkt demokrati,
rättvisa och hållbar utveckling samt ett
närmande till EU och dess värderingar.
Anslaget omfattar bistånd genom Sida,
Svenska institutet, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Folke Bernadotteakademin samt Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten
finansieras från biståndsramen och bedrivs i
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Inom
ramen för reformsamarbetet i Östeuropa
genomförde Sverige under 2012 bilaterala
samarbeten med följande tio länder: Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo,
Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet,
Ukraina och Vitryssland.
Utfallet för det svenska stödet till
reformsamarbetet i Östeuropa 2012 var 1 295
miljoner kronor.
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Tabell 2.12 Utfall för Reformsamarbete i Östeuropa 2010-2012
Tusental kronor

Utfall 2010

Utfall 2011

Utfall 2012

1 172 776

1 175 777

1 168 871

Svenska institutet

19 729

23 185

23 014

Strålsäkerhetsmyndigheten

16 257

11 941

14 632

Folke Bernadotteakademin

10 927

9 858

9 995

74 351

65 321

88 475

13 905

13 658

1 308 164

1 309 018

1 295 491

Myndighet

Sida

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet beslutar Sida
disponerar)
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)
SUMMA

I tabell 2.13 nedan presenteras exempel på resultat som Sverige har bidragit till. Resultaten är på intet
sätt heltäckande för verksamheten inom det svenska reformsamarbetet.
Tabell 2.13 Resultat som Sverige har bidragit till inom reformsamarbetet i Östeuropa
Strategi

Resultat

Demokrati och mänskliga rättigheter
Albanien

Olika stöd har bidragit till framsteg i strävan mot formell status som kandidatland till EU. Stärkt lagstiftning
beträffande demokrati och mänskliga rättigheter. Stöd till CSO:er har stärkt deras kapacitet, vilket har bidragit till
förbättringar inom den offentliga förvaltningen och ökad efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Georgien

Stöd till bl.a. National Democratic Institute (NDI) har bidragit till en förbättrad demokratisk utveckling och ökat
förtroende för valprocessen i samband med det georgiska parlamentsvalet hösten 2012. Stöd till reformer inom
offentlig finansiell styrning har bidragit till ökad kapacitet och transparens inom flera ministerier och myndigheter.

Kosovo

Stöd till International Business Collage in Mitrovica har bidragit till en positiv utveckling inom ramen för bl.a.
utbildningssektorn i den mellan Kosovo och Serbien delade staden Mitrovica. Stödet till systemet för fastighetsskatt
har uppvisat goda resultat, bl.a. har kommunernas skatteintäkter ökat kraftigt.

Makedonien

Stöd till CSO:er har stärkt deras kapacitet och bidragit till att goda resultat inom demokrati och mänskliga
rättigheter kan påvisas.

Moldavien

Stöd till Moldaviens förvaltningsreform har bidragit till tydligare och mer transparenta beslutsprocesser och högre
effektivitet, vilket inte minst har synliggjorts med den nya nationella utvecklingsstrategin Moldova 2020.
Förhandlingarna med EU om ett associationsavtal och fördjupat frihandelsavtal (DCFTA) har kunnat genomföras på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Serbien

Serbien fick 2012 kandidatlandsstatus och har gjort tydliga framsteg i sitt EU-närmande. Stöd till
förvaltningsreformer har bl.a. bidragit till att en handlingsplan för förvaltningsreformer har utvecklats som till stor
del genomförs av Serbiens regering. Stöd till CSO:er har bidragit till att en nationell strategi för integrering av
romer och en rättspraxis om antidiskriminering inom utbildningsväsendet har utvecklats.

Turkiet

Stöd inom justitiesektorn i samarbete med Svenska Domstolsverket har bidragit till en förbättrad rättsäkerhet och
utarbetande av lagen för Ombudsmannainstitutioner. Båda utgör förutsättningar för ett framtida EU-medlemskap.
Ökat kapacitetsbyggande inom mänskliga rättigheter, b.la. genom stöd till införandet av en obligatorisk läroplan
för mänskliga rättigheter på turkiska universitets juristutbildningar samt inom det turkiska inrikesministeriets
domarutbildningar.

Ukraina

Stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, media, jämställdhet, homo-, bi- och transfrågor
samt miljö har bidragit till att främja Ukrainas EU-integration.

Jämställdhet och kvinnors utveckling
Bosnien och Hercegovina

Stöd till CSO:er har bidragit till att flera kvinnonätverk har inrättats och samarbetet mellan civila samhället och
offentliga institutioner har framåtskridit. Exempelvis har stödet Civil Rights Defenders och Kvinna till Kvinna
bidragit till en högre andel förtroendevalda kvinnor i de kommuner där programmet är verksamt.

Makedonien

Stödet genom Kvinna till Kvinna har bl.a. bidragit till att antalet kvinnor i parlamentet ökat från 18 till 31 procent
under perioden 2002–2011. Ett nätverk av kvinnoorganisationer har upprättats för att öka medvetenheten om
mäns våld mot kvinnor och en nationell handlingsplan för jämställdhet har etablerats.

Serbien

Stöd till CSO:er och särskilda program för mänskliga rättigheter har bidragit till en ökad jämställdhet samt ökat
deltagandet i samhällsutvecklingen för romer.
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Turkiet

Stöd till organisationen Women for Women’s Human Rights – New ways har bidragit till att kvinnors deltagande i
arbetslivet främjats samt att en omfattande lag om våld mot kvinnor antagits av parlamentet 2012.

Miljö och klimat
Makedonien och Serbien

Stöd genom Naturvårdsverket har bl.a. bidragit till att öka miljöministeriernas kapacitet i båda länderna, vilket har
förbättrat ländernas förhandlingskapacitet i samband med EU-förhandlingarna.

Vitryssland

Stöd genom Internationella finansiella institutioner (IFI) till omfattande miljöinvesteringsprojekt inom
avloppsrening genomförs och förväntas leda till goda resultat, både i Vitryssland samt för miljön i Östersjön.

Ukraina

Stöd genom Naturvårdsverket inriktas främst på att bistå i landets närmande till EU på miljöområdet och har
bidragit till förstärkt kapacitet när det gäller att uppfylla EU:s miljölagstiftning.

Regionalt

Stöd till IFI:s inom miljö och klimat har lett till mätbara förbättringar, inte minst genom de gränsöverskridande
effekter som uppnås. Detta bekräftas även i en nyligen genomförd studie över Sidas stöd till miljöinvesteringar i
Östeuropa och Västra Balkan där en av slutsatserna är att insatserna har varit effektiva och lett till bestående
resultat.

2.4.5

Analys och slutsatser

Regeringens övergripande bedömning är att
stödet till reformsamarbetet i Östeuropa, Västra
Balkan och Turkiet har gett goda resultat, både
per land och utifrån de enskilda insatser som har
genomförts. Stödet har bidragit till ökade
förutsättningar för ländernas EU-närmande, en
ökad rättsäkerhet, en förbättrad miljö och
fokuserat på frågor som rör demokrati och
mänskliga rättigheter samt det civila samhället.
Variationen mellan länderna när det gäller
förutsättningar för och framsteg i sitt EUnärmande varierar.
Målet med reformsamarbetet i Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet, med en tydlig ansats
gentemot ett EU-närmande, har visat sig vara en
viktig utgångspunkt för att uppnå resultat. Inom
ramen för reformsamarbetet finns dock relativt
stora skillnader vad gäller ländernas olika
förutsättningar att nå målet. Framöver bör ett
ytterligare fokus vara på ett än mer resultatbaserat och ändamålsenligt stöd, som bl.a. utgår
från Sveriges komparativa fördelar samt
gemensamt agerande tillsammans med EU:s stöd
i regionen. Även samverkan med internationella
finansiella organisationer (IFI:s) bör fortgå då
samarbetet ger goda resultat inom miljöområdet.
Trots regeringens bedömning att det svenska
reformsamarbetet generellt har bidragit till
positiva resultat i länderna i Östeuropa, Västra
Balkan och Turkiet, kvarstår fortfarande stora
utmaningar, bl.a. när det gäller demokrati och
mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt
rättssäkerhet. Inom ramen för de nya resultatstrategierna kommer regeringen därför att
intensifiera arbetet för att nå målen för
respektive land, region och område.
Ukraina är för tillfället i en demokratisk
stagnation och i Vitryssland är den politiska

situationen fortsatt problematisk, vilket bl.a.
påverkar det civila samhällets möjligheter till
verksamhet.
Det
svenska
stödet
till
civilsamhället i Vitryssland har i någon mån
kunnat möjliggöra att ett antal enskilda
organisationer kan bedriva vissa aktiviteter och
sprida
medvetenhet
om
demokratiska
värderingar,
mänskliga
rättigheter
och
jämställdhetsfrågor.
I Georgien såg landet det första demokratiska
maktskiftet sedan självständigheten i samband
med parlamentsvalet 2012. Samregerandet
mellan presidenten (tillika oppositionsledare)
och regeringen är dock en utmaning och den
politiska debatten präglas av polarisering.
Moldavisk inrikespolitik har på senare tid
präglats av starka motsättningar, vilket hotar
landets EU-integration. Trots Turkiets framsteg
på senare tid vad gäller mänskliga rättigheter
kvarstår en bristande respekt för yttrandefrihet i
landet och domstolarnas självständighet är
fortfarande otillräcklig. Det svenska bilaterala
stödet till Makedonien fasades ut under 2012.
Landet hade då påvisat vissa framsteg, men
utmaningar kvarstår. I flera av samarbetsländerna
finns brister beträffande den offentliga
förvaltningen. T.ex. i Kosovo är kapaciteten
inom offentlig förvaltning fortsatt svag och även
om vissa reformframsteg görs så brister det ofta i
genomförandet.
I Bosnien och Hercegovina bromsas reformarbetet och EU-närmandet i stort av politisk
oenighet. Inom miljö- och klimatområdet är det
viktigt att fortsatt genomföra insatser i regionen,
inte minst i vårt närområde kring Östersjön,
men även i Västra Balkan. Inom jämställdhetsområdet är framstegen mot strategimålet inte
tillräckligt påtagliga, vilket bl.a. beror på att
intresset för jämställdhetsfrågor generellt är lågt
i flera av samarbetsländerna.
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Flera av utmaningarna i länderna är regionala,
inte minst miljöfrågor, migration samt
organiserad brottslighet. Därmed kan det vara
lämpligt med ett fördjupat regionalt samarbete,
något som förutses i de två regionala resultatstrategierna för Östeuropa och Västra Balkan.
Utifrån tillgängliga resultatunderlag gör
regeringen den sammantagna bedömningen att
det har varit angeläget att stödja insatser i
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Samtidigt
finns det ett fortsatt stort behov av mer
ändamålsenlig resultatrapportering av hög
kvalitet för att regeringen ska kunna göra en mer
kvalificerad bedömning av insatsernas effekter.

2.5

Revisionens iakttagelser

Av Riksrevisionens granskningar av 2012 års
årsredovisningar för myndigheterna under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd framgår
att redovisningarna i allt väsentligt ger
rättvisande
bilder
av
myndigheternas
verksamhet.
Riksrevisionen
har
lämnat
upplysningar av särskild betydelse för två
myndigheter: Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) och Institutet för
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Vad avser Sida har Riksrevisionen
informerat att Sidas styrelse inte har gjort en
bedömning av den rättvisande bilden för de
ekonomiska åtaganden som ingåtts av
Regeringskansliet inom de anslagsposter som
Regeringskansliet beslutar om men som Sida
administrerar utbetalningar för.
I fråga om Institutet för utvärdering av
internationellt utvecklingssamarbete noterar
Riksrevisionen att myndigheten för 2012 har
avräknat medel från avvecklingsmyndigheten i
enlighet med undantag från anslagsförordningen
(2011:223) som myndigheten erhållit.
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2.6

Politikens inriktning

2.6.1

Ett reformerat bistånd som sätter
den fattiga och förtryckta
människan i centrum.

Ambitionen att utrota fattigdom och förtryck är
långt ifrån uppnådd. Vi har ett moraliskt ansvar
att stödja människor i förtryck, utsatthet och
fattigdom. Sverige ska även fortsatt ha en
ambitiös utvecklingspolitik och ett generöst
bistånd. Biståndet är ett av regeringens skarpaste
verktyg för att uppnå minskad fattigdom, ökad
frihet samt rättvis och hållbar utveckling i
världen. Det är ett av redskapen inom
regeringens samlade politik för global utveckling
(PGU). PGU (Gemensamt ansvar: Sveriges
politik för global utveckling, prop. 2002/03:122,
samt Globala utmaningar – vårt ansvar, skr.
2007/09:89) innebär bl.a. att de beslut som
regeringen fattar som påverkar fattiga människor
i fattiga länder, eller har bäring på global
utveckling, ska vägledas av två perspektiv: fattiga
människors perspektiv på utveckling och
rättighetsperspektivet. Sveriges bistånd ska
därmed alltid utgå från individens behov,
verklighet, prioriteringar, rättigheter och
erfarenheter vid planering, beslut, genomförande, uppföljning, analys och utvärdering av
biståndsinsatser. Resultat ska alltid sökas så nära
den fattiga och förtryckta människan som
möjligt. Det förutsätter att det svenska
biståndets lokala förankring stärks, vilket också
förbättrar möjligheterna till ansvarsutkrävande.
Rättighetsperspektivet sätter den enskilda
individens frihet och mänskliga rättigheter i
centrum. Grundläggande principer för detta
perspektiv är icke-diskriminering, deltagande,
öppenhet och insyn liksom ömsesidigt
ansvarsutkrävande. Principerna ska vara vägledande i alla steg i hanteringen av biståndsinsatser.
Regeringens strävan är att svenskt bistånd ska
vara effektivt, göra nytta på såväl kort som lång
sikt och åstadkomma reell förbättring i fattiga
och förtryckta människors liv. Ovan
förtydligande av de två perspektivens
tillämpning i biståndet stärker enligt regeringen
möjligheterna att uppnå goda resultat.
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Regeringens reformering av det
biståndet har sedan 2006 präglats av:

svenska

–

En ambition att bidra till konkreta
förbättringar i fattiga och förtryckta
människors liv genom ett tydligare fokus på
färre uppgifter.

–

En vilja att uppdatera biståndet till dagens
föränderliga verklighet.

–

En oro över begränsningar vad gäller
tillförlitlig data och fördjupad kunskap om
biståndets effekter (vad som fungerar och
inte fungerar).

–

En övertygelse om att ett effektivt bistånd
och verkliga resultat kräver en effektiv
styrning, en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom biståndsförvaltningen och
klara förväntningar på våra samarbetspartners.

–

En insikt om att bistånd i sig inte är svaret
på alla globala utmaningar, vilket för
Sveriges del innebär att det behövs en stark
samstämmighetspolitik för utveckling.

Med utgångspunkt i ambitionen att det svenska
biståndet ska åstadkomma och uppvisa tydliga
resultat har en rad reformer vidtagits sedan 2006.
Strävan har bl.a. varit att fokusera biståndet
ämnesmässigt och geografiskt och öppna upp
det för insyn och idéer från fler. Till de reformer
som genomförts sedan 2006 och som följs upp
under 2014 hör:
Ett geografiskt fokuserat landdestinerat bistånd
Regeringen beslöt 2007 att fokusera Sveriges
bilaterala strategistyrda bistånd från 67 till 33
länder, i syfte att skapa förutsättningar för ökad
effektivitet inom biståndet. Landfokuseringsbeslutet innebar att svenskt bistånd i högre
utsträckning kom att riktas till fattiga människor
i fattiga länder och förtryckta människor i ofria
länder.
2014 kommer Sverige att bedriva strategistyrt
bilateralt samarbete i 32 länder. Det bilaterala
biståndet till medelinkomstländerna Irak och
Bolivia kommer att fasas ut de närmaste åren.
En del av länderna inom det Östliga partnerskapet, Västra Balkan samt Turkiet faller inte in
under kriteriet fattigast eller ofriast. Det är dock
regeringens uppfattning att det fortsatt är
angeläget att med svenskt bistånd bidra till
reformer som syftar till att stödja ländernas
närmande till EU samt att stärka demokratin och

öka respekten för mänskliga rättigheter. Det
svenska stödet till dessa länder har således ett
perspektiv bortom biståndet. En gradvis
förändring i riktning mot en tydligare regional
ansats för biståndet till dessa länder kommer att
ske.
Det är regeringens uppfattning att biståndet
till dessa länder successivt kan fasas ut under
förutsättning att de enskilda länderna
demokratiskt och ekonomiskt närmar sig EU.
Ett mer strategiskt förhållningssätt till de
multilaterala utvecklingsorganen
Regeringen har sedan 2006 tagit ett allt mer
strategiskt grepp om det svenska engagemanget i
de multilaterala utvecklingsorganen. Det har bl.a.
resulterat i en mer systematisk bedömning av de
olika organens effektivitet och relevans samt en
förtydligad inriktning för det svenska
engagemanget i respektive organisation.
Det är enligt regeringens bedömning
angeläget att arbetet med att utveckla styrningen
och uppföljningen av det svenska engagemanget
i de multilaterala utvecklingsorganen fortgår.
Regeringen ska fortsatt bidra till ett effektivt och
väl samordnat multilateralt system, som uppnår
goda resultat i enlighet med de biståndspolitiska
målsättningarna. För att stärka den svenska
kompetensen när det kommer till resultatstyrning i det multilaterala systemet, ökar
regeringen dessutom antalet sekonderingar av
svensk personal till multilaterala organisationer
samt till EU. Regeringen har under 2014
beredskap för att ansluta sig till multilaterala
initiativ av särskild relevans för de biståndspolitiska prioriteringarna.
Införandet av en transparensgaranti i biståndet
I och med införandet av transparensgarantin i
biståndet 2010 banade Sverige väg för ökad
öppenhet och synlighet i såväl det svenska som
det internationella biståndet. Transparensgarantin i biståndet innebär att alla allmänna
handlingar och all offentlig information om
biståndet aktivt ska göras tillgänglig på internet.
Informationen ska göra klart när, till vem och
varför biståndsmedel har betalats ut, och vad
resultatet blev.
Regeringen avser under 2014 att höja
ambitionsnivån ytterligare genom att ställa högre
krav på användbarhet i utvecklandet av
openaid.se. Ambitionshöjningen kommer att
realiseras genom ett uppdrag till Sida.
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Ett förtydligande av biståndsmyndigheternas roller
och uppgifter
Regeringen har de senaste åren sett över
rollfördelningen inom biståndsförvaltningen i
syfte att göra den mer ändamålsenligt
organiserad. Regeringen har låtit göra ett antal
myndighetsanalyser och utvärderingar, som bl.a.
har resulterat i att utvärderingsmyndigheten
SADEV har ersatts av en ny utvärderingsfunktion, att Sidas förordning med instruktion
har förtydligats och att Folke Bernadotteakademins förordning med instruktion har
reviderats under 2013. Slutsatserna av Statskontorets översyn av Nordiska Afrikainstitutets roll och funktion som svensk
myndighet kommer att beaktas under 2014.
Regeringen avser även att under 2014 skärpa
styrningen av de delar av Svenska institutets
verksamhet som finansieras av medel från
utgiftsområde 7, i syfte att säkerställa högre
måluppfyllelse inom biståndet.
Ett förstärkt fokus på demokratiska
förändringsaktörer i demokratibiståndet
Regeringen har successivt och konsekvent
ökat det svenska biståndets betoning på
demokratisk utveckling och respekt för de
mänskliga rättigheterna. Det är med stolthet
regeringen kan konstatera att Sverige är det
givarland i världen som ger störst andel av sitt
bilaterala bistånd till insatser som syftar till
demokratiutveckling och ökad respekt för
mänskliga rättigheter. Regeringen drivs av
övertygelsen att demokratisering bara är
möjlig om de som tror på demokratin kämpar
för den, och har därför, vid sidan av stöd till
institutions- och rättsstatsuppbyggnad, stärkt
betoningen av demokratiska förändringsaktörers roll och utvecklat formerna för stöd
till deras arbete. Under 2014 avser regeringen
att ytterligare stärka ansträngningarna för att
demokratins förkämpar, såsom journalister,
kulturaktörer däribland författare, bloggare,
kvinnorättsgrupper och andra opinionsbildare,
ska få ökat genomslag och en tydligare roll i
kampen för demokratisk utveckling och ökad
respekt för medborgerliga och politiska
rättigheter runt om i världen.
Regeringen avser att fortsätta arbetet med att
få till stånd och konkretisera synergier mellan
biståndspolitiken och kulturpolitiken.

44

Ökat ansvarsutkrävande och skärpta kriterier för
stat-till-stat-samarbete och budgetstöd
Strävan efter resultat och förbättrade möjligheter
till ansvarsutkrävande innebär att Sveriges
bistånd måste ställa krav. Insatser och
samarbeten ska kunna avbrytas om ingångna
avtal inte hålls. Sveriges generella budgetstöd till
Mocambique för fattigdomsbekämpning hölls
under våren 2013 inne på grund av uppdagade
korruptionsincidenter. Svenskt programstöd till
Uganda återkrävdes efter att Ugandas riksrevisor
påtalat ekonomiska oegentligheter. Regeringen
konstaterar att det krävs mod att säga ifrån för
att försvara biståndets legitimitet. Det ska därför
vara möjligt att avbryta bistånd när förskingring
eller andra oegentligheter hindrar biståndet från
att nå fram eller att användas för avsett ändamål.
Regeringen avser att närmare precisera vilka
förutsättningar som krävs för direkt stat-till statsamarbete och generellt budgetstöd. Graden av
förtroende för samarbetslandets regering
kommer bl.a. att ges ökad vikt vid överväganden
om vilken typ av insatser som svenskt bistånd
ska kunna finansiera i ett enskilt land. Mänskliga
rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning
kommer att vara av särskilt stor betydelse när
regeringen bedömer vilken typ av bistånd och
samarbete som Sverige kan erbjuda. Om
förtroendet för samarbetslandets regering
försämras kraftigt eller helt saknas, ska biståndet
inte kanaliseras genom statliga aktörer utan i
stället gå till krafter i det civila samhället eller
andra förändringsaktörer.
Där ett nära stat-till-stat-samarbete är aktuellt
föredrar regeringen en övergång från generellt
budgetstöd till resultat- och transparenskontrakt
– en variant av budgetstöd. Genom att på
förhand knyta utbetalningar till överenskomna
målindikatorer möjliggörs en högre grad av
transparens och ökat ansvarsutkrävande.
En ny förenklad styrmodell med färre men
tydligare styrsignaler
En förenklad styrmodell där resultaten sätts i
fokus är under genomförande. I och med detta
kommer förutsättningarna att nå och följa upp
resultat förbättras. Regeringen fortsätter under
2014 arbetet med att sjösätta resultatstrategier
för länder, regioner, multilaterala organisationer
och
tematiska
ändamål.
Det
stärker
möjligheterna att styra biståndet mot
verksamhet
som
ger
tydliga
resultat.
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Sammantaget skapar detta en god grund för en
konsolidering av de senaste årens reformer.
Ytterligare åtgärder kommer att vidtas i syfte
att uppnå ett än mer, effektivt, resultatinriktat,
långsiktigt, innovativt och öppet bistånd och
därmed även komma till rätta med de brister
som
bl.a.
OECD/DAC,
Statskontoret,
Riksrevisionen och regeringen själv de senaste
åren identifierat i styrningen, genomförandet,
uppföljningen och utvärderingen av det svenska
biståndet. Det handlar bl.a. om att:
–

Förenkla och förtydliga
inriktning och målhierarki.

–

Skapa tydligare förutsättningar för centrala
genomförare av svenskt bistånd, som
civilsamhällesorganisationer
och
myndigheter, att bidra till biståndets
måluppfyllelse.

skrivelse. Detta efter det att regeringen har fattat
beslut.
Regeringens tematiska prioriteringar anger
fortsatt innehållslig vägledning för det svenska
biståndet. Då prioriteringarna i sin nuvarande
utformning visat sig vara alltför allmänt hållna
för att utgöra en tydlig biståndspolitisk
inriktning avser regeringen att precisera hur
prioriteringarna ska omsättas i den praktiska
biståndsverksamheten och vilka effekter som på
längre sikt ska uppnås.

biståndets

–

Tydliggöra ramarna för vidaredelegering av
beslut om fördelning av biståndsmedel till
tredje part.

–

Säkerställa att regeringens resultatagenda
får genomslag i biståndets alla led - från
formuleringen av resultatförväntningar och
styrningen mot resultat till analys,
uppföljning och utvärdering av resultaten.

Regeringen avser att återkomma med ett antal
återstående förtydliganden, förenklingar och
ytterligare reformer, vilka presenteras nedan.
En förtydligad biståndspolitisk inriktning

Statskontoret har, liksom OECD/DAC, riktat
kritik mot regeringens styrning av det svenska
biståndet. Mängden mål och prioriteringar har
skymt sikten för regeringens huvudbudskap. För
biståndets genomförare har det varit svårt att
utläsa hur regeringens politik ska omsättas i
konkreta biståndsinsatser. Regeringen avser
därför att besluta om en biståndspolitisk
plattform som kommer att ersätta en stor del av
dagens styrdokument. Syftet är att förtydliga
regeringens biståndspolitiska inriktning och
ytterligare fokusera det svenska biståndet. Det är
regeringens uppfattning att förutsättningarna för
genomslag av regeringens biståndspolitik
därmed kommer att förbättras. Regeringen avser
även informera riksdagen om den biståndspolitiska plattformens innehåll i form av en

En förenklad målhierarki

Ett övergripande mål för den samlade
verksamheten under utgiftsområde 7 är enligt
Statskontorets
rekommendationer,
en
förutsättning för att regeringen ska kunna
förtydliga och förenkla biståndets målhierarki.
Regeringen föreslår därför att det övergripande
målet för utgiftsområdet ska vara: Förbättrade
levnadsvillkor för människor som lever i
fattigdom och förtryck. All verksamhet som
finansieras inom utgiftsområde 7 ska bidra till att
det övergripande målet uppnås.
Ett stärkt partnerskap med svenska
civilsamhällesorganisationer

Regeringen anser att det civila samhället och dess
organisationer (CSO) utgör en stark
förändringskraft och har en nyckelroll i arbetet
för fattigdomsminskning. Ett nära samarbete
med CSO:er kan antingen komplettera eller
ersätta ett direkt statligt stöd. Regeringen menar
också att stödet från det civila samhället för
fattigdomsminskning ytterst kan vara ett medel
för enskilda för att kunna bidra till att ta
moraliskt ansvar för att stödja människor i
förtryck, utsatthet och fattigdom. Många
civilsamhällesorganisationer har stor potential att
verka lokalt och nära de fattiga och förtryckta
människor som det svenska biståndet syftar till
att nå. Detta stärker möjligheterna att nå och
följa upp resultat på lokal nivå och individnivå,
samtidigt som förutsättningarna för ansvarsutkrävande förbättras i biståndsinsatserna. För
att bättre tillvarata denna potential och
ytterligare stärka och förtydliga civilsamhällesorganisationernas roll i det svenska biståndet
avser regeringen att under 2014 initiera en
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särskild dialog med svenska civilsamhällesorganisationer i syfte att etablera ett CSOkontrakt med intresserade organisationer.
Regeringen anser att kontraktet bl.a. bör
innebära en öppning för samarbete med nya
aktörer, ändamålsenlig resultatstyrning, minskad
rapporteringsbörda och mer förutsägbar
finansiering.
Regeringen har tidigare aviserat att det finns
ett behov av att se över om genomförandet av
biståndet, inklusive det bistånd som kanaliseras
genom civilsamhällesorganisationerna, till någon
del kan anses innebära en sådan överlåtelse av
förvaltningsuppgifter till tredje part som behöver
författningsregleras. Under 2013 har arbetet med
en kartläggning av biståndet, omfattande det
multilaterala, bilaterala och det tematiska
biståndet, inletts. På grundval av denna
utredning kommer regeringen att bedöma om
det föreligger behov av författningsreglering.

Regeringen ser även skäl till att förtydliga vilka
förutsättningar som ska gälla de myndigheter
som genomför bistånd genom finansiering från
Sida. Huvudregeln är att svenska myndigheter
endast ska genomföra biståndsinsatser om det
bedöms leda till resultat som bidrar till att uppnå
det övergripande målet för utgiftsområdet. De
utgångspunkter som regeringen tidigare har
angett (Skr. 2011/12:52 s. 9) för arbetet med att
utveckla styrningen av den biståndsfinansierade
tjänsteexporten har fortsatt relevans. Regeringen
avser därför att under 2014 vidta ytterligare
åtgärder för att utveckla styrningen och uppföljningen av den biståndsfinansierade tjänsteexporten. Det handlar dels om att säkerställa att
de bemyndiganden som krävs finns, dels om att
bättre följa upp myndigheternas biståndsfinansierade verksamhet.
En genomlysning av biståndets
transaktionskostnader

Förtydligade kriterier för samverkan med
näringsliv och myndigheter

Ett välutvecklat och hållbart näringsliv är en
förutsättning för förbättrade försörjningsmöjligheter och ökad sysselsättning, skapande av
en skattebas för välfärdstjänster samt utveckling
av produkter och tjänster för fattiga människors
behov. Därför ser regeringen skäl till att öka
samverkan med privata aktörer inom ramen för
det svenska biståndet. Regeringen anser att mer
kan göras för att bättre tillvarata näringslivets
innovationsförmåga, resurser och expertis för
fattigdomsminskning.
Principerna
för
regeringens samverkan med näringslivets aktörer
bör dock först tydliggöras. Dessa principer är:
–

All verksamhet som finansieras via
utgiftsområde 7 ska bidra till det svenska
biståndets måluppfyllelse.

–

Fattiga och förtryckta människors behov,
prioriteringar
och
verklighet
är
utgångspunkten för all verksamhet.

–

Biståndet ska alltid vara obundet.

–

Biståndet
ska
undvika
marknadsstörande.

–

En bedömning av biståndets additionalitet
ska alltid genomföras.
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att

agera

Det svenska biståndet ska göra nytta i fattiga och
förtryckta
människors
liv.
En
viktig
förutsättning för detta är att medlen går till
avsedda ändamål och att transaktionskostnaderna är rimliga. I särskilt svåra miljöer
kan transaktionskostnaderna vara höga, vilket
ska vägas mot marginalnyttan av att verka i dessa
miljöer. Alltför höga transaktionskostnader
riskerar att urholka såväl biståndets legitimitet
som effektivitet. Regeringen konstaterar att det
saknas samsyn kring vad som ska definieras som
transaktionskostnader inom biståndet, samt att
storleken
på
det
svenska
biståndets
transaktionskostnader i dagsläget inte är känd.
Som ett led i förverkligandet av transparensgarantin anser regeringen att det är angeläget att
en genomlysning av biståndets transaktionskostnader genomförs. En sådan genomlysning
väntas också lägga grund för mer informerade
beslut om biståndets inriktning och utformning.
En uppdaterad informations- och
kommunikationsverksamhet

Regeringen har tidigare aviserat att en översyn av
strategin
för
informationsoch
kommunikationsverksamhet ska genomföras.
SADEV gjorde en utvärdering av informationsoch kommunikationsverksamheten 2012.
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I denna utvärdering konstateras att de insatser
som genomförts med finansiering av Sidas anslag
för informations- och kommunikationsverksamhet endast i begränsad utsträckning
bidragit till uppfyllelsen av regeringens biståndspolitiska mål. Regeringen avser besluta om en
uppdaterad strategi för informations- och
kommunikationsverksamheten, som syftar till
att tydliggöra kopplingen mellan insatserna och
det övergripande målet för utgiftsområdet. En
uppdaterad strategi förväntas därmed möjliggöra
ökat ansvarsvarsutkrävande och transparens i
både mottagarländerna och i Sverige.

insatser planeras och genomförs på ett sätt som
möjliggör uppföljning och utvärdering, både på
kort och lång sikt. Vidare krävs att alla
myndigheter
som
tilldelas
medel
via
utgiftsområde 7 utvecklar förmågan att följa upp
sin verksamhet, att den nya utvärderingsfunktionen – Expertgruppen för utvärdering och
analys av Sveriges internationella bistånd – får
förutsättningar att ta fram underlag av kvalitet
och relevans, samt att Regeringskansliet
utvecklar sin förmåga att på ett fullgott sätt
analysera och ta om hand resultatinformation för
all verksamhet som finansieras av utgiftsområde 7. Regeringens ambition är att
resultatagendan ska vara implementerad 2014.

En översyn av Utrikesdepartementets hantering
av egna biståndsmedel

Kritik har riktats mot regeringens styrning och
kontroll av Utrikesdepartementets hantering av
egna biståndsmedel. Riksrevisionen (RiR:2010)
menar att det finns brister i framtagandet av
beslutsunderlag samt i återrapporteringen till
riksdagen. Ett antal åtgärder har därför vidtagits
för att komma till rätta med uppkomna problem.
Medel har överförts från departementet till Sida
och kraven på styrning och uppföljning har
skärpts. Det innebär bl. a. att Utrikesdepartementet idag hanterar färre biståndsinsatser jämfört med 2006. Den del av biståndet
som hanteras av Utrikesdepartementet, samt den
interna styrningen och kontrollen av densamma,
kommer att ses över. Översynen kommer att
initieras under hösten 2013 och genomföras
under 2014. Eventuella brister kommer att
åtgärdas.
Full implementering av resultatagendan

Den
resultatagenda
som
har
väglett
reformeringen av biståndet väntas leda till att
regeringen kommer att kunna:
–

Fatta mer välinformerade beslut (göra mer
av de insatser som visat sig fungera bra och
mindre av de som fungerar mindre bra).

–

Delge riksdag och allmänhet mer utförlig
information om det svenska biståndets
resultat.

För
att
resultatagendan
ska
kunna
implementeras är det av stor vikt att bistånds-

2.6.2

Regeringens svar på de
biståndspolitiska utmaningarna
2014

Med ovan nämnda reformer som grund gör
regeringen en utblick över omvärlden och
aktuella biståndspolitiska utmaningar inför 2014.
Biståndspolitiska utmaningar 2014

Världen har förändrats sedan Millenniedeklarationen antogs och ramarna för de globala
ansträngningarna
att
bekämpa
världens
fattigdom fastslogs. Vid slutet av 2014 är det ett
år kvar till dess att millenniemålen ska vara
uppfyllda. 2014 kommer också att präglas av
arbetet med att ta fram och komma överens om
nya globala utvecklings- och hållbarhetsmål för
tiden efter 2015.
I denna utvecklingspolitiska brytningstid ser
regeringen skäl att påminna om att fattigdomen
under de senaste decennierna har minskat
snabbare än under någon annan period i
historien, i alla delar av världen. Att utrota den
extrema fattigdomen i världen under de
kommande decennierna är i dag därför en
realistisk ambition.
Länder kan inte längre enkelt delas upp i
fattiga och rika. En global medelklass börjar växa
fram. Världens låg- och medelinkomstländer står
i dag för omkring en tredjedel av de globala
handelsflödena. Idéer och kompetens rör sig
över statsgränser, liksom mellan stad och land, i
en aldrig tidigare skådad utsträckning. Fler
människor än någonsin bor i demokratier.
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Digitaliseringen skapar nya plattformar för
innovation och entreprenörskap och ger även
fattiga människor på individnivå verktyg att
påverka sin situation, utveckling och omvärld.
Samtidigt lever över en miljard människor på
mindre än 1,25 US-dollar per dag. Av dessa bor
omkring tre fjärdedelar på landsbygden och är
direkt beroende av jordbruk, skogsbruk och
fiske för sin försörjning. Omkring 850 miljoner
människor går fortfarande hungriga och
framstegen mot att nå millenniemålet att utrota
hunger har börjat gå långsammare. Fattigdomsminskningen i Afrika söder om Sahara, dit det
svenska biståndet sedan länge är mest
koncentrerat, går fortsatt långsamt. De negativa
effekterna av klimatförändringarna drabbar
fattiga människor i fattiga länder hårdast. Nästan
en tredjedel av jordens befolkning lever i
samhällen där grundläggande medborgerliga och
politiska rättigheter inte respekteras. Censuren
av internet i länder som styrs av auktoritära
regimer ökar i omfattning. Utrymmet för
försvarare av de mänskliga rättigheterna och för
civilsamhällesorganisationer har på många håll
minskat, och lagstiftning som begränsar deras
utrymme har blivit allt striktare. Det civila
samhället har visat sig vara en avgörande central
aktör för att åstadkomma demokratiska
transitioner, men har svårt att verka under våld
och hot om våld.
En hållbar ekonomisk tillväxt är en
förutsättning
för
minskad
fattigdom.
Ekonomisk tillväxt innebär ökade inkomster för
individer, och därmed även en höjd levnadsstandard. Det skapar möjligheter för fattiga
människor att själva påverka sina egna
livssituationer och nå sin produktiva potential.
Tillväxt möjliggörs framför allt genom ett
fungerande näringsliv som öppnar upp för
företagande, jobb och handel. Enligt regeringen
är det därför relevant att inom det svenska
biståndet fortsatt verka för att i högre grad
involvera
näringslivets
aktörer
i
ansträngningarna för att nå utveckling.
Det är regeringens uppfattning att det svenska
biståndet för att vara relevant och effektivt,
måste förhålla sig till denna förändrade
verklighet. En kraftansträngning krävs på alla
nivåer för att komma närmare en måluppfyllelse
innan millenniemålen löper ut 2015. Att nu
kraftsamla är viktigt, inte minst för den nya
globala utvecklingsagendans trovärdighet.
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För att säkerställa ett effektivt svenskt bidrag till
kraftsamlingen inför och bortom 2015, drar
regeringen här några biståndspolitiska slutsatser.
Sveriges bistånd måste:
–

Ha ett tydligt fokus. Som utvecklingspartner och biståndsaktör måste Sverige
därför precisera vad det svenska biståndet
ska uppnå, var det ska verka och vilka
målgrupper det ska rikta sig till. Genom att
engagera sig i ett begränsat antal
ämnesområden och sektorer kan den
svenska biståndsförvaltningens samlade
erfarenheter och kunskaper användas mer
optimalt inför millenniemålens slutfas och
övergången till en uppdaterad global
utvecklingsagenda.

–

I högre grad inriktas på att bidra till
konkreta
förbättringar
av
enskilda
människors levnadsvillkor.

–

Präglas av innovation. Det internationella
biståndet måste inte bara tillåta, utan
betona, betydelsen av innovation, dvs. nya
idéer, teknologier och mekanismer för att
kanalisera bistånd.

–

Vara tillräckligt flexibelt för att kunna
anpassas till olika sammanhang, inklusive
svåra miljöer och snabba förändringar.

–

Söka ny kunskap och samverka med nya
aktörer. Som statlig biståndsgivare måste
Sverige förhålla sig till de nya aktörer som
verkar på den globala utvecklingsscenen. Vi
behöver finna nya vägar till samverkan med
såväl traditionella som icke-traditionella
biståndsaktörer.

–

Sist men inte minst ska regeringens
biståndspolitik gå hand i hand med en aktiv
samstämmighetspolitik för utveckling, i
enlighet med Politiken för Global
Utveckling.

Regeringen avser att under 2014 omsätta dessa
slutsatser i följande initiativ:
En fokuserad ansträngning för att minska barnaoch mödradödligheten

Regeringen konstaterar att det trots stora
ansträngningar återstår mycket arbete för att nå
några av de viktigaste millenniemålen, inte minst
målen om minskad barnadödlighet (MDG 4)
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och förbättrad mödrahälsa (MDG 5). Värst är
situationen i konfliktdrabbade och sviktande
stater. 3,1 miljoner barn dör varje år under sin
första levnadsmånad. 6,9 miljoner barn dör varje
år före fem års ålder, bl.a. till följd av sjukdom
och näringsbrist. Vidare dör 300 000 kvinnor
och flickor varje år i graviditetsrelaterade
komplikationer, bl.a. till följd av osäkra aborter.
Många kvinnor och flickor saknar tillgång till
grundläggande hälsovård och vård syftande till
sexuell och reproduktiv hälsa. Särskilt stora är
behoven i några av Sveriges biståndsländer:
Somalia, Afghanistan, Liberia, Demokratiska
Republiken Kongo, Mali, Sydsudan och
Zimbabwe. I framför allt dessa länder krävs
ytterligare satsningar för att MDG 4 och 5 ska
uppnås.
Tillgång till rent vatten och sanitet, som är del
av MDG 7 om en miljömässigt hållbar
utveckling, har visat sig vara avgörande för att
minska både barna- och mödradödligheten. 800
miljoner människor saknar ännu tillgång till rent
vatten, och så många som 2,5 miljarder
människor saknar tillgång till grundläggande
sanitet. Detta vittnar om stora, akuta utmaningar
som har stora konsekvenser för den enskilda
individen och hennes möjligheter till god hälsa
och
en
tryggad
livsmedelsförsörjning.
Regeringen uppmärksammar även att det finns
ett samband mellan bristande sanitet och
förekomst av tropiska sjukdomar (Neglected
Tropical Diseases) i världens fattigaste
samhällen.
Som ett led i regeringens ansträngningar för
att uppnå MDG 4 och 5 kommer särskilt fokus
2014 att riktas mot de länder som har längst kvar
till att uppnå dessa. För att skapa goda
förutsättningar att nå resultat avser regeringen
under budgetåret 2014 bl.a. att prioritera insatser
för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) och sanitet som verktyg för att rädda
kvinnors och barns liv.
Sverige ligger i framkant när det kommer till
insatser för SRHR. Insatser som har identifierats
som särskilt viktiga för att förbättra mödrahälsan
MDG 5, men som ofta är underfinansierade.
Även tillgång till grundläggande sanitet är ett
underfinansierat insatsområde där Sverige kan ta
ett större ansvar.
Regeringen avser att prioritera MDG 4 och 5,
bl.a. genom att ge ett uppdrag till Sida om att
initiera en svensk ”challenge fund” med

inriktning på SRHR och sanitet för länder som
är längst ifrån att uppnå dessa mål.
Höjda bidrag kommer under 2014 även att ges
till vissa multilaterala organ som är inriktade på
arbetet med att uppfylla MDG 4 och 5 – till
dessa hör GAVI, Unicef och UNFPA.
Vidare kommer regeringen att inrätta en
särskild regional strategi för MDG 4 och 5 för
Afrika i syfte att säkra kvinnors och flickors
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter,
öka tillgången till grundläggande sanitet samt
förbättra tillgången till korrekt statistik
angående barna- och mödradödlighet och
därigenom bidra till bättre överlevnad och
uppfyllande av MDG 4 och 5.
En
tryggad
livsmedelsförsörjning
är
avgörande för att minska barnadödligheten.
Regeringen kommer därför att besluta om en
global strategi för ekonomiskt hållbar utveckling
med särskilt fokus på en tryggad global
livsmedelsförsörjning.
Slutligen är tillgången till korrekt statistik
nödvändig för att kunna mäta eventuella
framsteg
mot
minskad
barnaoch
mödradödlighet. Det är också en förutsättning
för att biståndsgivare och andra aktörer ska
kunna identifiera var behoven är som störst samt
vilka insatser och åtgärder som fungerar för att
nå resultat.
Mot bakgrund av den osäkra statistiken vad
gäller barna- och mödradödlighet avser
regeringen att, på basis av en översyn, vidta
åtgärder för att främja framtagandet av
förbättrad internationell data och användandet
av tillförlitligt statistiskt material i utformningen
av det svenska biståndet inom MDG 4 och 5.
Ett förstärkt stöd till frihetens försvarare i
världens mest ofria länder

Människors lika värde och rätten att leva ett liv i
frihet gäller hela mänskligheten, oavsett var i
världen man befinner sig. Kampen för
människors frihet och respekten för mänskliga
rättigheter är därför alltid aktuell.
Trots att det går att skönja positiva globala
tendenser i riktning mot demokratisk
utveckling,
återstår
fortfarande
enorma
utmaningar runt om i världen. Enligt
organisationen Freedom House lever cirka 2,4
miljarder människor i samhällen där de
grundläggande politiska och medborgerliga
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rättigheterna inte respekteras. Journalister
fängslas för att ha utövat sitt yrke och klimatet
hårdnar för civilsamhällesorganisationer som
verkar för demokratisk utveckling.
I syfte att stärka engagemanget för demokrati
och mänskliga rättigheter avser regeringen att
under 2014 satsa ytterligare resurser på att stödja
försvarare av opinionsfriheterna (yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten,
demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten) i de länder som enligt
organisationen Freedom House klassificeras
som ofria.
Ett bistånd för demokratisering i Mellanöstern
och Nordafrika

Händelseutvecklingen i Mellanöstern och
Nordafrika påminner oss om värdet av varje
människas grundläggande fri- och rättigheter
och hennes strävan efter att få leva i
demokratiska samhällen. Sedan transitionsprocesserna i regionen inleddes 2011 har
utvecklingen varit skör, och de folkliga upproren
har inte resulterat i de demokratiska framsteg
som omvärlden hoppades på. Allvarliga bakslag
har skett. Både behoven och utmaningarna är
omfattande. I ljuset av utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, ser regeringen skäl att
fortsatt stödja främjandet av demokratisering
och respekten för de mänskliga rättigheterna.
Därför ökar regeringen anslagsposten till
Mellanöstern och Nordafrika under 2014.
En förnyad spetssatsning på miljö- och
klimatmässigt hållbar utveckling

I befolkningstillväxtens, den ekonomiska
utvecklingens och klimatförändringarnas spår
ökar pressen på ekosystemen. Den ökade
efterfrågan på resurser såsom mark, vatten, skog
och energi riskerar att leda till en utarmning av
ekosystem som ökar fattiga människors
sårbarhet. År 2030 kommer världen att behöva
50 procent mer mat, 45 procent mer energi och
30 procent mer vatten – samtidigt som trycket
på jordens resurser ökar allt mer.
Biståndet måste utformas så att det bidrar till
fattiga människors och samhällens anpassning
till och motståndskraft, inklusive återhämtningsförmåga, mot dessa förändringar. Regeringen ser
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därför skäl att skärpa biståndets bidrag till en
miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling som
tillgodoser fattiga människors behov av mat,
energi och vatten.
Mot denna bakgrund och som uppföljning av
tidigare klimatsatsningar initierar regeringen
2014 en spetssatsning på miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, där fattiga
människors dagliga livssituation är utgångspunkten. Satsningen har två delar.
Fattiga människors perspektiv i praktiken pilotsatsning på rent vatten, ren luft och resurssnål
energi i fattiga människors närmiljö
Kvinnor och barn i såväl slumområden som på
landsbygden drabbas hårt av brist på hållbara
ekosystemtjänster, till exempel i form av rent
vatten, ren luft och energi. Regeringen föreslår
därför att Sida, inom ramen för den nya strategin
för miljömässigt hållbar utveckling, genomför en
pilotinsats för rent vatten, ren luft och resurssnål
energi på lokal nivå i fattiga människors
närmiljö. Förutom att åstadkomma förbättringar
av luft, vatten och energi är syftet med pilotsatsningen att konkretisera den etablerade
principen om fattiga människors perspektiv på
utveckling. Satsningen kommer att följas upp
och utvärderas.
Förstärkta insatser för hållbar
livsmedelsförsörjning i Afrika
Den absoluta merparten av de fattiga
människorna i Afrika söder om Sahara är
beroende av lantbruket, vilket är en av de hårdast
drabbade sektorerna av klimatförändringarnas
effekter. Regionen har rikliga mark- och naturresurser, men det krävs omfattande finansiella
investeringar för att säkra lantbrukets och
därmed de allra fattigaste människornas
möjligheter att hantera klimatförändringarnas
effekter på bl.a. livsmedelsförsörjningen.
När regeringen under 2014 utökar sitt redan
starka bilaterala Afrikaengagemang möjliggörs
förstärkta insatser för ett motståndskraftigt
lantbruk, med särskilt fokus på hållbar
livsmedelsförsörjning i de länder där problemen
bedöms vara störst. Prioriteringen kommer att
följas upp och utvärderas.
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Metodutveckling för innovativa biståndsformer

Svenskt bistånd ska anamma nya biståndsmetoder i syfte att förbättra biståndets resultat.
Regeringen avser under 2014 att ge Sida i
uppdrag att vidareutveckla innovativa biståndsoch finansieringsformer, som s.k. Challenge
Funds, lån och garantier, och nya kombinationer
av instrument och aktörer. Uppdraget innebär
en utveckling av metoderna som sådana och är
ett sätt att möjliggöra ovan lanserade ambitionshöjningar.
Ett humanitärt bistånd där det behövs som mest

Konflikten i Syrien har pågått i över två år och
har hittills krävt 100 000 liv. Nästan 7 miljoner
människor är nu i behov av humanitärt stöd
inom landet. Den svåra och utdragna konflikten
riskerar att leda till ökad instabilitet i regionen.
Den civila befolkningen, inte minst kvinnor och
unga, drabbas särskilt hårt.
Medan konflikten i Syrien är hårt bevakad och
uppmärksammad pågår andra kriser i världen
som inte är lika synliga, där de humanitära
behoven är omfattande. I t.ex. den
Centralafrikanska republiken bedöms hela
landets befolkning (cirka 4,6 miljoner
människor) enligt FN:s kontor för humanitär
samordning UN-OCHA, vara direkt eller
indirekt drabbad. I Sahelregionen lider
människor fortfarande av den svåra torkans
efterverkningar och över 11 miljoner människor
saknar en tryggad livsmedelsförsörjning.
Ytterligare exempel på länder med pågående
humanitära kriser och svårt mänskligt lidande
innefattar länder som Tchad, Sydsudan,
Demokratiska Republiken Kongo (DRK),
Somalia och Jemen.
Listan över humanitära kriser kan göras lång
och de humanitära behoven ökar. Svenskt
humanitärt bistånd ska riktas dit de akuta
behoven av hjälp är som störst. Under 2014
kommer regeringen därför att öka det
humanitära anslaget med ambitionen att nå just
de länder och människor som har de största
humanitära behoven.
Sverige är en av världens största humanitära
givare och regeringen ser ett stort värde i att
fortsatt värna och stärka de humanitära
principerna samt principerna om ett gott
humanitärt givarskap. Under 2014 ska Sverige

därför fortsatt driva på det internationella
reformarbetet för att stärka humanitärt
ledarskap och samordning i fält, t.ex. verka för
att den humanitära samordnaren ges en tydligare
roll.
Ett utökat stipendieprogram för studenter från de
fattigaste länderna som Sverige bedriver
utvecklingssamarbete med

Utbildning spelar en stor roll för fattiga
människors förmåga att förbättra sin
livssituation. Att möjliggöra för människor i
världens fattigaste länder att komma till Sverige
genom
stipendier
skapar
konkreta
förutsättningar för dem att förbättra sina
levnadsvillkor. Därför ökar den biståndsfinansierade stipendieverksamheten under 2014
för studenter från de fattigaste länderna som
Sverige bedriver utvecklingssamarbete med.
Regeringen beräknar att en lika stor ökning
kommer att avsättas för ändamålet under 2015.
Det utökade stipendieprogrammet ska följas upp
och utvärderas.
Synlighet och transparens för att minska
kostnader för remitteringar

Remitteringar, dvs. pengar som migranter
skickar till sina ursprungsländer, har blivit en allt
viktigare del av ekonomin för många människor i
fattiga länder. Det kan vara kostsamt att skicka
pengar beroende på vilka avgifter som
betalningsförmedlarna tar ut. I Sverige är dessa
kostnader i internationell jämförelse höga.
Regeringen
avser
därför
att
ge
Konsumentverket i uppdrag att upprätta en
webbaserad tjänst som innebär att konsumenten
kan jämföra avgifter som olika operatörer begär
för att föra över en viss summa pengar till ett
specifikt land. Syftet är att göra det möjligt för
konsumenten att hitta den bästa och billigaste
tjänsten och främja konkurrensen och sänka
avgifterna. Konsumentverkets uppdrag ska
löpande följas upp och en utvärdering av
satsningen kommer att genomföras före 2017 års
utgång.
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2.7

Beskrivning av anslagsposterna

I tabellerna nedan redovisas en indikativ
fördelning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet per
anslagspost.
Tabell 2.14 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Utfall 2012

Budget 2013 1

Indikativ fördelning 20142

2 838 053

2 791 253

2 880 000

96 068

94 300

94 300

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 551 203

1 526 932

1 700 000

Regional och bilaterala strategier för Asien

1 520 453

1 526 725

1 480 000

522 977

550 000

510 000

5 719 120

5 201 810

5 350 000

666 348

820 000

845 000

Humanitära insatser
Informations- och kommunikationsverksamhet

Bilaterala strategier för Latinamerika
Regionala och bilaterala strategier för Afrika
Regional och bilaterala strategier för Mellanöstern och
Nordafrika
Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

-

-

1 158 000

1 429 213

-

-

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

217 267

-

-

Miljölån

175 564

-

-

Kapacitetsutveckling och samverkan

724 462

-

-

74 343

-

-

785 000

970 000

585 000

735 000

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer (PAO)
Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och
demokratisering

-

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar
utveckling

-

Globala insatser för socialt hållbar utveckling

-

811 000

1 311 000

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling

-

701 000

701 000

Globala insatser för mänsklig säkerhet

-

200 000

200 000

Kapacitetsutveckling och utbyten
Forskningssamarbete
SUMMA

-

410 000

455 000

724 883

835 879

835 879

16 259 954

16 838 899

19 225 179

1

Inklusive vår- och höständringsbudget 2013.
2
Anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ingår från 2014 i anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

Tabell 2.15 Anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Reformsamarbete i Östeuropa2
Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället
SUMMA
1

3

Utfall 2012

Budget 2013 1

1 120 549

1 158 000

-

48 322

50 000

-

1 168 871

1 208 000

Inklusive vår- och höständringsbudget 2013.
2
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.
3
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.
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Tabell 2.16 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom UD m.fl.
Tusental kronor

Internationella finansieringsinstitutioner
Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Utfall 2012

Budget 2013 1

Indikativ fördelning 20142

3 315 763

-

-

685 185

-

-

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

3 496 539

-

-

-Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

3 472 562

-

-

23 977

-

-

-Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet
Konflikthantering

294 776

-

-

Globalt utvecklingssamarbete

3 103 487

-

-

- Organisations- och temastöd

3 072 445

-

-

- Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

16 087

29 700

34 400

Svenska institutet i Alexandria

14 955

13 500

13 900

-

-

7 000

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid
generalkonsulatet i Istanbul
Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och
skuldavskrivningar

-

3 987 425

3 815 354

Multilaterala och internationella organisationer och fonder

-

6 652 979

6 465 341

Strategiskt inriktade bidrag

-

306 843

306 679

Ekonomiska program
SUMMA UD
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Kriminalvården

302 203

-

-

11 197 953

10 990 447

10 642 674

186 028

190 000

196 000

21 548

26 000

26 000

Åklagarmyndigheten

-

3 700

4 000

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

-

40 000

38 000

Domstolsverket

-

3 600

4 000

Folke Bernadotteakademin

53 214

107 500

80 720

Svenska institutet (SI)

77 431

148 000

225 350

Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

14 047

14 000

14 000

Strålsäkerhetsmyndigheten

-

13 000

Kammarkollegiet

27 119

34 000

34 000

Vetenskapsrådet

-

170 000

170 000

5 390

7 833

5 539

384 777

744 633

810 609

11 582 730

11 735 080

11 453 283

Riksgäldskontoret

SUMMA
1

Inklusive vår- och höständringsbudget 2013
2
Anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ingår från 2014 i anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.
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Tabell 2.17 Anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa genom UD m.fl.
Tusental kronor

Reformsamarbete i Östeuropa

1

Konferenser, seminarier och utredningar

2

Utfall 2012

Budget 2013

65 321

39 510

-

500

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid
generalkonsulatet i Istanbul3

13 658

7 000

SUMMA UD

78 979

47 010

Svenska institutet (SI)4

23 014

27 350

14 632

13 000

9 995

12 000

47 641

52 350

126 620

99 360

Strålsäkerhetsmyndigheten
Folke Bernadotteakademin

5

6

SUMMA
1

Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost Strategiskt inriktade bidrag.
2
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost Konferenser, seminarier, utredningar och projekt.
3
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul
4
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, disponeras av Svenska institutet.
5
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten.
6
Medel har från och med 2014 förts till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet disponeras av Folke Bernadotteakademin.

Tabell 2.18 De 10 största kärnstöden till multilaterala organisationer 2012-2014
Tusental kronor

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

Budget 2013

613 000

582 360

Indikativ fördelning
20141

640 000

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

689 000

561 200

550 000

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)

556 500

511 980

550 000

CERF

490 000

469 200

510 000

FN:s barnfond (Unicef)

480 000

464 600

550 000

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

445 500

427 800

485 000

Globala fonden

950 000

450 000

500 000

-

368 000

450 000

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA)

282 000

282 000

282 000

FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS)

266 000

244 720

230 000

4 772 000

4 364 860

4 747 000

GAVI

SUMMA
1

Årsbidrag 2012

Avser ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder, exklusive stöd till Europeiska utvecklingsfonden (EUF).
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2.8

Budgetförslag

2.8.1

1:1 Biståndsverksamhet

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 2.19 Anslagsutveckling för 1:1 Biståndsverksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

27 842 684

2013

Anslag

28 573 979

2014

Förslag

30 678 462

2015

Beräknat

32 477 263

2016

Beräknat

34 588 032

2017

Beräknat

36 436 261

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

477 414
28 973 979

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas för internationellt bistånd.
Medlen från anslaget får även användas för att
subventionera premier för avgifter avseende
statens garantier för Nordiska investerings–
bankens låneanordning för miljöinvesteringar
och för viss verksamhet vid Sida Partnership
forum i Härnösand. Anslaget får även användas
för viss metodutveckling, studier, utvärderingar
och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt
temporär verksamhet inom avgränsade projekt.
Anslaget får även användas för förvaltningsutgifter som beräknas uppgå till ca 80 miljoner
kronor, vid myndigheter som genomför internationellt bistånd.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att
under
2014
för
anslaget
1:1
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
62 676 000 000 kronor 2015–2025.

Skälen för regeringens förslag: För att främja
en högre grad av förutsägbarhet i biståndsgivningen behöver ekonomiska avtal inom
biståndsverksamheten kunna ingås. Nya
åtaganden beräknas uppgå till nästan 22 miljarder
kronor.
Myndigheter
som
disponerar
bemyndiganden under anslaget är bland andra
Regeringskansliet, Sida, Svenska institutet,
Vetenskapsrådet
och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
som Regeringskansliet beslutar om beräknas nya
åtaganden göras 2014 till ett belopp om ca 4
miljarder kronor, det är en minskning om ca 16
miljarder kronor jämfört med 2013. Framför allt
rör det sig om den Globala fonden mot aids,
tuberkulos och malaria (GFATM) och 6:e
påfyllnaden av Globala miljöfaciliteten (GEF).
År 2015 och 2016 beräknas infriade åtaganden
uppgå till ca 7 miljarder kronor per år. Mellan
2017 och 2025 beräknas infriade åtaganden
uppgå till drygt 22 miljarder.

Kompletterande information
Medel från anslaget får användas för att
subventionera premier för garantier i enlighet
med förordningen (2009:320) om finansiering av
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.
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Tabell 2.20 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för 1:1 Biståndsverksamhet
Miljoner kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
20141

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2025

45 402

38 071

57 231

-

-

-

8 245

31 889

21 867

-

-

-15 577

- 14 452

- 16 618

- 20 677

- 14 798

- 27 005

Utestående åtaganden

38 071

55 508

62 480

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

44 535

60 250

62 676

-

-

1

Utestående åtaganden 2013 på anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa om 1 722 miljoner kronor ingår fr. o m. 2014 i ingående åtagande i anslaget 1:1
Biståndsverksamhet. Ingående åtaganden 2012 på anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa uppgick till 1 448 miljoner kronor och utestående åtaganden 2012 uppgick
till 1 566 miljoner kronor.

För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
som Sida disponerar beräknas nya åtaganden
göras 2014 till ett belopp om knappt 18 miljarder
kronor. Åtagandena består av insatser som löper
under flera år och som berör alla Sidas
verksamheter. Nya och tidigare gjorda
ekonomiska åtaganden medför behov av
framtida anslag t.o.m. 2022. År 2015 beräknas
infriade åtaganden uppgå till drygt 13 miljarder
kronor, 2016 till ca 7 miljarder kronor. Mellan
2017 och 2022 beräknas infriade åtaganden
uppgå till drygt 4 miljarder kronor. De angivna
beloppen är osäkra. Utfallet kan bl.a. komma att
påverkas av att avtal tecknas senare än beräknat
samt att det i mottagarländerna inträffar
oförutsedda händelser som inverkar på planerade
beslut om projekt och program. Förändringar
kan även inträffa på grund av att utbetalningar av
redan beslutade insatser förskjuts över tiden.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 62 676 000 000 kronor 2015–2025.

Garantigivning
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 ikläda staten betalningsansvar i
form av statliga garantier för biståndsverksamhet
som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår
till högst 10 000 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet
omfattar ett statligt garantiåtagande avseende
Sidas garantigivning. Denna innefattar såväl äldre
system för biståndsgarantier och fristående
garantier som garantier enligt det system som
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infördes 2009. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 ikläda staten
betalningsansvar i form av statliga garantier för
biståndsverksamhet som inklusive tidigare
utfärdade
garantier
uppgår
till
högst
10 000 000 000 kronor.
Kapitaltillskott till Swedfund International
AB

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 besluta om kapitaltillskott på
högst 400 000 000 kronor till det statligt ägda
bolaget Swedfund International AB.
Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1,
utg.omr. 7, avsnitt 3.7) aviserade regeringen ett
kapitaltillskott till Swedfund International AB
(Swedfund) om minst 1 200 miljoner kronor
under perioden 2012–2014, varav 400 miljoner
kronor under 2012 och 400 miljoner kronor
2013. Förslaget till kapitaltillskott för 2013
godkändes av riksdagen vid behandlingen av
budgetförslagen (prop. 2012/13:1,
bet. 2012/13:UU 2, rskr 2012/13:91).
Som framgår av budgetpropositionen för 2012
och 2013 syftar förslaget om ett treårigt
kapitaltillskott till att ytterligare stärka
Swedfunds möjlighet att bidra till en rättvis och
hållbar global utveckling och det internationella
utvecklingssamarbetets mål. Regeringens arbete
sedan 2006 för att förtydliga Swedfunds uppdrag
har inneburit att bolaget nu är tydligt fokuserat
mot Afrika och att bolagets mål är att genom
hållbart företagande bidra till att uppnå
utvecklingssamarbetets mål. Enligt regeringens

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

mening är bolaget ett effektivt verktyg för att
främja framväxten av bärkraftiga företag som vid
sidan av att skapa sysselsättning, också bidrar till
en breddad skattebas, kompetensbyggande och
utveckling av lokala marknader. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 besluta om
kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till
Swedfund International AB. Kapitaltillskottet
belastar anslag 1:1 Biståndsverksamhet.
Kapitaltillskottet om sammanlagt 1 200
miljoner kronor under treårsperioden 2012–2014
beräknas innebära att Swedfunds uthålliga
investeringsvolym uppgår till ca 575 miljoner
kronor per år.

Regeringens överväganden
Anslaget tillförs 900 000 kronor för kostnader
som inte kan definieras som bistånd enligt
OECD/DAC:s
klassificering
avseende
garantiavgifter för Nordiska investeringsbankens
miljöinvesteringslån.
Regeringen bedömer att antalet stipendier ska
ökas ytterligare och att 50 miljoner kronor
tillförs ett stipendieprogram riktat till studenter
från de fattigaste länderna som Sverige bedriver
utvecklingssamarbete med. Regeringen beräknar
att en lika stor ökning kommer att avsättas för
ändamålet under 2015.
För 2014 föreslår regeringen att anslaget 1:1
Biståndsverksamhet
anvisas
30 678 462 000
kronor,
vilket
är
en
ökning
med
2 104 483 000 kronor jämfört med anslagna
medel för 2013 (inklusive tilläggsbudgetar till
statens budget 2013). För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 32 477 263 000 kronor,
34 588 032 000 kronor respektive 36 436 261 000
kronor.

Tabell 2.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Biståndsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

28 772 979

28 772 979

28 772 979

28 772 979

11 151

13 310

13 810

13 810

213 000

2 103 000

4 233 000

6 243 000

1 273 280

1 273 280

1 273 280

1 273 280

408 052

314 694

294 963

133 192

30 678 462

32 477 263

34 588 032

36 436 261

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2.8.2

1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

Tabell 2.22 Anslagsutveckling för 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2012

Utfall

925 891
1

2013

Anslag

981 629

2014

Förslag

985 189

2015

Beräknat

997 425

2

2016

Beräknat

1 013 035

3

2017

Beräknat

1 034 604

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 568
972 695

För 2014 föreslår regeringen att anslaget 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
anvisas 985 189 000 kronor, varav 5 000 000
kronor inte klassificeras som bistånd enligt
OECD/DAC:s definition. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 997 425 000 kronor,
1 013 035 000 kronor respektive 1 034 604 000
kronor.
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

971 629

971 629

971 629

971 629

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 985 189 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 985 189 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 985 189 tkr i 2014 års prisnivå.

Anvisat 2013

Förändring till följd av:

Ändamål
Anslaget får användas för förvaltningsutgifter
avseende
Styrelsen
för
internationellt
utvecklingssamarbete. Anslaget får även
användas för förvaltningsutgifter för samarbete
inom Östersjöregionen, som inte klassificeras
som bistånd enligt OECD/DAC:s definition.

Regeringens överväganden
Sida har under 2013 fortsatt att utveckla
myndighetens förmåga och effektivitet i
genomförandet av biståndet. Betydelsefulla steg
har tagits i arbetet med att stärka
förutsättningarna för en god intern styrning och
kontroll inom myndigheten, bl.a. genom
införandet av ett nytt system för insatshantering.
Det är enligt regeringens uppfattning dock
viktigt att även fortsatt utveckla myndighetens
arbete med intern styrning och kontroll.
Regeringen vill från 2014 höja ambitionsnivån
vad gäller sekonderingar på högre nivåer i
multilaterala organisationer och EU.
Regeringen bedömer att anslag 1:2 Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete bör ökas
med 2 000 000 kronor för att myndigheten ska
kunna upprätthålla förmågan att genomföra
prioriteringarna i biståndet och bl.a. stärka den
administrativa kapaciteten för att hantera en
ambitionshöjning avseende sekonderingar.
Vidare minskas anslaget för 2014 med 6 515 000
kronor på grund av valutakursjustering.
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1

Pris- och löneomräkning 2

18 709

31 009

46 701

68 382

Beslut

-4 515

-4 571

-4 643

-4 741

-634

-642

-652

-666

985 189

997 425

1 013 035

1 034 604

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2012. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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2.8.3

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Tabell 2.24 Anslagsutveckling för 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet
Tusental kronor

2012

Utfall

14 975

2013

Anslag

14 156

2014

Förslag

14 319

2015

Beräknat

14 490

2

2016

Beräknat

14 701

3

2017

Beräknat

15 006

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

179
13 815

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 14 320 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 14 319 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 14 319 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringen välkomnar Statskontorets översyn
och bereder för närvarande de förslag som där
presenteras.
För 2014 föreslår regeringen att anslaget 1:3
Nordiska Afrikainstitutet anvisas 14 319 000
kronor. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 14 490 000 kronor, 14 701 000
kronor respektive 15 006 000 kronor.
Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

Ändamål

2016

2017

14 156

14 156

14 156

14 156

185

356

568

873

-22

-22

-23

-23

14 319

14 490

14 701

15 006

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget
får
användas
för
Nordiska
Afrikainstitutets förvaltningsutgifter.

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har, enligt
förordningen (2007:1222) med instruktion för
Nordiska Afrikainstitutet, som uppgift att
främja och bedriva vetenskaplig forskning om
Afrika, sprida kvalificerad och relevant
information inklusive föra en aktiv policydialog
samt bevaka och tillgängliggöra litteratur om det
moderna Afrika. Arbete utförs inom tre
verksamhetsområden: forskning, kommunikation och bibliotek.

2015

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Kompletterande information

2014

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringens överväganden
Statskontoret har på uppdrag av regeringen
(UF2012/40430/UD/AF)
genomfört
en
översyn av Nordiska Afrikainstitutets (NAI)
verksamhet och roll. Översynens huvudsakliga
slutsatser är att NAI inte längre bör vara en
myndighet, att verksamheten behöver renodlas
och förtydligas samt att delar av NAI:s
verksamhet bör drivas vidare vid ett lärosäte,
förslagsvis Uppsala universitet. Statskontoret
drar även slutsatsen att det nordiska åtagandet
bör omprövas.
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2.8.4

1:4 Folke Bernadotteakademin

Tabell 2.26 Anslagsutveckling för 1:4 Folke
Bernadotteakademin
Tusental kronor

2012

Utfall

56 062

2013

Anslag

62 567

2014

Förslag

98 018

2015

Beräknat

99 266

2

2016

Beräknat

100 888

3

2017

Beräknat

103 083

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 146
61 468

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 98 018 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 98 018 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 98 018 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget
får
användas
för
Folke
Bernadotteakademins förvaltningsutgifter.

Regeringen föreslår en ny anslagsstruktur för
FBA, vilket innebär att förvaltningsanslaget ökar
med 34 080 000 kronor. Detta medför att
myndighetens förvaltningskostnader, som idag
till betydande del belastar både sak- och
förvaltningsanslag, samlas i ett förvaltningsanslag. Den nya anslagsstrukturen bedöms bidra
till ökad transparens och kostnadseffektivitet
samt underlätta för regeringen att styra och följa
upp myndighetens verksamhet. Regeringen
arbetar även med att renodla FBA:s instruktion.
Den nya anslagsstrukturen med ett utökat
förvaltningsanslag är även i linje med
Statskontorets rekommendationer till regeringen
avseende FBA:s anslagsstruktur.
För 2014 föreslår regeringen att anslaget 1:4
Folke Bernadotteakademin anvisas 98 018 000
kronor. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 99 266 000 kronor, 100 888 000
kronor respektive 103 083 000 kronor.
Tabell 2.27 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Folke Bernadotteakademin
Tusental kronor

Kompletterande information
Anvisat 2013

Folke Bernadotteakademin (FBA) har till
uppgift att stärka den svenska och internationella
förmågan inom området konflikt- och
krishantering, med särskild inriktning på
fredsinsatser.
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2014

2015

2016

2017

62 567

62 567

62 567

62 567

1 453

2 268

3 328

4 761

34 080

34 514

35 078

35 841

-82

-83

-84

-86

98 018

99 266

100 888

103 083

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Regeringens överväganden
Folke Bernadotteakademin har på ett förtjänstfullt sätt bl.a. skickat ut specialistkompetens till
civila krishanteringsinsatser, bedrivit utbildning
och övningar i såväl svensk som internationell
kontext och bidragit till metod- och
policyutveckling inom fredsfrämjande samt
bedrivit forskningsrelaterade projekt. FBA har
även fortsatt att utveckla och konsolidera övriga
instrument och verktyg inom det civila området
såsom
bl.a.
fredsbyggande,
civil-militär
samverkan,
säkerhetssektorreform
(SSR),
avväpning, demobilisering och återanpassning av
f.d.
kombattanter
(DDR),
rättsstatsuppbyggnad, konflikthantering och konfliktförebyggande.

1

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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2.8.5

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

Tabell 2.28 Anslagsutveckling för 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2012

Utfall

41 931

2013

Anslag

40 000

2014

Förslag

40 000

2015

Beräknat

40 000

2016

Beräknat

40 000

2017

Beräknat

40 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 048
38 500

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete utgör sedan 2009 en egen
verksamhetsgren. Verksamheten redovisas under
avsnittet Riksrevisionen under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning.
Riksrevisionen publicerar vidare återkommande
en uppföljningsrapport som beskriver inriktning,
resultat och effekter av myndighetens
internationella utvecklingssamarbete.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för
Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete. Medlen används i överensstämmelse
med OECD/DAC:s definition av bistånd och
inom ramen för målen för svensk
biståndspolitik.

Kompletterande information

Riksrevisionens
förslag:
Riksrevisionen
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 20 000 000
kronor 2015-2017.
Skälen för Riksrevisionens förslag: De
samarbetsavtal om internationellt utvecklingssamarbete som Riksrevisionen ingår förutsätter
fleråriga åtaganden. Riksrevisionen bör därför
bemyndigas att under 2014 ingå avtal om
samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 20 000 000 kronor 2015–2017.

Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen ska Riksrevisionen bedriva
internationellt utvecklingssamarbete i enlighet
med vad riksdagen beslutat.
Tabell 2.29 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

13 757

19 505

15 738

-

-

-

17 980

6 213

13 671

-

-

-

-12 232

-9 980

-9 409

-10 400

-5 600

-4 000

Utestående åtaganden

19 505

15 738

20 000

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

30 000

22 000

20 000

-

-

-

Infriade åtaganden
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Tabell 2.30 Härledning av anslagsnivån 2013–2016, för
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Expertgruppen för utvärdering och analys av
Sveriges internationella bistånd har enligt
kommittédirektivet (Dir. 2013:11) uppdrag att
beställa,
sammanställa,
genomföra
och
kommunicera utvärderingar, analyser och studier
om biståndets genomförande, resultat och
effektivitet.
Regeringen lägger stor vikt vid uppföljning,
utvärdering och analys som grund för den
framtida
utformningen
av
Sveriges
internationella bistånd. Expertgruppen har
därför en mycket viktig roll när det gäller att
utvärdera
och
analysera
Sveriges
internationella bistånd för att på så vis utveckla
biståndet och bygga upp en långsiktig
kunskapsbas av hög kvalitet. Expertgruppen
innebär en ambitionshöjning när det gäller
utvärdering och analys av det svenska
biståndet.
För 2014 föreslår regeringen att anslaget 1:6
Utvärdering av internationellt bistånd anvisas
15 000 000 kronor. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 15 187 000 kronor,
15 430 000 kronor respektive 15 762 000
kronor.

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

40 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Riksrevisionen föreslår att anslag 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete för budgetåret 2014 ska anvisas med
40 000 000 kronor. Även för 2015, 2016 och
2017 bör anslaget beräknas till 40 000 000
kronor.
2.8.6

1:6 Utvärdering av internationellt
bistånd

Tabell 2.31 Anslagsutveckling för 1:6 Utvärdering av
internationellt bistånd
Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

23 021

2014

Förslag

15 000

2015

Beräknat

15 187

2

2016

Beräknat

15 430

3

2017

Beräknat

15 762

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
22 467

Tabell 2.32 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

23 021

23 021

23 021

23 021

540

834

1 216

1 737

-8 561

-8 668

-8 807

-8 996

15 000

15 187

15 430

15 762

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 15 000 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 14 999 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 15 000 tkr i 2014 års prisnivå.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål
Anslaget ska användas för utgifter för den
verksamhet som bedrivs av Expertgruppen för
utvärdering och analys av Sveriges internationella
bistånd och för Expertgruppens förvaltningsutgifter.
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1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är
preliminär.
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Samarbetsstrategier
Tabell 1.1 Samarbetsstrategier
tusental kronor
Ursprunglig tidsperiod för
gällande strategi

Kommentar

Utbetalat stöd 20121

AFRIKA
Regional strategi Afrika söder om

1 726 913

2010–2015

Sahara
Botswana

2009–2013

Strategin upphör 2013.

Burkina Faso

2004–2010

Utfasning pågår.

199 289

48 003

Burundi

2009–2012

Utfasning pågår.

5 313

Demokratiska Republiken Kongo

2009–2012

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

231 720

har fattat beslut om ny strategi.
Etiopien

2003–2010

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

107 189

har fattat beslut om ny strategi.
Kenya

2009–2013

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

337 750

har fattat beslut om ny strategi.
Liberia

2008–2013

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

213 720

Mali

2004–2010

har fattat beslut om ny strategi.
Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen
har fattat beslut om ny strategi.

149 970

Moçambique

2008–2012

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

760 467

har fattat beslut om ny strategi.
Namibia

2009–2013

Rwanda

2010–2013

Strategin upphör 2013

25 089

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

89 228

har fattat beslut om ny strategi.
Somalia

2007–2010

Förhållningssätt förlängt att gälla under 2013 eller till dess att

129 697

regeringen har fattat beslut om nytt förhållningssätt.
Sudan2

2008–2011

Strategi förlängd att gälla under 2012 eller till dess att regeringen

274 498

har fattat beslut om ny strategi.
Sydafrika

2009–2013

Tanzania

2006–2011

Strategin upphör 2013.
Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

83 669
753 180

har fattat beslut om ny strategi.
Uganda

2009–2013

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

183 781

har fattat beslut om ny strategi.
Zambia

2008–2011

Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

186 045

har fattat beslut om ny strategi.
Zimbabwe

2011-2012

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

219 244

har fattat beslut om ny strategi.

ASIEN, MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA
Regional strategi Asien

2010–2015

191 701

Regional strategi Mellanöstern och

2010–2015

174 377

Nordafrika
Afghanistan

2012-2014

Bangladesh

2008–2012

Revidering av tidigare strategi.

562 997

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

239 993

har fattat beslut om ny strategi.
Indien

2009–2013

Strategin upphör 2013.

60 923

Indonesien

2009–2013

Strategin upphör 2013.

35 287
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Irak

2009–2014

Kambodja

2012-2013

118 207
Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

202 264

har fattat beslut om ny strategi.
Kina

2009–2013

Strategin upphör 2013.

Laos

2008–2011

Utfasning pågår.

Vietnam

2009–2013

Strategin upphör 2013.

Västbanken och Gaza

2008–2011

Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

51 060
608
78 523
288 377

har fattat beslut om ny strategi.
Östtimor

2009–2011

Utfasning pågår.

10 116

LATINAMERIKA OCH KARIBIEN
Regional strategi Latinamerika

Utfasning pågår.

Bolivia

2009–2013

Colombia

2009–2013

Guatemala

2008–2012

14 711
217 305

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att
regeringen har fattat beslut om ny strategi.

136 195

Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

164 989

har fattat beslut om ny strategi.
Nicaragua

2008–2011

Utfasning pågår.

-154

ÖSTEUROPA OCH CENTRALASIEN
Albanien

2009–2012

Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

81 322

har fattat beslut om ny strategi.
Bosnien och Hercegovina

2011–2014

Kosovo

2009–2012

195 779
Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

87 333

har fattat beslut om ny strategi.
Makedonien

2010–2012

Moldavien

2011-2014

Georgien

2010–2013

Serbien

2009–2012

Utfasning pågår.

22 040
117 242
114 224

Strategi förlängd att gälla under 2013 eller till dess att regeringen

120 329

har fattat beslut om ny strategi.
Turkiet

2010–2013

Strategi förlängd att gälla under 2014 eller till dess att regeringen

61 491

har fattat beslut om ny strategi.
Ukraina

2009–2013

208 322

Vitryssland

2011-2014

116 558

1

Utbetalat stöd till Sudan uppgick till 42 309 000 kronor. Utbetalat stöd till Sydsudan uppgick 232 189 000 kronor.

2

Summorna består av bilateralt utvecklingssamarbete, Forskningssamarbete, Globala utvecklingsprogram, Humanitära insatser och konflikthantering,

Informationsinsatser, U-krediter och Stöd till enskilda organisationer är inte inkluderade.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på
högst
65 197 000 kronor
2015,

32 936 000 kronor 2016 och 32 867 000
kronor 2017 (avsnitt 2.6.8),
2.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 8 Migration enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Migrationsverket

3 159 154

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

4 906 099

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

418 817

1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden

562 548

1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

159 800

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

290 255

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

306 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

111 372

1:9

Ramöverenskommelse om migrationspolitik

Summa

5 084
9 919 331

7

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

2 Utgiftsområde 8 Migration

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör migration till och från Sverige, beslut om avvisning
eller utvisning, utresa, flyktingpolitiken inklusive
mottagande av asylsökande samt utlänningars
rätt att vistas i Sverige.
Migrationsverket är förvaltningsmyndighet
för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande,
återvändande, medborgarskap och återvandring.

2.2

Inom utgiftsområdet finansieras Migrationsverkets förvaltningskostnader, kostnader för
ersättningar och bostadskostnader, kostnader
för personer som ska vidarebosättas, kostnader
för offentliga biträden samt EU-fonder inom
området. Vidare finansieras verksamheten vid
migrationsdomstolarna,
Migrationsöverdomstolen och Kriminalvårdens kostnader för utresor för avvisade och utvisade.
Inom utgiftsområdet ryms även deltagande i
EU-samarbetet och internationellt samarbete.

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 8
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Migrationsverket

2 589

3 217

3 035

3 159

3 020

3 026

3 071

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

4 103

4 861

4 834

4 906

4 596

4 452

4 465

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

373

420

420

419

424

430

441

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

503

548

507

563

562

564

577

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i
utlänningsärenden

151

159

139

160

161

161

161

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

204

305

262

290

275

280

280

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

279

274

274

306

305

315

325

45

215

151

111

205

188

157

5

0

5

0

0

0

10 003

9 622

9 919

9 549

9 416

9 476

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för
asylsökande och flyktingar
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
Totalt för utgiftsområde 8 Migration
1

8 248

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 8 Migration
Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

9 504

9 504

9 504

9 504

Pris- och löneomräkning 2

92

138

199

280

Beslut

85

-458

-1 062

-1 449

Anvisat 2013 1

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Förändring till följd av:

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

3

-4

1

12

412

628

1 031

1 387

-130

-165

-169

-169

-46

-95

-90

-90

9 919

9 549

9 416

9 476

Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 8 Migration
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

4 948
2

Investeringar 3
Summa ramnivå

4 941
30
9 919

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa en
långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar
asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över
gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det
europeiska och internationella samarbetet.
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Migrationsverket är den myndighet som har det
huvudsakliga ansvaret för att målet för utgiftsområde 8 Migration ska uppnås. Polisen ansvarar
för att verkställa avvisning eller utvisning med
tvång, Kriminalvården har i uppdrag att transportera förvarstagna, domstolarna överprövar
Migrationsverkets beslut i de fall den sökande
överklagar och Arbetsförmedlingen ansvarar för
att bosätta merparten av de asylsökande som
beviljas uppehållstillstånd och har behov av hjälp
med bosättning. Ansvaret för att uppnå de
migrationspolitiska målen delas således av flera
olika myndigheter. Vid bedömningen av måluppfyllelsen inom utgiftsområdesmålet måste
därför även andra myndigheters insatser och
resultat beaktas och analyseras.
Verksamheten styrs i hög grad av händelser i
omvärlden som leder till förändrade migrationsströmmar. Migrationsverkets resultat påverkas
därför både av myndighetens eget agerande och
av omvärldsfaktorer som ständigt skiftar på ett
sätt som många gånger är svårt att förutse. Detta
förhållande ställer höga krav på myndighetens
förmåga att planera och agera inom ramen för
det handlingsutrymme Migrationsverket har
givits och inom tilldelade medel. Betydande
förändringar under innevarande budgetår av
exempelvis antalet asylsökande eller förändringar
när det gäller från vilka länder eller regioner de
sökande kommer ifrån får därför ofta stor återverkan på resultaten i verksamheten. Andra
faktorer som påverkar Migrationsverkets verksamhetsresultat men som myndigheten inte har
någon direkt möjlighet att påverka är hur många
avvisningar och utvisningar som verkställs av
Polisen och hur många asylsökande som beviljats
uppehållstånd som Arbetsförmedlingen bosätter, liksom i vilken takt det sker. När regeringen
redovisar resultaten inom utgiftsområde 8
Migration är det således viktigt att redovisa vilka
resultat som uppnåtts, men också vilka resultat
som beror på effekter av förändrade faktorer i
omvärlden.
Regeringen har inte pekat ut en enskild
myndighet att ansvara för målet om att tillvarata
och beakta migrationens utvecklingseffekter. I
första hand har regeringen och Regeringskansliet
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denna arbetsuppgift. Det Globala Forumet för
migration och utveckling (GFMD) och Sveriges
ordförandeskap 2013–2014, är ett led i detta
arbete.
Regeringens bedömningar inför budgetåret 2012

Inför budgetåret 2012 bedömde regeringen att
såväl antalet asylsökande som antalet personer
som skulle komma att ansöka om uppehållstillstånd av andra skäl skulle öka jämfört med
2011. Samtidigt har regeringen sett att antalet
inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande som beviljats uppehållstillstånd har ökat
kontinuerligt sedan etableringsreformen trädde i
kraft 2010. Vid ingången av 2012 var 3 189
personer med uppehållstillstånd inskrivna i
mottagandet. Som en följd av dessa trender
bedömde regeringen att antalet inskrivna i
Migrationsverkets mottagande skulle öka. I
budgetpropositionen för 2012 var regeringens
bedömning följaktligen att Migrationsverket
behövde ha kapacitet att handlägga 26 000–
32 000 ärenden per år under perioden 2012–
2015. Migrationsverkets mottagande dimensionerades samtidigt för 34 000 inskrivna. De tillfälliga och tillika kostsamma boenden som
användes i mottagandet av asylsökande bedömdes inför 2012 kunna avvecklas på ett par års
sikt.
Diagram 2.1 Antal asylsökande
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20 000
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0

Utfall antal asylsökande
Prognos antal asylsökande inför BP12

Långa vistelsetider leder till höga kostnader
inom mottagandet, försvårar integrationen efter
beviljat uppehållstillstånd liksom återvändandet
efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller
utvisning. En rättssäker asylprövning med ett
tydligt slut är viktigt för att asylsystemet ska vara

långsiktigt hållbart. I 2012 års regleringsbrev för
Migrationsverket, liksom för flera tidigare år,
prioriterades därför asylprövning och återvändande. Även insatser som syftade till att underlätta en behovsstyrd arbetskraftsinvandring prioriterades.
Genom framgångsrikt arbete med att förkorta
handläggningstiderna var tiden från ansökan till
beslut i första instans i asylärenden 147 dagar vid
ingången av 2012. Den sammantagna vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande för asylsökande var detta till trots fortfarande för lång i
förhållande till de uppställda målen. Antalet inskrivna vid början av 2012 var ca 36 800 jämfört
med 35 000 ett år tidigare.
Migrationsverket hade under ett antal år
arbetat systematiskt för att minska antalet äldre
ärenden, i första hand inom asylprövningen, i
syfte att underlätta införandet av nya och mer
effektiva arbetsmetoder inom prövningsverksamheten. Vid ingången av 2012 var emellertid ca
6 000 äldre ärenden fortfarande öppna.
Migrationsverket fick därför i uppdrag att säkerställa att asylärenden inkomna före 2012 skulle
vara avslutade senast den 1 juli 2012.
Omställningskostnaderna och produktivitetsförluster i Migrationsverket i samband med
anpassning till upp- och nedgångar i antalet
sökande hade dittills varit höga. Förutsättningarna för att öka graden av måluppfyllelse och för
ett mer kostnadseffektivt resursutnyttjande
behövde förbättras. Under 2012 gav regeringen
därför Migrationsverket i uppdrag att utveckla
organisation och arbetssätt för att öka förmågan
att använda personalen på ett mer flexibelt sätt
för att öka möjligheterna att bedriva verksamheten mer kostnadseffektivt.
Handläggningstiderna för arbetsmarknadsärenden var fortfarande för långa i jämförelse
med målet vid ingången av 2012. Migrationsverket fick av detta skäl i uppdrag att handläggningstiderna skulle vara så korta som möjligt
med hänsyn till ärendets beskaffenhet samt
arbetsgivares och sökandes behov. Regeringen
bedömde att det samtidigt var viktigt att öka
insatserna mot missbruk av regelverket och
därför införde Migrationsverket skärpta krav i
början av 2012 genom särskilda utrednings- och
beviskrav för anställningar inom vissa branscher
samt för nystartade verksamheter inom samtliga
branscher.
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Förändrade förutsättningar i förhållande till
regeringens bedömningar inför budgetåret 2012

Under 2012 ansökte ca 43 900 personer om asyl i
Sverige och antalet inskrivna under 2012 ökade
till drygt 43 000 personer vid utgången av året.
Under vissa perioder ansökte fler än 1 200
personer om asyl per vecka, vilket kan jämföras
med omkring 550 per vecka som var genomsnittet under 2011. Antalet asylsökande under
året blev 37 procent högre än vad myndigheten
var dimensionerad för i budgetpropositionen för
2012. Under året sökte 3 600 ensamkommande
barn asyl i Sverige och ca 2 900 ansökningar
prövades. Det var en ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn med 35 procent
jämfört med föregående år och med 50 procent i
förhållande till vad verksamheten var dimensionerad för.
Första halvåret 2013 sökte 18 600 personer
asyl i Sverige, vilket är en ökning med nära
15 procent jämfört med samma period 2012.
Tabell 2.4 Asylsökande 2010–2012
2011

2012

Förändring i %
2011–2012

421

640

7 814

1 221

Somalia

5 553

3 981

5 644

42

Afghanistan

2 393

4 122

4 755

15

Serbien

6 343

2 705

2 697

0

Eritrea

1 443

1 647

2 356

43

Statslös

1 033

1 109

2 289

106

123

981

1 549

58

1 182

1 120

1 529

37

BosnienHercegovina
Iran
Albanien

61

263

1 490

467

1 977

1 633

1 322

-19

Övriga

11 290

11 447

12 442

9

Totalt

31 819

29 648

43 887

48

Irak

- varav kvinnor

38 %

36 %

37 %

- varav män

62 %

64 %

63 %

Konflikten i Syrien eskalerade under 2012 och
har sedan dess drivit miljontals människor på
flykt. Den absoluta merparten av dessa
människor befinner sig idag på flykt i sitt eget
land eller i grannländerna Libanon, Jordanien,
Irak och Turkiet. En liten andel tog sig under
2012 vidare in i EU och näst efter Tyskland var
Sverige det EU-land dit flest asylsökande syrier
kom 2012. Regeringen bedömer att den huvudsakliga förklaringen var att Sverige var ett av få
12

2.4.2

Resultat

Vistelsetid

2010

Syrien

länder i Europa som efter skyndsam prövning
beviljade uppehållstillstånd till majoriteten av de
asylsökande. Även faktorer som Sveriges relativa
ekonomiska stabilitet i relation till omvärlden,
förekomsten av stora diasporagrupper och ett
välordnat och humant mottagande kan antas ha
bidragit till att många syrier sökte asyl i Sverige.
Syrierna kom att utgöra den största gruppen
asylsökande under 2012, vilka till antalet mer än
tiofaldigades jämfört med 2011. Antalet asylsökande från Västra Balkan ökade med 20 procent
under 2012 jämfört med året innan då trenden
var nedåtgående.
Av de ensamkommande barn som sökte asyl
kom de flesta från Afghanistan och Somalia.
Under 2012 kom också ett stort antal ensamkommande barn från länder som tidigare inte
varit framträdande, däribland Algeriet, Marocko,
Uganda och Syrien.

Den genomsnittliga vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande förkortades under 2012, från
500 dagar 2011 till 432 dagar. Det är en minskning med 14 procent.
Målet för verksamhetsområdet Asyl var att
tiden från ansökan till bosättning i kommun
skulle uppgå till högst sex månader för asylsökande som beviljades uppehållstillstånd i första
instans. Tiden från ansökan till återvändande
eller bosättning för de asylsökande som fått avslag på sin ansökan i första instans skulle uppgå
till högst tolv månader i minst 70 procent av
fallen. Utfallet blev att av de asylsökande som
beviljades uppehållstillstånd i första instans
bosattes 62 procent inom sex månader, vilket är
en förbättring mot föregående års 52 procent.
När det gäller de asylsökande som fick avslag i
första instans blev utfallet att hälften lämnade
mottagandet inom tolv månader.
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Tabell 2.5 Genomsnittliga vistelsetider i dagar från ansökan
för personer som har lämnat Migrationsverkets mottagande
2010–2012, uppdelat på kategori
2010

2011

2012

Avvikna

444

614

492

Kommunplacerade

300

381

303

Utresta självmant

377

438

373

Utresta tvång

788

951

891

Genomsnittlig vistelsetid totalt dagar

393

500

432

Ett antal faktorer påverkade vistelsetiden positivt
under 2012 jämfört med 2011. Förra året kom
18 procent av de asylsökande från Syrien. Av de
ansökningar som avgjordes beviljades 98 procent
uppehållstillstånd efter prövning i sak (exkl.
ärenden enligt Dublinförordningen) och
83 procent avgjordes inom fyra månader. Detta
förhållande påverkade vistelsetiden positivt.
Andelen ansökningar som handlades enligt
Dublinförordningen liksom andelen ansökningar
som handlades i enlighet med utlänningslagens
bestämmelser om uppenbart ogrundade ansökningar
(8 kap. 6 § utlänningslagen 2005:716)
ökade under 2012 jämfört med 2011. Detta
förhållande gav i sig en positiv effekt på den
genomsnittliga vistelsetiden eftersom det är
ansökningar som generellt går snabbare att
handlägga och överföring respektive av- och
utvisningar tar kortare tid att verkställa.
Som en följd av att Migrationsverket arbetade
i enlighet med en särskild handlingsplan för
prioritering av handläggning och hantering av
asylärenden, enligt vilken ärenden enligt
Dublinförordningen, ärenden som rörde ensamkommande barn och barnfamiljer samt ansökningar som bedömdes vara uppenbart ogrundade
gavs prioritet i prövningen, förstärktes den
positiva effekten av sammansättningen av asylsökande och vistelsetiden förkortades ytterligare.
Under 2012 förkortade Migrationsverket
handläggningstiden för ensamkommande barn
med i genomsnitt 46 dagar jämfört med året
innan, vilket påverkade vistelsetiden positivt.
Migrationsverket vidtog även flera åtgärder för
att öka sin kapacitet att avgöra ärenden i takt
med att antalet asylsökande ökade. Bland annat
infördes sexdagars arbetsvecka och omfattande
nyrekrytering genomfördes. Myndigheten omfördelade även resurser och fastställde en handlingsplan för effektivare handläggning.
Det finns också ett antal faktorer som påverkade vistelsetiden negativt under 2012 jäm-

fört med 2011. När antalet personer som beviljas
uppehållstillstånd stiger ökar antalet personer
som ska bosättas av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingens bosättningskapacitet och
kommunernas beredskap att ta emot nyanlända,
såväl vuxna och barnfamiljer som ensamkommande barn, var under 2012 inte tillräckligt
stor i förhållande till behovet. Detta medförde
att många personer med uppehållstillstånd blev
kvar i Migrationsverkets mottagande, vilket i sin
tur påverkade den genomsnittliga vistelsetiden
negativt. År 2012 var tiden från beslut till
bosättning 124 dagar för de som bosattes med
hjälp av Arbetsförmedlingen.
Vidare ledde det kraftigt ökade antalet asylsökande till att Migrationsverket behövde
placera asylsökande i boenden som låg långt från
de orter på vilka myndigheten bedrev prövningsverksamhet. Det försämrade förutsättningarna
till skyndsam prövning och ledde till att handläggningstider och därmed den genomsnittliga
vistelsetiden påverkades negativt.
Prövning av asylansökningar – första instans
Regeringens mål för 2012 var att beslut i asylärenden skulle fattas inom fyra månader från det
att ansökan kommit in. Beslut i samtliga asylärenden inkomna före 2012 skulle vara fattade
senast den 1 juli 2012. För de fall beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet, enligt
8 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) var möjligt
skulle beslut fattas inom två månader. Ärenden
som rörde ensamkommande barn och ärenden
enligt Dublinförordningen skulle avgöras inom
tre månader.
Antalet avgjorda asylärenden ökade från
30 400 under 2011 till 36 500 under 2012. Av
dessa avgjordes 70 procent inom fyra månader.
Sammantaget avgjordes 4 500 fler ärenden än vad
myndigheten dimensionerats för. Den genomsnittliga handläggningstiden i första instans
minskade från 149 till 108 dagar, bl.a. som en
följd av den relativt höga bifallsfrekvensen för
syrier.
Under 2012 hade Migrationsverket i uppdrag
att senast vid halvårsskiftet 2012 avgöra samtliga
asylärenden som inkommit före den 1 januari
2012. Myndigheten fattade beslut i ca 10 000
ärenden men den 1 juli 2012 var fortfarande
660 asylärenden som inkommit före 2012 öppna.
Vid slutet av året hade antalet öppna ärenden
inkomna före 2012 minskat ytterligare och var
då endast 246, vilket är en förklaring till att
13
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antalet öppna asylärenden liksom vistelsetiderna,
inte ökade ytterligare.
Den främsta orsaken till att Migrationsverket
inte uppnådde målet var att antalet asylsökande,
framför allt från Syrien, steg mycket kraftigt
under sommaren och fortsatte att öka året ut.
Migrationsverket tvingades därmed omprioritera
resurser, vilket bl.a. ledde till att prövningen av
äldre asylärenden fick nedprioriteras under andra
halvåret 2012.
Resultaten avseende ärenden som gäller avvisning med omedelbar verkställighet, ensamkommande barn samt ärenden enligt Dublinförordningen redovisas särskilt under separata
avsnitt.
Avvisning med omedelbar verkställighet
Under året fattade Migrationsverket ca 3 100
beslut om avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet. Av dessa beslut fattades
66 procent inom två månader, vilket är fler än
jämfört med föregående år. Av det totala antalet
beslut om avvisning med omedelbar verkställighet rörde 87 procent personer från Västra
Balkan. Sökande från Serbien utgjorde
45 procent vilket motsvarade ca 1 200 beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet. Andelen uppenbart ogrundade ansökningar var inte
jämt fördelade bland sökande från Västra Balkan.
Till exempel fick endast 6 procent av de asylsökande från Kosovo beslut om avvisning med
omedelbar verkställighet (58 ärenden). För
sökande från Makedonien och Albanien var
andelen beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet 23 procent (148 ärenden) respektive 24 procent (359 ärenden).
Under våren och försommaren 2012 ökade
antalet asylsökande från Albanien och BosnienHercegovina. Migrationsverket vidtog därför ett
antal åtgärder för att snabbare kunna avgöra
dessa ansökningar. Trots detta ökade handläggningstiderna inom denna ärendekategori.
Regeringen bedömer att Migrationsverket bör
förbättra sin förmåga ytterligare att skyndsamt
pröva ansökningar där beslut om avvisning med
omedelbar verkställighet kan fattas liksom att
verkställa dessa avvisningar.
Ensamkommande barn
Målet för Migrationsverket var att beslut i ärenden som rör asylsökande ensamkommande barn
skulle fattas inom tre månader.
Migrationsverket fattade beslut inom tre
månader i 56 procent av ärendena. Det var en
14

förbättring jämfört med tidigare år då endast
40 procent av besluten fattades inom tre månader. Den totala handläggningstiden minskade
från 144 dagar 2011 till 98 dagar under 2012 för
denna grupp. Anledningen till förbättringen är
delvis en följd av Migrationsverkets prioritetsordning i prövningen. Ensamkommande barn
som beviljas uppehållstillstånd bosätts med automatik i den kommun de vistas. Handläggningstid och vistelsetid är därför i praktiken lika lång.
Den viktigaste förklaringen till att målet inte
uppnåddes var det kraftigt ökade antalet asylsökande ensamkommande barn under 2012.
Ärenden enligt Dublinförordningen
Målet för Migrationsverket var att beslut i ärenden enligt Dublinförordningen skulle avgöras
inom tre månader.
Migrationsverket avgjorde ca 6 000 ärenden
enligt
Dublinförordningen
2012,
varav
45 procent inom tre månader.
Antalet ärenden enligt Dublinförordningen
ökade under 2012. En förklaring till det var det
ökande antalet asylsökande samt att Migrationsverket efter den 15 maj 2012 regelmässigt gjorde
kontroller i det europeiska viseringsinformationssystemet (VIS). Det senare resulterade i att
myndigheten i större utsträckning kunde
tillämpa bestämmelserna i Dublinförordningen
om att personer som söker asyl i ett EU-land
men som tidigare beviljats visering till ett annat
EU-land ska få sin ansökan prövad i det land
som utfärdat viseringen. För att hantera ökningen bildades ytterligare en enhet med ansvar
för ärenden enligt Dublinförordningen och
omprioriteringar av resurser genomfördes inom
myndigheten. Migrationsverket avgjorde fler
ärenden på kortare tid under 2012 jämfört med
året innan. Att fler ärenden kunde avgöras är en
följd av utökade resurser samt ett utökat samarbete med vissa länder som exempelvis
Tyskland och Italien. Andelen ärenden som
kunde avgöras inom tre månader minskade,
vilket i huvudsak beror på att antalet ärenden
totalt var fler.
Prövning i migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen – andra och tredje
instans
Under 2012 var inriktningen för migrationsdomstolarna att 90 procent av målen inte skulle
ta mer än fyra månader att avgöra. För beslut om
avvisning eller utvisning av ensamkommande
barn, s.k. avlägsnandemål, var målsättningen att
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merparten av dessa inte skulle ta längre tid än två
månader att avgöra.
Andelen migrationsmål som avgjordes inom
fyra månader var 67 procent, vilket är en högre
andel än föregående år då den var 56 procent.
Under 2012 har fler avlägsnandemål gällande
ensamkommande barn kunnat avgöras inom
regeringens mål om två månader. Andelen
avgjorda mål inom två månader var 45 procent
jämfört med 28 procent 2011.
Under 2012 minskade både antalet öppna mål
och antalet äldre mål jämfört med 2011. Andelen
mål äldre än sex månader minskade från 18 till
9 procent och andelen mål äldre än tolv månader
var i stort sett obefintlig vid slutet av 2012. Detta
trots att andelen mål med muntlig förhandling
ökade från 10 till 12 procent. Ändringsfrekvensen var densamma som för 2011, 0,8 procent.
Fördelningen av migrationsmål mellan migrationsdomstolarna är ojämn och målstillströmningen har varit högre än förväntat. Antalet
avgjorda mål motsvarade dock i stort antalet som
domstolarna hade dimensionerats för.
Inriktningen för migrationsmålen vid Migrationsöverdomstolen 2012 var att merparten
(90 procent) av målen inte skulle ta längre tid att
avgöra än två månader. Förra året avgjordes
80 procent av målen avgjordes inom två
månader. Antalet inkomna mål ökade med drygt
5 procent och de mer resurskrävande avlägsnandemålen ökade med 16 procent.
I princip kräver alla migrationsmål prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Under året
beslutade Migrationsöverdomstolen om att
bevilja prövningstillstånd i 83 mål, varav 39 var
avlägsnandemål.
Återvändande
Regeringens mål för Migrationsverkets återvändandearbete för 2012 var att tiden från ett
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut
till utresa skulle minska väsentligt i förhållande
till verksamhetsåret 2011. Under 2012 förkortades tiden till utresa med tre dagar. Regeringen
bedömer att resultatet inte når upp till målet om
en väsentlig minskning.
Självmant återvändande
Antalet personer som återvände självmant ökade
till 11 700 från 9 700 året innan. Av dessa kom
6 000 personer från Västra Balkan. Andelen som
återvände självmant ökade inte jämfört med
föregående år.

Tiden mellan avvisning eller utvisning och
utresa för personer vars ansökan bedömdes vara
uppenbart ogrundade uppgick till 41 dagar, trots
att många av dessa hade giltiga resehandlingar.
Tiden mellan beslut och utresa för personer
där beslut fattades enligt Dublinförordningen
var 45 dagar. Regeringen bedömer att resultatet i
detta avseende inte är tillfredsställande.
Inom ramen för Dublinprocessen överfördes
endast 34 procent självmant efter beslut i första
instans. Personer som ska övertas eller återtas av
annat land enligt Dublinförordningen är de som
avviker i störst utsträckning.
Antalet ensamkommande barn som återvände
ökade under 2012. Detta är delvis ett resultat av
organisatoriska förändringar och förstärkningsinsatser vid Migrationsverket. Myndigheten
vidtog bl.a. åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ett ordnat mottagande i
hemlandet.
Migrationsverket har under de senaste åren
arbetat aktivt med att öka andelen personer som
väljer att återvända självmant genom olika
former av motivationsinsatser. Generellt är det
lättare att motivera en person att återvända
självmant ju kortare tid personen vistats i
Sverige. I syfte att effektivisera återvändandearbetet och för att säkerställa en mer likformig
handläggning har Migrationsverket under året
bl.a. vidareutvecklat det standardiserade stödet
till handläggarna. För detta ändamål hade
Migrationsverket tilldelats 40 miljoner kronor i
regleringsbrevet för 2012. Under året påbörjade
Migrationsverket även framtagandet av en
strategi för arbetet med reintegrering. Strategin
betonar vikten av att tillhandahålla långsiktigt
hållbara stödinsatser till personer som återvänder
efter avslag på sin asylansökan. Ett medel för att
öka incitamentet att återvända självmant är
möjligheten att söka återetableringsstöd. Under
2012 minskade antalet inkomna och beviljade
ansökningar om återetableringsstöd med knappt
40 procent. Det är framför allt ansökningar från
irakiska medborgare som har blivit färre.
Ärenden som överlämnas till Polisen
Om Migrationsverket bedömer att en person
med ett lagakraftvunnet avvisnings- eller
utvisningsbeslut inte kommer att medverka till
att återvända självmant eller har avvikit, har
myndigheten möjlighet att överlämna ärendet till
Polisen för verkställighet. Under 2012 överlämnade Migrationsverket ca 12 100 ärenden till
15
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Polisen, vilket var knappt ca 2 600 fler än 2011.
Av de ärenden som överlämnades till Polisen
rörde ca 5 100 personer som fortfarande var
inskrivna i Migrationsverkets mottagande.
Antalet personer vars avvisnings- eller utvisningsbeslut som under året verkställdes med
tvång uppgick till ca 2 900 vilket motsvarade en
ökning med 400 personer jämfört med föregående år. Ökningen var bl.a. resultatet av ett
långsiktigt arbete för att effektivisera samarbetet
mellan Migrationsverket och polismyndigheterna. Trots att antalet utresta med tvång
ökade växte antalet öppna avvisnings- och utvisningsärenden vid polismyndigheterna eftersom
antalet ärenden som Migrationsverket överlämnade ökade ännu mer under samma period.
Antalet personer som avvek efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning ökade
från 7 200 till närmare 10 700, vilket motsvarar
en ökning med 47 procent. Till viss del kan
ökningen förklaras av det ökade antalet ärenden
enligt Dublinförordningen där en stor andel
avviker.
Bosättning efter uppehållstillstånd
Arbetsförmedlingen ansvarar för att anvisa en
kommunplats till ca 90 procent av de asylsökande som har behov av bosättning och som
beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket
eller i migrationsdomstolarna. Migrationsverket
ansvarar för bosättningen av personer som tas
emot i Sverige för s.k. vidarebosättning samt för
personer som av hälsorelaterade skäl inte kan
delta i etableringsinsatser överstigande tio
timmar per vecka. Målet för Migrationsverket
var att anvisa plats för bosättning i en kommun
snarast möjligt efter att det framkommit att den
nyanlände hade behov av plats och senast inom
fyra veckor från beslut om uppehållstillstånd.
Under 2012 överfördes 1 728 vidarebosatta
personer till Sverige. Därmed uppnåddes inte
årets mål om överföring av 1 900 personer.
Därutöver bosatte Migrationsverket 74 personer
med svåra hälsorelaterade problem, varav några
anvisades kommunplats under 2011 men lämnade mottagandet först under 2012. Tiden från
beviljat uppehållstillstånd till bosättning var i
genomsnitt ca 240 dagar. Den långa väntetiden
förklaras framför allt av att kommunerna inte
tog emot dessa personer i en utsträckning som
motsvarade behovet. Den generella bristen på
bostäder samt det faktum att fler s.k. kvot-
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flyktingar har särskilda behov gjorde att målet
om 1 900 personer inte kunde uppnås.
Under 2012 anvisade Arbetsförmedlingen
plats för bosättning för 3 693 personer, vilket var
en ökning med nästan 40 procent jämfört med
2011. Den genomsnittliga handläggningstiden
från det att uppehållstillstånd beviljats till
bosättning i de ärenden där Arbetsförmedlingen
förmedlat plats i en kommun var 124 dagar.
Ett riktvärde för Migrationsverkets mottagande är att beläggningsgraden i anläggningsboendet inte bör överskrida 90 procent om
logistiken med in- och utflyttningar ska kunna
fungera smidigt. Beläggningsgraden i Migrationsverkets mottagande var under 2012 i
genomsnitt över 90 procent. En så hög beläggningsgrad leder generellt till ineffektivitet i
asylprocessen med förlängda vistelsetider som
följd. Arbetsförmedlingens bosättningskapacitet
och kommunernas förmåga att ta emot nyanlända var inte tillräcklig i förhållande till behovet.
Detta medförde att personer med uppehållstillstånd blev kvar i Migrationsverkets mottagande.
Antalet personer inskrivna i Migrationsverkets
mottagande hade vid utgången av 2012 ökat med
ca 12 procent, 6 400 fler jämfört med 2011.
Flexibilitet och effektivitet

Förutsättningarna för att planera, dimensionera
och bedriva verksamheten inom migrationsområdet påverkas starkt av förändringar i omvärlden som skapar nya migrationsströmmar. En
ökning av antalet nya ärenden, oavsett slag, leder
ofta till snabbt ökande balanser, minskad tillgänglighet och till att kostnaderna för tillfälliga
lösningar i Migrationsverkets mottagande ökar.
I syfte att öka förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt och med bibehållen rättssäkerhet
möta plötsliga förändringar i antalet nya ärenden
eller andra omvärldsfaktorer utan att det leder
till minskad effektivitet och onödigt långa
vistelsetider, gav regeringen Migrationsverket i
uppdrag att utveckla organisation och arbetssätt.
Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande
som inträffade senare under året underströk
ytterligare behovet av åtgärder, vilket påskyndade Migrationsverkets arbete med att
genomföra uppdraget. Som en följd av uppdraget
liksom av den dialog som kontinuerligt hade
förts mellan regeringen och myndigheten i
denna fråga, genomförde Migrationsverket ett
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antal strukturella förändringar. Detta utvecklingsarbete fortsätter under innevarande och
kommande år.
En förutsättning för att kunna omfördela
resurser vid rätt tidpunkt och till de delar av
verksamheten inom vilka de gör störst nytta är
att det finns utvecklade styrprinciper för resursallokering, effektiva arbetsmetoder, tillräcklig
kompetens hos myndighetens handläggare att
kunna handlägga flera olika ärendeslag samt itstöd som möjliggör en geografiskt oberoende
handläggning. Under 2012 utvecklade och införde Migrationsverket en central styrning av
den operativa verksamheten samt principer för
fördelning av ärenden.
Migrationsverkets ansökningsenheter hade
fram till förra året stängt under helgerna.
Eftersom det kommer nya asylsökande till
Sverige varje dag medförde detta en hög arbetsbelastning i början veckorna vid ansökningsenheterna. För att kunna ta emot fler sökande
med samma antal personal och lokaler infördes
därför under 2012 sexdagarsvecka inom delar av
myndigheten.
Migrationsverkets anläggningsboenden för
asylsökande ligger sällan i eller i närheten av
asylprövningsorterna. Det minskar möjligheterna till en snabb prövning. För att undvika förlängd vistelsetid påbörjade Migrationsverket
under 2012 en utbyggnad av videoteknik som
medför att vissa asylutredningar nu kan genomföras på distans.
Till följd av att antalet asylsökande blev
37 procent fler än vad myndigheten dimensionerades för och att det vid ingången av året fanns
många äldre ärenden även inom andra ärendekategorier, var utrymmet för att flytta personalresurser till asylprövningen begränsat under
2012.
Vid den nyrekrytering myndigheten genomförde under andra halvåret 2012 utnyttjade
Migrationsverket möjligheten att utöka antalet
medarbetare med bred kompetens vilket är en
förutsättning för ett flexibelt utnyttjande av
personalresurserna.
Den totala vistelsetiden i Migrationsverkets
mottagande för asylsökande, behovsanpassade
handläggningstider i övriga tillståndsärenden
samt den rättsliga kvaliteten i verksamheten,
avspeglar hur väl processerna fungerar och har
stor betydelse när regeringen ska bedöma om
Migrationsverket har bedrivit verksamheten
kostnadseffektivt.

Tabell 2.6 Produktivitet och styckkostnader 2010–2012

Avgjorda asylärenden per
årsarbetskraft
Kostnad per avgjort
asylärende (kr) anslaget 1:1
Migrationsverket
Avgjorda ärenden inom arbete,
besök och bosättning per
årsarbetskraft
Kostnad per avgjort ärende
inom arbete, besök och
bosättning (kr) anslaget 1:1
Migrationsverket
Avgjorda ärenden inom
medborgarskap per
årsarbetare
Kostnad per avgjort
medborgarskapsärende (kr)
anslaget 1:1 Migrationsverket

2010

2011

2012

61

55

61

15 241

17 313

16 555

498

500

470

2 337

2 472

2 713

746

717

750

1 109

1 049

949

Kostnadseffektiviteten mätt i termer av kostnad
per avgjort ärende samt antal avgjorda ärenden
per årsarbetare förbättrades för asyl- och
medborgarskapsärenden men inte för ärenden
som rör arbete, besök och bosättning, i
jämförelse med de två föregående åren.
Kostnaden för att handlägga asylärenden
påverkas av sammansättningen inom gruppen
asylsökande och den varierar inte sällan kraftigt
mellan åren. Många asylsökande från flera olika
länder och regioner kräver normalt mer resurser
än lika många asylsökande från få länder under
samma period. Kostnaden för att handlägga
arbetsmarknads- samt besök- och bosättningsärenden påverkades under 2012 av att kontroller
infördes i tillämpningen, att ca 60 årsarbetare
överfördes till asylprövningen samt att personal
nyrekryterades till detta område. Indikatorn
kostnad per avgjort ärende och årsarbetare måste
därför kompletteras med annan information för
att ge en rättvisande bild av resultatet i
verksamheten (se vidare under anslaget 1:1
Migrationsverket).
Det finns ett samband mellan produktivitet
inom prövningen och handläggningstid. Ju högre
produktivitet desto kortare handläggningstider
och därmed även kortare vistelsetider.
Regeringen bedömer att myndigheten har
ökat organisationens flexibilitet i enlighet med
det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för
2012. Migrationsverkets insatser bedöms ha
bidragit till att mottagandekostnaderna har
kunnat begränsas.
Regeringen
bedömer
samtidigt att arbetet måste fortsätta bedrivas
17
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med kraft och att full effekt av genomförda insatser förväntas uppnås först i slutet av budgetperioden.

av Lifos. Migrationsrättslig praxis är nu fullt tillgänglig i systemet.
Arbetskraftsinvandring

Rättslig kvalitet

Migrationsverket arbetar kontinuerligt med att
upprätthålla en god rättslig kvalitet i prövningen
inom samtliga ärendekategorier.
Under 2012 arbetade Migrationsverket med
att utveckla former för att mäta rättslig kvalitet.
Rättslig kvalitet kan mätas exempelvis i form av
effektiva processer (handläggningstider), rätt
beslut (genom att mäta ändringsfrekvensen i
migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen) samt i antalet återförvisade ärenden.
Andelen beslut som ändrades efter domstolsprövning var under förra året 7 procent i asylärenden och 4 procent i övriga ärenden. Den s.k.
ändringsfrekvensen följs upp löpande och
Migrationsverket granskar domstolarnas grunder
för ändring för att kunna vidta lämpliga åtgärder
för exempelvis ökat handläggarstöd eller förtydligad rättslig styrning.
Genom särskilda samordningsgrupper ledda
av experter som är specialiserade inom ett antal
ärendekategorier sker uppdateringar av handböcker och andra styrdokument. Dessutom
genomförs kontinuerligt kvalitetsuppföljning av
avgjorda ärenden. Även Migrationsverkets rättsenhet genomför kvalitetsuppföljningar.
Under året har Migrationsverket fortsatt
arbetet kring barnärenden i syfte att ytterligare
förbättra och utveckla en enhetlig och rättssäker
prövning av dessa ärenden. Barnkonsekvensanalyser används inför beslut och andra åtgärder
som rör barn och ska även framgå av rättsliga
ställningstaganden fr.o.m. 2012. Tillgänglighet
till information är en central fråga för asylsökande, inte minst för barn och personer med
funktionsnedsättning. Migrationsverket har
information direkt riktad till barn och under
2012 förbättrade och tillgängliggjorde Migrationsverket information för asylsökande med
funktionsnedsättning. Migrationsverket hade
under 2012 ett särskilt regeringsuppdrag att dels
skapa ett system för att göra migrationsrättslig
praxis och andra relevanta avgöranden från internationella domstolar och andra internationella
prövningsorgan lätt åtkomlig i landinformationssystemet Lifos, dels att göra en allmän översyn
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Tabell 2.7 Inkomna och avgjorda arbetsmarknadsärenden
vid Migrationsverket och utlandsmyndigheterna
(förstagångsansökningar) 2010–2012
2010

2011

2012

Inkomna ärenden

26 672

35 312

35 785

Avgjorda ärenden

23 673

30 551

37 271

- varav Migrationsverket

23 374

30 337

37 048

299

214

223

handläggningstid i dagar

52

80

96

- varav Migrationsverket

50

80

96

- varav utlandsmyndighet

159

73

42

Andel avgjorda inom 3 mån

84 %

68 %

63 %

- varav Migrationsverket

84 %

68 %

63 %

- varav utlandsmyndighet

75 %

94 %

90 %

Beviljade tillstånd

20 992

25 309

28 796

- varav vid Migrationsverket

20 777

25 122

28 596

215

187

200

- varav utlandsmyndighet
Genomsnittlig

- varav utlandsmyndighet

Målet för 2012 var att i ärenden som rör arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz
skulle tiden från ansökan till beslut göras så kort
som möjligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet samt arbetsgivarens och sökandes behov.
Handläggningstiden skulle minska i förhållande
till verksamhetsåret 2011. I övriga arbetsmarknadsärenden, dvs. avseende egna företagare,
gästforskare, personer som deltar i internationellt utbyte samt anhöriga till personer inom
dessa kategorier och anhöriga till arbetstagare
från länder utanför EU/EES och Schweiz, skulle
beslut fattas senast tre månader efter ansökan.
Vidare skulle Migrationsverket motverka missbruk av reglerna.
Förra året inkom 49 000 arbetsmarknadsärenden. Migrationsverket avgjorde lika många ärenden under 2012, vilket var ca 5 000 färre än vad
regeringen bedömde i samband med budgetpropositionen för 2012.
Under 2012 inkom ca 35 800 arbetsmarknadsrelaterade förstagångsansökningar, vilket var 500
fler än 2011. Av dessa utgjorde 17 800 arbetstagare som ansökte från utlandet, vilket var
ungefär lika många som föregående år. Antalet
ansökningar från personer som tidigare sökt asyl
var ca 700, att jämföra med ca 900 under 2011.
Cirka 12 000 ansökningar från anhöriga till
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arbetstagare inkom under året, vilket var ungefär
lika många som föregående år.
Av
förstagångsansökningarna
avgjordes
knappt 23 000 (63 procent) inom tre månader.
Den genomsnittliga handläggningstiden var 96
dagar. Detta är en försämring i jämförelse med
2011 då 68 procent avgjordes inom tre månader
och den genomsnittliga handläggningstiden var
80 dagar. Orsaken till de längre genomsnittliga
handläggningstiderna var bl.a. att fler utredningsmoment infördes inom vissa branscher i
syfte att motverka missbruk av reglerna, bl.a.
skenanställningar. Dessa insatser ledde även till
att både antalet ansökningar om arbetstillstånd
och antalet beviljade arbetstillstånd minskade.
Vidare överfördes personella resurser från
prövningsverksamheten inom arbetsmarknadsärenden till asylprövningen för att möta ett ökat
antal asylsökande. Det ledde till att färre
arbetsmarknadsärenden avgjordes.
Under 2012 lämnades 25 300 ansökningar in
elektroniskt vilket var 51 procent av det totala
antalet inkomna ansökningar, i princip samma
andel som för 2011. I syfte att tillgodose sökandes och arbetsgivarens behov av korta tider
från ansökan till beslut utvecklade Migrationsverket bl.a. ett system för certifiering av
arbetsgivare samt ett it-baserat stöd för prövningen som när det används fullt ut kommer att
öka effektiviteten i ärendehanteringen. Under
2012 beviljades för arbetstagare knutna till
certifierade företag. Den genomsnittliga handläggningstiden var i dessa ärenden fem arbetsdagar.
De yrkesgrupper för vilka flest arbetstillstånd
beviljats var 2012 medhjälpare inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och fiske. Dataspecialister
och storhushålls- och restaurangpersonal
utgjorde därefter de största grupperna. Flest
arbetstillstånd beviljades till medborgare i
Thailand (35 procent), Indien (17 procent) och
Kina (5 procent).
Regeringen bedömer att Migrationsverket
vidtagit relevanta åtgärder för att uppnå målet.
Certifiering av arbetsgivare samt elektroniskt
ansökningsförfarande ledde till att handläggningstiderna kunde förkortas. Regeringen
bedömer även att Migrationsverket behöver
fortsätta att utveckla metoder och stöd för att
uppnå full potential av bl.a. digitalisering och
automatisering i prövningen och därmed i större
utsträckning kunna möta arbetsgivarens och
sökandes behov.

Missbruk av regler inom arbetsmarknadsärenden
I januari 2012 införde Migrationsverket särskilda
utrednings- och beviskrav i prövningen av
arbetsmarknadsärenden inom vissa branscher
samt för nystartade verksamheter inom alla
branscher. Särskilda beviskrav gäller för städ-,
hotell- och restaurang-, service-, bygg-,
bemannings-, handels-, jord- och skogsbrukssamt bilverkstadsbranschen. Syftet var att
motverka att tillstånd beviljas för skenanställningar eller anställningar hos arbetsgivare som
saknade möjlighet att betala den lön de erbjudit
samt för att förhindra att utländska arbetstagare
for illa på den svenska arbetsmarknaden.
Av de arbetsmarknadsärenden som inkom
under 2012 omfattades ca 23 procent (4 500
ärenden) av de särskilda kraven. Under året har
bifallsandelen i dessa ärenden varit 56 procent
jämfört med en bifallsandel på 80 procent för
övriga arbetstagare. Minskningen av bifallsandelen har varierat mellan olika branscher.
Exempelvis minskade bifallsandelen för storhushåll och restaurangpersonal med ca
35 procent jämfört med föregående år. För
yrkesgrupperna köks- och restaurangbiträden,
slaktare, bagare och konditorer samt städare
sjönk bifallsandelen med 30 procent. Migrationsverket mottog också färre ansökningar om
arbetstillstånd inom dessa branscher. De skärpta
kraven gjorde det även enklare för Migrationsverket att identifiera och avslå ansökningar om
arbetstillstånd som inte uppfyllde kraven.
Regeringen bedömer att de skärpta kraven fick,
och kommer att få, avsedd effekt på förekomsten av fusk och missbruk i arbetsmarknadsärenden.
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Övrig verksamhet
Tabell 2.8 Uppehålls- och arbetstillstånd samt viseringar
2012
Inkomna

Avgjorda

Öppna

1

49 327

49 257

14 688

Anknytningar

64 834

62 842

22 986

EES-registrering

35 806

36 123

6 671

Studerande

21 437

24 142

1 588

Besök

9 697

9 673

338

Viseringar

Arbetsmarknad

9 081

9 057

106

Summa
Migrationsverket

190 182

191 094

46 377

Viseringar vid
utlandsmyndigheten

220 542

216 714

–

Totalt

410 724

407 808

–

1

Arbetsmarknadsärenden redogörs för under rubriken Arbetskraftsinvandring men
statistiken finns med här för att ge en samlad bild av verksamheten.

Under 2012 lämnades drygt 51 000 ansökningar
om uppehålls- och arbetstillstånd in till
utlandsmyndigheterna, vilket är ungefär lika
många som lämnades in 2011. De flesta av dessa
ärenden skickades vidare till Migrationsverket
för beslut. I viseringsärenden är det utlandsmyndigheterna som fattar beslut, med möjlighet
att i vissa fall lämna över ärendet till Migrationsverket för beslut. Under 2012 lämnades drygt
220 000 viseringsansökningar in till utlandsmyndigheterna.
Totalt lämnades 2012 ca 410 000 ansökningar
om uppehållstillstånd för arbete, besök eller
bosättning, visering samt registrering av EESmedborgare in till utlandsmyndigheterna och
Migrationsverket. Första halvåret 2013 har motsvarande antal uppgått till 210 000.
I en vägledande dom beslutade Migrationsöverdomstolen i januari 2012 om en bevislättnad
vad gäller identitetskravet i vissa fall av
familjeåterförening. En komponent i domstolens
resonemang var att familjebanden hade bevisats
genom DNA-tester. Avgörandet har under 2012
haft inverkan på dem som inte kan ge in
identitetshandlingar som är godkända av svenska
myndigheter, t.ex. somaliska medborgare.
Den ökning av antalet somaliska anknytningsärenden som förväntades under 2012, som en
konsekvens av Migrationsöverdomstolens dom,
skedde inte i den utsträckning som initialt
bedömdes. Anledningen till detta var bl.a. att
antalet anhöriga till en person med uppehållstillstånd i Sverige som omfattades av praxisändringen från början bedömdes vara fler än vad
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som faktiskt var fallet. Vidare hade berörda
ambassader problem med att få utredningskapacitet på plats i den takt som planerats, vilket
främst berodde på säkerhetsmässiga och
logistiska skäl. Inte heller har möjligheten att
använda Migrationsverkets externa webbplats
för att lämna in ansökan elektroniskt fått något
större genomslag när det gäller dessa ärenden.
Målet för 2012 var att i ärenden som rör
studerande skulle tiden från ansökan till beslut
göras så kort som möjligt med hänsyn till
sökandens behov. Beslut skulle fattas senast
inom tre månader. Migrationsverket avgjorde
under året drygt 24 000 ansökningar om
uppehållstillstånd på grund av studier vilket i
princip motsvarar antalet inkomna ansökningar
under året. Av dessa avgjordes 77 procent inom
tre månader vilket är en ökning med 6 procentenheter i förhållande till 2011. Av förstagångsansökningarna avgjordes 90 procent inom tre
månader vilket är tolv dagar kortare än under
2011. Anledningen till den minskade handläggningstiden var framförallt utvecklingen och förbättringen av Migrationsverkets webbtjänster
samt att verket haft dialoger med lärosäten i
syfte att få in fler kompletta ansökningar från de
sökande.
Under 2012 inkom 7 000 förstagångsansökningar för studier från medborgare utanför
EU/EES, vilket är ungefär lika många som föregående år. Däremot minskade antalet förlängningsansökningar från ca 19 000 under 2011 till
ca 14 400 under 2012 som en konsekvens av att
anmälnings- och studieavgifter infördes 2011.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
förlängningsansökningar var 67 dagar under
2012 jämfört med 80 dagar året före.
Den geografiska täckningen för Migrationsverkets webbtjänst möjliggör för 96 procent av
alla gäststuderande att lämna in sin ansökan
elektroniskt. Under 2012 inkom ca 13 000
ansökningar (61 procent) via Migrationsverkets
webbplats. Det är en ökning med ca 15 procent i
förhållande till 2011. Sammantaget minskade
ledtiderna för ärenden som hanterades
elektroniskt.
Antalet inkomna ansökningar om medborgarskap ökade från 35 000 till 39 000 mellan åren.
Under 2012 lämnades hälften av ansökningarna
in elektroniskt, vilket är ungefär lika stor andel
som föregående år. Migrationsverket prioriterade att handlägga äldre ärenden och ansökningar som är klara för beslut vid inlämnandet.
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År 2012 avgjorde Migrationsverket nästan
38 600 ärenden, vilket är nästan 10 000 fler än
året innan och i nivå med vad myndigheten
dimensionerades för. Den genomsnittliga handläggningstiden förkortades från 212 dagar i
januari till 180 dagar i december 2012.
Redovisning per anslag

Anslag 1:1 Migrationsverket
Under 2012 ökade kostnaderna på anslaget med
15 procent jämfört med året innan. Kostnaderna
översteg anslagna medel med 4 procent. Antalet
årsarbetskrafter ökade med 7 procent till följd av
ett ökat antal asylsökande. Därutöver ökade
driftkostnaderna per årsarbetare med 11 procent.
Myndighetens ökade driftskostnader förklaras av
den årliga löneutvecklingen och av merkostnader
till följd av expansion. Vidare ökade kostnaden
för DNA-analyser med 17 miljoner kronor som
en konsekvens av Migrationsöverdomstolens
dom om sänkta beviskrav för familjemedlemmar
i etablerade familjer. Driftskostnaden per
årsarbetare var lägre för Migrationsverket än för
staten i genomsnitt.
Migrationsverkets kärnuppdrag är att pröva
ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap samt att ordna ett fungerande
mottagande för personer som söker asyl i
Sverige. Under 2012 kunde myndigheten pröva
fler asylansökningar än året innan trots den
kraftiga ökningen av asylsökande under året.
Detta i huvudsak till följd av Migrationsverkets
prioriteringsordning och vidtagna åtgärder för
att utnyttja kontorslokaler och personal mer
effektivt (se även avsnittet Vistelsetid).
Antalet avgjorda arbetsmarknadsärenden var
nära 5 000 färre än vad regeringen bedömde i
budgetpropositionen för 2013. Skälet till det var
bl.a. att antalet ansökningar som lämnades in
elektroniskt blev färre än vad som beräknades
samt att en högre andel av de inlämnade
ansökningarna krävde kompletteringar vilket
förlängde handläggningstiden. Andra orsaker var
att prövning av äldre ärenden tog resurser i
anspråk samt ökade krav på kontroller i
handläggningen av ansökningar om arbetstillstånd inom vissa branscher, vilket innebär en
mer tidskrävande handläggning.
Färre ansökningar om anknytning till
personer med uppehållstillstånd i Sverige inkom
och avgjordes än vad myndigheten var dimen-

sionerad för och resurser kunde därför flyttas
över till asylprövningen under hösten. Det
förkortade handläggnings- och vistelsetiderna
inom asylprocessen, men förlängde handläggningstiderna för arbetstillstånd.
Migrationsverket har ännu inte tillräckliga
tekniska lösningar för att möjliggöra en
geografiskt oberoende handläggning. Myndighetens resurser kan därför inte användas på det
mest kostnadseffektiva sättet. (Se även avsnitten
Flexibilitet och Rättslig kvalitet). Migrationsverket bedriver ett omfattande utvecklingsarbete
som syftar till att öka förmågan att hantera
variation samt att handläggningen inom samtliga
ärendekategorier ska vara så flödeseffektiv och
rättssäker som möjligt. Regeringen delar i
huvudsak de bedömningar som Migrationsverket gör om vilka insatser som behöver vidtas
för att ytterligare öka måluppfyllelsen.
Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader
Kostnaderna på anslaget ökade med totalt
423 miljoner kronor jämfört med 2011 som en
följd av ett ökat antal asylsökande och att
andelen personer som valt att bo i boenden
anordnade av Migrationsverket ökat under de
senaste åren. Det ekonomiska utfallet blev
3 procent högre än vad anslaget hade dimensionerats för i budgetpropositionen för 2012.
Att utgifterna inte ökade mer, trots att antalet
asylsökande kraftigt översteg den prognos som
låg till grund för anslagna medel, förklaras av att
vistelsetiderna förkortades under året. Omsättningen av personer i Migrationsverkets mottagande ökade med andra ord. Antalet personer
inskrivna i Migrationsverkets mottagande hade
vid utgången av 2012 ökat med ca 12 procent
(vilket motsvarar 6 400 personer) jämfört med
året innan, samtidigt som den genomsnittliga
vistelsetiden hade minskat med 56 dagar.
Antalet personer som ansökte om asyl i
Sverige ökade från ett genomsnitt på 580
asylsökande per vecka under det första kvartalet
2012 till ca 1 000–1 300 personer i veckan fr.o.m.
augusti samma år. Av den anledningen växte
Migrationsverkets mottagande snabbt 2012 och
nästan hela ökningen skedde i Migrationsverkets
anläggningsboende. För att frigöra platser i
Migrationsverkets mottagande för nya asylsökande, införde myndigheten under 2012 en
arbetsmetod för att identifiera och prioritera
ärenden i vilka beslut och verkställighet bedömdes kunna genomföras skyndsamt. Antalet
21

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

platser i anläggningsboende ökade under året
från ca 21 500 till 27 300 platser.
Migrationsverket upphandlade under 2012 ett
stort antal tillfälliga boenden. Skälet till att detta
var nödvändigt var det stora antalet asylsökande,
men också i hög grad det faktum att personer
som beviljats uppehållstillstånd inte anvisades
plats av Arbetsförmedlingen i samma takt som
besluten om uppehållstillstånd fattades. Därtill
var under året i genomsnitt 6 600 personer med
lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut
inskrivna i Migrationsverkets anläggningsboende. Vid årsskiftet var antalet tillfälliga
boenden ca 7 000. Dessa platser är i genomsnitt
flera gånger dyrare än en lägenhetsplats, vilket
medförde merkostnader med 290 miljoner
kronor under 2012.
Kostnaderna för ensamkommande barns
boende utgjorde ca 34 procent av utfallet på
anslaget. Antalet asylsökande ensamkommande
barn ökade med 35 procent under året. Detta
medförde ökade utgifter med 21 miljoner
kronor, vilket utgör 5 procent av den totala
ökningen. Att kostnaderna för ensamkommande
barn inte ökade mer kan bl.a. bero på att
Migrationsverket fattade fler beslut och att den
genomsnittliga handläggningstiden förkortades
från 144 till 98 dagar. Ersättningarna till anvisningskommunerna betalas ut i efterskott, vilket
gör att utgiften kan uppstå upp till ett år efter att
kostnaden uppstått i en kommun. Det har i sin
tur lett till att effekterna av fler asylsökande
ensamkommande barn delvis har förskjutits i tid.
Ensamkommande barn som ansöker om asyl ska
anvisas till en kommun i mån av plats. Om plats
saknas blir barnet kvar i ankomstkommunen.
Bristen på platser 2012 medförde att drygt 800
barn aldrig anvisades utan blev kvar i ankomstkommunen. Platsbristen har inneburit negativa
konsekvenser för vissa barn när de vistats längre
tid än som avsetts i tillfälliga boenden. Dessutom
har det medfört att ankomstkommunerna har
behövt anordna boenden för att ha en ständig
beredskap att kunna ta emot ensamkommande
barn, vilket inneburit högre kostnader för
boenden i anvisningskommuner.
Det totala antalet platser ökade under 2012
med 426. Av denna ökning var 19 platser
avsedda för asylsökande ensamkommande barn.
Kostnaden per dygn i mottagandet anger inte
direkt graden av flödeseffektivitet inom asylprocessen. Vid ett givet antal asylsökande medför kortare vistelsetider att det genomsnittliga
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antalet inskrivna personer i mottagandet minskar
och därmed till att kostnaderna minskar. Om
beläggningsgraden i mottagandet blir allt för hög
måste Migrationsverket upphandla tillfälliga
platser, vilket är betydligt dyrare än lägenhetsplatser (Se även avsnittet Förkortade vistelsetider).
Boendekostnaden per dygn kan också vara en
indikator på hur väl Migrationsverket kan hushålla med statens resurser (ensamkommande
barn exkluderat).
Diagram 2.2 Dygnskostnad (anslagen 1:1, 1:2 och 1:7) i
mottagandet av asylsökande fördelat på kostnadsslag
Kost/logi
15%
Verksgemensamma
kostnader*
37%

Ersättning
12%

Sjukvård
15%

Utresor
1%
Personalkostnader
13%

Undervisning
7%

Källa: Migrationsverket

*Samkostnaderna består främst av gemensamma administrativa funktioner, it,
kundtjänst och driftskostnader.

Den totala dygnskostnaden ökade 2012 till
401 kronor, vilket är en ökning med 8 kronor
jämfört med året innan.
Den genomsnittliga kostnaden för personer
som lämnade mottagandet minskade från
183 000 kronor till 166 000 kronor som en konsekvens av kortare vistelsetider i mottagandet.
Särskild dagersättning enligt förordningen
(2010:1345) om särskild dagersättning till vissa
nyanlända invandrare som vistats vid mottagningsenhet har betalats ut till ungefär 1 500
personer för att täcka kostnader för försörjning
för tiden från det att dagersättning enligt lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
upphört till det att utbetalning av etableringsersättning sker.
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Tabell 2.9 Vistelsetid, antal inskrivna personer samt antal
boendedygn i Migrationsverkets mottagande 2010–2012
2010

2011

2012

473

467

411

Inskrivna personer
den 31 december

35 485

36 777

43 221

Genomsnittligt
antal inskrivna per
dygn

34 631

35 019

38 120

12 640 292

12 781 903

13 913 698

Vistelsetid dagar
(genomsnitt)

Antal boendedygn

Diagram 2.3 Handläggningsstatus för inskrivna vid utgången
av 2012
Övriga
5%

Öppet
överklagande
9%

Öppet
asylärende
40%
Avslag
överinstans*
32%

Med uppehållstillstånd
14%

Källa: Migrationsverket

*Av de med avslag i överinstans har de flesta ett lagakraftvunnet avvisningseller utvisningsbeslut

Av dem som var inskrivna vid utgången av 2012
hade 6 000 beviljats uppehållstillstånd, vilket kan
jämföras med 3 200 året innan. Antalet personer
med lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut var 12 000, vilket var detsamma som 2011.
Den totala vistelsetiden för personer där beslut
om avvisning med omedelbar verkställighet till
hemlandet kunde fattas var vid slutet på året 110
dagar. Under andra och tredje kvartalet var den
sammantagna tiden dock kortare, 81-95 dagar.
Detta kan förklaras av de åtgärder som Migrationsverket vidtog i samband med den plötsliga
ökningen under våren och sommaren.
Anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder
Anslaget var dimensionerat för att 1 900
personer skulle vidarebosättas i Sverige under
2012. Att antalet överförda i stället uppgick till
1 728 personer är förklaringen till att utfallet
2012 blev lägre än beräknat. Den generella
bristen på bostäder gjorde att målet om att
överföra 1 900 personer inte kunde uppnås.

Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden
Domstolsprövning i migrationsmål sker vid tre
förvaltningsrätter (migrationsdomstolar) och vid
Migrationsöverdomstolen. Med migrationsmål
avses främst avlägsnandemål, verkställighetsmål,
mål om uppehållstillstånd utan samband med
avvisning eller utvisning samt mål om svenskt
medborgarskap.
Kostnaderna för migrationsdomstolarna
ökade med 11 procent och för Migrationsöverdomstolen med 5 procent jämfört med 2011.
Utfallet motsvarade anvisade medel för 2012. De
ökade kostnaderna var en följd av att domstolarna anställt mer personal. Såväl migrationsdomstolarna som Migrationsöverdomstolen
ökade antalet årsarbetare jämfört med 2011.
Migrationsdomstolarna ökade med 41 årsarbetare och Migrationsöverdomstolen med 10
årsarbetare. Därigenom kunde domstolarna öka
genomströmningen avseende avlägsnandemål
och minska antalet öppna mål med drygt
45 procent för denna kategori. Produktiviteten
mätt i antalet avgjorda mål per årsarbetare
minskade något, från 158 till 144 och kostnaden
per avgjort mål ökade marginellt.
De relativt resurskrävande asylmålen minskade som en följd av att fler personer beviljades
uppehållstillstånd i första instans. Samtidigt
ökade de mindre resurskrävande medborgarskapsmålen och viseringsmålen.
Viseringsmålen handläggs i andra instans vid
migrationsdomstolen i Göteborg sedan 2011 och
antalet inkomna mål har överstigit den uppskattning som gjordes vid införandet av rätten
till att överklaga dessa mål. Målen inkommer
främst under sommarperioden och i samband
med jul- och nyårshelgerna. De kräver stora
beredningsresurser och ska handläggas med
förtur. Arbetet med dessa mål tränger undan
arbetet med andra mål, vilket inverkar på
resultatet vad gäller övriga mål.
Anslag 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i
utlänningsärenden
I propositionen Vårändringsbudget för 2012
minskades anslaget med 6 miljoner kronor för
att finansiera ökade kostnader inom utgiftsområdet. Kostnaderna för offentliga biträden
ökade främst som en följd av att avgjorda mål i
migrationsdomstolen ökade under 2012. Därutöver ökade den debiterade tiden per förordnande med 4 procent.
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Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
Anslaget ökades med 15 miljoner kronor i
propositionen Vårändringsbudget för 2012
eftersom prognosen för antalet inkomna asylansökningar höjdes under våren. Utfallet blev
dock 30 miljoner kronor lägre än anvisade
medel. Det relativt höga överföringsbeloppet
berodde på att sammansättningen av sökande
förändrades under andra halvåret 2012 samt på
att Migrationsverket prioriterade ärenden i vilka
offentliga biträden inte förordnades.
Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade
Kostnaden per person som utrest med tvång,
ökade från ca 54 000 till 56 000 kronor. Den
främsta orsaken till kostnadsökningen var att det
genomfördes ett stort antal kostsamma reguljärflygningar till Asien och Afrika.
Anslaget minskades med 9 miljoner kronor i
propositionen Vårändringsbudget för 2012 som
en följd av att prognosen för resursbehovet
reviderades ned. Kostnaden för utresor med
tvång minskade också. Anslagssparandet
uppgick till 3,8 miljoner kronor. Kostnaden för
det självmana återvändandet ökade däremot som
en följd av fler utresor och Migrationsverket
utnyttjade därför närmare 1 miljon kronor av
anslagskrediten.
Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar
Anslaget användes för utbetalningar för projekt
som beviljas medel inom ramen för Europeiska
flyktingfonden samt Europeiska återvändandefonden. Under anslaget finansieras även kvarvarande utbetalningar från Flyktingfonden II.
Fonderna ingår i ramprogrammet för solidaritet
och förvaltning av migrationsströmmar för
perioden 2008–2013 och syftar till att stödja
principen om solidaritet vid hanteringen av
migrationsströmmar.
I 2013 års ekonomiska vårproposition aviserade regeringen att anslaget fr.o.m. 2014 ska
används för utbetalningar för projekt som
beviljas medel inom ramen för den Europeiska
asyl- och migrationsfonden som träder i kraft
den 1 januari 2014. Verksamheten inom
Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden omfattar till viss del fleråriga
projekt varför åtaganden under anslaget kan
medföra utgifter för kommande budgetår.
Utfallet för 2012 blev väsentligt lägre än
anvisade medel till följd av att bidragsöverenskommelser med projektägare för programåret
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2012 inte slutfördes. Det var i sin tur en följd av
omprövningar av tidigare regeltolkningar.
Anslag 1:9 Ramöverenskommelse om
migrationspolitik
Genom budgetpropositionen för 2012 avsattes
1,7 miljarder kronor fr.o.m. 2013 till åtgärder
som vidtas inom ramen för överenskommelsen
med Miljöpartiet de gröna. För 2012 avsattes
halva detta belopp. Regeringen avsåg att genomföra åtgärderna successivt men när överenskommelsen slöts var det inte klart i vilken takt
detta skulle kunna ske. Medlen på anslaget
utnyttjades inte 2012. Genom budgetpropositionen för 2013 överfördes däremot medel från
anslaget för finansiering av inrättandet av en
fjärde migrationsdomstol samt för ökad anhöriginvandring till följd av Migrationsöverdomstolens dom angående identitet i familjeåterföreningsfall som kom i början 2012 och som
bedömdes få liknande konsekvenser som den
lagändring som planerades.
2.4.3

Analys och slutsatser

Till följd av det kraftigt ökade antalet asylsökande under 2012 har Migrationsverkets förmåga till anpassning prövats. Myndigheten
klarade att ta emot ett mycket stort antal
asylsökande samtidigt som fler asylansökningar
än tidigare år kunde avgöras och vistelsetiden
kunde förkortas.
De insatser som Migrationsverket vidtagit
bedöms ha bidragit till att vistelsetiderna och
kostnaderna inte ökat mer än nödvändigt.
Regeringens mest prioriterade frågor under 2012
var asylprövning och återvändande i syfte att
förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets
mottagande. Särskilt prioriterades förkortad
vistelsetid för asylsökande med uppenbart
ogrundade ansökningar. Under hösten införde
Migrationsverket en handlingsplan för prioritering i prövningen av asylärenden, enligt vilken
ärenden enligt Dublinförordningen, ärenden
som rörde ensamkommande barn och barnfamiljer samt ansökningar som bedömdes vara
uppenbart ogrundade gavs prioritet i prövningen. Regeringens bedömning är att den
positiva effekten av sammansättningen förstärktes och vistelsetiden förkortades ytterligare.
Att asylsökande med uppenbart ogrundade
ansökningar och andra prioriterade ärenden kan
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hanteras skyndsamt bedömer regeringen är av
största vikt och arbetssättet bör vidareutvecklas
och tillämpas i högsta möjliga utsträckning i hela
myndigheten, dels för att minska kostnaderna i
Migrationsverkets mottagande genom förkortade vistelsetider, dels för individens skull.
De personer som beviljas uppehållstillstånd ska
snabbt kunna påbörja etableringsprocessen
medan de som fått ett lagakraftvunnet
avvisnings- eller utvisningsbeslut är skyldiga att
lämna landet.
För att klara att avgöra asylärenden utan att
förlänga vistelsetiderna mer än nödvändigt
behövde Migrationsverket flytta resurser från
övriga tillståndsenheter till asylprövning. Det
innebar i sin tur längre handläggningstider för
tillståndsärenden under 2012 jämfört med 2011.
Regeringen bedömer att det är viktigt att
Migrationsverket fortsätter arbetet med digitalisering för att förkorta handläggningstiderna,
minska känsligheten för ett varierat antal
sökande samt öka likformigheten och rättssäkerheten i prövningen av arbetsmarknadsärenden och ärenden om medborgarskap. Det är
ett arbete som beräknas vara genomfört under
kommande budgetperiod och som kommer att
få stor betydelse för utvecklingen av Migrationsverket till en modern, serviceinriktad och
effektiv myndighet.
Behov av ytterligare åtgärder för att förkorta
vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande

Den sammantagna vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande för asylsökande är fortfarande för lång. Tiden till bosättning i kommun
och tiden från ansökan till återvändande når inte
de av regeringen uppsatta målen. Orsaken till
detta är bl.a. att ansökningar som skulle kunna
prövas mer eller mindre omgående och beslut
om avvisning med omedelbar verkställighet, som
skulle kunna verkställas mycket snabbt, hittills
inte har hanterats på ett optimalt sätt. En annan
orsak är att både personer som har beviljats
uppehållstillstånd och personer som har fått
avslag på sina asylansökningar av olika skäl blir
kvar i Migrationsverkets mottagande. Antalet
personer med uppehållstillstånd som väntade på
att flytta till ett boende i en kommun nära på
fördubblades jämfört med föregående år, från
3 200 till 6 000 personer. Antalet personer med
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut

i Migrationsverkets mottagande var 12 000,
vilket var detsamma som 2011. Med anledning av
detta och i ljuset av det kraftigt ökande antalet
nya asylsökande är det nödvändigt att Migrationsverket fortsätter arbetet med att förkorta
vistelsetiderna och utveckla organisation och
arbetssätt ytterligare för att öka förmågan till
flexibilitet och kostnadseffektiviteten i verksamheten. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder
för att stödja utvecklingen och förbättra styrning
och uppföljning av Migrationsverket i denna
riktning. En del i detta har varit att anpassa
instruktion och regleringsbrev för Migrationsverket för att stärka möjligheterna för verket att
förändra intern styrning och organisation.
Regeringen anser att det är av mycket stor
vikt att alla aktörer, myndigheter, domstolar och
kommuner, som verkar inom utgiftsområde 8
Migration samverkar för att öka effektiviteten i
processen från ansökan till bosättning eller
återvändande. Regeringen gör bedömningen att
en mer samordnad process mellan aktörer skulle
bidra till att stärka möjligheterna till kostnadseffektivitet i asylprocessen. För att uppnå
regeringens övergripande mål inom migrationspolitiken och förkorta vistelsetiderna, är det
därför viktigt att effektivisera de olika delarna av
asylprocessen även hos övriga berörda aktörer så
som Polisen, domstolarna och Arbetsförmedlingen.
Antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagande påverkar vistelsetiderna och
därmed kostnaderna i hög utsträckning. Antalet
inskrivna i mottagandet ökade under 2012 med
3 100 personer, en ökning med 9 procent
jämfört med 2011. Utöver ovan redovisade skäl
kan kostnadsökningen förklaras av att en ökad
andel asylsökande valde att bo i Migrationsverkets anläggningsboende, från 58 till 62 procent,
samt att antalet asylsökande ensamkommande
barn fortsatte att öka. Kommunerna möter inte
det ökade behovet av platser för dessa barn och
det finns risk för att barnens behov av stöd inte
kan tillgodoses tillräckligt. Möjligheten till
långsiktig planering förbättras om barnet
omedelbart anvisas till en kommun.
Regeringen bedömer att arbetet med att få till
stånd fler platser i kommunerna måste fortsätta.
De förkortade handläggningstiderna hos
migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen är en utveckling i rätt riktning som
påverkar vistelsetiden hos de personer som
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befunnit sig längst i Migrationsverkets mottagande.
Regeringen bedömer att antalet asylsökande
kommer att fortsätta ligga på en mycket hög
nivå, även om osäkerheten i prognoserna är
mycket stor. Det kommer att få direkta konsekvenser på handläggningstider, vistelsetider
och för storleken på Migrationsverkets mottagande för asylsökande och därmed också för
andra myndigheter och domstolar.
Regeringen delar i huvudsak de bedömningar
som Migrationsverket gör avseende myndighetens resultat och vilka insatser som bör
genomföras. Det är mycket positivt att myndigheten bedriver utvecklingsinsatser som syftar till
att öka kostnadseffektiviteten och förkorta
vistelsetiden i mottagandet. Av flera skäl är det
viktigt att vistelsetiderna i Migrationsverkets
mottagande blir så korta som möjligt. Varje dags
onödig väntan i mottagandet medför ökade
kostnader inom utgiftsområdet och försenar
integration för den som beviljats uppehållstillstånd. Att förkorta vistelsetiderna inom
asylprocessen och handläggningstiderna inom
arbete, besök och bosättning bör även fortsatt
vara högt prioriterade områden för Migrationsverket och övriga berörda myndigheter och
domstolar. En snabb asylprocess är både
gynnsam ur integrationssynpunkt för den som
slutligen beviljas uppehållstillstånd och till
ekonomisk nytta för samhället.
Trots olika insatser för att förkorta vistelsetiderna bedöms antalet genomsnittligt inskrivna
personer i Migrationsverkets mottagande öka
både 2013 och 2014. Det beror främst på att
antalet asylsökande i Sverige fortsatt kommer att
vara högt och på att utflödet ur asylsystemet inte
kommer att motsvara inflödet av nya ärenden.

2.5

Politikens inriktning

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt
hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten
och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar
arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar
migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar
det europeiska och internationella samarbetet.
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en
fristad för den som flyr undan förföljelse och
förtryck. Särskild hänsyn ska tas till barnets
26

bästa. Sverige ska fortsatt erbjuda skydd i större
utsträckning än vad internationella överenskommelser kräver. Utifrån denna målsättning
träffade regeringen i mars 2011 en ramöverenskommelse med Miljöpartiet de gröna om migrationspolitiken.
Förkortade vistelsetider i Migrationsverkets
mottagande, en effektiv och flexibel arbetskraftsinvandring och en gemensam asylpolitik
inom EU är fortsatt prioriterade områden.
Omvärldsanalys
Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på
flykt inom och från regionen och den fortsatta
utvecklingen är mycket svår att förutse.
Flyktingkrisen som utvecklades mycket snabbt
under 2012 och 2013 bedöms bestå under lång
tid och leder till att fler människor lämnar landet
eller regionen. Regeringen bedömer därför att
sannolikheten för att fler syrier kommer att söka
skydd i Sverige är fortsatt hög.
Till följd av att konflikten bedöms bli varaktig
kommer Migrationsverket i normalfallet bevilja
asylsökande från Syrien permanenta uppehållstillstånd istället för tidsbegränsade.
Utöver syrier kommer en stor andel av de
asylsökande från Afghanistan, Somalia och
Eritrea. Antalet statslösa asylsökande under 2013
har ökat jämfört med under motsvarande period
2012.
Södra Europa lider av en djup ekonomisk kris.
Sveriges relativa ekonomiska stabilitet i relation
till omvärldens kan komma att bidra till att
asylsökande i än större utsträckning än tidigare
väljer Sverige som slutdestination.
Det stora antalet asylsökande men även det
stora antalet ansökningar av andra skäl kommer
att ställa höga krav på berörda myndigheter och
domstolar, inklusive utlandsmyndigheterna,
samt på kommuner och landsting under
kommande år.
Förkortade vistelsetider i Migrationsverkets
mottagande

Såväl personer som har beviljats uppehållstillstånd som personer som har fått avslag på sin
asylansökan blir av olika skäl kvar i Migrationsverkets mottagande. För att asylsystemet ska
vara långsiktigt hållbart och rättssäkert är det
viktigt att asylprocessen har ett tydligt slut. De
som beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som
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möjligt kunna påbörja etableringsprocessen i
Sverige medan de som fått ett lagakraftvunnet
avvisnings- eller utvisningsbeslut är skyldiga att
lämna landet. En utdragen väntan på att få
möjlighet att etablera sig i en kommun försenar
integrationen för den som beviljats uppehållstillstånd och är förenat med ekonomiska
förluster för staten och samhället i stort. På
samma sätt innebär en ineffektiv process för att
verkställa lagakraftvunna avvisnings- eller
utvisningsbeslut att migrationspolitikens legitimitet undergrävs och att merkostnader uppstår. För att vistelsetiden i mottagandet ska vara
så kort som möjligt krävs det att alla berörda
aktörer, såväl myndigheter och domstolar som
kommuner, samverkar effektivt.
Förkortad tid för prövning
Regeringen och Migrationsverket har vidtagit en
rad åtgärder för att förbättra effektiviteten och
öka förutsebarheten i de delar av asylprocessen
som Migrationsverket ansvarar för. Handläggningstiden i prövning av ansökan i första
instans har under senare år förkortats.
Regeringen bedömer dock att den totala tiden
för prövningen fortfarande är allt för utdragen
och att berörda myndigheter och domstolar
måste arbeta för att förkorta handläggningstiderna ytterligare. I syfte att skapa ett mottagande som bättre svarar mot behoven i prövningsverksamheten avser Migrationsverket att skapa
nya boendelösningar som möjliggör ett differentierat boende utifrån de asylsökandes behov,
vilket underlättar en snabbare prövning och i
förlängningen en förkortad vistelsetid. Migrationsverkets ökade användning av tekniska hjälpmedel, t.ex. videolänk, minskar antalet inställda
utredningar vilket förkortar den genomsnittliga
tiden för prövning i första instans. Regeringen
har vidare uppdragit åt Migrationsverket att
utveckla organisationens funktionssätt så att
resurserna kan utnyttjas effektivare och mer
flexibelt än tidigare. Detta arbete behöver fortsätta. Regeringen ser positivt på fortsatta utvecklingsinsatser för it-utveckling och digitalisering,
breddad kompetens hos handläggarna och ett
utvecklat ledarskap samt ökad service bl.a. i syfte
att effektivisera samarbetet med kommunerna,
som Migrationsverket redovisade i 2014 års
budgetunderlag till regeringen. Regeringen
bedömer att redan vidtagna och planerade
åtgärder för ökad digitalisering är nödvändiga
och kommer att leda till högre måluppfyllelse i

verksamheten på sikt. Det är av stor betydelse
att myndigheten prioriterar utvecklingsarbetet så
att de positiva effekter som myndigheten redovisat för regeringen när det gäller effektivitet,
rättssäkerhet och service kan realiseras så snart
som möjligt.
Effektivare bosättningsarbete
Migrationsverkets behov av bostäder för
asylsökande ökar när fler människor söker skydd
i Sverige. När ökningen av antalet asylsökande
leder till att många fler beviljas uppehållstillstånd, vilket är fallet för närvarande, ökar också
Arbetsförmedlingens behov av kommunplatser
för nyanlända flyktingar och deras anhöriga.
Antalet befintliga kommunplatser är dock
otillräckligt.
Vid halvårsskiftet var drygt 7 700 personer
med uppehållstillstånd inskrivna i Migrationsverkets mottagande i avvaktan på att få en plats i
en kommun. Kostnaden för dessa personers
boende, uppehälle, ersättningar, m.m. i mottagningssystemet uppgår till drygt 2 miljoner
kronor per dygn. Då dessa personer blir kvar i
mottagandet ökar behovet av platser för nya
asylsökande. Det leder till att Migrationsverket
under vissa perioder tvingas upphandla dyra
tillfälliga boenden. För att effektivisera Arbetsförmedlingens bosättningsarbete begränsas bl.a.
Arbetsförmedlingens bosättningsansvar så att de
som bor i eget boende enbart erbjuds bosättningshjälp efter en behovsbedömning där
behovet av att flytta till en annan ort av arbetsmarknadsskäl slagits fast.
För att förhindra att delar av etableringstiden
då personen har rätt till etableringsplan och
etableringsinsatser har förbrukats när personen
blir kommunmottagen bör etableringsplanens
starttidpunkt flyttas fram för personer som bor i
anläggningsboende. Etableringsplanen bör starta
i anslutning till att personen blir kommunmottagen. Ändringen innebär att personen får
dagersättning enligt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. så länge han
eller hon är inskriven i Migrationsverkets
mottagande. Personen får därmed rätt till
etableringsersättning och etableringsinsatser
efter kommunplacering. Den lagstadgade
rättigheten att få etableringsplanen upprättad
inom tolv månader från det att uppehållstillstånd
beviljas förändras inte av förslaget. Se vidare
under utgiftsområde 13 Integration och jäm-
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ställdhet och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv.
Ett väl fungerande återvändande
Ett väl fungerande återvändande, i första hand
självmant men om det krävs även med tvång, är
en av förutsättningarna för att Sveriges asylsystem ska vara långsiktigt hållbart. Andelen
inskrivna i Migrationsverkets mottagande med
lagakraftvunna avlägsnandebeslut uppgick vid
halvårsskiftet 2012 till 13 500 personer. Det är av
största vikt att återvändandet ökar. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården fick 2009
regeringens uppdrag att samverka och effektivisera återvändandearbetet i syfte att öka antalet
verkställda avvisnings- eller utvisningsbeslut.
Även tiden mellan lagakraftvunnet beslut och
återresa behöver förkortas betydligt. Migrationsverket kommer fortsättningsvis att i ett tidigt
skede av asylprocessen lägga ett ökat fokus på att
fastställa den sökandes identitet. Det är av stor
vikt för att underlätta integrationsinsatser när
uppehållstillstånd beviljats. Det är också avgörande att identiteten kan fastställas för att kunna
upprätta giltiga resehandlingar vilket är en
förutsättning för att verkställa lagakraftvunna
avvisnings- eller utvisningsbeslut. Migrationsverket fortsätter sitt arbete med att verka för att
ett välfungerande mottagande sker i hemlandet
för de ensamkommande barn som ska återvända
enligt ett lagakraftvunnet beslut om avvisning
eller utvisning.
Ökad samsyn kring utmaningar inom
migrationsområdet
Ansvaret för att uppnå de migrationspolitiska
målen delas av flera olika myndigheter. För att
öka möjligheten till att regeringens styrning
utgår från ett helhetsperspektiv behöver kunskapen om och samsynen kring utmaningar
inom migrationsområdet öka. Det är angeläget
att berörda myndigheter och domstolar med
uppgifter inom asylprocessen i dialog fortsätter
att utveckla och effektivisera arbetet med att förkorta handläggningstiderna i syfte att förkorta
vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande.
Det ställer stora krav på kapaciteten att förkorta
egna handläggningstider hos de olika myndigheterna, men också på samverkan mellan
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen,
Kriminalvården och domstolar för att gemensamt bidra till en långsiktigt hållbar och
rättssäker migrationspolitik. Regeringen avser
att fortsätta utveckla styrningen av Migrations28

verket och kommer bl.a. att följa det utvecklingsarbete som pågår hos myndigheten med att
möta förändrade förutsättningar för verksamheten.
Effektiv och flexibel arbetskraftsinvandring

Det är positivt att människor vill flytta till
Sverige för att arbeta och bo här. Sveriges regler
för arbetskraftsinvandring är effektiva och
flexibla, vilket underlättar för arbetsgivare att
rekrytera arbetskraft från länder utanför EESområdet och för tredjelandsmedborgare att
arbeta i Sverige. Det är samtidigt viktigt att
förhindra missbruk av regelverket. En rad
åtgärder för att upptäcka och motverka missbruk
av reglerna för arbetskraftsinvandring har redan
vidtagits, bl.a. har Migrationsverket infört
skärpta kontroller inom vissa särskilt utsatta
branscher. I en promemoria som tagits fram
inom Regeringskansliet lämnas förslag som
innebär att det införs bestämmelser om efterkontroller under löpande tillståndstid, en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgivare
till arbetstagare med arbetstillstånd, direktåtkomst för Migrationsverket till vissa myndigheters register samt kompletterande återkallelsebestämmelser med förlängd omställningsperiod.
Gemensam asylpolitik inom EU

Regeringen verkar för en gemensam asylpolitik
inom EU. Den övergripande målsättningen är
att asylpolitiken inom EU ska vara human,
rättssäker och effektiv. En grundläggande del i
arbetet är att alla medlemsstater solidariskt följer
den gemensamma asyllagstiftningen och delar på
ansvaret att erbjuda skydd. Enskilda medlemsländer ska dock inte förhindras att ha en i
förhållande till den asylsökande mer generös
inställning än den som EU som helhet har.
Sverige fortsätter att vara ett av de länder i
Europa som ger flest människor skydd undan
förföljelse. Regeringen eftersträvar även ett
stärkt praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna för att förbättra och ytterligare harmonisera tillämpningen av den gemensamma
lagstiftningen. Sverige tar ett stort ansvar för att i
samarbete med FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) ge skydd genom vidarebosättning,
till personer som befinner sig på flykt utanför
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sitt hemland och som inte har tillgång till någon
annan säker eller hållbar lösning. Regeringen
verkar för att fler EU-medlemsstater, i likhet
med Sverige, ska erbjuda vidarebosättning.
Målsättningen är att fler medlemsstater ska ta
emot flyktingar och andra skyddsbehövande för
vidarebosättning och visa solidaritet med tredje
länder som hyser stora flyktingpopulationer
samt att använda vidarebosättningsinstrumentet
mer strategiskt och därigenom bidra till de
internationella ansträngningar som görs för att
lösa utdragna flyktingsituationer.
Migrationens utvecklingseffekter

Sveriges ordförandeskap i det Globala Forumet
för migration och utveckling (GFMD) under
perioden januari 2013 t.o.m. juni 2014 är en
viktig del av regeringens politik för att beakta
migrationens
positiva
utvecklingseffekter.
Ordförandeskapet sammanfaller med två andra
viktiga globala processer: den andra högnivådialogen för migration och utveckling i FN:s
generalförsamling i oktober 2013 samt framtagandet av en ny global utvecklingsagenda 2015.
Reformförslag

Ökat antal platser för ensamkommande barn
Trots de insatser som har gjorts de senaste åren
finns det fortfarande ett stort behov av fler
boendeplatser i kommunerna för mottagande av
både asylsökande ensamkommande barn och av
ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Antalet platser som Migrationsverket träffat överenskommelser om med
kommuner understiger behovet. Det får till följd
att barnen blir kvar i de s.k. ankomstkommunernas tillfälliga boenden. Om en ankomstkommun tar emot ett stort antal barn finns det
en risk för att barnens behov av stöd inte kan
tillgodoses tillräckligt. Därtill är kostnaden för
dessa boenden betydligt högre än ersättningen
för platser som Migrationsverket har överenskommelser med kommunerna om. Mot denna
bakgrund har regeringen i propositionen
Kommunalt mottagande av ensamkommande
barn (prop. 2012/13:162) föreslagit en ändring i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. Förslaget innebär att det blir lättare för
Migrationsverket att anvisa asylsökande ensam-

kommande barn, både till kommuner som har
och till kommuner som saknar överenskommelse med Migrationsverket om mottagande. Ändringen föreslås träda i kraft den
1 januari 2014. Regeringen har även för avsikt att
se över ersättningarna till kommuner med
inriktning mot en ökad schablonisering.
Regeringen verkar dessutom för ett mer
ändamålsenligt boende för asylsökande ensamkommande barn, som ett alternativ till dagens
hem för vård eller boende (HVB). Utredningen
om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) har
genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att föreslå
ny rättslig reglering som möjliggör placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och
fostran som bättre svarar mot barnens skiftande
behov samt förbättrad kostnadseffektivitet i
verksamheten. Ett delbetänkande ska lämnas
senast den 10 februari 2014.
Inrätta en delegation för migrationsstudier
Regeringen avser att tillsätta en delegation för
migrationsstudier under 2013. Delegationen ska
ha det övergripande uppdraget att tillhandahålla
underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas. Delegationens uppdrag är både
att framåtsyftande analysera forskningsresultat
och att utvärdera den förda politiken.
Delegationen ska i första hand belysa sambanden
mellan migration och andra områden, såsom
t.ex. utveckling, integration och sysselsättning
såväl nationellt som internationellt samt
migrationens drivkrafter och effekter.
Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av särskilt
ömmande omständigheter m.m. för barn
Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av
synnerligen ömmande omständigheter bör
ändras så att uttrycket "synnerligen ömmande"
endast är tillämpligt i asylärenden som rör vuxna
och att "särskilt ömmande" används för barn.
Barn bör vidare beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning när
det kommer fram nya omständigheter som
innebär att det finns medicinska hinder eller
annan särskild anledning att beslutet inte bör
verkställas, även om de omständigheter som
kommer fram inte har samma allvar och tyngd
som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna
personer. Regeländringarna planeras träda i kraft
den 1 juli 2014.

29

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Underlätta självmant återvändande
För att underlätta ett återvändande under värdiga
villkor och öka det självmana återvändandet
förlängs möjligheten för personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut att
ansöka om återetableringsstöd ytterligare ett år,
t.o.m. 2014.

2.6

Budgetförslag

2.6.1

1:1 Migrationsverket

2012

Utfall

2 589 337

Förstärka positiva utvecklingseffekter av cirkulär
migration
I enlighet med betänkandet från Kommittén för
cirkulär migration och utveckling (SOU
2011:28) avser regeringen att ge Konsumentverket i uppdrag att upprätta en webbaserad
tjänst som innebär att konsumenten kan jämföra
kostnader mellan olika operatörer för tjänsten
att föra över en viss summa pengar till ett
specifikt land. Tjänsten kan bidra till att främja
konkurrens och på sikt även bidra till att sänka
kostnaderna för den enskilde och föra en större
del av remitteringarna från informella till
formella kanaler. Regeringen avser vidare att ge
Sida i uppdrag att avsätta medel för att stödja
diasporagruppers utvecklingsarbete. Genomförandet av förslaget ska bidra till att uppfylla
målet om att öka positiva utvecklingseffekter av
cirkulär migration för utvecklingsländerna.
Vidare avser regeringen att lämna i uppdrag till
Statistiska centralbyrån att, i samverkan med
Migrationsverket, genomföra en förstudie om
förbättrad statistik inom migrationsområdet.
Kommittén har i sitt slutbetänkande även föreslagit en rad åtgärder som kan bidra till att
studenter och doktorander från tredjeland väljer
att komma till Sverige för att studera och på så
sätt bidra till utvecklingen i såväl Sverige som
ursprungslandet. Förslag på insatser inom
migrationsområdet för dessa grupper beskrivs
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Regeringen avser även att tillsätta
en arbetsgrupp bestående av berörda departement och myndigheter för att diskutera migration och utveckling.

2013

Anslag

3 216 507

2014

Förslag

3 159 154

2015

Beräknat

3 020 271

2

2016

Beräknat

3 025 871

3

2017

Beräknat

3 070 851

4

Ökad rättssäkerhet i samband med beslut om
förvar
I Förvarsutredningens betänkande (SOU
2011:17) presenterades förslag i syfte att höja
rättssäkerheten för förvarstagna utlänningar.
Med utgångspunkt i förslagen avser regeringen
att presentera förslag till förändrade processuella
regler för förvar. Regeländringen planeras träda i
kraft den 1 juli 2014.
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Tabell 2.10 Anslagsutveckling 1:1 Migrationsverket
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-107 335
3 034 869

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 2 981 982 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 938 600 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 918 444 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för Migrationsverkets
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för förvarslokaler och organiserad
sysselsättning.
Regeringens överväganden

Migrationsverkets uppdrag och verksamhet är
kopplat till en omvärld som kännetecknas av
osäkerhet och föränderlighet. Antalet asylsökande är inte konstant utan varierar ofta avsevärt
mellan månader och år och nivåerna är svåra att
prognostisera. Även antalet inkommande tillståndsärenden av andra slag och ansökningar om
medborgarskap varierar över tid, liksom antalet
inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande. Prövningen av asylärenden bör ske skyndsamt, både för individens bästa och för att begränsa kostnaderna för mottagandet.
Verksamheten är kunskapsintensiv. Därför är
rekrytering och avveckling kostsamt. Vid nyrekrytering tillkommer kostnader för utbildning
och det tar upp till ett år innan en handläggare
inom asylprövningen uppnått full kapacitet. För
att uppnå kostnadseffektivitet och god kvalitet
är det viktigt att befintliga resurser vid varje givet
tillfälle kan användas där behoven är som störst
inom organisationen.
Antalet asylsökande 2014 och framåt bedöms
bli 7 000 fler årligen i förhållande till vad som
prognostiserades i samband med budgetpro-
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positionen för 2013. Migrationsverket behöver
under perioden 2014–2016 ha en kapacitet att ta
emot mellan 44 000 och 50 000 nya asylansökningar årligen. Även antalet ansökningar om
uppehållstillstånd av andra skäl bedöms öka, inte
minst ansökningar om familjeåterförening.
Antalet inskrivna personer i Migrationsverkets
mottagande bedöms också bli högre 2014 i
förhållande till vad anslaget dimensionerades för
i samband med budgetpropositionen för 2013.
Detta i första hand som en följd av ett ökat antal
asylsökande. Till följd av dessa förändringar i
förutsättningarna
ökas
anslaget
med
320 miljoner kronor 2014 och beräknas ökas
med
208 miljoner
kronor
2015,
med
303 miljoner kronor 2016 och med 282 miljoner
kronor fr.o.m. 2017.
Med anledning av planerade förändringar av
de processuella reglerna för förvar ökas anslaget
med 1 miljon kronor 2014 och beräknas ökas
med 2 miljoner kronor fr.o.m. 2015. Anslaget
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
minskas med motsvarande belopp.
Anslaget ökas vidare med 0,6 miljoner kronor
2014 för genomförandet av en förstudie av
statistik som rör migration och utveckling.
Anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder minskas
med motsvarande belopp.
Sammantaget ökas anslaget med 322 miljoner
kronor 2014. Anslaget beräknas ökas med
210 miljoner kronor 2015, 305 miljoner kronor
2016 och 284 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår att 3 159 154 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Migrationsverket för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 3 020 271 000, 3 025 871 000 respektive
3 070 851 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:

Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Migrationsverket
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 959 507

2 959 507

2 959 507

2 959 507

76 408

115 389

166 568

234 950

125 557

-50 419

-92 276

-115 295

-1 865

-3 747

-7 461

-7 835

-453

-459

-466

-477

3 159 154

3 020 271

3 025 871

3 070 851

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2.6.2

1:2 Ersättningar och
bostadskostnader

Tabell 2.12 Anslagsutveckling 1:2 Ersättningar och
bostadskostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

4 103 102

2013

Anslag

4 861 167

2014

Förslag

4 906 099

2015

Beräknat

4 596 327

2016

Beräknat

4 451 761

2017

Beräknat

4 465 240

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

69 467
4 833 846

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för stöd till
asylsökande och övriga kategorier som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
(1994:137), statsbidrag till kommuner och
landsting samt boende för asylsökande.
Regeringens överväganden

Kostnaderna under anslaget styrs främst av
antalet asylsökande och de sökandes vistelsetider
i Migrationsverkets mottagande.
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Hur många personer som söker asyl i Sverige
styrs av en mängd svårbedömda och föränderliga
omvärldsfaktorer. Exempel på faktorer som
påverkar vistelsetiderna är handläggningstiderna
hos berörda myndigheter och domstolar, tiden
till kommunmottagande efter beslut om uppehållstillstånd alternativt tiden från det att ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit laga
kraft till utresa. Förändringar i förutsättningar
vad gäller praxis samt nationella och internationella regelverk kan också påverka antalet
asylsökande och vistelsetiderna.
Antalet inskrivna personer i mottagandet
bedöms bli högre 2014 än vad som antogs i
samband med beräkningar som låg till grund för
budgetpropositionen för 2013.
Med den ökning av anslaget 1:1 Migrationsverket som föreslås i denna proposition bedöms
väntetiderna i Migrationsverkets mottagande bli
kortare än vad de annars skulle vara. Av den
anledningen minskas anslaget 1:2 Ersättningar
och bostadskostnader med 3 343 miljoner kronor
under 2014–2017.
Genomsnittskostnaderna för mottagandet av
asylsökande ensamkommande barn är väsentligt
mycket högre än för asylsökande i övrigt.
Utgifterna för ensamkommande barns boende
utgör därför en betydligt högre andel av anslaget
än vad ensamkommande barn utgör av antalet
inskrivna. Till följd av den föreslagna lagändringen som innebär att ökade möjligheter för
Migrationsverket att anvisa ensamkommande
asylsökande barn till kommuner som saknar
överenskommelse med myndigheten om
mottagande sjunker kostnaderna för ensamkommande barns boende. Därför minskas
anslaget med 81 miljoner kronor 2014 och
beräknas minskas med 118 miljoner kronor
årligen fr.o.m. 2015.
Anslaget ökas med 15 miljoner kronor 2014
för utbetalning av återetableringsstöd till vissa
utlänningar i samband med självmant återvändande. Genom att Arbetsförmedlingens
bosättningsuppdrag förändras minskas anslaget
med 20 miljoner kronor 2014 och beräknas
minskas med 24 miljoner kronor fr.o.m. 2015.
Till följd av att etableringsplanens start för
personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boende flyttas fram till dess att
kommunmottagning skett ökas anslaget med
111 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas
ökas med 111 miljoner kronor 2015, med
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108 miljoner kronor 2016 och med 107 miljoner
kronor fr.o.m. 2017.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 4 906 099 000 kronor anvisas
under anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas
anslaget
till
4 596 327 000,
4 451 761 000 respektive 4 465 240 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:
Tabell 2.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

4 619 167

4 619 167

4 619 167

4 619 167

-128 500

-644 000

-1 191 000

-1 534 000

415 432

621 160

1 023 594

1 380 073

4 906 099

4 596 327

4 451 761

4 465 240

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2.6.3

1:3 Migrationspoliska åtgärder

Tabell 2.14 Anslagsutveckling 1:3 Migrationspolitiska
åtgärder
Tusental kronor

1

2012

Utfall

372 638

2013

Anslag

420 077

2014

Förslag

418 817

2015

Beräknat

424 497

2016

Beräknat

430 387

2017

Beräknat

440 647

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

43 259
420 077

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Tabell 2.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Anslaget får användas för utgifter för:

Tusental kronor

–

schablonberäknade
statsbidrag
till
kommuner för mottagande av flyktingar i
samband med vidarebosättning,

–

uttagning av personer som ska vidarebosättas samt resor vid vidarebosättning,

–

migrationspolitiska projekt och analyser,

–

statsbidrag till internationella organisationer inom migrationsområdet,

–

statsbidrag till Svenska Röda Korset för
efterforskning och familjeåterförening
under fredstid,

–

förberedelser för återvandring eller tillfälligt
återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet,

–

återvandringsprojekt och bidrag i samband
återvandring samt

–

anhörigresor.

Anslaget får även användas för utgifter för
förberedelser och genomförande av Sveriges
ordförandeskap i det Globala Forumet för
migration och utveckling.

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

420 077

420 077

420 077

420 077

-500

1 000

1 000

1 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

2 660

-3 751

2 139

12 399

-3 420

7 171

7 171

7 171

418 817

424 497

430 387

440 647

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2.6.4

1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden

Tabell 2.16 Anslagsutveckling 1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anslaget minskas med 1,5 miljoner kronor 2014
för genomförande av en förstudie avseende
statistik om migration och utveckling. Anslaget
1:1 Migrationsverket ökas för detta ändamål med
0,6 miljoner kronor 2014 och anslaget 1:9
Statistiska centralbyrån under utgiftsområde 2
Samhällsplanering och finansförvaltning ökas
med 0,9 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att 418 817 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Migrationspolitiska
åtgärder för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 424 497 000, 430 387 000
respektive 440 647 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:

1

2012

Utfall

503 050

2013

Anslag

547 920

2014

Förslag

562 548

2015

Beräknat

561 712

2

2016

Beräknat

564 260

3

2017

Beräknat

576 720

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16 884
507 489

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 554 473 tkr i 2014 års prisnivå.
3

Motsvarar 547 680 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 547 680 tkr i 2014 års prisnivå.
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2.6.5

Ändamål

Anslaget får användas för:
–

migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter för
prövning av utlännings- och medborgarskapsmål,

–

–

Tusental kronor

2012

Utfall

151 472

2013

Anslag

158 800

2014

Förslag

159 800

2015

Beräknat

160 800

Domstolsverkets förvaltningsutgifter för de
aktuella domstolarnas verksamhet med
utlännings- och medborgarskapsmål.

2016

Beräknat

160 800

2017

Beräknat

160 800

Tabell 2.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

547 920

547 920

547 920

547 920

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

15 511

22 867

32 569

45 387

Beslut

-3 849

1 101

-5 881

-6 010

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 328
138 584

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Med anledning av planerade förändringar av de
processuella reglerna för förvar ökas anslaget
med 3 miljoner kronor 2014 och beräknas öka
med 6 miljoner kronor fr.o.m. 2015. Anslaget
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att 562 548 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 561 712 000,
564 260 000 respektive 576 720 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:

Anslaget får användas för:
–

migrationsdomstolarnas
och
Migrationsöverdomstolens direkta utgifter
för nämndemän, sakkunniga och vittnen i
utlännings- och medborgarskapsmål,

–

utgifter för ersättning till offentligt biträde
och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620)
om offentligt biträde i mål enligt
utlänningslagen (2005:716),

–

utgifter för ersättning till tolkar enligt 52 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål
enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap samt

–

utgifter för ersättning till part och parts
ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i dessa mål. I
kostnaderna för tolkar får även kostnader
för tolkförmedlings administrativa avgifter
ingå.

Regeringens överväganden
2 799

-10 344

-10 520

-10 753

167

169

172

176

562 548

561 712

564 260

576 720

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 2.18 Anslagsutveckling 1:5 Kostnader vid
domstolsprövning i utlänningsärenden

utgifter för Högsta förvaltningsdomstolens
handläggning av resningsansökningar av
utlännings- och medborgarskapsmål samt

Regeringens överväganden

1

1:5 Kostnader vid domstolsprövning
i utlänningsärenden

Med anledning av planerade förändringar av de
processuella reglerna för förvar ökas anslaget
med 1 miljon kronor 2014 och beräknas ökas
med 2 miljoner kronor fr.o.m. 2015. Anslaget
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att 159 800 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Kostnader vid
domstolsprövning i utlänningsärenden för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
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160 800 000, 160 800 000 respektive 160 800 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:
Tabell 2.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

158 800

158 800

158 800

158 800

Förändring till följd av:
Beslut

1 000

2 000

2 000

2 000

Överföring
till/från andra
anslag

propositionen för 2013. Anslaget minskas därför
med 20 miljoner kronor fr.o.m. 2014.
Regeringen föreslår att 290 255 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 275 255 000,
280 255 000 respektive 280 255 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:
Tabell 2.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

305 255

305 255

305 255

305 255

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

5 000

-10 000

-5 000

-5 000

290 255

275 255

280 255

280 255

Övrigt

Förändring till följd av:

Förslag/
beräknat
anslag

Beslut
159 800

160 800

160 800

Överföring
till/från andra
anslag

160 800

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Övrigt

2.6.6

Förslag/
beräknat
anslag

1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 2.20 Anslagsutveckling 1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden
Tusental kronor

2012

Utfall

203 767

2013

Anslag

305 255

2014

Förslag

290 255

2015

Beräknat

275 255

2016

Beräknat

280 255

2017

Beräknat

280 255

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2.6.7

1:7 Utresor för avvisade och
utvisade

31 488
262 150

Tabell 2.22 Anslagsutveckling 1:7 Utresor för avvisade och
utvisade
Tusental kronor

2012

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för offentligt
biträde och tolk i ärenden enligt utlänningslagen
(2005:716) eller enligt lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll.
Regeringens överväganden

Till följd av förändrad sammansättning bland
asylsökande och där med sammanhängande
behov av offentligt biträde, bedöms inte kostnaderna bli lika höga som antogs i budget-

Utfall

279 144

2013

Anslag

274 202

2014

Förslag

306 202

2015

Beräknat

305 202

2016

Beräknat

315 202

2017

Beräknat

325 202

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 058
274 285

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för resor ut ur
landet och andra åtgärder för utlänningar som
avvisats eller utvisats med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll. Anslaget får vidare
användas för kostnader för resor ut ur Sverige
för de asylsökande som återkallat sin ansökan.
35
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Regeringens överväganden

Ändamål

Jämfört med bedömningen inför budgetpropositionen för 2013 antas fler personer återvända
med hjälp av Migrationsverket och Kriminalvårdens transporttjänst 2014–2017. Anslaget
ökas därför med 25 miljoner kronor 2014 och
beräknas ökas med 12 miljoner kronor 2015,
med 11 miljoner kronor 2016 och med
21 miljoner kronor fr.o.m. 2017.
Regeringen föreslår att 306 202 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Utresor för avvisade
och utvisade för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 305 202 000, 315 202 000
respektive 325 202 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:

Anslaget får användas för utgifter för projekt
som beviljas medel inom ramen för den
Europeiska flyktingfonden III, Europeiska
återvändandefonden och Asyl- och migrationsfonden, motsvarande EU:s finansiering av dessa
program. Vidare får anslaget användas för statlig
medfinansiering för projekt inom dessa fonders
områden och administration av fonderna.

Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

274 202

274 202

274 202

274 202

32 000

31 000

41 000

51 000

306 202

305 202

315 202

325 202

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2.6.8

1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och
flyktingar

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 1:8 Från EU-budgeten
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
Tusental kronor

2012

Utfall

45 188

2013

Anslag

214 564

2014

Förslag

111 372

2015

Beräknat

205 247

2016

Beräknat

187 550

2017

Beräknat

156 550

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

111 366
150 866

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

36

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 65 197 000 kronor 2015, 32 936 000
kronor 2016 samt 32 867 000 kronor 2017.
Skälen för regeringens förslag: EUkommissionen har lämnat förslag till förordningar på det inrikes samarbetsområdet inför
EU:s nästa fleråriga budgetram som sträcker sig
från 2014 t.o.m. 2020. Förslaget innebär bl.a. att
en fond inom asyl-, integrations- och migrationsområdet inrättas. Först när överläggningarna resulterat i en överenskommelse mellan
Europaparlamentet och rådet kan förslagen
slutligen antas och träda i kraft.
Verksamheten inom den nya fonden föreslås
fokusera på integrerad hantering av migrationsströmmar och täcka olika aspekter av EU:s
gemensamma asyl- och invandringspolitik.
Fonden föreslås stödja åtgärder som avser asyl,
laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare samt insatser för återsändande.
Genomförandet kommer att bygga på ett
flerårigt nationellt program.
Verksamheten inom den föreslagna Asyl- och
migrationsfonden, samt Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden
omfattar till viss del fleråriga projekt. Åtaganden
under anslaget medför således utgifter för
kommande budgetår. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:8 Från
EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande
och flyktingar besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

framtida anslag på högst 65 197 000 kronor
2015, 32 936 000 kronor 2016 och 32 867 000
kronor 2017.
Tabell 2.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och
flyktingar
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

243 926

192 927

200 000

–

–

–

11 904

129 787

31 000

–

–

–

Infriade åtaganden

-62 903

-122 714

-100 000

-65 197

-32 936

-32 867

Utestående åtaganden

192 927

200 000

-131 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

445 000

200 000

140 000

–

–

–
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Regeringens överväganden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 111 372 000 kronor anvisas under
anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
205 247 000, 187 550 000, respektive 156 550 000
kronor. Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande
och flyktingar
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

214 564

214 564

214 564

214 564

-52 048

75 617

57 920

26 920

Övrigt

-51 144

-84 934

-84 934

-84 934

Förslag/
beräknat
anslag

111 372

205 247

187 550

156 550

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2.6.9

1:9 Ramöverenskommelse om
migrationspolitik

och Miljöpartiet de gröna som slöts den 3 mars
2011.
Regeringens överväganden

Regeringen avser att tillsätta en delegation för
migrationsstudier under 2013 med det övergripande uppdraget att tillhandahålla underlag
för hur den framtida migrationspolitiken kan
utformas. För att finansiera delegationen minskas anslaget med 10 miljoner kronor fr.o.m.
2014. Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m., under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse ökas med motsvarande belopp.
Vidare minskas anslaget med 5 miljoner
kronor 2014 och beräknas minska med
10 miljoner kronor fr.o.m. 2015 för att finansiera
planerade förändringar avseende de processuella
reglerna för förvar.
Överenskommelsen med Miljöpartiet de
gröna omfattar även bl.a. förändrat regelverk för
barn avseende synnerligen ömmande omständigheter. Denna åtgärd redovisas på annan plats i
denna proposition.
Regeringen föreslår att 5 084 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Ramöverenskommelse
om Migrationspolitik för 2014. Från och med
2015 beräknas anslaget till 0 kronor.
Anslaget har för perioden 2014–2017
beräknats enligt följande:

Tabell 2.27 Anslagsutveckling 1:9 Ramöverenskommelsen
om migrationspolitik

Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Ramöverenskommelsen om migrationspolitik

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

5 000

2014

Förslag

5 084

2015

Beräknat

0

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

850 000
Anvisat 2013

0

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

38

2016

2017

5 000

5 000

5 000

5 000

131 228

146 106

145 661

145 661

-131 144

-151 106

-150 661

-150 661

5 084

0

0

0

Övrigt

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
som vidtas inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen

2015

Förändring till följd av:

1

Ändamål

2014
1

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa nyanlända invandrare
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 200 000 000
kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.6.4),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden

medför behov av framtida anslag på högst
44 000 000 kronor 2015 (avsnitt 3.6.6),
3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 27 239 000 kronor
2015 (avsnitt 5.6.1),

4.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Integrationsåtgärder

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

7 362 064

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

2 342 424

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1 961 146

1:5

Hemutrustningslån

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

31 500

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

97 281

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Summa

197 130

145 391

42 419
252 639
12 431 994
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2 Integration och jämställdhet

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik,
politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik
och myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen och Nämnden mot diskriminering.

2.2

Utgiftsutveckling

Utgifterna för 2012 inom utgiftsområdet blev
1,6 miljarder kronor lägre än anvisade medel,

vilket främst förklaras av lägre utbetalningar för
dels kommunersättningar vid flyktingmottagande, dels etableringsersättning och etableringslotsar. För 2013 beräknas utgifterna inom området bli 1,4 miljarder kronor lägre än budget
och förklaringen är densamma som ovan.
För 2014 föreslår regeringen att totalt 12,4 miljarder kronor anvisas inom utgiftsområdet. Den
högre nivån jämfört med 2013 beror på ökade
utgifter för kommunersättningar och för etableringsersättning och etableringslotsar. För åren
2015−2017 beräknas anslagen inom utgiftsområdet till ca 14 miljarder kronor respektive år.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

6 407

10 112

8 736

12 040

13 334

14 192

14 180

Anslag inom området Diskriminering

122

125

125

140

139

141

139

Anslag inom området Jämställdhet

223

239

236

253

58

58

58

6 753

10 476

9 097

12 432

13 531

14 391

14 377

Anslag inom området Integration

Totalt för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tabell 2.1 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2014

Anvisat 2013

1

10 476

2015

10 476

2016

10 476

10 476

Investeringar
2

4

5

8

-65

-502

-38

16

8

97

-138

-289

Volymer

1 870

2 046

3 978

4 064

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

1 548

1 568

1 570

1 570

-1 407

-158

-1 463

-1 468

12 432

13 531

14 391

14 377

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader 2

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2014

2017

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

3

Summa ramnivå

11 497
935
0
12 432

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfall 2012 och kända förändringar av anslagens
användning. Huvuddelen avser transfereringar i
form av ersättning till kommuner för flyktingmottagande samt etableringsersättning och
etableringslotsar m.m. för vissa nyanlända invandrare.
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3 Integration

3.1

Omfattning

Området omfattar verksamhetsområden som rör
allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

3.2

nyanlända invandrares etablering i samhället,
ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, främjande av integration, urbant
utvecklingsarbete samt svenskt medborgarskap.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Integration
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

92

243

237

197

35

35

35

3 888

5 927

5 426

7 362

8 005

8 310

8 454

855

1 916

1 738

2 342

2 784

3 103

2 974

Integration
1:1 Integrationsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för
vissa nyanlända invandrare
1:5 Hemutrustningslån
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för
integration av tredjelandsmedborgare
Summa Integration
1

444

1 783

1 185

1 961

2 349

2 613

2 591

1 106

217

127

145

139

132

127

23

26

23

32

22

0

0

6 407

10 112

8 736

12 040

13 334

14 192

14 180

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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På anslaget 1:1 Integrationsåtgärder minskar
utgifterna för kommande år till följd av att den
tillfälliga satsningen på prestationsbaserade
stimulansbidrag till kommuner med stadsdelar
med utbrett utanförskap upphör samt att sfibonusen avvecklas. Utgifterna på anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
beräknas bli lägre under 2013 jämfört med vad
som beräknades i budgetpropositionen för
2013 vilket förklaras av att antalet kommunmottagna beräknas bli lägre. För kommande år
beräknas antalet kommunmottagna och
därmed utgifterna på anslaget öka. Utgifterna
på anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare beräknas bli lägre 2013
jämfört med vad som beräknades i budgetpropositionen för 2013. Detta förklaras av att
antalet personer med etableringsplan blivit
något lägre. Utgifterna på anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare beräknas bli lägre 2013
jämfört med vad som beräknades i budgetpropositionen för 2013. Detta förklaras främst
av att antalet personer med etableringsplan
blivit något lägre samt att andelen deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program blivit lägre.
Under kommande år beräknas antalet personer med etableringsplan öka och därmed utgifterna på båda anslagen. Utgifterna på anslaget
1:5 Hemutrustningslån beräknas bli lägre 2013
än vad som beräknades i budgetpropositionen
för 2013. Det beror på att antalet kommunmottagna blivit lägre men även på att andelen
som ansöker om hemutrustningslån minskat.
Anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av tredjelandsmedborgare
avvecklas efter 2015 och ersätts av en ny Asyl-,
migrations- och integrationsfond.

3.3

Mål

Målet för integrationspolitiken är:
- Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:155).
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3.4

Resultatredovisning

I detta avsnitt redovisas viktigare resultat av
verksamheter för integration. Resultat av
insatser med betydelse för integrationen redovisas även inom andra utgiftsområden i
budgetpropositionen.
3.4.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder

I budgetpropositionen för 2010 presenterade
regeringen 27 indikatorer för att följa upp tillståndet och utvecklingen avseende integrationspolitiken. Regeringen lämnade våren 2010
en redovisning av utfallet för samtliga indikatorer (skr. 2009/10:233). I budgetpropositionen lämnas varje år en redovisning av resultatet gällande några av de viktigaste indikatorerna som speglar utvecklingen inom de mest
prioriterade områdena för integrationspolitiken.
3.4.2

Utvecklingen på arbetsmarknaden
för utrikes födda

Sysselsättning
Under andra kvartalet 2013 uppgick antalet
sysselsatta utrikes födda personer (15–74 år)
till 758 600 personer, vilket är en ökning med
34 500 personer jämfört med andra kvartalet
2012. Tabell 3.2 nedan visar andel sysselsatta
av befolkningen.
Tabell 3.2 Andel sysselsatta bland inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År

Inrikes födda
män

Utrikes
födda män

Inrikes födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

69,2

59,5

64,4

52,6

2006

69,9

60,6

65,0

52,3

2007

70,8

61,8

65,9

53,3

2008

70,7

63,6

66,0

53,2

2009

68,3

60,3

64,3

52,5

2010

68,6

60,8

63,7

50,8

2011

69,4

61,7

64,9

52,1

2012

69,2

61,4

65,2

53,4

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2012.

Andelen sysselsatta är lägst för utrikes
födda kvinnor. För helåret 2012 uppgick andelen sysselsatta av befolkningen till 53,4 pro-
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cent för utrikes födda kvinnor (65,2 procent
för inrikes födda kvinnor) och till 61,4 för
utrikes födda män (69,2 procent för inrikes
födda män). Jämfört med år 2005 har den
största förändringen av andelen sysselsatta
skett för utrikes födda män med en ökning på
1,9 procentenheter.
Arbetskraften
Enligt statistik från SCB för andra kvartalet
2013 var det totala antalet utrikes födda i
arbetskraften 904 400 personer, en ökning
med 42 800 personer jämfört med andra
kvartalet 2012. Tabell 3.3 nedan visar andel i
arbetskraften av befolkningen.
Tabell 3.3 Andel i arbetskraften bland inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda män

Utrikes
födda män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

74,2

69,9

69,1

60,7

2006

74,3

69,8

69,3

60,1

2007

74,6

69,7

69,7

60,9

2008

74,4

71,7

69,8

61,0

2009

73,7

71,7

69,0

61,2

2010

74,1

72,2

68,4

60,9

2011

73,9

73,8

69,2

61,9

2012

73,9

73,7

69,5

62,8

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2012.

Utrikes födda kvinnor har det lägsta arbetskraftsdeltagandet. Utrikes födda män har ett
arbetskraftsdeltagande i nivå med inrikes
födda män.
Arbetslöshet
Arbetslösheten bland utrikes födda är generellt högre än bland personer födda i Sverige.
Både för inrikes och utrikes födda är
skillnaderna i arbetslöshet mellan kvinnor och
män förhållandevis små. Under andra kvartalet
2013 var 145 800 utrikes födda personer
arbetslösa. Tabell 3.4 nedan visar andelen
arbetslösa av arbetskraften.

Tabell 3.4 Andel arbetslösa bland inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda män

Utrikes
födda män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

6,8

14,8

6,8

13,5

2006

5,9

13,2

6,3

13,0

2007

5,0

11,4

5,4

12,4

2008

5,0

11,3

5,5

12,8

2009

7,3

15,9

6,8

14,3

2010

7,4

15,8

6,9

16,6

2011

6,1

16,4

6,2

15,7

2012

6,5

16,7

6,2

15,0

Källa: SCB. AKU, årsmedeltal 2005–2012.

År 2012 var arbetslösheten för utrikes födda
kvinnor 15,0 procent (6,2 procent för inrikes
födda kvinnor) och för utrikes födda män 16,7
procent (6,5 procent för inrikes födda män).
Andel sysselsatta efter vistelsetid
Tabellerna 3.2–3.4 i avsnittet Utvecklingen på
arbetsmarknaden för utrikes födda är hämtade
från Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) och visar hur
det ser ut för samtliga utrikes födda på
arbetsmarknaden. För att komplettera bilden
redovisas även andelen sysselsatta bland dem
som vistats i landet i två till fyra år grupperat
på födelseland vilket ger ett mått på hur väl
etableringen fungerar under den allra första
tiden i Sverige. Dessa uppgifter är hämtade
från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). AKU och RAMS skiljer
sig åt på ett flertal sätt, varför sysselsättningsnivåerna inte är jämförbara.
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Tabell 3.5 Andel utrikes födda som förvärvsarbetar 2–4 år
efter folkbokföring efter kön. Ålder 20–64, procent
År

Födda inom
EU/EFTA
män

Födda inom
EU/EFTA
kvinnor

Födda
utanför
EU/EFTA
män

Födda
utanför
EU/EFTA
kvinnor

2000

58,1

40,3

39,5

23,4

2001

56,6

41,8

41,7

26,7

2002

56,8

45,3

38,1

25,4

2003

56,4

44,4

35,5

24,3

2004

55,9

46,1

35,6

23,4

2005

54,9

46,5

35,3

23,3

2006

61,1

49,8

40,3

26,3

2007

66,7

50,8

45,0

26,3

2008

65,1

50,2

43,4

25,2

2009

55,5

43,6

35,1

21,7

2010

52,7

42,3

36,8

21,7

2011

51,4

41,9

40,2

22,5

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS.

Av de som vistats i Sverige i två till fyra år är
det kvinnor födda utanför EU/EFTA som har
den lägsta sysselsättningsnivån och män födda
inom EU/EFTA som har den högsta sysselsättningsnivån.
Utbildning
Elever i grundskolan
Andelen elever som lämnar grundskolan med
behörighet för fortsatta studier i gymnasieskolan är ett viktigt mått på måluppfyllelse i
grundskolan. Jämfört med elever födda i
Sverige har elever födda utomlands som grupp
sämre utbildningsresultat. Föräldrars utbildningsnivå är en faktor som har stor betydelse
för elevers resultat i skolan och när hänsyn tas
till kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund
förvinner en stor del av skillnaderna mellan
elever födda utomlands och elever födda i
Sverige. Utöver föräldrarnas utbildningsbakgrund har även åldern vid invandringstillfället
betydelse för elevens skolresultat.
I tabell 3.6–3.8 redovisas uppgifter avseende
andelen elever som har avslutat årskurs nio
åren 2000–2012 och är behöriga till minst ett
nationellt program i gymnasieskolan. I denna
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redovisning definieras elever som har invandrat (folkbokförts i Sverige) mindre än nio år
före de avslutat årskurs nio som att de har invandrat efter sju års ålder. Detta gäller oavsett
ålder vid invandring och ålder då de avslutade
årskurs nio. På samma sätt definieras elever
som invandrat nio år eller mer före de avslutat
årskurs nio som att de invandrat före sju års
ålder.
Tidigare krävdes godkänt betyg i svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska för att vara behörig till samtliga
nationella program i gymnasieskolan. Från och
med höstterminen 2011, i samband med
införandet av den nya gymnasieskolan, har
behörighetskraven skärpts varför uppgifterna
för 2011 och 2012 inte är helt jämförbara med
tidigare år.
Tabell 3.6 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 som har folkbokförts före sju års ålder,
uppdelat efter födelseregion samt inrikes födda, procent
År

Inrikes
födda

Födda inom
Norden (exkl.
Sverige)

Födda inom
EU/EFTA
(exkl.
Norden)

Födda
utanför
EU/EFTA

2000

91,1

85,7

87,2

82,4

2001

90,8

86,6

86,2

82,5

2002

91,1

85,9

87,6

85,3

2003

91,4

87,2

86,6

84,1

2004

91,1

87,1

85,5

83,4

2005

90,7

89,2

84,9

83,5

2006

90,9

93,7

85,4

83,7

2007

90,7

89,7

85,1

81,9

2008

90,6

88,4

87,7

82,8

2009

90,7

88,3

85,8

83,5

2010

90,4

91,4

86,6

83,6

2011

90,2

91,0

86,5

83,8

2012

90,4

89,6

86,3

82,8

Källa: SCB. För 2011 och 2012 beräknas andelen som behörig till minst ett
nationellt program. Då behörighetskraven skärpts är uppgifterna för 2011 och
2012 inte är helt jämförbara med tidigare år.

Av de utrikes födda unga som folkbokförts
i Sverige före sju års ålder varierar andelen
behöriga till minst ett nationellt program från
89,6 procent för de födda i Norden till 82,8
procent för de födda utanför EU/EFTA.
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Tabell 3.7 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 bland utrikes födda som har folkbokförts efter
sju års ålder, uppdelat efter födelseregion samt inrikes
födda, procent
År

Inrikes
födda

Födda inom
Norden (exkl.
Sverige)

Födda inom
EU/EFTA
(exkl.
Norden)

Födda
utanför
EU/EFTA

2000

91,1

80,7

77,4

63,8

2001

90,8

82,4

76,4

62,4

2002

91,1

81,7

73,0

58,4

2003

91,4

85,6

80,8

50,9

2004

91,1

85,5

77,2

51,0

2005

90,7

85,5

80,2

50,2

2006

90,9

81,3

72,4

51,3

2007

90,7

82,4

70,5

49,0

2008

90,6

77,6

67,3

47,9

2009

90,7

82,2

66,9

45,1

2010

90,4

81,8

65,0

43,6

2011

90,2

83,1

68,9

44,0

2012

90,4

82,6

68,8

43,4

Källa: SCB. *För 2011 och 2012 beräknas andelen som behörig till minst ett
nationellt program. Då behörighetskraven skärpts är uppgifterna för 2011 och
2012 inte är helt jämförbara med tidigare år.

Vad gäller elever som invandrat efter sju års
ålder visar statistiken tydligt på sämre förutsättningar att klara av grundskolan. Bland elever födda utanför EU/EFTA som har folkbokförts i Sverige efter sju års ålder har drygt
40 procent av eleverna år 2012 behörighet till
minst ett nationellt program efter årskurs 9.
Tabell 3.8 Andel elever med gymnasiebehörighet efter
årskurs 9 födda utanför EU/EFTA som har folkbokförts
före och efter sju års ålder, samt inrikes födda, procent
År

Före sju års ålder
Inrikes födda

Födda utanför
EU/EFTA
Pojkar
Flickor

Efter sju års
ålder
Födda utanför
EU/EFTA
Pojkar
Flickor

Pojkar

Flickor

2000

89,4

92,8

80,4

84,5

60,7

67

2001

89,1

92,5

80,6

84,4

59,7

65,3

2002

89,7

92,5

83,2

87,5

56,5

60,6

2003

90,4

92,5

82,6

85,6

48,3

53,6

2004

89,8

92,5

81,2

85,6

48,5

53,8

2005

89,3

92,1

82,6

84,3

46,4

54,4

2006

89,8

92,1

81,9

85,7

49,9

52,8

2007

89,6

91,9

80,0

84,0

47,3

51,0

2008

89,6

91,6

82,5

83,1

45,9

50,1

2009

89,6

91,8

82,7

84,3

43,4

46,9

2010

89,5

91,3

84,3

82,8

41,7

45,6

2011

89,3

91,2

84,0

83,6

41,7

46,7

2012

89,3

91,6

81,8

83,8

41,4

45,8

Flickor uppvisar generellt sett bättre skolresultat än pojkar. Detta gäller såväl inrikes
födda som de som kommit till Sverige före och
efter sju års ålder.
Språkintroduktion för nyanlända elever
När den nya gymnasieskolan infördes hösten
2011 infördes även introduktionsprogram för
elever som inte är behöriga till de nationella
programmen inom gymnasieskolan. Ett av
introduktionsprogrammen är språkintroduktion som står öppen för nyanlända invandrare.
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar
som nyligen anlänt till Sverige en utbildning
med tyngdpunkt i det svenska språket för att
de ska kunna gå vidare till gymnasieskolans
nationella program eller annan utbildning.
Utbildningen är inte sökbar utan varje elev
som tillhör målgruppen ska erbjudas språkintroduktion. Språkintroduktion utformas
individuellt för varje enskild elev.
Läsåret 2012/13 deltog 9 871 elever i språkintroduktion. Av dessa gick 7 676 i årskurs 1
och 2 195 i årskurs 2. Antalet nybörjare inom
språkintroduktionen höstterminen 2011 var
4 447 elever. Av dessa hade 22 procent bytt
program andra studieåret d.v.s. hösten 2012.
Av de som bytt program hade 16 procent bytt
till ett yrkesprogram, 25 procent till ett högskoleförberedande program och 59 procent
hade bytt till ett annat introduktionsprogram.
Övergång till högskola
Det fanns drygt 13 100 högskolenybörjare
med utländsk bakgrund i den svenska högskolan läsåret 2011/12. Av dessa var 59
procent kvinnor, en andel som liknar den
bland nybörjare med svensk bakgrund, där
kvinnorna utgjorde 57 procent 2011/12. Även
om studenter med utländsk bakgrund utgör en
allt större andel av högskolenybörjarna är det
en mindre andel i denna grupp som går vidare
till högskolestudier än bland dem med svensk
bakgrund. Bland dem som är födda 1985 och
har en svensk bakgrund var det 44 procent
som gick vidare till högskolestudier senast vid
25 års ålder. Motsvarande andel bland dem
med utländsk bakgrund var 39 procent. Det är
dock i sammanhanget viktigt att betona att
studenter med utländsk bakgrund är en
heterogen grupp.

Källa: SCB. *För 2011 och 2012 beräknas andelen som behörig till minst ett
nationellt program. Då behörighetskraven skärpts är uppgifterna för 2011 och
2012 inte är helt jämförbara med tidigare år.
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Utbildning i svenska för invandrare
Antalet personer som deltar i utbildning i
svenska för invandrare (sfi) har ökat kraftigt
under de senaste åren. Under 2012 studerade
cirka 108 000 elever sfi och drygt 40 000 var
nybörjare. Antalet deltagare har ökat med fem
procent jämfört med 2011. Antalet har mer än
fördubblats jämfört med 2005.
Tabell 3.9 Studieresultat efter två år för de som påbörjat
sfi 2009 och 20010, prioriterade efter högsta godkända
studievägskurs
Nybörjare 2009
Totalt Kvinnor

Nybörjare 2010
Män

Totalt Kvinnor

Män

Samtliga
36 675 20 719 15 956 37 664 20 280 17 384
elever
Slutfört
någon kurs
med minst
godkänt
resultat (%)

60

65

54

62

67

55

Tabell 3.10 Andel eftergymnasialt utbildade som har ett
arbete som kräver eftergymnasial kompetens, uppdelat
efter födelseregion. Ålder 20–64, procent
År

Inrikes
födda män

Inrikes
födda
kvinnor

Födda
utanför
EU/EFTA
män

Födda
utanför
EU/EFTA
kvinnor

2001

67,3

76,8

47,3

51,7

2002

68,1

77,2

47,4

52,4

2003

67,9

77,1

46,7

52,5

2004

66,8

76

45,2

51,8

2005

66,7

75,7

44,7

51,8

2006

66,6

75

43,7

51,4

2007

66,5

74,7

42,7

51,2

2008

67

74,3

43

51,6

2009

67,8

74,5

44,8

52,5

2010

67,3

73,5

44,4

52

2011

67,3

73,5

44,3

52,3

Förändring
2001–2011

0

-3,3

-7,4

0,6

Källa: SCB.

därav
Kurs A

4

5

3

4

5

3

Kurs B

13

13

12

13

14

12

Kurs C

16

16

15

16

16

15

Kurs D

28

31

24

29

33

25

Avbrott/
studieuppehåll

29

24

34

25

21

31

Fortsätter
utbildningen

11

10

12

13

12

14

Andelen med ett arbete som kräver eftergymnasial utbildning är lägre bland högutbildade utrikes födda än bland högutbildade
inrikes födda. Det gäller speciellt utrikes födda
män från länder utanför EU/EFTA där
andelen är 44,3 procent. Andelen utrikes födda
kvinnor från länder utanför EU/EFTA som
har ett arbete som motsvarar sin utbildning är
högre jämfört med män födda utanför
EU/EFTA.

Källa: Skolverket.

Bland dem som påbörjat sfi 2010 har mer än
60 procent fått godkänt i minst en kurs två år
efter start. Det är en större andel kvinnor som
får godkänt på någon kurs än män. Av nybörjarna 2010 nådde 67 procent av kvinnorna
respektive 55 procent av männen godkänt
resultat.
Högutbildade som har ett yrke som kräver
eftergymnasial utbildning
Ur såväl den enskildes som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att människor kan omsätta sin utbildning och sina
yrkeserfarenheter i inkomster. Ett sätt att mäta
samhällets integration är andelen utrikes födda
med eftergymnasial utbildning som har ett
arbete som kräver eftergymnasial kompetens.
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Analys och slutsatser
Utrikes födda har generellt lägre sysselsättning
och högre arbetslöshet än inrikes födda.
Anledningen till det kan vara att det tar tid att
lära sig ett nytt språk eller att befintlig arbetslivserfarenhet inte alltid är relevant för svensk
arbetsmarknad. Det kan även handla om att
utrikes födda saknar de informella nätverk
som många gånger leder till anställning. Det
finns även evidens för att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden vilket resulterar i
sämre arbetsmarknadsutfall för utrikes födda.
3.4.3

Nyanländas etablering

Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare i kraft (prop. 2009/10:60, bet.
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2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). Målgruppen
för etableringslagen är nyanlända flyktingar
och andra skyddsbehövande som har fyllt 20
men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, samt nyanlända som har fyllt 18 men
inte 20 år och som beviljats sådant uppehållstillstånd förutsatt att de saknar föräldrar här i
landet. Målgruppen omfattar också anhöriga
till flyktingar och andra skyddsbehövande som
ansöker om uppehållstillstånd inom två år från
det att anknytningspersonen först togs emot i
en kommun. Den 1 februari 2013 infördes en
tidsbestämd utvidgning av målgruppen som
innebär att anhöriga, som ansöker om uppehållstillstånd senare än två år efter att anknytningspersonen först togs emot i en kommun,
omfattas av etableringslagen, under förutsättning att den anhörige ansökt om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 och
anknytningspersonen först tagits emot i en
kommun efter den 31 december 2008.
Regeringen har i propositionen Permanent
utvidgad målgrupp för etableringslagen (prop.
2012/13:188 ) föreslagit en lagändring som
innebär att anhöriga som ansöker om
uppehållstillstånd inom sex år från det att
anknytningspersonen först togs emot i en
kommun ska omfattas av etableringslagen.
Syftet med etableringsuppdraget är att
påskynda nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet. Ansvaret för olika insatser är
fördelat mellan flera statliga myndigheter och
landets kommuner.
Antalet nyanlända som får insatser enligt
etableringslagen ökade under slutet av 2012
och har varit fortsatt högt hittills under 2013.
Bakgrunden till detta är bl.a. situationen i
Syrien samt ändrad praxis i tillämpningen av
reglerna för anhöriginvandring.
I slutet av mars 2013 hade 20 228 personer
en pågående etableringsplan, av dessa var 47
procent kvinnor och 53 procent män. Målgruppen är relativt ung, tre fjärdedelar är under

40 år och mer än en femtedel är under 25 år.
Nästan hälften av målgruppen har kortare
utbildning än 9-årig grundskola.
Till och med mars 2013 har 325 personer
lämnat etableringsuppdraget på grund av
anställning eller studier.
Arbetsförmedlingen har gjort en särskild
granskning av de 1 728 personer som under
perioden 1 december 2012 till 31 april 2013
haft en etableringsplan i de maximala 24
månaderna. Av dessa hade 263 personer (15
procent) någon form av anställning, antingen
med eller utan stöd. Av de som hade arbete
med stöd var instegsjobb vanligast. Antalet
personer som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program var 1 042 (60 procent).
Utöver de med arbete och i program hade 50
personer gått till reguljär utbildning där
studiestöd från Centrala studiestödsnämnden
är vanligaste försörjningskällan. Av de resterande var majoriteten öppet arbetslösa och
stod till arbetsmarknadens förfogande.
Etableringsinsatser
Arbetsförmedlingen har ett samordnande
ansvar för etableringsinsatserna och upprättar
tillsammans med den nyanlände en etableringsplan. Arbetsförmedlingen ska också
tillhandahålla arbetsförberedande insatser och
etableringslotsar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962). De arbetsförberedande
insatserna är obligatoriska delar av etableringsplanen. Kommunerna ansvarar för sfi och
samhällsorientering, vilka också är obligatoriska delar i etableringsplanen. Kommunerna
svarar också för andra insatser som syftar till
att underlätta etableringen i samhället. Länsstyrelserna verkar för regional samverkan
mellan kommuner, statliga myndigheter och
andra relevanta aktörer i planering, organisering och genomförande av insatser för
nyanlända, och genomför uppföljning på
regional och kommunal nivå.
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Arbetsförberedande insatser och
arbetsmarknadspolitiska program

Samhällsorientering

Deltagandet i insatser ökar ju längre tid de
nyanlända har haft rätt till plan, se tabell
3.11.
Tabell 3.11 Andel som mars 2013 har haft en insats
fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan,
procent
Arbetsförberedande
insatser eller
arbetsmarknadspolitiska program

Kvinnor

Män

Totalt

0 - 6 månader

83

93

89

7 - 12 månader

93

98

96

13 - 18 månader

96

99

98

Mer än 18 månader

98

99

99

Totalt

91

97

94

Samhällsorientering
0 - 6 månader

30

35

33

7 - 12 månader

43

46

44

13 - 18 månader

54

54

54

Mer än 18 månader

62

61

62

Totalt

45

46

45

Sfi
0 - 6 månader

63

67

65

7 - 12 månader

86

90

88

13 - 18 månader

94

96

95

Mer än 18 månader

97

98

97

Totalt

82

84

83

Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska
samhällsorientering erbjudas inom ett år från
det att etableringsplanen upprättas. Under
etableringsplanens första sex månader påbörjar
33 procent av deltagarna samhällsorientering.
Andelen stiger över tid men endast 58 procent
av de som har haft en fastställd etableringsplan
längre än ett år har tagit del av insatsen.
Personer som bott i anläggningsboende under
asyltiden har i minst utsträckning deltagit i
samhällsorientering. Länsstyrelserna ska varje
år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen. Den senaste
återrapporteringen från länsstyrelserna visar
att möjligheten att få ta del av samhällsorientering kan vara bristfällig. Det förklaras delvis
av att det är svårt att samordna samhällsorientering med andra etableringsinsatser. Vissa
kommuner har dessutom svårt att få tillräckligt stora grupper för att anordna kurserna.
Från och med 1 maj 2013 har målgruppen
för samhällsorientering utvidgats. Den utvidgade målgruppen omfattar nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och
är folkbokförda i en kommun. Målgruppen
omfattar inte medborgare i ett EES-land eller
Schweiz eller de som går i gymnasieskolan.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Under etableringsplanens första 6 månader
har 89 procent av deltagarna påbörjat en
arbetsförberedande insats eller ett arbetsmarknadspolitiskt program. Efter 18 månader
med en etableringsplan har nästan alla haft
dessa aktiviteter. Färre kvinnor än män har
dock tagit del av arbetsförberedande insatser
eller arbetsmarknadspolitiska program. De
vanligaste aktiviteterna (som inte är program)
inom arbetsförberedande insatser var arbetsförberedande aktivitet, hälsofrämjande aktivitet, social aktivitet inför arbete och att söka
arbete. Fördelningen mellan kvinnor och män
är jämn, men kvinnor arbetar och deltar i
arbetsförberedande insatser i lägre utsträckning än män, skillnaden är störst de första sex
månaderna.
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Utbildning i svenska för invandrare inom
etableringsuppdraget

I mars 2013 hade 65 procent av de som haft en
etableringsplan i 6 månader påbörjat sfi. Det är
en ökning jämfört med 2012 då andelen var 61
procent. Andelen ökar över tid och nästan alla
som haft en etableringsplan i 18 månader har
studerat sfi.
Arbete under etableringstiden

Av de som vid utgången av mars 2013 hade en
etableringsplan var det sammanlagt 13 procent
som hade haft arbete under etableringstiden.
Det är en ökning jämfört med 2012 då andelen
var 11 procent. Av de som haft en etableringsplan i 18 månader var det 29 procent som hade
haft arbete under etableringstiden, vanligast
var ett instegsjobb.
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Etableringslotsar

Lotsen är en fristående aktör som under
etableringsperioden ska vara stödjande och pådrivande och tillsammans med den nyanlände
utveckla etableringsplanen. Den nyanlände har
rätt att själv välja en etableringslots. Bland de
som har etableringsplan hade i mars 2013
80 procent en lots. De vanligaste aktiviteterna
som lotsen tillhandahåller är coachning och
samhällsorienterande samtal samt fördjupad
kartläggning.

Länsstyrelserna verkar för att det finns
beredskap och kapacitet hos kommunerna
att ta emot nyanlända och ingår överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända.
Tabellen nedan visar antalet personer som
anvisats bosättning av Arbetsförmedlingen
sedan etableringsuppdraget infördes.
Tabell 3.13 Antal personer som anvisats en bosättning av
Arbetsförmedlingen 2011-2013
2011

2012

2013
(t.o.m. juli)

2 327

3 082

1 793

-kvinnor

1 198

1 573

927

-män

1 129

1 509

866

Personer från eget boende

341

622

525

164

325

261

Personer från
anläggningsboende

Kommunmottagande och bosättning

varav

Kommunmottagande
Tabellen nedan visar det totala antalet
kommunmottagna, dvs. de som omfattas av
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar,
fördelat på boendeform under asyltiden och
antalet anhöriga samt kvotflyktingar.
Tabell 3.12 Antal kommunmottagna 2011-2013
2011

2012

2013
(t.o.m. juni)

Personer från
anläggningsboende

4 885

6 003

3 155

Personer från eget boende

4 270

6 316

5 888

Anhöriga som ansökt inom
två år

1 996

4 383

6 775

Kvotflyktingar

1 910

1 687

875

Övriga

210

402

225

Summa

13 271

18 791

16 918

Källa: Migrationsverket.

Bosättning
Majoriteten av de personer som blir kommunmottagna ordnar sitt boende på egen
hand. Personer som har rätt till etableringsplan kan anvisas plats för bosättning av
Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten när
Arbetsförmedlingen anvisar en plats för bosättning ska dels vara vad som framkommer
vid etableringssamtal, dels förutsättningarna
för arbete inom pendlingsavstånd.
Migrationsverket har bosättningsansvar
för det fåtal nyanlända som inte har rätt till
etableringsplan och som inte ingår i ett hushåll där någon har rätt till etableringsplan.
Migrationsverket har också ansvar för att
anvisa kvotflyktingar och ensamkommande
barn en plats för bosättning i en kommun.

varav
-kvinnor
-män

177

297

264

Summa

2 668

3 704

2 318

Källa: Arbetsförmedlingen.

Under 2012 anmälde 7 607 personer behov
av anvisad plats för bosättning av Arbetsförmedlingen. Under 2012 anvisades 3 704
personer en plats för bosättning. Hittills
under 2013 (t.o.m. juli) har 7 972 personer
anmält samma behov. Hittills under 2013
(t.o.m. juli) har 2 318 personer anvisats en
plats för bosättning. Den sista juli 2013 väntade 7 980 personer på att få anvisad plats för
bosättning via Arbetsförmedlingen. Av dessa
befann sig 4 672 personer på anläggningsboende.
Av dem som fått en anvisning har cirka 68
procent tackat ja till denna. Andelen som
tackar ja till en anvisning är högre bland dem
som bor på anläggningsboende, 72 procent,
jämfört med 49 procent bland boende i eget
boende. Skillnaden kan till viss del förklaras av
att de som bor i eget boende önskar bo kvar i
samma kommun, men är inneboende och är i
behov av en egen bostad eller behöver av
andra skäl en annan bostad än den de har.
Personer som fått vänta länge på anvisningen tackar nej i högre utsträckning än de
som får en anvisning efter relativt kort tid.
De som har tackat nej till en anvisning har
inte möjlighet att få en ny anvisning. Samtidigt som många tackar nej är antalet anvisningsbara platser i kommunerna otillräckligt
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i förhållande till antalet personer som har
begärt hjälp med bosättning.
Arbetsförmedlingen ska i normalfallet upprätta en etableringsplan för den nyanlände
inom två månader efter beviljat beslut om
uppehållstillstånd i Sverige. En följd av längre
väntetider i bosättningsuppdraget är att etableringsplanerna påbörjas medan individerna bor
kvar i anläggningsboende. Arbetsförmedlingens arbete för att tillhandahålla insatser till
denna grupp försvåras av att de inte kan
planera långsiktigt och av att tillgången på
insatser kan vara begränsad på de orter där
anläggningsboendena finns.
Ersättning till individer som deltar i
etableringsinsatser

Nyanlända som deltar i etableringsinsatser har
rätt till etableringsersättning. Utöver etableringsersättning har hushåll med hemmavarande barn rätt till etableringstillägg. Ensamstående utan hemmavarande barn har i vissa
fall rätt till bostadsersättning. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning.
Försäkringskassan betalar ut ersättningen samt
beslutar och betalar ut tilläggen. Vid medverkan till upprättande av plan är etableringsersättningen 231 kronor per dag. Vid
deltagande på heltid i insatser är ersättningen
308 kronor per dag.
I juli 2013 utbetalades etableringsersättning
till ca 19 500 personer varav 8 600 kvinnor och
10 900 män. Etableringstillägg utbetalades till
ca 4 400 hushåll med hemmavarande barn.
Cirka 3 000 ensamstående utan hemmavarande
barn fick bostadsersättning, varav 2 100 var
män och 900 kvinnor.
Hemutrustningslån

Nyanlända flyktingar och vissa andra utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd kan
ansöka om hemutrustningslån. Lånen kan
användas till möbler och köksutrustning.
Centrala studiestödsnämnden handlägger och
beslutar i ärenden om hemutrustningslån.
Under 2012 beviljades 4 800 lån på sammanlagt 69 miljoner kronor. Det är en liten ökning
jämfört med 2011 då 4 400 lån på sammanlagt
61 miljoner kronor beviljades.
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Antalet lån som slutbetalades under 2012
var 5 000, vilket är oförändrat jämfört med
2011.
Den utestående fordran för hemutrustningslånen uppgick 2012 till 1 400 miljoner
kronor. Fordran fördelas på 54 000 lån till
74 000 låntagare. År 2011 uppgick fordran till
1 500 miljoner kronor fördelat på 57 000 lån
till 77 000 låntagare. Det inbetalade beloppet
inklusive räntor var 148 miljoner kronor 2012.
Det är en minskning med 13 miljoner kronor
jämfört med 2011 vilket främst förklaras av att
räntan har sjunkit och att antalet återbetalningsskyldiga minskat.
Handläggningstiden efter att ansökan kommit till Centrala studiestödsnämnden är enbart
några dagar. Den totala handläggningstiden
inklusive hantering hos kontaktpersonerna är
mindre än tre veckor. Låneansökningarna sker
genom 1 600 godkända kontaktpersoner som
är tjänstemän hos kommunen, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Statlig ersättning för flyktingmottagande

I förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar finns
bestämmelser om statlig ersättning till kommuner, landsting och kommunalförbund för
mottagande av och insatser för vissa utlänningar. Den statliga ersättningen lämnas för
samma målgrupp som gäller för etableringslagen, dock utan avgränsning till den nyanländes ålder. Kommuner och landsting är alltså
berättigade till ersättning även för barn och
personer över 64 år samt för personer mellan
18 och 64 år som inte har prestationsförmåga.
Kommunerna ansvarar för mottagande och
praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola,
förskola, fritidshem, sfi, samhällsorientering
och andra insatser för att underlätta etablering
i samhället. För dessa insatser får kommunerna
ersättning från staten. Migrationsverket
beslutar om och betalar ut statlig ersättning för
mottagande av nyanlända till kommuner och
landsting.
Tabellen nedan visar statsbidrag till kommuner för flyktingmottagande uppdelat på
olika poster under 2010–2012.
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Tabell 3.14 Utbetalda ersättningar 2010-2012, mnkr.
Extra ersättning mottagna 2010

2010

2011

2012

79

72

25

Ny schablonersättning

person för en person som är mellan 20 och 65
och har bott i anläggningsboende. För övriga i
den åldersgruppen är beloppet 4 000 kronor.

628

Ersättning för initialt
ekonomiskt bistånd

53

75

Grundersättning

152

154

121

Schablonersättning (gamla)

2 870

1 948

726

Ersättning för ekonomiskt
bistånd

106

104

203

Ersättning för ensamkommande
barn

976

1 554

2 596

Ersättning för vissa särskilda
kostnader

103

60

60

Ersättning för stöd och service
och hälso- och sjukvård

173

184

235

Extra ersättning mottagna
2007-2009

57

10

6

Summa

4 516

4 139

4 675

Källa: Migrationsverket.

Extra ersättning för mottagna 2010
För personer som mottogs under 2010, och
som därmed inte omfattas av etableringslagen,
får kommunerna extra ersättning för att
påskynda etableringen på arbetsmarknaden.
Denna ersättning kommer inte att betalas ut
efter 2013.
Ny schablonersättning
Kommunen får schablonersättning som är
83 100 kronor per mottagen person som togs
emot 2013 för personer upp till 64 år och
52 000 kronor per person för personer över 65
år. För mottagna 2012 var schablonersättningen 82 200 respektive 51 400 kronor per
person. Utbetalningen av schablonersättningen är uppdelad på flera betalningstillfällen
under de två år som följer efter att personen
tagits emot i kommunen. Schablonersättningen avser kostnader för mottagande och
praktisk hjälp i samband med bosättning,
särskilda introduktionsinsatser inom skola och
förskola, sfi och samhällsorientering, tolkar,
övriga insatser som underlättar etablering samt
viss ersättning för kostnader för ekonomiskt
bistånd för personer som är under 65 år.
Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd
För att täcka kostnaderna för kommunens
inledande kostnader för ekonomiskt bistånd
betalas en schablonersättning. Denna betalas
ut som ett engångsbelopp på 3 000 kronor för
personer under 20 år och 7 500 kronor per

Grundersättning
Grundersättning betalas med tio prisbasbelopp
per år till alla kommuner som har överenskommelser om flyktingmottagande. För 2013
innebär det 445 000 kronor per kommun.
Schablonersättning för mottagna före december
2010
Schablonersättningen för personer som kom
innan etableringsuppdraget infördes var
119 600 kronor per person under 16 år,
194 700 per person mellan 16 och 64 och
71 900 per person som har fyllt 65 år. Den
angivna ersättningen var per person men
ersättningen betalades, i likhet med den nya
schablonersättningen, ut i poster under två år.
De sista utbetalningarna av denna ersättning
gjordes under 2012 med undantag för några
retroaktiva utbetalningar som gjorts under
2013. Den nya schablonersättningen är lägre
än den gamla eftersom individerna får
etableringsersättning istället för ekonomiskt
bistånd. Vidare tillhandahålls arbetsförberedande insatser numera av Arbetsförmedlingen.
Detta innebär att utgifterna för schablonersättningen inte är jämförbara över tid.
Ersättning för ekonomiskt bistånd
Kommunen får ersättning för ekonomiskt
bistånd till personer som har nedsatt prestationsförmåga och som därmed inte får någon
etableringsersättning alls eller inte får etableringsersättning för full tid om nedsättningen
beror på sjukdom eller funktionshinder som
personen hade när han eller hon togs emot i
kommunen. Ersättning betalas även för ekonomiskt bistånd till personer som inte kan
försörja sig efter att etableringstiden löpt ut
om skälet är en sjukdom eller ett funktionshinder som personen hade när han eller hon
togs emot i kommunen. Ersättning lämnas
även för kostnader för stöd och hjälp i boendet
samt omvårdnad om behovet beror på sjukdom eller funktionshinder som personen hade
när han eller hon togs emot i kommunen.
Ersättning lämnas även för ekonomiskt
bistånd till personer i gymnasieskolan som är
mellan 18 och 21 år och saknar föräldrar i
landet.
23
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Ersättning för ensamkommande barn
Ensamkommande barn är de som är under 18
år när de kommer och saknar vårdnadshavare i
Sverige. För ensamkommande barn lämnas
samma schablonersättning som för andra nyanlända. Kommunen får därutöver en schablonersättning på 30 000 kronor per mottaget
barn. Kommuner får även ersättning för vård
och boende för ensamkommande barn. Ersättning lämnas som längst till dess att personen
fyllt 21 år.
Ersättning för vissa särskilda kostnader
För kvotflyktingar har kommunen möjlighet
att ansöka om ersättning för övriga kostnader
som inte täcks på annat sätt. Ersättning betalas
i mån av tillgång på medel.
Ersättning för stöd, service och hälso- och sjukvård
Ersättning för kostnader för insatser enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken, bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag och
viss hälso- och sjukvård lämnas för nyanlända
på grund av ett funktionshinder eller en sjukdom som fanns vid mottagandet i kommunen.
Ersättning i dessa fall lämnas enbart om
kostnaden överstiger 60 000 kronor under 12
månader. Ersättning med 2 070 kronor per
person betalas för hälsoundersökning som
görs inom 12 månader från kommunmottagandet.
Extra ersättning för mottagna 2007–2009
För personer som mottogs under 2007–2009
fick kommunerna extra ersättning för att
påskynda etableringen på arbetsmarknaden.
Denna ersättning har nu fasats ut.
Hyreskostnader
I mån av tillgång på medel kan kommuner från
och med den 1 februari 2013 få ersättning för
vissa hyreskostnader som kommunen haft
innan en nyanländ flyttat in. För 2013 har 15
miljoner kronor avsatts för detta.
Sfi-bonus

Målsättningen med prestationsbaserad stimulansersättning inom sfi, s.k. sfi-bonus, är
att förkorta utbildningstiden så att deltagarna snabbare ska kunna etablera sig på arbets24

marknaden. Målgruppen för sfi-bonusen är
vissa nyanlända invandrare som deltar i sfi.
Gäststuderande och arbetskraftsinvandrare
som kan delta i sfi omfattas inte av bonusen.
Sfi-bonus kan ges till den som har deltagit
och uppnått betyget godkänt inom tolv
månader från det att utbildningen startade.
Enligt Statens skolverk, som ersätter
kommunerna för kostnader i samband med
utbetald sfi-bonus, beviljades under 2012
totalt 6 500 ansökningar om sfi-bonus. Motsvarande siffra för 2011 var 3 900. Myndigheten ersatte kommunerna med 61,5 miljoner kronor för utbetalda bonusbelopp och
administrativa kostnader för sfi-bonus under
2012. Antalet personer som beviljades hel
bonus var 3 169. Halv bonus beviljades i 1
262 fall och två tredjedels bonus i 2 095 fall.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har utvärderat försöksverksamheten med sfi-bonus
mellan 2009 och 2010 (IFAU 2012:27).
Utvärderingen genomfördes i 13 slumpvis
utvalda kommuner. Samtidigt tillfördes i ett
antal kontrollkommuner bidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi. Resultaten
pekar på att sfi-bonusen har haft en positiv
effekt på studieresultat i Stockholm, däremot påvisas inga effekter i andra deltagande
kommuner. De skattade effekterna är större
för yngre än för äldre, men likartade för
kvinnor och män. Analysen pekar också på
att effekterna är större för låg- och medelutbildade än bland de högutbildade. IFAU
påpekar att det finns anledning till viss försiktighet vid tolkningen av resultatet då det
finns mönster som man inte kan förklara.
Uppföljning av nyanländas etablering

Regeringen följer genomförandet och resultatet av etableringsuppdraget och resultatet av
myndigheternas och kommunernas insatser
noga. Regeringen har gett en rad uppdrag om
återrapportering till berörda myndigheter.
Arbetsförmedlingen har vid olika tillfällen
redovisat statistik som rör etablering av nyanlända, senast den 2 maj 2013.
Den 15 september 2012 lämnade Arbetsförmedlingen tillsammans med Migrationsverket,
länsstyrelserna och Sveriges kommuner och
landsting en rapport om bosättningsarbetet.
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Den 2 maj 2013 lämnade Arbetsförmedlingen
ytterligare en rapport om bosättningsarbetet.
Arbetsförmedlingen har under året utvecklat
sitt arbete med bosättning både genom att
förbättra interna rutiner och genom samverkan med andra parter på bosättningsområdet som Migrationsverket, länsstyrelserna
och Sveriges kommuner och landsting.
Den 15 juni 2012 lämnade Arbetsförmedlingen tillsammans med Migrationsverket,
Försäkringskassan,
länsstyrelserna
och
Sveriges kommuner och landsting en delrapport om samverkan och samordning inom
etableringsuppdraget. En slutrapport lämnades
den 22 februari 2013. I slutrapporten konstateras bl.a. att samarbetet med landstingen behöver utvecklas. Aktörerna har tillsammans
med lokala parter bl.a. utvecklat ett vägledande
stöd till samverkansparterna i syfte att underlätta upprättandet av lokala överenskommelser
och att tydliggöra ansvar och roller för socialt
stöd.
Analys och slutsatser
Antalet personer som beviljas uppehållstillstånd ökar utan att mottagningskapaciteten i
landets kommuner ökar i motsvarande takt.
Det får till följd att antalet personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboenden i
väntan på kommunplacering ökar. Detta leder
både till kostnader i mottagningssystemet och
till att kvaliteten på etableringsperioden försämras. Kommunernas vilja att ta emot en
person som förbrukat delar av den maximalt
24 månader långa etableringsersättningen kan
också påverkas negativt. Individens incitament
att tacka ja till en anvisning kan också påverkas
negativt av att han eller hon börjat få den
högre etableringsersättningen samtidigt som
boendet i anläggningsboendet i normalfallet
inte innebär någon hyreskostnad för individen.
Ett annat problem är att nyanlända flyktingar och anhöriga som skaffar bostad själva i
mycket stor utsträckning bosätter sig i kommuner som har ett högt flyktingmottagande
samtidigt som vissa kommuner som har ett
lågt mottagande inte aktivt tar emot nyanlända. Sammantaget leder detta till att mottagandet är mycket ojämnt fördelat i landet.
För att komma till rätta med problemen
behöver regelverket förändras så att delar av

etableringstiden inte förbrukas i anläggningsboenden. Det behövs även förändringar som
gör att Arbetsförmedlingens arbete med att
anvisa plats för bosättning effektiviseras så att
färre tackar nej. Vidare behövs insatser som
ökar kommunernas vilja att ta emot nyanlända
flyktingar. Det behövs även insatser för att
kommuner som har ett högt mottagande av
personer som ordnar sitt boende själva får
förbättrade förutsättningar att erbjuda dem ett
bra mottagande.
3.4.4

Urbant utvecklingsarbete

Regeringen beslutade i januari 2012 att nio
kommuner med sammanlagt 15 stadsdelar
skulle omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Stadsdelarna har en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, förvärvsfrekvensen är lägre än 52 procent, det långvariga försörjningsstödet högre än 4,8 procent och behörigheten till gymnasieskolans
nationella program lägre än 70 procent.
Inriktningen på det urbana utvecklingsarbetet från 2012 är kunskapsinhämtning,
kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Boverket, fyra länsstyrelser, Statistiska centralbyrån (SCB) och Brottsförebyggande rådet
(Brå) har uppdrag som rör urban utveckling.
Boverkets uppdrag handlar om att bygga upp
och sprida kunskap som kan bidra till positiv
utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap. De ska även knyta forskningen närmare arbetet på lokal nivå. Hittills har ett par
forskningsprojekt startats. Länsstyrelserna i
Kronobergs, Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län har i uppdrag att inrikta det
urbana utvecklingsarbetet mot regionala utmaningar och hinder för positiv utveckling i
dessa stadsdelar. Brå ska följa och redovisa
anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet och SCB följer upp
de aktuella 15 stadsdelarna genom ett antal
relevanta indikatorer.
Som ett led i regeringens politik mot utanförskap har Diskrimineringsombudsmannen
fått i uppdrag att förbereda en lokalisering av
myndighetens verksamhet till Tensta/Rinkeby.
Beslutet syftar till att bidra till att bryta negativa utflyttningsspiraler i några av Stockholms
ytterstadsområden där det finns ett utbrett
25
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utanförskap. DO ska till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den
31 oktober 2013 redovisa hur arbetet ska
genomföras och redogöra för vilka verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser som en sådan lokalisering medför.
I slutet av 2013 och 2014 kommer de
kommuner som omfattas av det urbana
utvecklingsarbetet att få del av ett prestationsbaserat stimulansbidrag på 100 miljoner
kronor per år. Bidraget fördelas utifrån utvecklingen i respektive stadsdel på variablerna förvärvsfrekvens, långvarigt försörjningsstöd samt behörighet till gymnasieskolans nationella program. Boverket
hanterar utbetalningen.
Mellan 2010 och 2011 ökade förvärvsfrekvensen något i nästan alla stadsdelar, men
från en nivå som ligger betydligt under
genomsnittet för hela riket. Skillnaderna
mellan män och kvinnor är större i stadsdelarna än i riket som helhet.
Utvecklingen av andelen med långvarigt
försörjningsstöd, mätt som den andel av
befolkningen som uppbär försörjningsstöd
mer än tio månader har i de flesta fall inte
förändrats nämnvärt mellan 2010 och 2011.
Noterbart är dock att nivåerna i de flesta
stadsdelar är flera gånger högre än rikets
genomsnitt och att skillnaderna mellan män
och kvinnor är betydligt större i stadsdelarna
än i riket totalt.
När det gäller behörighet till gymnasieskolans nationella program uppvisas en positiv utveckling mellan 2010 och 2011 i tio av
de 15 stadsdelar som omfattas av det urbana
utvecklingsarbetet.
Delegationen för hållbara städer avslutade
sitt arbete i december 2012. Ekonomiskt stöd
har getts till utveckling av hållbara städer för
att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer.
Stödet utvärderas av Boverket. En mer utförlig
beskrivning finns under utgiftsområde 18
Samhällsplanering bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik.
Analys och slutsatser
Vissa positiva förändringar vad gäller t.ex.
sysselsättningsgrad har skett i de stadsdelar
som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Utmaningarna är dock fortfarande stora i
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dessa områden. Den prestationsbaserade stimulansersättningen som kommer att betalas ut
till dessa stadsdelar under slutet av 2013 och
2014 förväntas bidra positivt till den utvecklingen.
3.4.5

Andra insatser för integration

Validering

Statskontoret har på regeringens uppdrag
kartlagt och bedömt insatser för att validera
utrikes föddas och nyanländas kompetens.
Drygt 1 400 utrikes födda arbetssökande påbörjade och avslutade en upphandlad valideringsinsats under perioden 2011–2012. Inom
den kommunala vuxenutbildningen är uppgifterna om hur många utrikes födda som får
sin kompetens validerad osäkra. Det är avsevärt fler män än kvinnor som får sin kompetens bedömd inom Arbetsförmedlingen, medan det inom den kommunala vuxenutbildningen är fler kvinnor än män som får sin
kompetens prövad. Statskontoret anser att det
saknas underlag för att kunna bedöma vad som
vore en lämplig omfattning av validering inom
Arbetsförmedlingen. Statskontoret pekar
också på att det behövs ett utbud av relevanta
kompletterande utbildningar för att valideringen ska kunna komma till användning.
Rapporten och de förslag som myndigheten
har lämnat är ett viktigt underlag i regeringens
fortsatta arbete med att förbättra valideringen.
Insatser inom validering beskrivs inom
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Stöd till riksorganisationer bildade på etnisk
grund

Ungdomsstyrelsen fördelar stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Syftet med
stödet är att stärka organisationernas egna
initiativ och verksamheter kring kultur,
språk och identitet samt delaktighet i samhället. Stödet fördelas enligt förordningen
(2008:63) om statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund. Under 2012 har 60
föreningar fått del av stödet och under 2013
har hittills 56 föreningar fått del av stödet.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden ingår i EU:s
ramprogram för solidaritet och hantering av
migrationsströmmar (SOLID-programmet).
Europeiska integrationsfonden stöder projekt
som förbättrar systemen för mottagning och
integration av tredjelandsmedborgare i Sverige,
dvs. medborgare från länder utanför EU. Ett
centralt mål är att bidra till att EU:s elva
gemensamma grundprinciper för integration
introduceras, vidareutvecklas och tillämpas.
Programmet har huvudfokus på frågor om
kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund. Integrationsfonden i
Sverige förvaltas av Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet).
Sammantaget beslutar Svenska ESF-rådet om
cirka 140 miljoner kronor under programperioden 2007–2013. För 2012 har Sveriges
medel ökat jämfört med tidigare fördelning.
Det beror på att Sverige har haft en hög
invandring av tredjelandsmedborgare jämfört
med andra medlemsländer. Under nästa
programperiod, 2014–2020, kommer Europeiska integrationsfonden att ersättas av en ny
Asyl-, migrations- och integrationsfond.
Civila samhället

Regeringen undertecknade 2010 en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer inom integrationsområdet. Syftet med denna överenskommelse är att förtydliga relationen mellan staten,
kommunerna och de idéburna organisationerna i arbetet med nyanländas etablering och
integration och att utveckla former och metoder för att de idéburna organisationerna bättre
ska kunna medverka i detta arbete. Till
överenskommelsen inom integrationsområdet
har 40 nationella organisationer anslutit sig,
däribland ett flertal paraplyorganisationer. Det
är både etniska organisationer och organisationer som arbetar med humanitära frågor så som
Röda korset, Caritas och Sociala missionen.
Under 2012 har en partsgemensam styrgrupp genomfört två regionala konferenser i
Malmö och Köping.
Dessa var den femte och sjätte av de
regionala konferenser som hållits sedan starten 2011. Syftet med konferenserna är att

göra överenskommelsen känd och diskutera
hur dess intentioner kan genomföras lokalt
och regionalt. I maj 2012 anordnades en årlig
uppföljningskonferens där samtliga parter
redovisade sina åtgärder inom integrationsområdet. Som en del av uppföljningen av
överenskommelsen inleddes i december 2012
en studie om somaliska flyktingars återförening som ska redovisas 2014.
Analys och slutsatser
Regeringen anser att det är viktigt att stödja
och tillvarata det integrationsarbete som
bedrivs i olika typer av organisationer.
Överenskommelserna med civila samhället är en viktig del i detta. De gemensamma utmaningarna för parterna framöver blir
att fortsätta sprida överenskommelsen som
verktyg och följa upp hur den kan fungera i
praktiken för nyanländas och andra invandrares etablering och integration.
3.4.6

Svenskt medborgarskap

Benägenheten att söka medborgarskap påverkas av känslan av tillhörighet till det nya
hemlandet och av det svenska medborgarskapets betydelse för den enskilde. Under
2012 blev 50 179 personer svenska medborgare. Fördelningen mellan män och kvinnor
var i stort sett jämn. I förhållande till 2011
innebar det en ökning med 13 545 personer
och med 17 722 personer i förhållande till
2010. Under 2012 var personer med irakiskt
ursprung den största gruppen bland de nya
svenska medborgarna, följt av personer med
finskt och thailändskt ursprung.
Av de utrikes födda som var folkbokförda i
landet vid utgången av 2012 var 875 227 personer (59,4 procent) svenska medborgare,
vilket är något högre än 2011. Resultat i
förhållande till de mål som satts upp för
Migrationsverkets hantering av medborgarskapsärenden redovisas under utgiftsområde 8
Migration.
Regeringen tillsatte en utredning under
2012 (dir. 2012:2) om vissa medborgarskapsfrågor. Utredningen lämnade i april 2013
betänkandet Det svenska medborgarskapet
(SOU 2013:29) till regeringen.
27
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Analys och slutsatser
En viktig del av integrationspolitik är att skapa
förutsättningar för att utrikes födda ska känna
delaktighet, samhörighet och tillhörighet med
det nya landet. För att uppnå detta behövs
förändringar som ökar attraktiviteten för det
svenska medborgarskapet.

3.5

Politikens inriktning

En av dagens största samhällsutmaningar är att
bekämpa det utanförskap som många utrikes
födda fastnat i. En av regeringens övergripande prioriteringar är därför att minska
utanförskapet, främst genom satsningar
inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet.
Utgångspunkten är att målen för integrationspolitiken i huvudsak ska uppnås genom
generella insatser. För nyanlända, främst
skyddsbehövande och deras anhöriga, är
dock riktade insatser viktiga under de första
åren i landet. Integrationspolitikens genomförande förutsätter insatser inom många
politikområden och av ett stort antal aktörer, både nationellt, regionalt och lokalt.
Integrationsarbetet behöver också utformas
utifrån olika regionala förutsättningar.
Inriktningen på etableringsuppdraget ligger fast. Etableringsuppdraget behöver dock
utvecklas vidare. Fokus på arbete behöver
fortsätta att förstärkas och insatserna anpassas
bättre till den aktuella målgruppen. Ersättningen till personer som deltar i etableringsinsatser behöver justeras för att ytterligare
minska marginaleffekter vid övergång till
arbete. Likaså måste väntetiderna i anläggningsboenden kortas. Arbetsförmedlingens
uppdrag med att anvisa plats för bosättning
måste därför effektiviseras.
Antalet personer som söker skydd i Sverige
förväntas fortsätta öka under de kommande
åren. Samtidigt är mottagandet av flyktingar
och skyddsbehövande ojämnt fördelat mellan
landets kommuner. Under dessa omständigheter behöver kommuner med stort mottagande stöttas för att kunna erbjuda ett bra
mottagande. Ersättningen till kommuner för
flyktingmottagandet kommer därför att förstärkas och differentieras.
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För att öka det svenska medborgarskapets
betydelse bör en definition av detta befästas i
lag, vidare bör alla kommuner åläggas att ordna
medborgarskapsceremonier som välkomnar
nyblivna medborgare.
Det är viktigt att hela samhället kan bidra
till att välkomna invandrare och undanröja
eventuella hinder för integration. Därför har
regeringen slutit en överenskommelse med det
civila samhället för att de ska kunna ta ett
större ansvar för integrationen. Arbetet som
sker inom ramen för överenskommelsen
fortsätter.
Effektivare etableringsuppdrag
Ökat fokus på arbete
Regeringen ser behov av ett stärkt fokus på
arbete i etableringsuppdraget. I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen sin
avsikt att införa ett krav på att nyanlända som
har en etableringsplan ska acceptera ett erbjudande om lämpligt arbete. Arbetet med att
införa ett sådant krav och kompletterande
åtgärder för att säkerställa aktivt arbetssökande förenliga med etableringsuppdraget
fortsätter.
I syfte att minska marginaleffekterna vid
övergång till arbete för nyanlända inom
etableringsuppdraget ändrades reglerna för
beräkning av etableringsersättning från den 1
oktober 2012. Förändringen innebär att individen kan få etableringsersättning samtidigt som
han eller hon arbetar inom etableringsplanen
under en tid upp till sex månader. För de som
har en inkomst av arbete som inte är en del av
etableringsplanen gäller sedan tidigare att de
kan ha etableringsersättning och arbetsinkomster samtidigt. I samband med förändringen
togs fribeloppet för avräkning av inkomster
från etableringsersättningen bort för denna
grupp. För att minska marginaleffekterna
ytterligare bör även avräkningen på etableringstillägg och bostadsersättning tas bort för
den som har inkomst av arbete. Förändringen
bör träda i kraft i början av 2014.
Effektivare etableringstid
Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande
bland nyanlända utrikes födda kvinnor och
anhöriginvandrare (AKKA-utredningen) överlämnade i oktober 2012 sitt slutbetänkande
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Med rätt att delta (SOU 2012:69) till regeringen. Utredningen lämnar i betänkandet en
analys av nyanlända kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för och behov av
snabbare etablering på arbetsmarknaden samt
förslag till åtgärder. Betänkandet har
remitterats.
Regeringen anser i likhet med utredningen
att det finns behov av fler målgruppsanpassade
insatser för nyanlända. Det är särskilt angeläget för personer med en kort utbildningsbakgrund. För att etableringstiden ska användas så effektivt som möjligt, är det viktigt att
olika insatser kan kombineras med varandra på
ett mer effektivt sätt. Därför bör folkhögskolor få möjlighet att ta fram särskilt utformade
utbildningar för målgruppen. Det kan t.ex.
handla om sammanhållna utbildningar som
omfattar bl.a. svenska samt orienterande och
arbetsförberedande insatser.
Det finns även behov av att underlätta för
föräldrar att kunna kombinera föräldraskap
med deltagande i etableringsinsatser. Förutsättningarna för att föräldrar ska kunna delta i
insatser på deltid och samtidigt vara föräldralediga behöver förbättras. Den möjlighet att
förlänga etableringsplanen som finns för dem
som är föräldralediga på heltid bör även gälla
vid föräldraledighet på deltid. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen med ett förslag
om detta under 2014.
Det är viktigt att personer som gjort avbrott
i etableringsplanen på grund av föräldraledighet kommer tillbaka och fullföljer sin etableringsplan om de fortfarande har behov av
etableringsinsatser. Regeringen avser att följa
hur Arbetsförmedlingen arbetar med att
underlätta återgången till etableringsinsatserna
för personer som varit föräldralediga.
En omfattande frånvaro kan få stor betydelse för den faktiska plantiden vilket i sin tur
har stor betydelse för hur effektiva etableringsinsatserna blir för individen. Statskontoret har
i sin uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (2012:22) påpekat att frånvarostatistiken bör utvecklas.
Regeringen avser att se över möjligheten att
utveckla statistik över nyanländas frånvaro
från aktiviteter och dess orsaker.

Effektivare bosättningsverksamhet
För att förhindra att delar av etableringsplanstiden då individen har rätt till etableringsinsatser och etableringsersättning har förbrukats
när individen blir kommunmottagen, bör
etableringsplanens start flyttas fram för personer boende i anläggningsboende. Etableringsplanen bör starta i anslutning till att personen blir kommunmottagen eller senast en
månad efter mottagandet, i stället för inom två
månader från att uppehållstillstånd beviljats
vilket gäller i dag.
Ändringen innebär att personen får dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. så länge han eller
hon är inskriven i Migrationsverkets mottagande. Personen får därmed rätt till maximalt 24 månader med etableringsersättning
och etableringsinsatser efter kommunplacering. Den lagstadgade rättigheten att få etableringsplanen upprättad inom 12 månader från
det att uppehållstillstånd beviljas bör dock inte
förändras av förslaget. För det fall personer
som bor i anläggningsboende inte anvisas bosättning inom 12 månader bör Arbetsförmedlingen alltså vara skyldig att upprätta planen
trots att personen bor kvar i anläggningsboendet.
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att anvisa
plats för bosättning till personer som omfattas
av etableringsuppdraget och som har behov av
denna hjälp, oavsett om de bor i anläggningsboende eller i eget boende. Personer som bor i
eget boende har möjlighet att få anvisning
under sex månader efter uppehållstillstånd.
Många tackar i dagsläget nej till de anvisningar
de får. Det leder till att väntetiderna för de
som inte kan ordna bostad själva förlängs. För
att effektivisera bosättningsprocessen bör det
förtydligas att de personer som bor i eget
boende har möjlighet att få anvisning av plats
för bosättning endast om de har behov av att
flytta på grund av arbetsmarknadsskäl. Förändringarna som rör bosättningsuppdraget bör
träda i kraft i början av 2014.
För att ytterligare effektivisera bosättningen bör
länsstyrelsernas portal www.informationsverige.se
byggas ut för att fungera som en informationskanal för bostadssökande generellt samt för
information från civila samhällets organisationer till nyanlända.
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Avveckling av sfi-bonus
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) lämnade
till regeringen i december 2012 en utvärdering av resultatet av försöksverksamheten
med prestationsbaserad stimulansersättning
inom sfi, s.k. sfi-bonus (dnr 2012/4279/IU).
Försöksverksamheten syftade till att se om
nyanlända invandrare snabbare lärde sig
svenska och därmed förbättrade sina möjligheter att få ett arbete om en prestationsbaserad stimulansersättning erbjöds de som
snabbt uppnådde målen med sfi-utbildningen. Utvärderingen visar att bonusen endast
har haft begränsad effekt på resultatet för de
som studerar sfi. Mot bakgrund av detta bör
sfi-bonusen avskaffas. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med ett förslag
under första halvåret 2014.
Översyn av hemutrustningslånen
Inom Regeringskansliet pågår en översyn av
regelverket för hemutrustningslånen. Syftet
med översynen är dels att införa förändringar som förbättrar återbetalningsfrekvensen,
dels att generellt förbättra och förenkla
regelverket.
Bättre förutsättningar för
kommunmottagande
Prestationsbaserad ersättning
I budgetpropositionen för 2013 aviserades en
översyn av reglerna för ersättning till kommuner som träffar överenskommelser om
flyktingmottagande i syfte att införa en prestationsbaserad ersättning till kommunerna. Den
prestationsbaserade ersättningen bör utformas
i två delar. Den första delen bör bestå av ersättning till kommuner som tar emot personer
som anvisats från anläggningsboende eller
mottagits som kvotflyktingar i syfte att
minska väntetiderna. Den andra delen bör
bestå av ersättning till kommuner som har ett
högt mottagande generellt i förhållande till sin
befolkning för att möjliggöra ett bra mottagande i dessa kommuner. Denna del kommer i stor utsträckning betalas till kommuner
som har ett stort mottagande av personer som
ordnar sitt boende själva.
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Den första delen av ersättningen bör uppgå
till 15 000 kronor per mottagen person. Den
andra delen bör baseras dels på föregående års
mottagande, dels på mottagande under det
aktuella året. Denna del av ersättningen bör
utformas som en trappstegsmodell i tre delar
där de kommuner som haft ett högre mottagande än medianvärdet för riket under föregående år, motsvarande hälften av landets
kommuner, bör få ersättning.
För att ytterligare förstärka det prestationsbaserade inslaget i ersättningssystemet bör den
grundersättning som kommunen får för att
sluta en överenskommelse halveras från 10
prisbasbelopp till 5 prisbasbelopp vilket för
2014 innebär 222 000 kronor i stället för
444 000 kronor.
Syskon till ensamkommande barn
Efter implementeringen av rådets direktiv
2003/86/EG av den 22 september 2003 om
rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet) prövas rätten till uppehållstillstånd för syskon till ensamkommande barn
som kommer med föräldrar i första hand
utifrån 5 kap. 3 § första stycket 2 a utlänningslagen (2005:716). Denna bestämmelse ger ett
ogift utländskt barn en rätt till uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till föräldern. Föräldern till det ensamkommande barnet får
uppehållstillstånd på grund av anknytning och
omfattas av etableringslagen och kommunersättningsförordningen. Däremot kommer syskonet att anses som anknytning till föräldern
och omfattas därmed inte av kommunersättningarna. För att kommunerna ska kunna
erbjuda ett bra mottagande bör även dessa
syskon omfattas av den statliga ersättningen
för flyktingmottagande. Förändringen bör
träda i kraft i början av 2014.
Nystartszoner

Regeringen avser återkomma till riksdagen
med ett förslag om införande av ett system
med nystartszoner. Förslaget innebär att
företag inom nystartszonerna som uppfyller
vissa villkor, bl.a. vad gäller de anställdas
bosättning, får göra avdrag vid beräkning av
socialavgifterna.
Nystartszoner är ett verktyg för att minska
utanförskapet i de områden där högst andel
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personer saknar sysselsättning, har låg utbildning och får långvarigt försörjningsstöd.
Internationella erfarenheter visar att nystartzoner i kombination med andra åtgärder kan
ha positiva effekter.
Regeringen beslutade den 18 april 2013 om
en lagrådsremiss där det föreslås att ett system
med nystartszoner införs. Innan ett system
med nystartszoner kan träda i kraft måste det
av statsstödsskäl godkännas av Europeiska
kommissionen. Förslaget notifierades den 31
maj 2013, men ärendet är ännu inte avslutat.
Om kommissionen godkänner avdraget
kommer det att vara tidsbegränsat. Inför en
eventuell förnyad notifiering kommer
åtgärden att utvärderas.

svenskt medborgarskap bl.a. att varje kommun
bör anordna en medborgarskapsceremoni för
nya medborgare som förvärvat medborgarskapet efter födelsen. Länsstyrelserna bör
vidare få ett visst ansvar för att verka för att
kommunerna får information om hur ceremonierna kan utformas.
Kommunernas kostnader för det utökade
åtagandet beräknas till 5 miljoner kronor per
år. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner ökas med detta belopp.
Kostnaderna för Länsstyrelsernas informationsuppdrag redovisas i budgetförslaget för
anslaget 1:1 Integrationsåtgärder.

En skola för alla

3.6

Budgetförslag

Skolan ska ge alla elever, oavsett geografiskt
hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, lika tillgång till utbildning. Ytterligare
insatser behövs för att stärka kvaliteten på
utbildningen och tillgången till den, oavsett
elevens bakgrund och vilken skola eleven har
valt. Elever som har invandrat efter sju års
ålder, d.v.s. efter tidpunkten för ordinarie skolstart i Sverige, når som regel sämre skolresultat
än de elever som invandrat i yngre åldrar.
Förutsättningarna för utbildning är på många
sätt annorlunda för nyanlända än för övriga
elever, bl.a. då de flesta av dem inte kan svenska. De nyanlända eleverna utgör dessutom en
heterogen grupp och har skiftande skolbakgrund. Därför presenterar regeringen, under
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, insatser som riktar sig särskilt till
denna målgrupp. Insatserna omfattar bl.a. utökad undervisningstid för nyanlända elever
och stöd till lärare i skolor i områden med utbrett utanförskap. Därtill har vuxenutbildningen de senaste åren fått en allt viktigare
betydelse för nyanländas integration.

3.6.1

1:1 Integrationsåtgärder

Attraktivare svenskt medborgarskap

Betänkandet Det svenska medborgarskapet
(SOU 2013:29) lämnades till regeringen i april
2013. Betänkandet har remitterats. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag
om vissa ändringar i lagen (2001:82) om

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:1 Integrationsåtgärder
Tusental kronor

2012

Utfall

91 851

2013

Anslag

242 905

2014

Förslag

197 130

2015

Beräknat

34 530

2016

Beräknat

34 530

2017

Beräknat

34 530

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

39 055
237 061

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
som stimulerar integrationsprocesserna i
samhället och för uppföljning och utvärdering
av integrationen.
Regeringens överväganden

För att finansiera länsstyrelsernas arbete med
medborgarskapsceremonierna ökas anslaget
med 225 000 kronor 2014 och 125 000 kronor
från och med 2015.
För att finansiera utveckling av portalen
www.informationsverige.se ökas anslaget med
5 miljoner kronor 2014.
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Avvecklingen av sfi-bonusen innebär att
utgifterna minskar med 50 miljoner kronor
2014 och 100 miljoner kronor per år från och
med 2015. I övrigt förklaras förändringen av
anslagsnivån av att de tillfälliga satsningarna på
stimulansbidrag till kommuner med stadsdelar
med utbrett utanförskap samt Boverkets
medel för kunskapsstöd för urban utveckling
upphör 2014.
Regeringen föreslår att 197 130 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Integrationsåtgärder
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 34 530 000 kronor per år.
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Integrationsåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

242 905

242 905

242 905

242 905

Förändring till följd av:
Beslut

-45 775

-208 375

-208 375

-208 375

Förslag/
beräknat anslag

197 130

34 530

34 530

34 530

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.6.2

1:2 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande'

Kompletterande information

Ersättning betalas ut med stöd av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande och med stöd av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar.
Regeringens överväganden

Etableringsuppdragets införande innebär att
schablonersättningen som utbetalats enligt
förordningen (1990:927) om statlig ersättning
för flyktingmottagande fasades ut under 2012.
Från och med 2013 utbetalas schablonersättning enbart enligt förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar. Förändringarna innebär att
anslagsnivån inte är helt jämförbar bakåt i
tiden. Utgifternas utveckling under de senaste
åren beskrivs i avsnitt 3.4.3.
Utgifterna under 2013 beräknas bli 500
miljoner kronor lägre än anslaget som
anvisades i budgetpropositionen för 2013. Det
beror på att antalet kommunmottagna nu
beräknas bli lägre än vad som prognostiserades
i samband med budgetpropositionen för 2013.
Tabell 3.18 Mottagna nyanlända 2012 samt prognos till
och med 2017
År

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Varav ensamkommande barn

18 800

2 200

2013

35 700

2 200

2012

Utfall

3 888 097

2013

Anslag

5 927 039

2014

40 000

2 800

2014

Förslag

7 362 064

2015

38 200

2 600

2015

Beräknat

8 004 659

2016

36 300

2 600

2016

Beräknat

8 309 944

2017

34 900

2 600

2017

Beräknat

1

867 320

Antal

2012
5 426 128

8 453 916

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och landsting för utgifter i samband med mottagandet av nyanlända
invandrare.
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Källa: Migrationsverket

Under kommande år förväntas antalet
kommunmottagna öka bland annat till följd av
fler asylsökande från Syrien. Den förväntade
ökningen av ensamkommande barn får också
stort genomslag på anslaget.
Den prestationsbaserade ersättningen till
kommunerna som regeringen avser att införa
beräknas medföra utgifter på 365 miljoner
kronor 2014, 356 miljoner kronor 2015, 349
miljoner kronor 2016 och 345 miljoner kronor
2017. Detta finansieras med 250 miljoner
kronor som avsattes i budgetpropositionen för
2013. Vidare sker en finansiering genom att
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grundersättningen halveras vilket minskar
utgifterna med 62 miljoner kronor 2014 och
2015 och 64 respektive 65 miljoner kronor
2016 och 2017. Sammantaget innebär den
prestationsbaserade ersättningen att utgifterna
beräknas öka med 53 miljoner kronor 2014, 44
miljoner kronor 2015, 35 miljoner kronor
2016 och 30 miljoner kronor 2017.
Ändringen som innebär att kommunersättningarna omfattar syskon till ensamkommande barn beräknas medföra ökade utgifter
på anslaget med 4 miljoner kronor 2014, 8
miljoner kronor 2015, 9 miljoner kronor 2016
och 9 miljoner kronor 2017.
Ändringarna av bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande
omständigheter för barn m.m. i utlänningslagen innebär att utgifterna beräknas öka med
10 miljoner kronor 2014, 55 miljoner koronor
2015, 102 miljoner kronor 2016 och 144 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår att 7 362 064 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas utgifterna till
8 004 659 000 kronor, 8 309 944 000 kronor
respektive 8 453 916 000 kronor.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

5 927 039

5 927 039

5 927 039

5 927 039

314 759

327 975

364 906

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

7 875

97 211

-138 279

-288 662

Volymer

1 021 699

454 805

2 239 209

2 496 633

Överföring
till/från andra
anslag

1 085 000

962 000

976 000

976 000

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag
1

342 451

-1 022 000
7 362 064

248 845 -1 022 000 -1 022 000
8 004 659

8 309 944

8 453 916

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.6.3

1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:1 Etableringsersättning
till vissa nyanlända invandrare
Tusental kronor

2012

Utfall

855 013

2013

Anslag

1 916 000

2014

Förslag

2 342 424

2015

Beräknat

2 784 130

2016

Beräknat

3 103 180

2017

Beräknat

2 973 678

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

141 987
1 738 337

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.
Regeringens överväganden

Utfallet under 2013 beräknas bli 178 miljoner
kronor lägre än anslaget som anvisades i
budgetpropositionen för 2013. Skälet till detta
är ett lägre inflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen vilket i sin tur beror på att antalet
kommunmottagna blivit lägre än vad som
beräknades i budgetpropositionen för 2013.
Under 2014 beräknas det genomsnittliga
antalet deltagare i etableringsuppdraget bli ca
30 600, 2015 beräknas antalet bli ca 35 600,
2016 beräknas antalet bli 38 900 och 2017
beräknas antalet bli ca 37 300. Detta förklarar
den förväntade utgiftsökningen på anslaget.
Borttagande av inkomstavräkningen på
etableringstillägget och bostadsersättningen
beräknas vidare öka utgifterna med 21
miljoner kronor 2014 och 24 miljoner kronor
per år från och med 2015.
Förändringen som innebär att etableringsplanen startas först efter kommunmottagandet
beräknas medföra att utgifter på anslaget flyttas fram. Den sammantagna anslagseffekten av
förslaget beräknas bli att utgifterna minskar
med 287 miljoner kronor 2014 och 2015 och
ökar med 8 miljoner kronor 2016 samt 10 miljoner kronor 2017. Effekten 2016 och 2017
33
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påverkas av kostnader från 2014 respektive
2015 som skjutits upp till 2016 och 2017.
Förslaget som innebär att etableringsplanen
ska kunna förlängas för vissa föräldrar som
varit frånvarande på deltid beräknas öka utgifterna med 2 miljoner kronor 2014, 3 miljoner kronor 2015, 3 miljoner kronor 2016 och
2 miljoner kronor 2017.
Ändringarna av bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande
omständigheter för barn m.m. i utlänningslagen innebär att utgifterna beräknas öka med
1 miljon kronor 2014, 6 miljoner koronor
2015, 9 miljoner kronor 2016 och 9 miljoner
kronor 2017.
Regeringen föreslår att 2 342 424 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas utgifterna på anslaget till 2 784 130 000 kronor,
3 103 180 000 kronor respektive 2 973 678 000
kronor.
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

3.6.4

1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för
vissa nyanlända invandrare

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Tusental kronor

2012

Utfall

444 254

2013

Anslag

1 783 000

2014

Förslag

1 961 146

2015

Beräknat

2 349 008

2016

Beräknat

2 612 518

2017

Beräknat

2 591 240

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

455 746
1 185 413

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 916 000

1 916 000

1 916 000

1 916 000

Förändring till följd av:
Beslut

-235 146

-262 372

2 196

2 844

Volymer

626 570

997 502

1 042 984

912 834

Överföring
till/från andra
anslag

371 000

469 000

478 000

478 000

Övrigt

-336 000

-336 000

-336 000

-336 000

Förslag/
beräknat
anslag

2 342 424

2 784 130

3 103 180

2 973 678

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet.
2012/13:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
1 800 000 000 kronor 2015 och 400 000 000
kronor 2016.
Skälen för regeringens förslag: Verksamheten med etableringslotsar omfattar fleråriga
åtaganden för etableringslotsarna och medför
utgifter för kommande budgetår. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 1 800 000 000 kronor 2015 och
400 000 000 kronor 2016.
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Regeringens överväganden

Utfallet på detta anslag påverkas framför allt av
antalet som omfattas av etableringsuppdraget,
vilket i sin tur påverkas av antalet kommunmottagna. Utfallet under 2013 beräknas bli
600 miljoner kronor lägre än anslaget som anvisades i budgetpropositionen för 2013. Skälet
till detta är ett lägre inflöde av nyanlända till
Arbetsförmedlingen vilket i sin tur beror på att
antalet kommunmottagna blivit lägre än vad
som beräknades i budgetpropositionen för
2013. De lägre utgifterna beror också på att
andelen personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program och insatser beräknas
bli lägre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2013. Under kommande år
förväntas antalet personer som omfattas av
etableringsuppdraget att öka, även andelen
personer som deltar i program förväntas öka.
Förändringen som innebär att etableringsplanen startas först efter kommunmottagandet
beräknas medföra att utgifter på anslaget
flyttas fram. Den sammantagna anslagseffekten av förslaget beräknas bli att utgifterna
minskar med 209 miljoner kronor 2014,
minskar med 222 miljoner kronor 2015,
minskar med 9 miljoner kronor 2016 och ökar
med 11 miljoner 2017. Effekten 2016 och 2017
påverkas av kostnader från 2014 respektive
2015 som skjutits upp till 2016 och 2017.
Ändringen av etableringslagen som innebär
att etableringsplanen kan förlängas i vissa fall
för föräldrar som varit frånvarande på deltid
beräknas öka utgifterna med 2 miljoner kronor
per år från och med 2014.
Ändringarna av bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande

omständigheter för barn m.m. i utlänningslagen innebär att utgifterna beräknas öka med
1 miljon kronor 2014, 5 miljoner kronor 2015,
8 miljoner kronor 2016 och 7 miljoner kronor
2017.
Högst 40 miljoner kronor 2014, 60 miljoner
kronor 2015 och 80 miljoner kronor 2016 och
2017 av anslaget bör kunna användas till
särskilt anpassade utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget.
Regeringen föreslår att 1 961 146 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas utgifterna på anslaget till
2 349 008 000 kronor, 2 612 518 000 kronor
respektive 2 591 240 000 kronor.
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 783 000

1 783 000

1 783 000

1 783 000

Förändring till följd av:
Beslut

-146 286

-183 296

2 686

22 392

Volymer

221 432

593 304

695 832

654 848

Överföring
till/från andra
anslag

163 000

216 000

191 000

191 000

Övrigt

-60 000

-60 000

-60 000

-60 000

1 961 146

2 349 008

2 612 518

2 591 240

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

219 595

365 812

1 218 812

Nya åtaganden

345 133

1 498 000

2 101 188

-198 917

-645 000

-1 120 000

Utestående åtaganden

365 812

1 218 812

2 200 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

750 000

1 400 000

2 200 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-1 800 000

-400 000
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3.6.5

1:5 Hemutrustningslån

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Hemutrustningslån

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:5 Hemutrustningslån

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

216 582

216 582

216 582

216 582

-6 000

-7 000

-6 000

-6 000

-71 000

-64 000

-60 000

-60 000

5 809

-6 639

-18 461

-23 470

145 391

138 943

132 121

127 112

Tusental kronor

2012

Utfall

1 105 686

2013

Anslag

216 582

2014

Förslag

145 391

2015

Beräknat

138 943

2016

Beräknat

132 121

2017

Beräknat

127 112

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2013

102 833

1

Förändring till följd av:

126 553

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
1

Ändamål

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Anslaget får användas för lån för inköp av hemutrustning för nyanlända invandrare.

3.6.6

Kompletterande information

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:6 Från EU-budgeten
finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare

Hemutrustningslånen beviljas med stöd av förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av
tredjelandsmedborgare

Tusental kronor

2012

Utfall

22 530

2013

Anslag

26 200

Regeringens överväganden

2014

Förslag

31 500

2015

Beräknat

22 300

Omfattningen av låneverksamheten bestäms
främst av antalet kommunmottagna nyanlända
och i vilken utsträckning de väljer att ta lån.
Utfallet under 2013 beräknas bli cirka 90 miljoner kronor lägre än anslaget som anvisades i
budgetpropositionen för 2013. Det beror på att
antalet kommunmottagna nu beräknas bli lägre
än vad som prognostiserades i samband med
budgetpropositionen för 2013. De lägre utgifterna beror även på att andelen som tagit lån
minskat.
Regeringen föreslår att 145 391 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Hemutrustningslån för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
utgifterna på anslaget till 138 943 000 kronor,
132 121 000 kronor respektive 127 112 000
kronor.

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0
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1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 570
22 642

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till
projekt som beviljas medel inom ramen för
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för
solidaritet och hantering av migrationsströmmar
(Integrationsfonden).
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:4 Från EU-budgeten
finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
44 000 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten
inom EU:s integrationsfond omfattar fleråriga
projekt som medför utgifter kommande budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 44 000 000 kronor
2015.

respektive år. Inbetalningar från Europeiska
kommissionen motsvarar EU:s finansiering av
projekten och redovisas under inkomsttitel 6911
Övriga bidrag från EU.
Utfallet under 2013 beräknas bli cirka 4
miljoner kronor lägre än anslaget som anvisades i
budgetpropositionen för 2013. Det beror främst
på att utbetalningstakten justerats ner vilket
innebär att planerade utbetalningar under 2013
förskjutits framåt. Programperioden pågår till
och med 2013, efter 2015 kommer projektutbetalningarna vara avslutade.
Regeringen föreslår att 31 500 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Från EU-budgeten
finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare för 2014. För 2015 beräknas
utgifterna på anslaget till 22 300 000 kronor.
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration
av tredjelandsmedborgare
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Projekten ska syfta till att förbättra systemen för
mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är ansvarig
myndighet för fonden. Anslagsbehovet motsvarar vad som faktiskt beräknas betalas ut under

Anvisat 2013

1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2014

2015

2016

2017

26 200

26 200

26 200

26 200

5 300

-3 900

-26 200

-26 200

31 500

22 300

0

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 3.29 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

42 269

49 276

67 514

38 376

48 209

12 920

-31 369

-29 971

-36 434

Utestående åtaganden

49 276

67 514

44 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

62 000

72 000

44 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

-44 000
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4 Diskriminering

4.1

Omfattning

4.2

Området omfattar åtgärder för att förebygga
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I
området ingår myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Nämnden
mot diskriminering.
Vidare ingår insatser mot diskriminering,
främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans. Utöver insatser mot diskriminering redovisas generella insatser som rör kön,
etnisk tillhörighet eller funktionshinder även under avsnitten Integration och Jämställdhet inom
detta utgiftsområde samt under avsnittet Funktionshinderspolitik i utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.

Utgiftsutveckling

År 2014 beräknas utgifterna inom området öka
med knappt 15 miljoner kronor jämfört med
anvisade medel i statens budget för 2013. Under
2014–2016 tillförs anslag 2:2 Åtgärder mot
diskriminering och rasism 12 miljoner kronor per
år. Under 2017 tillförs anslaget 8 miljoner
kronor. Vidare avslutas 2014 satsningen som
påbörjades 2012 om kunskapshöjande insatser
för barn och ungdomar, vilket innebär att
utgifterna minskar med 1,5 miljoner kronor
årligen från och med 2015.

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Diskriminering
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

94

95

95

97

99

100

102

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

28

30

30

42

41

41

37

122

125

125

140

139

141

139

Diskriminering

Summa Diskriminering
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Målet för regeringens politik mot diskriminering är (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1,
rskr. 2008/09:115):
- Ett samhälle fritt från diskriminering.
Regeringens politik mot diskriminering är
inriktad på att:
- minska diskrimineringen och främja
lika rättigheter i samhället oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
- det ska finnas god kunskap om förekomst och omfattning av diskriminering i samhället och att det ska finnas
kunskaper om mekanismer bakom
diskriminering,
- arbetsgivare ska ha kunskap om diskrimineringslagstiftningen och ska arbeta
för att förebygga diskriminering, och
- skapa förutsättningar för arbetet mot
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

4.4

Resultatredovisning

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig
rättighet. Förbud mot diskriminering finns inskrivet i ett stort antal konventioner om mänskliga rättigheter. Regeringen har under senare år
stärkt skyddet mot diskriminering.
I detta avsnitt redovisas resultaten inom diskrimineringsområdet utifrån de fyra ovanstående
inriktningar som regeringens arbete mot diskriminering utgår från. I de olika inriktningarna
redovisas även resultatet av Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete samt andra
myndigheters insatser.

40

4.4.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder

För avsnittet saknas indikatorer. Redovisningen
och bedömningen grundas på DO:s och andra
berörda myndigheters årsredovisning, forskningsrapporter, återrapporteringar, uppdrag
samt övriga redovisningar.
4.4.2

Resultat

Minska diskrimineringen och främja lika
rättigheter och möjligheter

En effektiv och heltäckande lagstiftning är en
nödvändig förutsättning för att vi i Sverige ska
kunna uppnå målet om ett samhälle fritt från
diskriminering. Regeringen har genom diskrimineringslagen (2008:567), som omfattar fler
diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden än tidigare lagar mot diskriminering, och
inrättandet av DO skapat förutsättningar för att
diskrimineringen i samhället ska bekämpas mer
effektivt.
Lagstiftningsarbete
Det pågår ett fortsatt arbete för att dels säkerställa samma skydd oavsett diskrimineringsgrund, dels säkerställa att lagstiftningen är så
effektiv och heltäckande som möjligt. Den
1 januari 2013 förstärktes skyddet mot åldersdiskriminering genom ändring i diskrimineringslagen. Lagändringen innebär att skyddet mot
diskriminering på grund av ålder omfattar fler
samhällsområden.
Riksdagen har i ett tillkännagivande (bet.
2011/12:AU11 och rskr. 2011/12:267) hemställt
att regeringen skyndsamt ska återkomma till
riksdagen med ett lagförslag om förbud mot
diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Enligt riksdagens mening måste det säkerställas
att reformen både står i samklang med god hushållning i offentlig sektor och beaktar förutsättningarna för näringslivets utveckling. Frågan
bereds inom Regeringskansliet.
Riksdagen har även gjort ett tillkännagivande
(bet. 2012/13:AU10 och rskr. 2012/13:260) till
regeringen om att ändra reglerna för lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda
löner.
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I november 2012 utsåg regeringen en särskild
utredare för uppdraget att undersöka hur krav på
aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga
för att bli ett effektivare medel i arbetet med att
förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter (dir. 2012:80 och dir.
2013:36). Utredarens arbete ska redovisas senast
den 1 februari 2014.

Tre domar har meddelats under 2012, två i
allmän domstol och en av AD. Domarna från
allmän domstol har överklagats och domen från
AD var en tredskodom som återvunnits. DO har
träffat 27 förlikningar 2012, varav fem på arbetslivsområdet, två på utbildningsområdet och 20
inom övriga samhällsområden. År 2011 träffades
ett femtiotal förlikningar och år 2010 cirka 40.

DO:s tillsyn av diskrimineringslagen (2008:567)
DO:s tillsynsverksamhet är central i arbetet med
att motverka och minska diskrimineringen i
samhället. DO har under året fortsatt att satsa
resurser på att systematiskt kvalitetssäkra handläggningen av anmälningar i syfte att minska
ärendebalanserna och förkorta handläggningstiderna. Detta har resulterat i att den utgående
balansen minskat med 70 procent jämfört med
2011 och med 89 procent jämfört med 2010.
Under 2012 kom det in 1 559 anmälningar,
vilket är en minskning med 20 procent jämfört
med 2011. Minskningen av antalet anmälningar
avser samtliga diskrimineringsgrunder, med
undantag för missgynnande i samband med
föräldraledighet. Av anmälarna var 49 procent
kvinnor och 50 procent män. I övriga anmälningar har uppgift om kön inte framkommit.
Det har endast skett små förändringar vad avser
den procentuella fördelningen mellan könen
sedan 2010.
Det är svårt att säkerställa orsaken till att
anmälningarna minskat. En orsak kan, enligt
DO, vara att myndigheten på sin webbplats och i
sin muntliga och skriftliga rådgivning i allt högre
utsträckning har informerat om myndighetens
uppdrag och om regelverkets tillämpning samt
att kunskapen har ökat om att fackligt anslutna i
första hand ska vända sig till sitt fackförbund.
Av de inkomna anmälningarna var etnisk
tillhörighet, liksom tidigare, generellt sett den
vanligaste diskrimineringsgrunden inom samtliga
samhällsområden. Därefter kommer funktionshinder. Inom samhällsområdet arbetsliv är även
kön en mycket vanlig diskrimineringsgrund.
Totalt väckte DO talan i 17 ärenden 2012,
varav nio i Arbetsdomstolen (AD) och åtta i
allmän domstol. Detta är en markant ökning
jämfört med 2011 då DO väckte talan i åtta
ärenden, men på samma nivå som 2010 då talan
väcktes i 19 ärenden. I slutet av 2012 hade DO
14 pågående processer i domstol, jämfört med 21
i slutet av 2011 och 43 i slutet av 2010.

Andra insatser för att minska diskrimineringen och
främja lika rättigheter och möjligheter
För att främja och utveckla det lokala arbetet
och skapa förutsättningar för kontinuitet i
arbetet mot diskriminering föreslog regeringen
2012 att fr.o.m. 2013 permanenta och höja
stödet till verksamheter som arbetar med att
bekämpa diskriminering. Med stöd av förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, fördelade Ungdomsstyrelsen 10 miljoner
kronor till 16 lokala verksamheter mot diskriminering (s.k. antidiskrimineringsbyråer) under
2012. DO har samverkat med antidiskrimineringsbyråer i olika sammanhang och under
året har åtta individanmälningar kommit in till
myndigheten via dessa.
Ett antal statliga myndigheter har sedan ett
par år tillbaka arbetat med antidiskrimineringsstrategier som tar sikte på att motverka diskriminering, både internt och externt i sin verksamhet. Exempelvis har länsstyrelserna utarbetat en
handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för 2010–2012. Arbetet följs upp i samband med den gemensamma myndighetsdialogen som årligen hålls med samtliga länsstyrelser.
Under 2012 har samtliga länsstyrelser fortsatt arbetet med den gemensamma handlingsplanen för
lika rättigheter och möjligheter som innehåller
en rad åtgärder inom olika områden med fastställda mål och delmål. Samtliga länsstyrelser har
deltagit i samordningsarbetet och det gemensamma arbetet med handlingsplanen, vilket resulterat i att en rad insatser genomförts på olika
nivåer under de tre åren.
Regeringens uppdrag till Statens skolverk, om
att genomföra en förnyad satsning mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan,
förskolan och fritidshemmet, har fortsatt. För
uppdraget disponerar myndigheten 10 miljoner
kronor per år mellan 2011–2014. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2015.
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För att få ytterligare kunskap om hur arbetet
mot mobbning kan förstärkas utifrån barnens
egna perspektiv gav regeringen 2012 Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta barns och
ungas åsikter och erfarenheter av kränkande
behandling och trakasserier. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 april 2014.
Regeringen anser att det är viktigt att den vård
som erbjuds är jämlik och att tillgängligheten ska
vara god för alla oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Regeringen
gav därför i juni 2012 Socialstyrelsen i uppdrag
att, i samverkan med bl.a. DO, ta fram ett utbildningspaket för fortbildning av vårdpersonal om
olika aspekter av värdigt och professionellt bemötande och agerande i vården. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 september 2013.
Internationellt arbete
Regeringen deltar även i olika insatser som
genomförs inom Europeiska unionen (EU) som
syftar till att minska diskrimineringen och främja
lika rättigheter. Sverige deltar bl.a. aktivt i det
pågående förhandlingsarbetet av Europeiska
kommissionens förslag till nytt EU-direktiv om
genomförande av principen om likabehandling
av personer oavsett religion eller övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, som
presenterades 2008. Diskrimineringsgrunderna
kön, ras eller etniskt ursprung har i nu gällande
EU-lagstiftning ett mer långtgående skydd.
Syftet är att säkerställa samma nivå av skydd mot
diskriminering oavsett grund. Regeringen har
verkat för ett direktiv med en bred ansats mot
diskriminering och välkomnar därför kommissionens förslag i stort.
Sverige deltar även i förhandlingarna inom EU
rörande Europeiska kommissionens förslag till
nytt finansieringsprogram med syfte att bidra till
att individers rättigheter främjas och skyddas i
enlighet med fördraget och EU:s stadga för
grundläggande rättigheter. Programmet föreslås
gälla 2014–2020. Förslaget innebär en sammanslagning av de tre nuvarande programmen
Grundläggande rättigheter och medborgarskap,
Daphne III och sektionerna icke-diskriminering
och jämställdhet inom Progress. Rådet för
rättsliga och inrikes frågor (RIF) godkände i juni
2012 förslaget till partiell allmän riktlinje.
Vidare överlämnade Sverige under 2012 en
rapport till FN:s kommitté för avskaffande av
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rasdiskriminering. I rapporten redogörs för vilka
åtgärder Sverige har vidtagit i enlighet med den
internationella konventionen om avskaffande av
alla former av rasdiskriminering. I augusti 2013
förhördes Sverige även av kommittén.
God kunskap om diskriminering ska finnas i
samhället

Att det ska finnas god kunskap om diskrimineringslagen och om förekomsten av diskriminering i samhället är centralt i det förebyggande
arbetet mot diskriminering. Såväl aktuell forskning, som DO:s rapportering ger stöd för att
diskriminering förekommer inom olika samhällsområden. DO har, i syfte att öka kunskapen
om diskriminering i samhället, tagit fram bl.a.
rapporterna Forskningsöversikt om rekrytering i
arbetslivet och Forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetslivet. I rapporterna redovisas bl.a. forskning om förekomsten
av diskriminering vid rekrytering och trakasserier. Enligt DO:s bedömning har myndighetens rapporter och forskningsinventeringar
bidragit med ny kunskap.
DO:s främjande insatser genom kommunikation, utbildning, samverkan och rådgivning är
viktiga för att det ska finnas god kunskap om
diskriminering i samhället. Totalt besvarades 4
638 samtal och 1 925 brev av DO under 2012.
Av samtalen rörde 43 procent kvinnors situation
och 31 procent handlade om mäns situation.
Enligt DO kan skillnaden förklaras med andelen
samtal som rör föräldraledighetslagen, där det
framför allt är kvinnor som har frågor kring
missgynnande i samband med föräldraledighet. I
den skriftliga rådgivningen är könsskillnaden
marginell, 40 procent rörde kvinnors situation
och 39 procent mäns. För övriga saknas uppgifter om kön. En stor del av samtalen, 87 procent, hade juridisk karaktär och handlade främst
om skyddet mot diskriminering. Av dessa kom
en övervägande majoritet (80 procent) från
personer som upplevt att de blivit diskriminerade eller missgynnade. Antalet besvarade samtal
och brev är i stort sett på samma nivå som 2011.
DO har fortsatt att utveckla myndighetens medverkans- och utbildningsinsatser för att uppnå
största möjliga effekt. Det har b.la. inneburit att
myndigheten fokuserat på att själva arrangera
utbildningar i större utsträckning och ett långsiktigt arbete med riktlinjer för en prioritering av
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medverkansförfrågningar. DO har under 2012
arrangerat 16 utbildningar, jämfört med 12 under
2011, med fokus på diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Totalt har utbildningarna nått 547 personer, varav 79 procent
kvinnor och 21 procent män. Vidare har DO
genomfört en rad samverkansinsatser tillsammans med andra myndigheter, skapat en tydligare struktur för arbetet med det civila samhället och inlett ett långsiktigt samarbete med
Mänskliga Rättighetsdagarna. DO har under året
också fortsatt att utveckla det särskilda samarbetet med de lokala verksamheterna mot
diskriminering.
Förebygga diskriminering i arbetslivet

Enligt diskrimineringslagen ska DO utöva tillsyn över att arbetsgivare och utbildningsanordnare följer bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Detta är en
viktig del i regeringens arbete för att förebygga
och förhindra diskriminering.
Under 2012 granskade DO i större utsträckning än tidigare år arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Syftet var att få
huvudmännen att ta ett ökat ansvar för att säkerställa principen om icke-diskriminering till lika
rättigheter och möjligheter. Under 2012 inleddes
två större temagranskningar. Dessa granskningar
knyter an till två av myndighetens prioriterade
områden under 2012, förebygga trakasserier i
skolan och arbetsgivares arbete med lönekartläggningar. Tillsynsbrev skickades till samtliga
arbetsgivare med tio eller fler anställda och
landets alla förskolor, skolor och högskolor.
Totalt upprättades 84 granskningsärenden under
2012, 44 inom arbetslivet och 40 inom utbildningsväsendet. Detta är en markant ökning från
2011 och 2010 då 22 respektive 29 granskningsärenden upprättades. 27 granskningsärenden
avslutades under 2012, vilket i stort sett är oförändrat från tidigare år.
Regeringen har under 2013 gett DO i uppdrag
att utöka tillsyns- och främjandeinsatserna
avseende arbetsgivares arbete med lönekartläggning och universitets och högskolors arbete
med aktiva åtgärder. Uppdraget löper under
perioden 2013–2014 och totalt avsätts 9 miljoner
kronor för ändamålet. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 mars 2015.

Skapa förutsättningar för arbetet mot rasism och
liknande former av intolerans

Regeringen vidtar en rad åtgärder för att motverka främlingsfientlighet och liknande former
av intolerans. Dessa uppfattningar står i strid
med principen om alla människors lika värde och
utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati.
Insatser mot rasism och liknande former av
intolerans
Utredningen om ett effektivare arbete mot
främlingsfientlighet och liknande former av
intolerans redovisade i november 2012 sitt
uppdrag genom betänkandet Främlingsfienden
inom oss (SOU 2012:74). Betänkandet har
remitterats och bereds nu inom Regeringskansliet.
Inom ramen för den treåriga satsningen
(2012–2014) på kunskapshöjande insatser för
barn och ungdomar om främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans har en rad olika
insatser initierats genom stöd till ett antal ideella
organisationer. Stöden har utbetalats till projekt
som bedömts vara särskilt verkningsfulla för att
motverka främlingsfientlighet och liknande
former av intolerans.
Under 2012 erhöll Svenska Kommittén mot
antisemitism (SKMA) 500 000 kronor för en utbildningssatsning om antisemitism och islamofobi riktad till framför allt högstadielärare i
Malmö. Teskedsorden erhöll 1 miljon kronor för
att sprida den s.k. Kungälvsmodellen till fler
kommuner. Kungälvsmodellen har utarbetats i
Kungälvs kommun och är en särskild metod som
används i undervisning i skolan för att motverka
främlingsfientlighet och liknande former av
intolerans. Under 2013 erhöll Raoul Wallenberg
Academy for Young Leaders 200 000 kronor för
ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att
synliggöra kunskapshöjande insatser för barn
och ungdomar om främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans. Vidare uppdrog
regeringen, i juni 2013, åt Statens medieråd att
genomföra Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige. I uppdraget ingår
att samordna nationella aktiviteter i Sverige
inom ramen för kampanjen. Aktiviteterna ska
genomföras i syfte att höja kunskapen om
främlingsfientlighet, sexism och liknande
former av intolerans på internet. För uppdraget disponerar Statens medieråd totalt 1
43
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miljon kronor. Under 2013 tilldelades även
SKMA 524 000 kronor för att genomföra
fördjupad fortbildning om rasism, antisemitism och islamofobi för lärare i Malmö samt
för att anordna ett antal resor för högstadieelever i Malmö till Förintelsens minnesplatser.
Stiftelsen Framtidsgenerationen, har också
beviljats ett bidrag på 100 000 kronor för att
möjliggöra en webbversion av teaterpjäsen
Third Generation för att lärare i hela Sverige
ska kunna använda filmen i undervisning som
syftar till att bekämpa främlingsfientlighet och
intolerans.
Därutöver erhöll stiftelsen Exit Fryshuset 1,8
miljoner kronor under 2012 för den verksamhet
som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor
att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Verksamheten innebär bl.a. rådgivning och stödsamtal med klienter, handledning till anhöriga
samt konsultation och utbildning för yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa personer.
Under 2012 fördelade Ungdomsstyrelsen
drygt 8,3 miljoner kronor enligt förordningen
(2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot
rasism och liknande former av intolerans. Av 61
ansökningar beviljades 12 statsbidrag till riksoch lokalorganisationer spridda över landet.
Stödet fördelades mellan följande av förordningens insatsområden: rasism, islamofobi, antiziganism, antisemitism och homofobi. Enligt
Ungdomsstyrelsen har bidragen mobiliserat
olika organisationer för att öka medvetenheten
och kunskapen om rasism och liknande former
av intolerans i samhället samt för att finna
former för att motverka sådana yttringar.
I syfte att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten i samhället
beslutade regeringen 2012 att fördela 4 miljoner
kronor till Judiska centralrådet för den judiska
minoritetens interna säkerhetsarbete. Insatsen
har inneburit att judiska församlingar och andra
föreningar och organisationer som bedriver
verksamhet för den judiska minoriteten har kunnat investera olika former av säkerhetsutrustning.
För att lyfta och synliggöra frågan om hur
antiziganismen i Europa kan bekämpas arrangerade Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete
med Europarådet i april 2013 ett internationellt
rundabordsmöte med fokus på antiziganismen i
Europa. Ett femtiotal olika aktörer deltog på
mötet. Vidare är Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) sedan i november 2012 part44

ner i ett tvåårigt EU projekt, Good Relations,
som pågår t.o.m. oktober 2014. Projektet syftar
bl.a. till att ta fram riktlinjer för lokalt arbete mot
främlingsfientlighet och liknande former av
intolerans. Inriktningen i Sverige är krisberedskap mot främlingsfientlighet inom ramen för
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Tre
pilotkommuner ingår i projektet.
Insatser för att stärka homo- och bisexuellas samt
transpersoners rättigheter
Homosexuella, bisexuella och transpersoner
(hbt-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska
samhället. Detta bekräftas bl.a. i den hittills mest
omfattande undersökningen om hbt-personers
erfarenheter av diskriminering och hatbrott i
EU:s medlemsstater, som EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenterade 2013.
Detta är oacceptabelt och arbetet för lika
rättigheter och möjligheter för hbt-personer är
en viktig fråga för regeringen.
Under 2012 har hbt-personers lika rättigheter
och möjligheter uppmärksammats i uppdrag till
olika myndigheter, t.ex. Statens folkhälsoinstitut
och Socialstyrelsen och för att öka kunskapen
om utsattheten och stödja brottsoffer. Regeringskansliet har även beviljat Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
rättigheter (RFSL) 100 000 kronor för att anordna en konferens om diskriminering av transpersoner. 130 personer deltog på konferensen.
RFSL bedömer att konferensen var betydelsefull
för att öka kunskapen om transpersoner och
diskriminering på arbetsmarknaden. Därutöver
har Ungdomsstyrelsen under 2012 fördelat
drygt 6,3 miljoner kronor enligt förordningen
(2008:349) om statsbidrag till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck. Sex organisationer beviljades stöd enligt
förordningen. Bidraget medverkar till verksamhet som gör det möjligt för fler hbt-personer
runt om i landet att samlas och få ett starkare inflytande i frågor som berör dem. Regeringen har
också rapporterat till Europarådet om genomförandet av Europarådets rekommendation om
åtgärder för att motverka diskriminering som
har samband med sexuell läggning eller könsidentitet.
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4.4.3

Analys och slutsatser

En viktig faktor i utformningen av diskrimineringslagen, som trädde i kraft den 1 januari
2009, var att stärka skyddet mot diskriminering.
Det finns dock tecken på att den nya lagstiftningen mot diskriminering i vissa delar inte har
fått fullt genomslag. Arbetet med att se till att
lagstiftningen är så effektiv och heltäckande som
möjligt fortsätter därför.
Arbetet med att motverka och förebygga
diskriminering sker, och måste fortsatt ske,
genom en rad olika insatser på alla nivåer och
inom olika delar av samhället. Att flera myndigheter har i uppdrag att identifiera och åtgärda
brister i det fortsatta arbetet mot diskriminering
utgör en viktig del i regeringens mål om ett
samhälle fritt från diskriminering. Länsstyrelsernas treåriga uppdrag om icke-diskriminering
och mänskliga rättigheter har visat sig vara framgångsrikt. Uppdraget har resulterat i att frågorna
för ett flertal länsstyrelser successivt utvecklats
och integrerats i organisationen.
DO:s roll är central och myndigheten har
under året fortsatt utveckla verksamheten, bl.a.
genom att myndigheten i större utsträckning än
tidigare granskat arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Vidare kan regeringen konstatera att kunskapen om förekomsten av diskriminering och former av diskriminering har ökat genom de forskningsrapporter som
tagits fram bl.a. av DO. Samtidigt är det viktigt
att det finns komplement t.ex. i form av lokala
aktörer. Det finns ett flertal organisationer inom
det civila samhället som arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra former av
intolerans.
Arbetet mot främlingsfientlighet, homofobi
och andra former av intolerans har intensifierats,
liksom arbetet för att stärka homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter. Regeringen
har vidtagit flera åtgärder inom dessa områden,
men mer arbete behövs. Insatserna mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans behöver fortsätta och utvidgas och för att
säkerställa lika rättigheter och möjligheter för
hbt-personer behöver regeringen ta ett samlat
grepp om frågorna. Det är också angeläget att
Sverige på internationell nivå fortsatt driver på
utvecklingen i frågor som rör diskriminering,
rasism, homofobi och liknande frågor om
intolerans.

4.5

Politikens inriktning

Insatser mot diskriminering
Regeringen har under senare år stärkt skyddet
mot diskriminering. Fortsatt arbete krävs dock
för att säkerställa samma skydd oavsett diskrimineringsgrund, för att skapa en lagstiftning som
är så effektiv och heltäckande som möjligt samt
för att lagstiftningen fullt ut ska få genomslag.
Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande
om att ändra reglerna om hur lönekartläggningar
och handlingsplaner för jämställda löner fortsatt
ska hanteras avser regeringen att återkomma
med tilläggsdirektiv till regeringens särskilde utredare med uppdrag att se över hur aktiva åtgärder kan förebygga diskriminering.
Därutöver har riksdagen i ett tillkännagivande
hemställt att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
som en form av diskriminering. Regeringen avser
återkomma till riksdagen med ett lagförslag om
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering.
Ett sådant lagförslag måste stå i samklang med
god hushållning i offentlig sektor och beakta
förutsättningarna för näringslivets utveckling.
Det finns också indikationer på att lagstiftningen i vissa delar inte gett de effekter på det
sätt som var avsett. Det gäller t.ex. tillämpningen
av diskrimineringslagens bestämmelser om den
s.k. bevisbörderegeln. En översyn kan därför
behövas. I detta sammanhang är det också
viktigt att se till DO:s roll och mandat, men även
till arbetet mot diskriminering på regional och
lokal nivå.
DO:s verksamhet är central i arbetet för ett
samhälle som är fritt från diskriminering. Om
diskrimineringslagstiftningen ska få genomslag i
samhället i stort behövs dock lokala aktörer, t.ex.
antidiskrimineringsbyråer, som kompletterar
DO:s roll. Dessa aktörer spelar en betydande
roll i lokalsamhället när det gäller att uppmärksamma och synliggöra olika former av diskriminering och sprida kunskap om bl.a. gällande lagstiftning och DO:s verksamhet. I det fortsatta
arbetet är det därför viktigt att dels säkerställa att
DO:s verksamhet bedrivs rättssäkert och
effektivt, dels säkerställa effektiviteten och
kvaliteten i det regionala och lokala arbetet mot
diskriminering.
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Många organisationer inom det civila samhället som arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra former av intolerans
bedriver sina verksamheter med hjälp av statligt
stöd enligt olika förordningar Regeringen avser
därför dels att initiera en generell översyn av
villkoren för de statliga stöden, dels att följa upp
och utvärdera stödens effektivitet. Regeringen
avser därmed att förstärka den fortlöpande
kvalitetskontrollen av de verksamheter inom
området som får statligt stöd.
Inom ramen för EU-arbetet fortsätter Sverige
att verka för antagandet av ett EU-direktiv som
säkerställer samma nivå av skydd mot diskriminering av de diskrimineringsgrunder som omfattas av direktivet, dvs. religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell
läggning.
Under 2014 ska Sverige därutöver rapportera
om genomförandet av konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)
på nationell nivå.
Insatser mot främlingsfientlighet och liknande
former av intolerans
Olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för
främlingsfientlighet och intolerans i Sverige.
Främlingsfientliga och andra uppfattningar och
värderingar som står i strid med principen om
alla människors lika värde, utgör ytterst en
utmaning mot hela den värdegrund som bär upp
en demokrati. Erfarenheten visar att arbetet för
tolerans, humanitet och öppenhet ständigt måste
fortgå. Regeringen kommer därför fortsätta och
förstärka arbetet mot främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans.
Regeringen kommer med utgångspunkt i
betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU
2012:74) att överväga om arbetet mot främlingsfientlighet behöver ges en mer strukturerad form
och hur detta i sådana fall kan ske samt vilka
ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att
motverka främlingsfientlighet och liknande
former av intolerans.
Skolan utgör en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av tolerans och öppenhet.
Undervisning och utbildningsinsatser intar en
särställning när det gäller förebyggande arbete.
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Den treåriga satsningen för kunskapshöjande
insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans
fortsätter under 2014, men fler riktade åtgärder
mot skolan kan behövas.
Vidare visar flera studier att främlingsfientliga
budskap alltmer sprids via internet. Av betänkandet Främlingsfienden inom oss framgår bl.a.
att främlingsfientliga och rasistiska konspirationsteorier får genomslag på ett helt annat sätt
än tidigare. Regeringen påbörjade därför 2013 ett
arbete för att höja kunskapen om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans på
internet med särskilt fokus på barn och ungdomar. Detta arbete behöver fortsätta men också
utvidgas till andra målgrupper.
Insatser för att stärka homo- och bisexuella samt
transpersoners rättigheter
Homosexuella, bisexuella och transpersoner
(hbt-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska
samhället, vilket är oacceptabelt. Regeringen
avser därför stärka arbetet för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck genom att besluta om
en samlad strategi med långsiktiga insatser. I
strategin kommer ett antal fokusområden identifieras och regeringens ambitioner inom dessa
beskrivas. Därtill avser regeringen att utse strategiska myndigheter för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer. I syfte att höja medvetenheten och kunskapen avseende frågor som
berör hbt-personers levnadssituation föreslås
även uppdrag till myndigheter och förstärkta
insatser inom det civila samhället. Insatser från
organisationer av olika slag inom det civila samhället är betydelsefulla i arbetet mot bl.a. homofobi. Det är därför fortsatt viktigt att säkerställa
att det organisationsstöd som finns hjälper till
att skapa bra förutsättningar så att organisationerna kan fortsätta att främja lika rättigheter
och möjligheter för hbt-personer, bl.a. med att
synliggöra hinder för hbt-personers rättigheter.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

4.6.2

2:2 Åtgärder mot diskriminering
och rasism m.m.

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Åtgärder mot
diskriminering och rasism m.m.

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1
Diskrimineringsombudsmannen

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

94 292

2013

Anslag

94 963

2014

Förslag

97 281

2015

Beräknat

98 540

2

1

2016

Beräknat

100 185

3

2017

Beräknat

102 385

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012
2 951
95 295

Utfall

28 207

2013

Anslag

30 368

2014

Förslag

42 419

2015

Beräknat

40 919

2016

Beräknat

40 919

2017

Beräknat

36 919

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

161
29 637

1

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 97 281 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 97 281 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 97 281 tkr i 2014 års prisnivå.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

2

Ändamål

Anslaget får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter. Anslaget
får även användas för förvaltningsutgifter för
Nämnden mot diskriminering.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 97 281 000 kronor anvisas under anslaget 2:1 Diskrimineringsombudsmannen för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 98 540 000 kronor,
100 185 000 kronor respektive 102 385 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

94 963

94 963

94 963

94 963

2 455

3 716

5 363

7 566

-137

-139

-141

-144

97 281

98 540

100 185

102 385

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Övrigt

3

Förslag/
beräknat anslag
1

Anslaget får användas för utgifter för insatser
mot diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans samt för
att främja lika rättigheter och möjligheter för
hbt-personer. Anslaget får även användas för
utgifter för statsbidrag till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller
personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck samt till verksamheter som förebygger
och motverkar diskriminering och verksamheter
som arbetar för att motverka rasism och liknande former av intolerans. Anslaget får till viss del
användas för administrativa kostnader under
2014.
Regeringens överväganden

Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, 2:1
Diskrimineringsombudsmannen

1

Ändamål

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget ökas med 7 miljoner kronor per år
2014–2016 och därefter med 3 miljoner kronor
årligen för insatser för att stärka lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer. Vidare
ökas anslaget med 5 miljoner kronor per år
2014-2017 för utökade insatser mot främlingsfientlighet.
Mot ovanstående bakgrund föreslår regeringen att 42 419 000 kronor anvisas under anslaget
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 40 919 000 kronor, 40 919 000
kronor respektive 36 919 000 kronor.
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Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

30 368

30 368

30 368

30 368

12 000

10 500

10 500

6 500

51

51

51

51

42 419

40 919

40 919

36 919

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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5 Jämställdhet

5.1

Omfattning

5.2

Här redovisas de åtgärder som finansieras från
utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande. Övriga insatser på jämställdhetsområdet redovisas därför inom berörda utgiftsområden. Insatser som rör diskriminering på
grund av kön redovisas under kapitel 4 Diskriminering inom detta utgiftsområde.

Utgiftsutveckling

Under perioden 2012–2014 har regeringen
bemyndigats av riksdagen att ingå ekonomiska
åtaganden i fråga om särskilda jämställdhetsåtgärder på högst 239 miljoner kronor per år.

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Jämställdhet
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

223

239

236

253

58

58

58

Summa område Jämställdhet

223

239

236

253

58

58

58

Område Jämställdhet

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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5.3

Mål

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv.
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:115).
Regeringen arbetar utifrån följande delmål för
jämställdhetspolitiken.
-

-

-

-

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt
och möjlighet att vara aktiva medborgare
och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som
ger ekonomisk självständighet livet ut.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

5.4

Resultatredovisning

5.4.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

I syfte att förbättra uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen har Statistiska centralbyrån på regeringens uppdrag utvecklat
jämställdhetsstatistiken och indikatorer kopplade till de fyra jämställdhetspolitiska delmålen
(IJ2010/2217/JÄM). Ett uppföljningssystem för
jämställdhetspolitiken med utgångspunkt i
indikatorerna har utarbetats inom Regeringskansliet. Resultatet av arbetet har redovisats i
departementsskrivelsen Ett uppföljningssystem för
jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). Regeringen
avser att använda ett uppföljningssystem från
och med 2014.
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5.4.2

Resultat

För att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande
krävs goda förutsättningar för planering och tillräckligt med tid för myndigheter att genomföra
insatser i sina respektive verksamheter. Det visar
erfarenheterna från regeringens jämställdhetssatsning 2007–2010. Flera insatser som initierats
under 2013 innebär därför ekonomiska åtaganden även under 2014.
I september 2012 överlämnade regeringen
skrivelsen Slutredovisning av regeringens
särskilda
jämställdhetssatsning
2007–2010
(skr. 2011/12:174) till riksdagen. I skrivelsen
redovisas resultat och effekter av den särskilda
jämställdhetssatsning som genomfördes 2007–
2010. Regeringens bedömning är att satsningen
har bidragit till att utveckla och förbättra förutsättningarna för ökad jämställdhet inom samtliga
jämställdhetspolitiska målområden. Vidare har
en grund lagts för att bättre kunna mäta och följa
upp jämställdhetens utveckling i samhället, vilket
ger ökade möjligheter till ett kunskapsbaserat
arbetssätt i myndigheter, kommuner och organisationer.
Nedan redovisas översiktligt vilka jämställdhetsinsatser som genomfördes under 2012. En
mer detaljerad redovisning av resultaten görs inom respektive politikområde. I bilaga 1 till denna
volym ges en särskild redovisning av könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser vid
utgången av 2012.
I förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor, bilaga 3 (volym 1), redovisas utvecklingen av fördelningen av den
ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och
män.
Jämn fördelning av makt och inflytande

Jämställd styrelserepresentation
Regeringen strävar efter balans mellan kvinnor
och män i de statligt ägda företagens styrelser. I
maj 2013 var andelen kvinnor 49 procent och andelen män 51 procent, vilket är samma fördelning som under 2011. Om de företag inkluderas
där staten äger delar av företaget, är andelen
kvinnor 45 procent, en minskning med en procentenhet i jämförelse med 2011, och andelen
män 55 procent. I de helstatliga företagen är
andelen styrelseordförande som är kvinnor 41
procent och om de delägda företagen inkluderas
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är andelen 37 procent. En minskning av andelen
kvinnor som är styrelseordförande har skett
såväl i de helstatliga företagen som i de delägda
företagen med två procentenheter i jämförelse
med 2011. I december 2012 var 29 procent av de
verkställande direktörerna kvinnor.
Andelen kvinnor i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd har minskat något när
det gäller både ledamöter och ordföranden. År
2012 var andelen kvinnor 48 procent, vilket är en
minskning med en procentenhet i jämförelse
med 2011. Andelen män var 52 procent. Andelen
kvinnor som är styrelseordförande är 41 procent,
en minskning med två procentenheter i jämförelse med 2011. Andelen män som är styrelseordförande var 59 procent. Sett över en längre
period har dock förändringarna av andelen
kvinnor och män varit större. Se nedanstående
tabell.
Tabell 5.2 Andelen kvinnor och män i statligt helägda
företag
Procent

2013

2008

Kvinnor

50

49

Män

50

51

Kvinnor

41

33

Män

59

67

Kvinnor

29

13

Män

71

87

Ledamöter

Ordförande

Verkställande
direktörer

Källa: Egna beräkningar.

Tabell 5.3 Andelen kvinnor och män i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd
Procent

2013

2008

Kvinnor

48

48

Män

52

52

Kvinnor

41

39

Män

59

61

Ledamöter inkl.
ordförande

Ordförande

Källa: Egna beräkningar.

Ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och
män behandlas utförligt i ett särtryck ur budgetpropositionen, bilaga 3. Konjunkturinstitutet
redovisade i maj 2012 ett regeringsuppdrag
(Fi2011/2210) om hur bilagan kan utvecklas i en
mer analytisk riktning. Konjunkturinstitutets
förslag låg till grund för bilagan till 2013 års
budgetproposition och kommer också att tas i
beaktande i bilagan till 2014 års budgetproposition.
Jämställdhet på arbetsmarknaden
Kvinnor och män deltar på arbetsmarknaden i
nästan samma utsträckning men i olika yrken
och inom olika sektorer. Kvinnor arbetar deltid i
högre grad än män – frivilligt eller ofrivilligt –
och har fler och längre frånvaroperioder. Kvinnor utför mer hemarbete än män och är också
överrepresenterade i transfereringssystemen,
framförallt inom sjuk- och föräldraförsäkringen.
Regeringen har tagit flera initiativ för att komma
tillrätta med hinder för mer jämställda
arbetsvillkor.
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
(A2011:05) fortsätter sitt arbete till den 24 oktober 2014, då den ska redovisa sitt arbete. Av en
delredovisning (A2013/815/ARM) framgår bl.a.
att delegationen anordnar och deltar i konferenser och seminarier för att sprida kunskap,
stimulera till debatt och informera om delegationens arbete. Delegationen har även haft
möten med arbetsmarknadens parter, organisationer och forskare.
Vidare har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag
att utveckla och genomföra särskilda insatser för
att förhindra att kvinnor slås ut från arbetslivet
på grund av arbetsmiljörelaterade problem
(A2011/2209/ARM). Uppdraget ska slutrapporteras i mars 2015.
Försäkringskassan har i regleringsbrevet avseende 2013 fått i uppdrag att bl.a. ge föräldrar
goda kunskaper om föräldraförsäkringens regelverk och därmed skapa förutsättningar för
valfrihet, ett jämställt föräldraskap och makt
över livssituationen (S2012/8858/SAM). Försäkringskassan fick i november 2012 i uppdrag att
genomföra en undersökning riktad till föräldrar
om deras överväganden kring föräldraledighet
och föräldrapenning (S2012/7630/FST, delvis).
Uppdraget ska slutrapporteras i december 2013.
Vidare redovisade Försäkringskassan i februari
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2013 ett regeringsuppdrag om att utveckla en
webbaserad tjänst där föräldrar kan planera och
beräkna de ekonomiska effekterna av hur de fördelar sin föräldraledighet (S2012/6305/FST,
delvis). Slutrapporten visar bl.a. att webbtjänsten
Kassakollen vidareutvecklats på olika språk och
även anpassats för den mobila kanalen.
Jämställdhet i skolan och högskolan
Med utgångspunkt i de erfarenheter som Delegationen för jämställdhet i skolan (U2008:08)
redovisade i sitt betänkande Flickor, pojkar,
individer – om betydelsen av jämställdhet för
kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99)
fick Statens skolverk i december 2011 i uppdrag
att genomföra ytterligare insatser för jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S). Uppdraget genomförs under perioden 2012–2014.
I mars 2012 beslutade regeringen om nya
rekryteringsmål för professorer vid universitet
och högskolor (U2012/2067–2100/UH). Lärosätena har getts specifika mål för en minsta andel
nyrekryterade professorer som ska vara kvinnor
under perioden 2012–2015. Beräkningen av
rekryteringsunderlaget bygger på antalet lektorer
och forskarassistenter fördelat efter forskningsämne. Eftersom detta är en åtgärd som ska
stimulera rekryteringen, har inget lärosäte getts
mål för perioden 2012–2015 som är lägre än mål
eller utfall för perioden 2005–2008. Högskoleverket fick i uppdrag av regeringen för 2012 att
lämna förslag på hur rekryteringsmålen kan
utvecklas och bli mer effektiva och ändamålsenliga (U/2011/7258/SAM, delvis). Uppdraget
redovisades i maj 2012. Ett förslag till en ny
modell för rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer (U2012/2998/UH)
har sänts ut på remiss till lärosätena.
I juli 2012 gav regeringen Centrala studiestödsnämnden i uppdrag att genomföra en
studie om skillnader mellan studerande kvinnors
och mäns hälsosituation (U2012/3881/JÄM).
Syftet med uppdraget var att samla in grundläggande information för att på både kort och
lång sikt kunna genomföra analyser av de studerandes studiesociala och studieekonomiska situation och hur denna förändras över tid. Uppdraget redovisades i mars 2013 och rapporten visar
att kvinnor och män anger olika typer av hälsobesvär men även att kvinnor och män upplever
sin hälsosituation olika (U2013/2120/JÄM). Av
rapporten framgår att stress är ett vanligt hälsoproblem för såväl kvinnor som män.
52

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet

Statistiska centralbyrån (SCB) har på regeringens uppdrag genomfört en ny tidsanvändningsundersökning (IJ2008/2170/JÄM). Undersökningen ger viktig kunskap för arbetet med målet
om en jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. I juli 2012 presenterades undersökningens resultat i rapporten Nu för tiden,
SCB, Levnadsförhållanden rapport 123. Den
övergripande trenden sedan 1990-talet är enligt
rapporten att kvinnor lägger allt mindre tid på
hemarbete och mer tid på förvärvsarbete medan
det omvända förhållandet gäller för män. En
genomsnittlig vardag förvärvsarbetar män dock
fortfarande ungefär 90 minuter mer än vad kvinnor gör. Kvinnor arbetar fortfarande mer obetalt
än män, men jämfört med början av 1990-talet
har kvinnor i åldersgruppen 20–64 år minskat
sitt obetalda arbete med i genomsnitt en timme
per dygn. För småbarnsmammor är minskningen
ungefär 90 minuter. Det är främst kvinnors förändrade beteende som har bidragit till utjämningen. Totalt arbetar kvinnor i dag i genomsnitt
4 timmar per dag med obetalt hemarbete. Trots
att männen har ökat sin andel obetalt hemarbete
arbetar de i genomsnitt 45 minuter mindre per
dag än kvinnor.
Regeringen har därefter gett SCB i uppdrag
att initiera utveckling av nya insamlingsmetoder
som kan skapa bättre förutsättningar för
genomförandet av framtida undersökningar
(U2012/5006/JÄM). I uppdraget ingår även att
förvalta insamlad tidsanvändningsdata, att sprida
information och kunskap om tidsanvändningsundersökningen samt att bistå användare av
statistiken.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål har hög prioritet i
regeringens jämställdhetsarbete. Den ambitiösa
satsning som påbörjades under föregående mandatperiod fortsätter. Nuvarande insatser tar
avstamp i de tre handlingsplanerna Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer (skr. 2007/08:39), Hand-
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lingsplan mot prostitution och människohandel
för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167) samt
Handlingsplan för att förebygga och förhindra
att unga blir gifta mot sin vilja (skr.
2009/10:229). Dessutom satsar regeringen särskilt på arbete med att förebygga och motverka
sexuellt våld och andra sexuella övergrepp samt
att ge barn som bevittnar våld ökad uppmärksamhet. För att säkerställa långsiktighet i arbetet
har fleråriga uppdrag lämnats till flera myndigheter. Denna satsning har pågått under perioden
2011–2013 och fortsätter 2014.
Utbildningsinsatser
En stor andel av de insatser som regeringen har
initierat för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
har varit utbildningsinsatser. För att kunna bedöma om dessa har bidragit till att skapa
långsiktiga förutsättningar för ett förbättrat
arbete har Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) vid Uppsala universitet haft i uppdrag
(U2011/5671/JÄM) att följa upp och utvärdera
utbildningsinsatser som har genomförts inom
ramen för regeringens handlingsplan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39). Uppdraget har även
omfattat regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin
vilja (skr. 2009/10:229). NCK konstaterar i sin
slutrapport 2013 (U2013/3209/JÄM) att de
utbildningsuppdrag som genomförts inom ramen för regeringens handlingsplaner är ett viktigt
steg framåt i arbetet med att motverka mäns våld
mot kvinnor samt att utbildningsuppdragen har
bidragit till att öka kompetensen inom myndigheter och hos enskilda medarbetare. NCK
konstaterar dock att en bättre koordinering
mellan departement och myndigheter hade
sannolikt gett ett bättre genomslag samt att få
utbildningar har utvärderats.
Förebyggande arbete
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsstöd inriktat på attityder och värderingar i syfte att bekämpa mäns
våld mot kvinnor, bl.a. genom att förebygga
pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld (U2011/2232/UC). I myndighetens
delrapport Unga och våld (Ungdomsstyrelsen
2013:1) redovisas bl.a. att det finns ett samband
mellan attityder till jämställdhet och våldsutövning, både bland flickor och pojkar, och att
det är vanligare att unga homo- och bisexuella än

heterosexuella unga utsätts för våld. Risken för
att utöva en våldsam eller kränkande handling är
enligt rapporten högre bland dem med mer
traditionella värderingar kring maskulinitet och
femininitet. I studien lyfts även fram att det
våldsförebyggande arbetet har stora utmaningar
och dessutom ofta saknar ett genusperspektiv
som behövs för att kunna adressera de viktiga
frågorna som rör identitet, värderingar, normer
och beteenden. För att utveckla det förebyggande arbetet krävs därför bl.a. kunskap om
våldets mekanismer, vilka faktorer som påverkar
en individs förhållningssätt till våld och i vilka
situationer som våld uppstår.
Skydd och stöd
Socialstyrelsen presenterade 2013 en kartläggning av skyddade boenden för hotade personer i
Sverige. Kartläggningen ingår som en del i
regeringsuppdraget att ta fram en samlad analys
av insatsen skyddat boende för hotade personer
samt vägledande material för berörda målgrupper (S2011/8989/FST). Rapporten är den
första samlade översikten av omfattning och
kvalitet på skyddade boenden i Sverige. Kartläggningen visar att det under 2011 var drygt
4 000 vuxna och 2 700 medföljande barn som
tillbringade minst en natt på ett skyddat boende.
De flesta vuxna var kvinnor, men även 70 män
sökte skydd. I hälften av landets kommuner
finns det minst ett skyddat boende. De flesta
drivs i ideell regi, men även kommunala och
privata boenden förekommer. Av rapporten
framgår att företrädare för samtliga boenden har
uppgett att de erbjuder någon typ av stödinsats
utöver själva boendet, t.ex. praktiskt stöd och
stöd vid myndighetskontakter.
Boverket har under 2013 slutrapporterat
uppdraget Att stärka tryggheten i stads- och
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv
(S2011/6087/PBB). Enligt rapporten har stödet
lett till att flera verksamheter har arbetat med
trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i större
utsträckning än tidigare, trygghets- och jämställdhetsfrågorna lyfts på agendan inom verksamheter som arbetar med samhällsplanering
och bebyggelseutveckling samt verksamheterna
fått ökad kunskap om trygghet och jämställdhet.
Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen i Östergötlands län har del- och
slutrapporterat uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck (U2011/7068/UC).
Länsstyrelsen har bl.a. haft i uppdrag av rege53
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ringen att sammanställa redovisningar från alla
länsstyrelsers arbete med att fördela medel till
stöd för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Av sammanställningen framgår att kännedom och medvetenhet om hedersrelaterat våld
och förtryck har ökat i och med regeringens
uppdrag och att fokus flyttats från allmän kunskap till konkreta åtgärder (Länsstyrelsen i
Östergötlands län 2012:22). Det framgår också
att det finns en utökad samverkan, att målgruppen har fått kunskap om sina rättigheter och vet
var de kan vända sig samt att det finns en ökad
beredskap i att hjälpa utsatta. Samtidigt föder
detta ett behov av ökad och fördjupad kunskap.
Framgångsfaktorer för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har bl.a. varit förankring
på politisk nivå samt lednings- och chefsnivå i
myndigheter och kommuner. Vidare har bildandet av tvärprofessionella kompetens- och resursteam samt riktade spetskompetensutbildningar
och fokus på rättighetsperspektivet varit framgångsrika. Hinder och svårigheter har bl.a. varit
brist på hållbara och långsiktiga strukturer för
primär- och sekundärprevention, fortsatt beroende av enskilda personers kompetens för olika
insatser samt avsaknad av tillit mellan berörda
aktörer och målgruppen. I delrapporten från
uppdraget att utveckla och sprida vägledningen
Våga göra skillnad för stöd och rehabilitering av
unga som placerats i familjehem eller liknande på
grund av att de riskerar att bli gifta mot sin vilja
eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
konstaterar länsstyrelsen att det fortfarande
finns brist på grundläggande kunskaper på lokal
nivå trots tio års arbete med frågan i Sverige
(Länsstyrelsen i Östergötlands län 2012:24).
Länsstyrelsen i Östergötlands län har vidare
slutrapporterat uppdraget Det handlar om kärlek
om barn och ungas rättigheter (Länsstyrelsen i
Östergötlands län 2013:8). Av rapporten framgår att barn och ungas kännedom om såväl
hedersrelaterat våld och förtryck som konventionen om barnets rättigheter och var de själva
kan vända sig om de blir utsatta för våld, hot
eller andra brott har ökat i och med arbetet.
Samordning av lokala insatser
Länsstyrelserna har återrapporterat regeringens
uppdrag (Fi2010/5567 m.fl.) att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att
motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och människohandel för sexu54

ella ändamål. Liksom förra året märks det att
detta är prioriterade områden för länsstyrelserna.
Länsstyrelserna arbetar strategiskt och bedömer
resultatet av utförda insatser.
Prostitution och människohandel
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett flerårigt
uppdrag som bl.a. omfattar nationell samordning
av arbetet som bedrivs av myndigheter mot
prostitution och människohandel för sexuella
ändamål (Fi2010/5567 m.fl.). Uppdraget har
bidragit till att samverkan mellan myndigheter,
frivilligorganisationer och andra aktörer på området har utvecklats och stärkts. Under våren
2013 beslutade regeringen om att utvidga
mandatet för Länsstyrelsen i Stockholms län till
att omfatta samtliga former av människohandel
(Ju2013/1492/PO).
Svenska institutet (SI) har arbetat för att
sprida information om Sveriges arbete med att
motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster
för att förebygga och bekämpa prostitution och
människohandel
för
sexuella
ändamål
(U2011/7064/JÄM). SI har bl.a. anordnat konferenser och s.k. workshops för utländska
nyckelaktörer, vilket har bidragit till ökad
kunskap om och intresse för arbetet i Sverige.
Myndighetens arbete har skapat förutsättningar
för samverkan och informationsutbyte mellan
yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor i
Europa.
För att motverka människohandel stödjer regeringen också Östersjöstaternas råds Aktionsgrupp mot människohandel. Aktionsgruppens
arbete har bidragit till ökat samarbete mot
människohandel i Östersjöregionen.
Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär
att all verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns villkor och behov. De som vanligen ansvarar för
beslutsprocessen ansvarar också för att processen genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Ett omfattande utvecklingsarbete bedrivs inom
Regeringskansliet utifrån en strategi för arbetet
med jämställdhetsintegrering (U2012/1388/JÄM).
Strategin omfattar alla beslutsprocesser, men den
pekar även ut ett antal centrala och särskilt
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prioriterade processer. Strategin syftar till att ge
regeringen bästa möjliga förutsättningar för att
jämställdhet ska genomsyra regeringens politik.
Regeringen gav Statistiska centralbyrån (SCB) i
uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet avseende år 2012
(U2012/7278/JÄM). Resultatet visar bl.a. att 42
procent av tabellerna och diagrammen i budgetpropositionen för 2013 är presenterade,
kommenterade och analyserade efter kön
(U2013/3368/JÄM).
Programmet Hållbar Jämställdhet som bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har fått fortsatt stöd av regeringen för att
stödja utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting
(IJ2010/941/JÄM). Programmets lägesrapport
för 2012 visar att många kommuner och landsting kan se effekter av de åtgärder som har
genomförts. Som ett resultat av att flera kommuner och landsting integrerat jämställdhetsaspekter i styr- och ledningssystem har en mer
jämställd kommunal service uppnåtts, vilket
också lett till positiva effekter för medborgarna.
Det handlar exempelvis om en mer jämställd
fördelning av kommunens resurser, ett likvärdigt
bemötande av kvinnor och män, lika inflytande
och delaktighet för kvinnor och män samt
mindre könsbundna val. Samtidigt framgår av
SKL:s rapport att det största hindret för att
utvecklingsarbetena ska få långsiktiga effekter
för medborgarna är svårigheter att mäta och följa
upp arbetet samt att det tar tid innan nya rutiner
får fäste i verksamheterna.
Statligt stöd till jämställdhetsprojekt

Organisationer och verksamheter som bedriver
projekt som syftar till att främja jämställdhet kan
ansöka om projektbidrag hos Ungdomsstyrelsen. Bidrag kan lämnas enligt förordningen
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt för projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Under 2012
fördelade myndigheten bidrag på 7 miljoner
kronor till 17 projekt. De projekt som beviljades
bidrag var i huvudsak kopplade till delmålen om
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet
och mäns våld mot kvinnor. Exempelvis inom
delmålet makt och inflytande beviljades UN
Women Sverige medel för ett projekt i sam-

arbete med Fredrika Bremerförbundet. Projektet
Vilken kunskap har offentlig förvaltning om
FN:s kvinnokonvention? genomfördes under
2012. Projektet lyfte fram kvinnokonventionens
betydelse på regional och lokal nivå genom en
undersökning, rapportering och spridning av
resultaten. En effekt är att en majoritet av deltagarna på spridningsseminarierna uppgav att de
vill arbeta för att lyfta fram kvinnokonventionens betydelse inom sina respektive verksamheter. Projektet kartlade och upprättade också
kontaktlistor med mer än 1 000 namn på
personer som har ansvar för eller arbetar med
jämställdhet, mänskliga rättigheter och mot hot
och våld i nära relationer.
Internationellt samarbete

Regeringen tar aktivt del i jämställdhetspolitiskt
samarbete inom EU, i Nordiska ministerrådet
samt i FN. I Nordiska ministerrådet prioriterar
Sverige under sitt ordförandeskap bl.a. jämställdhet på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet. En ny studie om ekonomiska effekter
av deltidsarbete på individ och samhällsnivå
presenterades på en konferens under hösten
2012. På utbildningsområdet har en konferens
anordnats om jämställdhet i förskolor och skolor
med utgångspunkt i en studie av situationen i
Norden.
I EU deltar Sverige aktivt i kommissionens
högnivågrupp för jämställdhet och i den rådgivande kommittén. Sverige har också under sex
år ingått i styrelsen och verkställande utskottet
för europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE med
säte i Vilnius. Styrelseförordnandet upphör 2013.
Vid FN:s kvinnokommissions årliga möte i
mars 2013 deltog Sverige med en delegation ledd
av jämställdhetsministern. Kvinnokommissionen
följer sedvanligt upp genomförandet av FN:s
konvention om eliminering av all slags diskriminering av kvinnor och slutdokumentet och
handlingsplattformen från fjärde världskonferensen om kvinnor i Peking 1995. Plattformen
upptar tolv kritiska områden som rör kvinnors
villkor och som FN-systemet och dess medlemsstater bör arbeta aktivt för att påskynda
utvecklingen av. Mötet avslutades med antagande av progressiva slutsatser om förebyggande av
våld mot kvinnor.
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5.4.3

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att den särskilda jämställdhetssatsningen under föregående och innevarande mandatperioder sammantaget har bidragit till
såväl målen för jämställdhetspolitiken som till
utveckling av verksamheter, organisationer,
kunskaper och metoder samt stärkt jämställdhet
som kunskaps- och politikområde. Grunden har
också lagts för att bättre kunna mäta och följa
upp utvecklingen av jämställdhet i samhället.
Arbetet med att göra jämställdhetsstatistiken
mer tillgänglig för användarna och att utforma
ett uppföljningssystem med indikatorer för jämställdhetspolitiken har påbörjats. Jämställdhetssatsningen har också inneburit möjligheter att
pröva nya arbetsmetoder och samverkansformer.
Regeringens bedömning är att kvinnor och män
nu möter en mer jämställd offentlig service än
om satsningen inte hade genomförts. Dessa
erfarenheter ligger till grund för inriktning och
utformning av fortsatta insatser. Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har bl.a. utvärderat de utbildningsinsatser som ett antal myndigheter har genomfört
inom ramen för regeringens insatser för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
I rapporten konstateras att utbildningssatsningarna har bidragit till ökad kompetens och att
dessa sammantaget har haft en positiv effekt på
verksamhetsutvecklingen (U2011/5671/JÄM).
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen
genomfört en kartläggning av omfattning och
kvalitet vid skyddade boenden i Sverige
(S2011/8989/FST). Resultatet av kartläggningen
som gjorts ger värdefull kunskap för det fortsatta arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför en
årlig uppföljning av Regeringskansliets arbete
med jämställdhetsintegrering. Uppföljningen av
budgetpropositionen för 2013 visade att endast
42 procent av tabeller och diagram presenterats,
kommenterats och analyserats efter kön. Regeringen bedömer att resultatet måste förbättras
och intensifierar därför arbetet med jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet.
Regeringen fortsätter att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering på lokal, regional och
central nivå. Regeringens bedömning, utifrån
Sveriges Kommuner och Landstings Rapport för
verksamhetsåret 2012, är att programmet Hållbar
jämställdhet som bedrivs av Sveriges Kommuner
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och Landsting sedan 2008 har bidragit till en mer
jämställd kommunal service. Viktiga framgångsfaktorer för detta har varit långsiktighet, tydligt
politiskt ägarskap, fokus på konkreta resultat i
verksamheterna samt en bra stödstruktur och
erfarenhetsutbyte kommuner och landsting
emellan.
Regeringens bedömning är att myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering varierar i
omfattning och ambitionsnivå. Statistiska centralbyrån konstaterar i sin uppföljning att endast
37 procent av myndigheternas instruktioner och
42 procent av regleringsbreven för 2012 hade
någon form av skrivning om jämställdhet.
Frivilligorganisationernas engagemang och
arbete är en viktig förutsättning för att utveckla
jämställdhetspolitiken och stimulera den politiska debatten.

5.5

Politikens inriktning

Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar
om att riva hinder, vidga möjligheter och förändra de normer och beteenden som begränsar
människors utveckling. Varje flicka och pojke
eller varje kvinna och man ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras av fördomar
och stereotypa föreställningar.
I regeringens skrivelse (skr. 2011/12:174, bet.
2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260) Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010 görs bedömningen att satsningen har bidragit till att skynda på utvecklingen
mot ökad jämställdhet och förbättringar inom
samtliga jämställdhetspolitiska målområden.
Regeringen fortsätter reformarbetet för att påskynda utvecklingen inom områden som är strategiskt viktiga för att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna
liv.
I regeringens skrivelse (skr. 2011/12:3, bet.
2011/12:AU6, rskr. 2011/12:149) redogörs för
jämställdhetspolitikens inriktning för perioden
2011–2014. Arbetet med att bekämpa mäns våld
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer, kommer fortsatt att ha hög prioritet. Jämställdhet i
arbetslivet och näringslivet samt kvinnors och
mäns rätt till utbildning på lika villkor är andra
viktiga områden som kräver fortsatta insatser.
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Mot bakgrund av de erfarenheter som har
gjorts inom ramen för regeringens jämställdhetssatsning är det en central uppgift att skapa
långsiktighet och säkerställa hållbarheten i de
åtgärder som har genomförts. Jämställdhetssatsningen har möjliggjort ett fortsatt ambitiöst
utvecklingsarbete, bl.a. i fråga om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsstatistiken. Genom
att jämställdhetspolitiken tillförts stora resurser
även under denna mandatperiod har således ett
fortsatt ambitiöst utvecklingsarbete kunnat
bedrivas inom prioriterade områden. Regeringen
bedömer emellertid att bidraget till organisationer som arbetar med att motverka mäns våld
mot kvinnor behöver förstärkas och föreslår att
till den redan tidigare beräknade förstärkningen
med 10 miljoner kronor 2014 tillföra ytterligare
13,4 miljoner kronor och beräknar 23,3 miljoner
kronor permanent från 2015. Vidare avser regeringen att under 2014 stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i arton statliga myndigheter. Under 2014 fortsätter också fördelningen
av medel för forskning som bedöms bidra till
utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete.
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera frågor som rör
män och jämställdhet (dir. 2012:97). Det är regeringens bedömning att en fördjupad analys av
frågor som rör män och jämställdhet kan utgöra
ett viktigt kunskapsunderlag i arbetet med att
utveckla jämställdhetspolitiken.
Regeringen beviljade i november 2012
Sveriges Kvinnolobby ett bidrag på totalt 10 miljoner kronor för genomförandet av konferensen
Nordiskt Forum Malmö 2014 – new actions on
women’s rights (U2012/5557/JÄM). Konferensen har flera syften. Ett är att stärka arbetet för
att förverkliga FN:s konvention om avskaffande
av all diskriminering av kvinnor och genomförandet av pekingplattformen. Konferensen
riktar sig till en bred målgrupp som t.ex. kvinnoorganisationer, politiker, myndigheter och andra
berörda organisationer.
Regeringens jämställdhetspolitik ligger väl i
linje med Europeiska kommissionens strategi för
jämställdhet 2010–2015. Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE har, på uppdrag av Europeiska kommissionen, utarbetat Gender Equality
Index. I indexet bedöms kvinnors och mäns
villkor i medlemsländerna utifrån kategorier som
arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. I
indexet innebär siffran 100 att ett land är jäm-

ställt. Sverige har det bästa resultatet med 74,3
följt av Danmark och Finland. Genomsnittet i
EU ligger på 54.
Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken

I budgetpropositionen för 2010 (prop.
2009/10:1, utg.omr. 13) aviserade regeringen att
ta fram indikatorer för att möjliggöra en uppföljning av målen och utvecklingen inom jämställdhetspolitiken. Syftet var att bidra till ökad
kunskap inom politikområdet för att därmed
kunna säkerställa träffsäkra insatser.
Statistiska centralbyrån (SCB) fick under
2010 i uppdrag av regeringen att utveckla jämställdhetsstatistiken och indikatorer kopplade
till de fyra jämställdhetspolitiska delmålen
(IJ2010/2217/JÄM). Uppdraget slutredovisades
i december 2010 (U2011/40/JÄM).
Ett förslag till uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken med utgångspunkt i SCB:s
indikatorer har utarbetats inom Regeringskansliet. Resultatet av arbetet har redovisats i
departementspromemorian Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37).
Departementspromemorian har remissbehandlats. En sammanfattning av remissinstansernas
synpunkter finns tillgänglig i Utbildningsdepartementet (U/3818/JÄM).
Sedan lång tid tillbaka redovisas jämställdhetspolitikens resultat i budgetpropositionen, och
det vidtas åtgärder för att utveckla förutsättningar och höja kvaliteten i resultatredovisningen. Regeringen bedömer att uppföljningen av
indikatorerna bidrar till att utveckla resultatredovisningen och anser att uppföljningar av jämställdhetspolitiken bör göras årligen i budgetpropositionen utifrån ett visst antal indikatorer.
Vidare bör fördjupade uppföljningar av hela
jämställdhetspolitiken och dess mål genomföras
återkommande med ett tidsintervall av 4–6 år.
Regeringen bedömer att de indikatorer som
ska följas upp i budgetpropositionen i huvudsak
bör omfatta dem som föreslås i ovannämnda
departementspromemoria Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken. Med anledning av SCB:s remissvar anser dock regeringen
att den föreslagna indikatorn Sysselsatta som
arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård
av vuxen anhörig/släkting (indikator 3.8 i Ds
2013:37, bil. 3) bör bytas ut mot indikator Orsak
till deltidsarbete för personer i åldern 20-64 år
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(indikator 2.23 i Ds 2013:37, bil. 2). Den sistnämnda indikatorn ger en bredare bild av orsakerna till deltidsarbetet och bör användas för att
bedöma måluppfyllelsen både avseende jämställdhetspolitikens delmål 2 respektive 3. Vidare
anser regeringen att indikatorn Individuell
disponibel inkomst efter hushållstyp och antal
barn (indikator 2.2b i Ds 2013:37, bil 3) bör
omfatta kvinnor och män i åldern 20-64 år.
Dessa indikatorer kommer att börja användas
från och med budgetpropositionen för 2015.
Jämställdhetsintegrering

För att uppnå varaktiga resultat och skapa
förutsättningar för ett brett genomslag av de
jämställdhetspolitiska målen måste arbetet med
jämställdhetsintegrering bedrivas systematiskt
som en del av ordinarie verksamhet och av de
aktörer som normalt deltar i beslutsfattandet.
Alla nivåer i den offentliga sektorn är viktiga i
detta arbete. Ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra verksamheten i Regeringskansliet.
Statliga myndigheters verksamhet och kommuner och landsting ska bidra till att jämställdhetspolitiken genomförs.
Arbetet för att stärka och utveckla jämställdhetsintegrering på alla nivåer i offentlig sektor
fortgår i enlighet med den plattform för jämställdhetsintegrering som regeringen aviserade i
skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning
2011–2014 (skr. 2011/12:3, bet. 2011/12:AU6,
rskr. 2011/12:149). I Regeringskansliets arbete
ska analyser av kvinnors och mäns, flickors och
pojkars, situation och villkor ingå i beslutsunderlagen. Konsekvenser av förslag ska vidare
analyseras med hänsyn till jämställdhet mellan
kvinnor och män. Regeringen beslutade 2012
om en ny strategi för jämställdhetsintegrering i
Regeringskansliet (U2012/1388/JÄM). Strategin, som gäller till och med 2015, ska stödja
arbetet för att insatser som genomförs på andra
politikområden utifrån följande fem riktlinjer.
I propositioner och skrivelser där statistik
som avser individer redovisas ska statistiken
genomgående presenteras, kommenteras och
analyseras efter kön, om det inte finns särskilda
skäl mot detta.
I propositioner ska konsekvenser av förslag
redovisas för kvinnor respektive män. Vidare ska
en analys göras av hur förslagen påverkar
genomförandet av jämställdhetspolitiken. Detta
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gäller även förslag i departementspromemorior i
departementsserien.
Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett tydligt
sätt integreras i myndighetsstyrningen så att
verksamheten bidrar till att jämställdhetspolitiken genomförs.
I kommittédirektiv ska det, om en jämställdhetsinventering inte visar att så är uppenbart
irrelevant, anges hur ett jämställdhetsperspektiv
bör anläggas i utredningen.
Vid handläggning av ett EU-ärende där beslut
ska fattas av EU:s ministerråd ska en jämställdhetsanalys göras, om det inte är uppenbart irrelevant för sakfrågan.
SCB genomför en årlig uppföljning av arbetet
inom Regeringskansliet när det gäller riktlinjerna
1–4.
Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
För att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter har regeringen
genom ett uppdrag till 18 myndigheter startat ett
utvecklingsprogram (U2013/377/JÄM). Syftet
med programmet är att myndigheterna ska
fungera som piloter och utgöra goda exempel på
hur jämställdhetsintegrering av kärnprocesser i
myndigheter kan bidra till måluppfyllelse av de
jämställdhetspolitiska målen. Deltagande myndigheter ska under 2013 ta fram en plan för ett
utvecklingsarbete som ska genomföras på myndigheten under 2014. Göteborgs universitet har
fått i uppdrag att stödja myndigheternas planering och genomförande samt att sprida lärande
exempel till fler myndigheter via webbportalen
Jämställ.nu.
Jämställdhetsintegrering i länen
För att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen genomförs under 2013 och 2014 en
utvecklingssatsning med aktiviteter för samordning, stöd och kompetensutveckling för länsstyrelserna. Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Gotlands län att samordna satsningen
(U2013/2724/JÄM).
En jämn fördelning av makt och inflytande

Regeringens mål när det gäller en jämn fördelning av makt och inflytande innebär att
kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet. Det gäller
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både formella politiska rättigheter och fördelningen av den makt som ligger utanför det som
vanligen räknas till det demokratiska styrelseskicket. Män innehar i större utsträckning än
kvinnor chefspositioner och dominerar också i
börsbolag och ledningsgrupper. Regeringen
anser att det är angeläget att åstadkomma en
jämnare könsfördelning både i styrelser och på
ledande befattningar. Sedan den 1 januari 2010
kräver Svensk kod för bolagsstyrning att en jämn
könsfördelning ska eftersträvas i de börsnoterade bolagens styrelser. Staten har genom att ta
sitt ägaransvar åstadkommit en jämn könsfördelning i de statliga helägda företagen. Det bör också andra ägare kunna åstadkomma. För att öka
andelen kvinnor på ledande positioner arbetar
regeringen aktivt med att föra en konstruktiv
dialog med näringslivet och med att understödja
initiativ som hjälper till att bredda rekryteringsbasen för de bolag som behöver ta ytterligare
steg för att efterleva Svensk kod för bolagsstyrning.
Under 2013 genomför Statistiska centralbyrån
(SCB) på regeringens uppdrag en enkätundersökning bland cirka 1 000 företag
(U2012/7228/JÄM). Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om de bakomliggande
faktorer, attityder och värderingar som kan styra
utvecklingen i företagen. Resultatet av undersökningen kommer att ge värdefullt underlag för
fortsatta överväganden om politiska insatser som
kan stimulera företag att öka andelen kvinnor på
ledande befattningar och i företagens styrelser.
På EU-nivå deltar Sverige i bl.a. förhandlingarna om ett direktiv om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. Förhandlingsarbetet drivs med beaktande av subsidiaritetsoch proportionalitetsprinciperna, och Sverige
uppmuntrar särskilt frivilliga åtaganden från
företagens sida.
Regeringen har också beslutat om fleråriga
jämställdhetsinsatser som syftar till att stärka
kvinnor som tillhör nationella minoriteter samt
att stimulera samarbetet mellan de nationella
minoriteterna i jämställdhets- och diskrimineringsfrågor (A2011/2968/DISK).

Ekonomisk jämställdhet

Jämställdhet på arbetsmarknaden
Att ha arbete och utbildning är grunden för
kvinnors och mäns möjligheter att utvecklas och
försörja sig.
Trots ett mångårigt arbete för att stärka förutsättningarna för jämställdhet råder det fortfarande olika villkor för kvinnor och män för att
komma ut i, stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att förena arbete och familj. Löneskillnader, ojämlika karriärmöjligheter, skillnader i
sjukskrivningar och i användande av föräldrapenningdagar samt underrepresentation av kvinnor i
ledande befattningar är till stor del uttryck för
att kvinnors och mäns verkligheter i arbetslivet
alltjämt skiljer sig åt.
För att komma till rätta med dessa brister
krävs långsiktiga åtgärder. I skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014 (skr.
2011/12:3, bet. 2011/12:AU6, rskr. 2011/12:149)
redogör regeringen för kommande insatser för
att komma till rätta med hinder för jämställda
arbetsvillkor. Fortsatta prioriterade frågor är bl.a.
lika lön för lika eller likvärdigt arbete, ofrivilligt
deltidsarbete framförallt i den offentliga sektorn,
kvinnors karriärmöjligheter och deltagande i beslutsfattande positioner. En faktor som påverkar
de genomsnittliga förvärvsinkomsterna är att
många kvinnor fortfarande tar ett större ansvar
än män för det obetalda arbetet och har därmed
mindre tid över för betalt arbete, vilket leder till
lägre genomsnittliga pensioner för kvinnor.
En annan viktig fråga är att undersöka orsakerna till kvinnors högre sjukfrånvaro. En anledning till sjukfrånvaro är arbetsskador. Regeringen har därför gett Statens beredning för
medicinsk utvärdering ett flerårigt uppdrag att
bistå Försäkringskassan med kunskapsöversikter
i frågor som rör arbetsskador (IJ2010/2268/JÄM).
Jämställdhet i skolan och högskolan
Jämställdhet i skolan är en av de centrala frågorna inom både jämställdhetspolitiken och utbildningspolitiken. Förskolan, skolan och högskolan har en viktig uppgift att bidra till flickors
och pojkars samt kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt utifrån
sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Samhällets behov av att ta tillvara
den bästa kompetensen gynnas av studerandes
möjligheter att göra studieval utifrån sina preferenser och oberoende av stereotypa könsroller.
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Regeringen gav i december 2011 och i juli
2012 Statens skolverk i uppdrag att genomföra
insatser inom skolväsendet i syfte att främja jämställdhet i skolväsendet enligt skollagen
(2010:800) under 2012–2014 (U2011/7067/S
och U2012/3983/S). Flickor och unga kvinnor,
pojkar och unga män, ska i förskola och skola
ges möjlighet att pröva och utveckla sin förmåga
och intressen oberoende av könstillhörighet.
Satsningen ska bl.a. ge förskolechefer, rektorer,
förskollärare, lärare och fritidspedagoger ökad
kunskap om hur undervisningen, sociala relationer och de arbetssätt som används i lärandet
kan påverka flickors och pojkars resultat. Varje
elev ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen för utbildning oavsett kön eller bakgrund. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1
mars 2015.
Regeringen gav i augusti 2013 Statens
skolverk ett tilläggsuppdrag (U2013/5044/S) att
under 2013 och 2014 genomföra en samlad
insats i syfte att öka antalet och andelen män
som arbetar som förskollärare och barnskötare i
förskolan. Uppdraget ska redovisas årligen i
myndighetens årsredovisning och slutredovisas
senast den 1 mars 2015. Regeringen gav samtidigt Statens skolverk ett tilläggsuppdrag
(U2013/5045/S) att komplettera informationskampanjen om lärar- och förskolläraryrkena och
de nya lärar- och förskollärarutbildningarna så
att den till viss del specifikt inriktas på att
attrahera fler män till förskollärarutbildningen.
Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2013.
Statens skolverk är också en av de myndigheter som fått i uppdrag i regleringsbrevet för
2013 att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering som ska genomföras under 2014.
I november 2011 gav regeringen dåvarande
Högskoleverket i uppdrag att göra en förstudie i
syfte att kartlägga tillgängligt underlag samt
vilket underlag som saknas för att följa upp
anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv (U2011/6115/JÄM). I uppdraget
ingick även att kartlägga och analysera vilka
aspekter som i övrigt behöver beaktas för att
följa upp anslagen ur ett jämställdhetsperspektiv.
I december 2012 redovisade Högskoleverket
uppdraget. Av rapporten framgår att det i dag
inte finns något underlag för uppföljning av
anslagen ur ett jämställdhetsperspektiv. I syfte
att få ytterligare underlag i frågan avser rege60

ringen att genomföra en kartläggning vid ett fåtal
lärosäten av fördelningen av anslaget till lärosätena för forskning och forskarutbildning mellan könen. Kartläggningen ska bygga på frivilligt
deltagande.
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer

Att förebygga och motverka våld och andra
former av övergrepp mot kvinnor har hög
prioritet i regeringens jämställdhetsarbete. Mäns
fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor
är ett allvarligt hinder för jämställdhet och
kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Regeringens ambitiösa satsning under
föregående mandatperiod följs upp utifrån sex
fokusområden:
- nationell mobilisering och samordning av
arbetet,
- åtgärder mot sexuellt våld,
- stärkt förebyggande arbete samt skydd av
och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnar våld,
- förebyggande och bekämpande av hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive
äktenskap mot en parts vilja,
- förebyggande insatser riktade till män, och
- insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Nationell mobilisering och samordning
Det är viktigt att resultatet av utvecklingsinsatser
integreras i myndigheters ordinarie verksamhet
och att det finns en god samordning mellan
myndigheter. I april 2012 utsåg regeringen en
nationell samordnare mot våld i nära relationer
med uppdrag att bl.a. stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer
för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet (se utg. omr. 4, avsnitt 2.4.1
och 2.4.2). Regeringen gav i september 2013
Rikspolisstyrelsen i uppdrag att genomföra en
informationskampanj avseende brott i nära
relationer (Ju2013/5789/PO). Uppdraget som är
en förlängning av ett tidigare lämnat regeringsuppdrag (Ju2011/6520/PO) ska slutredovisas
senast den 31 mars 2014.
Under perioden 2011–2014 intensifierar
regeringen arbetet med att förebygga och
bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. Sexuellt våld bidrar till ojämställdhet
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mellan kvinnor och män i samhället i stort, inte
bara i en nära relation. Utöver att skydda och bistå dem som utsätts måste samhället konfrontera
de bakomliggande värderingar och attityder som
bidrar till våldsutövandet. Satsningen innehåller
bl.a. förebyggande arbete, insatser riktade till
våldsutövare och insatser riktade till rättsväsendet.
Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld
Regeringen prioriterar också frågan om skydd
och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnar våld. I april 2012 beslutade regeringen
att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder för arbetet med personer som utövar våld
mot närstående och som inte är föremål för insatser inom kriminalvården (S2012/3248/FST).
Uppdraget syftar till att utveckla det förebyggande arbetet riktat till personer som utövar
våld mot närstående. Uppdraget ska slutredovisas i februari 2014.
I juni 2012 lämnade utredningen Kvinnor
som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
(U2011:02) sitt betänkande Kvinnor och barn i
rättens gränsland (SOU 2012:45). I regleringsbrevet för 2013 har regeringen förtydligat att
Migrationsverket, genom de svenska utlandsmyndigheterna, ska ge sökande av uppehållstillstånd på grund av anknytning tydlig information om reglerna med uppskjuten invandrarprövning och dess konsekvenser.
Delar av betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) och som omfattas
av direktivet (dir. 2011:44) har remitterats.
Stöd till kvinnojourer
I syfte att ytterligare stärka de ideella kvinnojourernas arbete föreslås en ökning av de medel
som beviljas i enlighet med förordningen
(2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Regeringen
föreslår att till den redan tidigare beslutade
förstärkningen med 10 miljoner kronor 2014
tillföra ytterligare 13,4 miljoner kronor och
regeringen beräknar 23,3 miljoner kronor
permanent från 2015.
Hedersrelaterat våld och förtryck
Till följd av regeringens handlingsplan för att
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot
sin vilja (skr. 2009/10:229) har ett uppdrag lämnats till Länsstyrelsen i Östergötlands län

(U2011/7068/UC). Uppdraget, som ska redovisas i februari 2015, innebär bl.a. att myndigheten ska ta fram information till unga och utbilda
personalgrupper som möter unga. Uppdraget
ska också uppmärksamma situationen för unga
homosexuella, bisexuella och personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck. Vidare
har regeringen gett Länsstyrelsen i Östergötlands län ett uppdrag (U2011/4322/JÄM) att ta
fram och sprida en vägledning i fråga om stöd till
och rehabilitering av personer som placeras i
skyddat boende eller på annan institution på
grund av att de riskerar att bli eller har blivit gifta
mot sin vilja. Uppdraget ska slutredovisas i
februari 2014.
Hot mot kvinnor på internet och sociala medier
Under den senaste tiden har frågor kring hot,
trakasserier och kränkningar på internet uppmärksammats. Främlingsfientlighet, sexism och
liknande former av intolerans som står i strid
med principen om alla människors lika värde
utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp demokrati. Som ett led i att
mobilisera för att främja mänskliga rättigheter,
demokrati och jämställdhet på internet har
regeringen därför gett Statens medieråd i
uppdrag att genomföra Europarådets kampanj
No Hate Speech Movement i Sverige
(A2013/2317/DISK). Regeringen har vidare
uppdragit åt Ungdomsstyrelsen att under 2013
och 2014 genomföra insatser för att förebygga
kränkningar, trakasserier och hot som riktas mot
flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män
via internet och andra interaktiva medier
(U2013/4492/UC). I uppdraget ingår att ta fram
och sprida information till ungdomar och
föräldrar om lagstiftning och vilka instanser som
kan kontaktas vid sådana kränkningar och hot.
Uppdraget ska redovisas i mars 2015.
Ett annat exempel utgörs av uppdraget till
Ungdomsstyrelsen att bedriva utbildningsinsatser i syfte att höja kunskapsnivån bland
personalgrupper som arbetar med ungdomar om
hur man kan arbeta förebyggande för att
förhindra att ungdomar blir utsatta för sexuell
exploatering via internet och andra interaktiva
medier (IJ2010/2268/JÄM). Uppdraget ska
slutredovisas i februari 2014.
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Prostitution och människohandel för sexuella
ändamål
Arbetet med att bekämpa prostitution och
människohandel för sexuella ändamål är fortsatt
angeläget. Handlingsplanen mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål (skr.
2007/08:167) och dess insatser för ökat skydd
och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete,
stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,
ökad nationell och internationell samverkan
samt ökad kunskap ligger till grund för fortsatta
insatser.
Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ett
flerårigt uppdrag (IJ2010/112/JÄM) att stödja
nationell samordning av arbetet som bedrivs av
myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och verka för stärkt
samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.
För att stärka internationellt erfarenhetsutbyte och samarbete mot människohandel
stödjer regeringen fortsatt arbetet i Östersjöstaternas råds Aktionsgrupp mot människohandel. Aktionsgruppen är en samverkansmodell
för informationsutbyte, kunskapsöverföring och
genomförande av gemensamma projekt mot
människohandel i Östersjöregionen.

5.6

Budgetförslag

5.6.1

3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Tabell 5.4 Anslagsutveckling 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

2012

Utfall

223 089

2013

Anslag

239 239

2014

Förslag

252 639

2015

Beräknat

57 539

2

2016

Beräknat

57 539

3

2017

Beräknat

57 539

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

22 149
235 957

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 57 539 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 539 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 539 tkr i 2014 års prisnivå.
2
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Anslaget får användas för utgifter för särskilda
jämställdhetsåtgärder och för utgifter för
statsbidrag för att stödja projekt och insatser
som främjar jämställdhet mellan kvinnor och
män. Anslaget får även användas för
administrativa utgifter som är en förutsättning
för genomförandet hos berörda myndigheter.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
27 239 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Under mandatperioden satsas totalt 970 miljoner kronor på
åtgärder inom jämställdhetsområdet. För att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande krävs
goda planeringsförutsättningar. Vidare behöver
myndigheterna tillräckligt med tid för att förbereda genomförandet i sina verksamheter.
Insatser som initieras under 2014 kan komma att
medföra ekonomiska åtaganden under kommande budgetår. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
27 239 000 kronor 2015.
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Tabell 5.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

536 000

310 400

112 241

27 239

13 639

41 080

27 239

-239 239

-239 239

-112 241

-27 239

Utestående åtaganden

310 400

112 241

27 239

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

478 000

239 000

27 239

Regeringens överväganden

Regeringen bedömer att fortsatta reformer är
nödvändiga för att påskynda utvecklingsarbetet
inom områden som är strategiskt viktiga för
jämställdhetspolitiken. Fortsatta ekonomiska
satsningar bör därför göras. Bidraget till organisationer som arbetar med att motverka våld mot
kvinnor förstärks (se avsnitt 5.5). Regeringen
föreslår att anslaget ökas med 13 400 000 kronor
2014 samt beräknar en ökning med
23 300 000 kronor årligen därefter. Regeringen
föreslår att 252 639 000 kronor anvisas under
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 57 539 000 kronor, 57 539 000 kronor
respektive 57 539 000 kronor.

Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

239 239

239 239

239 239

239 239

-190 000

-190 000

-190 000

23 300

23 300

23 300

-15 000

-15 000

-15 000

57 539

57 539

57 539

Förändring till följd av:
Beslut

13 400

Överföring
till/från andra
anslag
Förslag/
beräknat
anslag

252 639

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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Bilaga 1

Könsfördelningen i
statliga myndigheters
styrelser och insynsråd
m.m.
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Målet är jämn könsfördelning

Könsfördelningen i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de
centrala styrelserna har totalt sett utvecklats
positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent
kvinnor. Tio år senare, 1998, var andelen
44 procent. Årets redovisning avser styrelser
och insynsråd och gäller förhållanden per den
31 december 2012. Då uppgick andelen kvinnor i de centrala myndigheternas styrelser och
insynsråd till 48 procent och andelen män till
52 procent. Det är en minskning med en
procentenhet jämfört med december 2011.
Även bland ordförandena har andelen
kvinnor minskat från 43 procent 2011 till 41
procent 2012.
Andelen kvinnor och män i statliga
kommittéer redovisas årligen i kommittéberättelsen.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga
myndighetsstyrelser på central och regional
nivå redovisats årligen för att ge riksdagen
möjlighet att följa utvecklingen. Eftersom
många styrelser har omvandlats till insynsråd,
redovisas de tillsammans med styrelserna.
Bakgrunden är de mål för kvinnorepresentationen i statliga organ som riksdagen
beslutade om med anledning av propositionen
Jämställdhetspolitiken inför 90-talet (prop.
1987/88:105,
bet. 1987/88:AU17,
rskr.
1987/88:364). Det första etappmålet som
angavs i propositionen om 30 procent kvinnor
1992 uppnåddes samma år och redovisades i
1992 års budgetproposition (1992/93:100,
bilaga 12, s. 337 f.). Det andra delmålet om
40 procent kvinnor 1995 uppnåddes i de
centrala styrelserna och redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken (skr. 1996/97:41,
bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8, rskr.
1996/97:155). Andelen kvinnor uppgick då till
42 procent. Slutmålet om 50 procent kvinnor
bland ledamöterna i de statliga myndigheternas styrelser 1998 uppnåddes inte.

Tabell 1.1 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på departement 2012 och 2011
Antal, könsfördelning (%) och förändring (procentenheter)
Ordförande
Könsfördelning %
Antal
2012

2012

2011

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning %
Förändring

DEP.

Kv

SB

2

0

100

0

100

0

0

Ju

10

19

34

66

50

50

-16

UD

3

7

30

70

30

70

Fö

4

8

33

67

46

54

S

25

26

49

51

52

48

Fi

8

16

33

67

30

70

U

9

18

33

67

27

73

L

3

2

60

40

44

56

M

8

8

50

50

67

33

N

10

16

38

62

38

Ku

7

11

39

61

44

A

6

5

55

45

95

136

41

59

Totalt

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Antal 2012

Kv

M

Kv

0

5

6

16

120

0

0

-13

13

-3
3

2012

2011

M

Förändring

M

Kv

Kv

M

45

55

45

55

0

0

137

47

53

52

48

-5

5

44

46

49

51

50

50

-1

1

37

42

47

53

41

59

6

-6

3

216

208

51

49

51

49

0

0

-3

91

108

46

54

44

56

2

-2

6

-6

219

239

48

52

49

51

-1

1

16

-16

24

17

59

41

57

43

2

-2

-17

17

68

71

49

51

48

52

1

-1

62

0

0

86

109

44

56

45

55

-1

1

56

-5

5

66

73

47

53

45

55

2

-2

29

71

26

-26

72

67

52

48

47

53

5

-5

43

57

-2

2

1048 1123

48

52

49

51

-1

1
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Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2012
Antal och könsfördelning (%)
Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Svenska institutet för europapolitiska studier; Sieps

1

–

4

3

57

43

Harpsundsnämnden

1

–

1

3

25

75

Allmänna reklamationsnämnden

1

–

5

3

62

38

Brottsförebyggande rådets insynsråd

–

1

4

4

50

50

Brottsoffermyndighetens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Datainspektionen

–

1

4

3

57

43

Domstolsverkets insynsråd

1

–

4

4

50

50

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet

Ekobrottsmyndigheten

1

–

5

2

71

29

Fastighetsmäklarinspektionen

1

–

6

6

50

50

Fideikommissnämnden

–

1

2

4

33

67

Gentekniknämnden

1

–

8

9

47

53

Högsta domstolen

1

–

6

10

38

63

Högsta förvaltningsdomstolen

–

1

6

9

40

60

Konsumentverket

–

1

5

4

44

56

Kriminalvårdens insynsråd

–

1

4

5

44

56

Marknadsdomstolen

–

1

5

11

31

69

Migrationsverkets insynsråd

–

1

3

4

43

57

Migrationsverkets etiska råd

–

1

2

4

33

67

Notarienämnden

–

1

4

2

67

33

Nämnden vid Brottsoffermyndigheten

1

–

3

3

50

50

Rikspolisstyrelsen

–

1

3

5

38

62

Rikspolisstyrelsen: Tjänsteförslagsnämnden

–

1

6

4

60

40

Rikspolisstyrelsens etiska råd

1

–

4

2

67

33

Rättshjälpsnämnden

–

1

3

2

60

40

Rättsmedicinalverket

1

–

4

2

67

33

Säkerhets- och integritetsnämnden

–

1

4

6

40

60

Tillsynsnämnden i Revisorsnämnden

–

1

4

5

44

56

Valmyndigheten

–

1

4

4

50

50

Åklagarmyndigheten: Tjänsteförslagsnämnden

–

1

5

5

50

50

Åklagarmyndighetens insynsråd

–

1

3

6

33

67

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

–

1

0

5

0

100

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)

–

1

3

4

43

57

Exportkreditnämnden

–

1

6

3

67

33

Folke Bernadotteakademin: Program- och verksamhetsrådet

–

1

2

3

40

60

Inspektionen för strategiska produkter: Exportkontrollrådet

–

1

6

7

46

54

Utrikesdepartementet
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (SADEV)

1

–

4

4

50

50

Nordiska Afrikainstitutet: Program- och forskningsrådet

1

–

7

6

54

46

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

–

1

3

4

43

57

Sida: Forskningsrådet

–

1

4

5

44

56

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

–

1

5

5

50

50

Svenska institutet (SI)

1

–

4

5

44

56

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

1

–

3

5

38

62

Försvarets materielverk

–

1

3

2

60

40

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter

–

1

2

2

50

50

Försvarsunderrättelsedomstolen

–

1

4

4

50

50

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

–

1

4

3

57

43

Insynsrådet vid Försvarsmakten

–

1

3

4

43

57

1

–

5

5

50

50

Insynsrådet vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1

–

4

2

67

33

Integritetsskyddsrådet vid Försvarets radioanstalt

–

1

2

1

67

33

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

–

1

2

5

29

71

Totalförsvarets folkrättsråd

1

–

3

6

33

67

Totalförsvarets forskningsinstitut

–

1

2

3

40

60

Alkoholsortimentsnämnden

1

–

4

2

67

33

Arbetsgivarverket

–

1

8

6

57

43

Arvsfondsdelegationen

1

–

4

3

57

43

Boverkets insynsråd

1

–

5

5

50

50

Ersättningsnämnden

–

1

7

9

44

56

Försäkringskassans insynsråd

1

–

4

1

80

20

Hjälpmedelsinstitutets insynsråd

–

1

4

4

50

50

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

1

–

5

4

56

44

Inspektionen för socialförsäkringens insynsråd

–

1

3

2

60

40

Lantmäteriets styrelse

–

1

3

4

43

57

Försvarsdepartementet

Insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och
Beredskap

Socialdepartementet

Läkemedelsverkets styrelse

1

–

3

3

50

50

Länsstyrelsen BLEKINGE

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen DALARNA

1

–

5

3

62

38

Länsstyrelsen GOTLAND

1

–

4

5

44

56

Länsstyrelsen GÄVLEBORG

1

–

6

3

67

33

Länsstyrelsen VÄSTRA GÖTALAND

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen HALLAND

–

1

5

4

56

44

Länsstyrelsen JÄMTLAND

1

–

4

5

44

56

Länsstyrelsen JÖNKÖPING

1

–

6

3

67

33

Länsstyrelsen KALMAR

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen KRONOBERG

1

–

5

4

56

44
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Länsstyrelsen NORRBOTTEN

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen SKÅNE

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen STOCKHOLM

1

–

7

2

78

22

Länsstyrelsen SÖDERMANLAND

1

–

5

3

62

38

Länsstyrelsen UPPSALA

–

1

6

3

67

33

Länsstyrelsen VÄRMLAND

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen VÄSTERBOTTEN

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen VÄSTERNORRLAND

–

1

3

6

33

67

Länsstyrelsen VÄSTMANLAND

–

1

4

5

44

56

Länsstyrelsen ÖREBRO

1

–

5

4

56

44

Länsstyrelsen ÖSTERGÖTLAND

1

–

5

4

56

44

Myndigheten för internationella adoptionsfrågors insynsråd

1

–

3

3

50

50

Myndigheten för vårdanalys styrelse

1

–

4

3

57

43

Myndigheten för vårdanalys (patientråd)

–

1

5

7

42

58

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring
(Socialstyrelsen)

–

1

4

4

50

50

Pensionsmyndighetens styrelse

–

1

2

5

29

71

Provinsialläkarstiftelsens styrelse

–

1

2

2

50

50

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

1

–

3

0

100

0

Smittskyddsinstitutets insynsråd

–

1

4

4

50

50

Socialstyrelsens insynsråd

–

1

4

4

50

50

Statens ansvarsnämnd

–

1

2

3

40

60

Statens beredning för medicinsk utvärdering (nämn)

1

–

3

7

30

70

Statens beredning för medicinsk utvärdering (råd)

–

1

4

8

33

67

Statens folkhälsoinstituts insynsråd

1

–

5

5

50

50

Statens institutionsstyrelses insynsråd

–

1

3

5

38

62

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

–

1

4

4

50

60

Statens servicecenters styrelse

–

1

3

3

50

50

Statens tjänstepensionsverks styrelse

–

1

3

5

38

62

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

–

1

4

4

50

50

Statens överklagandenämnd

1

–

3

3

50

50

–

1

2

7

22

78

AP-fonden: Andra

1

–

5

4

56

44

AP-fonden: Tredje

–

1

5

4

56

44

AP-fonden: Fjärde

1

–

5

4

56

44

AP-fonden: Sjätte

1

–

2

3

40

60

AP-fonden: Sjunde

–

1

4

5

44

56

Bokföringsnämnden

–

1

3

8

27

73

Ekonomistyrningsverkets insynsråd

–

1

3

4

43

57

Finansinspektionen

–

1

3

5

38

62

Finanspolitiska rådet

–

1

2

4

33

67

Forskarskattenämnden

1

–

6

5

55

45

Kammarkollegiets insynsråd

–

1

3

3

50

50

Finansdepartementet
AP-fonden: Första
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Kammarkollegiet: Fonddelegationen

–

1

2

5

29

71

Kronofogdemyndighetens insynsråd

1

–

6

5

55

45

Lotteriinspektionen

1

–

3

4

43

57

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

–

1

1

2

33

67

Riksgäldskontoret

–

1

3

5

38

62

Skatteverkets insynsråd

–

1

5

5

50

50

Skatterättsnämnden för direkt skatt

1

–

6

6

50

50

Skatterättsnämnden för indirekt skatt

–

1

6

5

55

45

Statens personaladressregisternämnd

–

1

3

3

50

50

Statens skaderegleringsnämnd

–

1

3

2

60

40

Statistiska centralbyråns insynsråd

–

1

4

5

44

56

Tullverkets insynsråd

1

–

6

5

55

45

Centrala Etikprövningsnämnden

–

1

4

4

50

50

Centrala Etikprövningsnämnden: Expertgruppen för oredlighet
i forskning

–

1

2

3

40

60

Centrala studiestödsnämnden

1

–

6

5

55

45

Utbildningsdepartementet

Högskolans avskiljandenämnd

–

1

2

3

40

60

Högskoleverket

–

1

4

5

44

56

Institutet för framtidsstudier

–

1

4

4

50

50

Institutet för rymdfysik

–

1

3

3

50

50

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

–

1

3

5

38

62

Kungl. Biblioteket

1

–

5

4

56

44

Myndigheten för yrkeshögskolan

1

–

3

5

38

62

Polarforskningssekretariatet

–

1

3

4

43

57

Regionala etikprovningsnämnden i Göteborg

–

1

23

25

48

52

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

–

1

15

17

47

53

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

–

1

23

25

48

52

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

–

1

39

41

49

51

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

–

1

16

16

50

50

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

–

1

22

26

46

54

Rymdstyrelsen

–

1

3

4

43

57

Skolväsendets överklagandenämnd

1

–

4

2

67

33

Specialpedagogiska skolmyndigheten

–

1

4

4

50

50

Statens skolverk

1

–

4

5

44

56

Statens skolinspektion

1

–

4

6

40

60

Svenska Unescorådet

1

–

6

6

50

50

Ungdomsstyrelsen

–

1

4

5

44

56

Verket för högskoleservice

1

–

4

5

44

56

Överklagandenämnden för högskolan

1

–

4

4

50

50

Överklagandenämnden för studiestöd

–

1

5

3

62

38

1

–

6

3

Landsbygdsdepartementet
Livsmedelsverkets insynsråd
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Samefondens styrelse

1

–

4

2

Skogsstyrelsen

1

–

5

4

56

44

Statens jordbruksverks insynsråd

–

1

5

4

56

44

Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd

–

1

4

4

50

50

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

–

1

1

2

33

67

Havs- och vattenmyndigheten

–

1

4

4

50

50

Kemikalieinspektionens insynsråd

1

–

5

5

50

50

Kärnavfallsfonden

1

–

3

4

43

57

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftsverk

1

–

3

4

43

57

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftsverk

1

–

6

7

46

50

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftsverk

–

1

4

3

57

43

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftsverk

–

1

5

6

45

55

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar

–

1

2

5

29

71

Naturvårdsverkets insynsråd

1

–

4

5

44

56

Naturvårdsverket: Tillsyns- och föreskriftsrådet

1

–

7

4

64

36

Naturvårdsverket: Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

–

1

6

7

46

54

Stockholm Environment Institute

1

–

3

3

50

50

Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd

–

1

6

4

60

40

Strålsäkerhetsmyndigheten: Delegationen för finansiering

–

1

4

3

57

43

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts insynsråd

1

–

5

5

50

50

Affärsverket svenska kraftnät

–

1

2

5

29

71

Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket
svenska kraftnät

–

1

3

8

27

73

Bolagsverkets insynsråd

1

–

4

2

67

33

Delegationen för innovationssystem

1

–

3

3

50

50

E-legitimationsnämnden

–

1

2

4

33

67

Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsrådet

1

–

3

7

30

70

Energimarknadsinspektionens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Inlandsinnovation

–

1

3

5

38

62

Luftfartsverket

–

1

3

3

50

50

Oljekrisnämnden

–

1

3

2

60

40

Patent- och registreringsverkets insynsråd

1

–

3

4

43

57

Patentombudsnämnden

1

–

3

2

60

40

Post- och Telestyrelsen

–

1

4

6

40

60

Sjöfartsverket

–

1

5

3

62

38

Statens energimyndighets insynsråd

–

1

5

3

62

38

Statens energimyndighet: energiutvecklingsnämnden

–

1

5

5

50

50

Statens energimyndighet: Fjärrvärmenämnden

–

1

2

4

33

67

Statens järnvägar

–

1

2

4

33

67

Statens väg- och transportforskningsinstitut

1

–

5

4

56

44

Stiftelsen Industrifonden

1

–

3

5

38

62

74
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Ordförande
Antal

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Kv

M

Kv

Stiftelsen Norrlandsfonden

–

1

4

5

44

56

Sveriges geologiska undersöknings insynsråd

–

1

3

4

43

57

Tillväxtverket

1

–

4

4

50

50

Trafikverket

–

1

1

6

14

86

Transportstyrelsen

1

–

3

4

43

57

Verket för innovationssystem

–

1

4

3

57

43

–

1

5

5

50

50

Konstnärsnämnden

1

–

6

5

55

45

Konstnärsnämnden: Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond

–

1

6

6

50

50

Myndigheten för kulturanalys insynsråd

–

1

2

3

40

60

Nämnden för hemslöjdsfrågor

–

1

5

4

56

44

Presstödsnämnden

1

–

5

6

45

55

Myndigheten för Radio och TVs insynsråd

–

1

1

3

25

75

Riksantikvarieämbetets insynsråd

–

1

2

3

40

60

Riksarkivet

–

1

2

3

40

60

Riksarkivet: Nämnden för enskilda arkiv

–

1

3

4

43

57

Statens konstråd

–

1

1

3

25

75

Kulturdepartementet
Granskningsnämnden för radio och TV

Statens kulturråd

1

–

4

5

44

56

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

1

–

3

3

50

50

Stiftelsen Nordiska museets nämnd

–

1

3

4

43

57

Stiftelsen svenska filminstitutet

–

1

5

4

56

44

Stiftelsen svenska rikskonserter

1

–

5

4

56

44

Myndigheten för tillgängliga medier: Punktskriftsnämnden

1

–

4

3

57

43

Myndigheten för tillgängliga medier: Taltidningsnämnden

1

–

4

5

44

56

3

–

42

42

50

50

Arbetsförmedlingen

1

–

2

3

40

60

Arbetsmiljöverket

–

1

3

2

60

40

ILO-Kommittén

–

1

4

4

50

50

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens insynsråd

1

–

4

4

50

50

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

–

1

3

4

43

57

Medlingsinstitutet

–

1

2

2

50

50

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

1

–

6

2

75

25

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

–

1

6

4

60

40

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsdomstolen

75

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

Statliga myndigheters styrelser och
insynsråd 2012
Av tabell 1.1 och 1.2 ovan framgår att den
genomsnittliga könsfördelningen bland de
ordinarie ledamöterna (inklusive ordförande) i
statliga myndigheters styrelser och insynsråd
har minskat med en procentenhet sedan december 2011. Andelen kvinnor är 48 procent
och andelen män 52 procent.
Den genomsnittliga andelen kvinnor varierar mellan de olika departementen men spannet mellan högst och lägst andel kvinnor i styrelser och insynsråd har minskat jämfört med
2011. Lägst andel kvinnor i styrelser har myndigheter under Näringsdepartementet med i
genomsnitt 44 procent. Högst andel kvinnor,
59 procent, har myndigheter under Landsbygdsdepartementet. Ytterligare två departement har en andel kvinnor över 50 procent och
två departement har myndigheter med 49
procent kvinnor bland ledamöterna.
Av totalt 229 styrelser och insynsråd hade
152 jämn könsfördelning, dvs. 66 procent. Det
är en minskning med fyra procentenheter
jämfört med året innan. År 2011 hade 153 av
219 styrelser och insynsråd jämn könsfördelning (70 procent).
De styrelser och insynsråd där antalet ledamöter är ojämnt och antingen en kvinna eller
en man har den udda platsen (t.ex. en styrelse
som har sju ledamöter inklusive ordförande)
betecknas ha en jämn könsfördelning.

Den udda platsen
Det har genom åren varit och är fortfarande
flest män i styrelser och insynsråd. En
delförklaring till detta har varit att när
styrelsen eller insynsrådet består av ojämnt
antal ledamöter innehas den udda platsen
mestadels av en man. I 2011 års styrelser med
udda antal ledamöter innehades den udda
platsen av en kvinna i 54 fall och av män i 55
fall. För 2012 har andelen män på den udda
platsen ökat igen och är nu 56 procent och
andelen kvinnor 44 procent av 99 styrelser och
insynsråd med udda antal ledamöter.

76

Statliga myndigheters ordförande
Efter förra årets ökning av andelen kvinnliga
ordförande har 2012 den manliga andelen åter
ökat jämfört med 2011 när det gäller ordförandeposten. Andelen kvinnliga ordförande
har minskat från 43 procent till 41 procent,
vilket innebär att andelen manliga ordföranden
har ökat till 59 procent.
Även 2012 liksom 2011 var det endast ett
departement som hade jämn könsfördelning
bland sina myndigheters styrelseordförande.
Det var Miljödepartementet som gått från att
ha flest kvinnliga ordföranden till jämn
könsfördelning. Landsbygdsdepartementet är
nu det departement som har flest kvinnliga
ordförande med 60 procent, vilket är en
ökning från 44 procent jämfört med 2011. Det
är också det enda departement vars myndigheter i genomsnitt har över 50 procent
kvinnliga ordförande. Sju departement har
styrelser med mer än 61 procent manliga
ordförande.
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Tabell 1.3 Ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser i centrala myndigheter m.m. där regeringen utser en del av ledamöterna fördelade på departement 2012
Antal och könsfördelning (%)
Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)
DEPARTEMENT

Kv

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

M

Kv

Antal

Könsfördelning (%)

M

Kv

M

Kv

M

Justitiedepartementet
Domarnämnden

57

43

100

0

6

3

67

33

Rikspolisstyrelsen: Personalansvarsnämnden

50

50

83

17

6

2

75

25

0

100

14

86

1

7

12

88

0

100

20

80

1

5

17

83

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

82

18

50

50

16

9

64

36

Geodatarådet (Lantmäteriet)

80

20

38

62

7

6

54

46

Hjälpmedelinstitutets styrelse

50

50

40

60

4

5

44

56

(SHA-nämnden)

29

71

50

50

5

8

38

62

Stiftelsen för vård- och allergiforskning

50

50

29

71

3

6

33

67

On International Drug Monitoring

50

50

75

25

5

3

62

38

Trygghetsstiftelsen

67

33

67

33

4

2

67

33

0

0

12

88

1

7

12

88

Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

50

50

29

71

3

6

33

67

Stiftelsen för internationaliseringen av högre
forskning och utbildning (STINT)

50

50

71

29

6

3

67

33

100

0

62

38

6

3

67

33

50

50

43

57

4

5

44

56

Utrikesdepartementet
Inspektionen för strategiska produkter:
Teknisk-vetenskapliga rådet

Försvarsdepartementet
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum

Socialdepartementet

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Stiftelsen WHO Collaborating Centre

Finansdepartementet
Statistiska centralbyråns nämnd för konsumentprisindex

Utbildningsdepartementet

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling
Stiftelsen för strategisk forskning
Vetenskapsrådet

33

67

44

56

5

7

42

58

Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för medicin

50

50

45

55

6

7

46

54

Blekinge tekniska högskola

50

50

50

50

8

8

50

50

Dans- och cirkushögskolan

50

50

75

25

10

6

62

38

Försvarshögskolan

38

62

40

60

5

8

38

62

Gymnastik- och idrottshögskolan

38

62

57

43

7

8

47

53

Göteborgs universitet

43

57

50

50

7

8

47

53
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Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Könsfördelning (%)

DEPARTEMENT

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Högskolan Dalarna

50

50

57

43

8

7

53

47

Högskolan i Borås

50

50

78

22

11

6

65

35

Högskolan i Gävle

71

29

57

43

9

5

64

36

Högskolan i Halmstad

62

38

38

62

8

8

50

50

Högskolan i Skövde

50

50

43

57

7

8

47

53

Högskolan i Kristianstad

38

62

57

43

7

8

47

53

Högskolan på Gotland

25

75

60

40

5

8

38

62

Högskolan Väst

50

50

71

29

9

6

60

40

Karlstads universitet

50

50

0

100

4

5

44

56

Karolinska institutet

43

57

44

56

7

9

44

56

Konstfack

62

38

57

43

9

6

60

40

Kungl. Konsthögskolan

50

50

57

43

12

10

55

45

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

57

43

50

50

7

6

54

46

Kungl. Tekniska Högskolan

50

50

25

75

6

10

38

62

Linköpings universitet

50

50

33

67

6

8

43

57

Linnéuniversitetet

50

50

57

43

8

7

53

47

Luleå universitet

43

57

43

57

6

8

43

57

Lunds universitet

62

38

50

50

8

6

57

43

Malmö högskola

38

62

57

43

7

8

47

53

Mittuniversitetet

50

50

14

86

5

10

33

67

Mälardalens högskola

62

38

71

29

10

5

67

33

Operahögskolan i Stockholm

57

43

30

70

7

10

41

59

Stockholms dramatiska högskola

62

38

30

70

8

10

44

56

Stockholms universitet

50

50

56

44

9

8

53

47

Södertörns högskola

43

57

71

29

8

6

57

43

Umeå universitet

50

50

50

50

9

9

50

50

Uppsala universitet

50

50

64

36

11

8

58

42

Örebro universitet

38

62

43

57

6

9

40

60

Institutet för jordbruks- och miljöteknik
(Stiftelsen JTI)

67

33

0

100

2

5

29

71

Sveriges lantbruksuniversitet

38

62

86

14

9

6

60

40

60

40

57

43

7

5

58

42

100

0

20

80

2

4

33

67

50

50

62

38

6

4

60

40

50

50

40

60

4

5

44

56

Landsbygdsdepartementet

Miljödepartementet
Forskarrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
Stiftelsen för internationella institutet för
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Kulturdepartementet
Institutet för språk och folkminnen: Nämnden för
klarspråksfrågor
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Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Könsfördelning (%)

DEPARTEMENT

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Riksteatern

0

100

67

33

8

6

57

43

Riksarkivet: Heraldiska nämnden

67

33

25

75

3

4

43

57

Stiftelsen Skansen

20

80

50

50

2

5

29

71

Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde

50

50

33

67

3

4

43

57

100

0

0

100

5

4

56

44

Sveriges författarfond

75

25

60

40

9

5

64

36

Samtliga departement 63 st

51

49

49

51

403

403

50

50

Stiftelsen för Tekniska museet

Statliga myndigheters styrelser där
regeringen endast utser en del av
ledamöterna
Tabell 1.3 ovan innehåller statistik gällande
könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser där regeringen endast utser en del av ledamöterna. Redovisningen som avser förhållan

dena per den 31 december 2012 visar att andelen
kvinnor och män bland samtliga ledamöter är
helt jämn, dvs. 50 procent. Antalet styrelser där
regeringen endast utser en del av ledamöterna
har ökat från 61 till 63 jämfört med 2011. När
det gäller ordförandena var andelen kvinnor 41
procent. Andelen manliga ordförande var
59 procent.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1999:591) om kreditering på skattekonto
av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden (avsnitten
2.1 och 4.5.11),

2.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten (avsnitten 2.2 och 4.5.12),

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 5 025 000 000 kronor 2015
och 2016 (avsnitt 4.6.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 13 000 000 000
kronor 2015−2017 (avsnitt 4.6.4),

5.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2014−2020 ingå ekonomiska
åtaganden som medför behov av framtida

anslag på högst 1 000 000 000 kronor
2015−2020 (avsnitt 4.6.6),
6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor
2015 och 2016 (avsnitt 4.6.7),

7.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 198 526 000 kronor 2015 (avsnitt
4.6.12),

8.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 18 400 000 kronor 2015
(avsnitt 5.6.1),

9.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv enligt följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020

50 000

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

38 623

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

60 603

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

54 302

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

7 110 650
32 134 598
9 224 345
17 831 288
112 969

8 303

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

2 000 000

1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

1 009 200

2:1

Arbetsmiljöverket

622 352

2:2

Arbetsdomstolen

29 194

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 622

2:4

Medlingsinstitutet

55 846

Summa

10

70 374 895
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.
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2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om
kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och
Rederinämnden samt 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Lag (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade
av arbetsmarknadsmyndighet och
Rederinämnden

Föreslagen lydelse
Lag (1991:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade
av den offentliga arbetsförmedlingen
och Rederinämnden

1 §1
Anställningsstöd,
stöd
till
Anställningsstöd,
stöd
till
utbildningsvikariat och stöd till
utbildningsvikariat, stöd till skyddat
skyddat arbete hos en offentlig
arbete hos en offentlig arbetsgivare
arbetsgivare som beslutats av
och stöd till yrkesintroduktion som
arbetsmarknadsmyndighet
samt
den
offentliga
beslutats
av
sjöfartsstöd som beslutats av
arbetsförmedlingen samt sjöfartsstöd
Rederinämnden får tillgodoföras
som beslutats av Rederinämnden får
arbetsgivaren genom kreditering på
tillgodoföras arbetsgivaren genom
kreditering på sådant skattekonto
sådant skattekonto som avses i
skatteförfarandelagen
som
avses
i
61 kap. 1 §
61 kap. 1 §
(2011:1244).
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Regeringen meddelar närmare
Regeringen meddelar närmare
föreskrifter om vilka stöd som ska
föreskrifter om de stöd som ska
krediteras skattekontot.
krediteras skattekontot.
Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2011:1396.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § 1
Uppgifter om att den enskilde har
Uppgifter om att den enskilde har
vårdats med stöd av socialtjänstlagen
vårdats med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) eller varit föremål för
(2001:453) eller varit föremål för
åtgärd
enligt
utlänningslagen
åtgärd
enligt
utlänningslagen
(2005:716) får inte behandlas i en
(2005:716) får behandlas i en databas
arbetsmarknadspolitisk databas.
endast om de har lämnats i ett ärende.
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

1 Senaste lydelse 2011:545.

13

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

3 Arbetsmarknad och arbetsliv

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbetsmarknad och Arbetsliv. Området Arbetsmarknad består i huvudsak av matchning av arbetssökande
och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning, Europeiska socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen (AF), Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESFrådet), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering
(IFAU).
Området Arbetsliv omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning samt myndigheterna
Arbetsmiljöverket (AV), Arbetsdomstolen
(AD), ILO-kommittén och Medlingsinstitutet
(MI).

3.2

för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. För 2013 beräknas utgifterna inom området
bli 1 miljard kronor högre än budget. Det är i
huvudsak utgifterna för arbetslöshetsersättning
och arbetsmarknadspolitiska program som
beräknas bli högre.
För 2014 föreslår regeringen att totalt 70
miljarder kronor anvisas inom utgiftsområdet.
Den högre nivån jämfört med 2013 beror på
ökade utgifter för arbetslöshetsersättning och
arbetsmarknadspolitiska program samt ökade
utgifter under anslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m. Däremot väntas lägre utgifter för
lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden för perioden 2007−2013. För åren
2015−2017 beräknas utgifterna inom utgiftsområdet minska succesivt till följd av lägre utgifter
för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Utgiftsutveckling

Utgifterna för 2012 inom utgiftsområdet blev
4,9 miljarder kronor lägre än anvisade medel,
vilket främst förklaras av lägre utbetalningar för
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt
Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Arbetsmarknad
Arbetsliv
Totalt för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

65 919

67 664

68 677

69 635

66 557

64 172

62 707

714

724

716

740

749

761

776

66 633

68 388

69 393

70 375

67 306

64 932

63 484

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
2
Utfall 2012 inkluderar äldreanslaget 2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (2012).

15

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

67 233

67 233

67 233

67 233

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Övrigt3
Ny ramnivå

228

335

476

663

-752

-3 518

-3 782

-3 806

4 102

9 859

1 339

-780

-436

-6 603

-334

174

70 375

67 306

64 932

63 484

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

på inkomstsidan i form av avvikelser från en
likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Dessa
påverkar budgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på utgiftssidan. Utgifter för
Personalvård hör till området Arbetsliv och
övriga området Arbetsmarknad. De sistnämnda
ska dock inte ses som specifika medel inom
arbetsmarknadspolitiken eftersom det handlar
om generella efterfrågestimulerande åtgärder och
rörlighetsstimulanser för anställda. Utgifterna
beskrivs närmare i skrivelsen Redovisning av
skatteutgifter (skr. 2012/13:98).
Tabell 3.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor
2013

2

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt
arbete, dubbel bosättning och hemresor
Avdrag för resor till och från arbetet 1

Tabell 3.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor
2014

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader 2
Investeringar 3
Summa ramnivå

61 221
9 091
63

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfall 2012 och kända förändringar av anslagens
användning. Huvuddelen avser transfereringar i
form av bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och lönesubventioner till arbetsgivare.

3.3

Skatteutgifter

Stöd inom utgiftsområdet redovisas i huvudsak
på budgetens utgiftssida men det finns även stöd
16

–

Förmån av resa vid anställningsintervju

–

–

Förmån av utbildning vid omstrukturering m.m.

–

–

Personalvård

–

–

Flyttersättningar från arbetsgivare

–

–

–

–

80

80

1 230

1 280

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer
17 280
som vid årets ingång inte har fyllt 26 år

17 850

3

–

Skattereduktion för RUT-tjänster

2 490

2 880

Skattereduktion för ROT-arbeten

13 660

12 790

5 900

5 690

Stöd för yrkesintroduktion

4

Totalt för utgiftsområdet
Kostnader i tjänst.
Skatteutgiften kan inte beräknas.
Kostnader i näringsverksamhet.
4
Förslag i denna proposition.
3

5 640
2

–

Stöd för nystartsjobb

2

5 600
–

Generell nedsättning av egenavgifter

1

880

Avdrag för inställelseresor

Nedsättning av egenavgifter för personer som
vid årets ingång inte har fyllt 26 år

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

870

Avdrag för utbildningsresor vid omstrukturering

Avdrag för resor till och från arbetet

70 375

2014

–

102

47 110

47 192

4 Arbetsmarknad

4.1

Omfattning

Området Arbetsmarknad består i huvudsak av
matchning av arbetssökande och lediga jobb,
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättningen, Europeiska socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

4.2

Utgiftsutveckling

Det försämrade konjunkturläget och regeringens
satsningar inom arbetsmarknadspolitiken innebar att utgifterna ökade med 3 324 miljoner
kronor 2012 jämfört med 2011. Arbetsmarknadsläget har blivit väsentligt sämre jämfört med
bedömningarna i budgetpropositionen för 2013
och utgifterna 2013 beräknas öka med 2 758 miljoner kronor jämfört med 2012. Detta innebär
att utgifterna jämfört med ursprungligt anvisade
medel i statens budget beräknas bli 2 169 miljoner kronor högre 2013. Förutom arbetslöshetsersättning och kostnader för arbetsmarknadspolitiska program har även utgifterna för lönegarantiersättning stigit kraftigt. Riksdagen har
därför på regeringens förslag till ändringsbudget
i samband med 2013 års ekonomiska vårproposition ökat anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning med drygt 730 miljoner kronor. Samtidigt ökades även anslag 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader med 25 miljoner kronor till
följd av fler deltagare i etableringsreformen för

vissa nyanlända invandrare. På ändringsbudget i
samband med denna budgetproposition föreslås
vidare en ytterligare ökning av anslaget
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning med 400
miljoner kronor 2013. De totala utgifterna ökar
även kommande år jämfört med beräknade
anslag i budgetpropositionen för 2013 med 6 640
miljoner kronor 2014, 8 803 miljoner kronor
2015 och 7 322 miljoner kronor 2016.
Utvecklingen på arbetsmarknaden förväntas
bli något bättre än bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition och arbetslösheten
bedöms successivt minska från 8,2 procent 2013
till 6,4 procent 2017. Antalet deltagare i konjunkturberoende program, tillsammans med
nystartsjobb, beräknas bli nästan lika högt 2014
som 2013. Deltagarantalet minskar under resterande delen av prognosperioden.
De arbetsmarknadspolitiska reformer som
aviseras och föreslås i denna budgetproposition
innebär att utgifterna ökar med 384 miljoner
kronor 2014, 701 kronor 2015, 617 miljoner
kronor 2016 och 716 miljoner kronor 2017
jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition. Vidare innebär reformerna att inkomsterna
på budgetens inkomstsida minskar med
2 859 miljoner kronor 2014, 2 723 miljoner kronor 2015, 2 355 miljoner kronor 2016 och 2 353
miljoner kronor 2017. Reformerna innebär i
huvudsak att flera bedöms lämna jobb- och
utvecklingsgarantin till subventionerade anställningar (se avsnitt 4.5).
Sammantaget innebär detta att utgifterna
jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition minskar med 887 miljoner kronor 2013,
317 miljoner kronor 2014, 413 miljoner kronor
2015 och 389 miljoner kronor 2016 för att därefter öka med 699 miljoner kronor 2017.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Huvuddelen förklaras av minskade utgifter
under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd till följd av det förbättrade
arbetsmarknadsläget och de föreslagna reformerna i denna budgetproposition. De föreslagna
reformerna ökar utgifterna på anslagen 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser

och 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Antalet
personer som omfattas av konkurser eller företagsrekonstruktioner blir fler vilket successivt
innebär att utgifterna för anslag 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning successivt ökar med 950
miljoner kronor under prognosperioden jämfört
med 2013 års ekonomiska vårproposition.

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsmarknad
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

7 203

7 019

7 092

7 111

6 779

6 845

6 814

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

31 004

31 176

31 810

32 135

30 155

27 660

25 481

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser

7 076

7 893

8 705

9 224

9 343

9 174

9 410

16 178

17 357

17 043

17 831

17 613

17 575

17 671

Arbetsmarknad
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

106

111

109

113

114

116

119

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 2

-

-

-

50

126

632

1 140

1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering

31

36

36

39

39

40

41

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

56

56

56

61

64

65

66

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet

53

53

53

54

55

56

57

8

8

8

8

8

8

8

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

2 733

2 531

2 300

2 000

2 100

2 000

1 900

1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 3

1 469

1 425

1 465

1 009

160

0

0

65 919

67 664

68 677

69 635

66 557

64 172

62 707

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Summa Arbetsmarknad
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
2
Nytt anslag.
3
Nytt anslagsnummer.
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4.3

Mål

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.
De arbetsmarknadspolitiska resurserna ska
tydligt prioriteras och inriktas mot matchning
mellan arbetssökande och lediga jobb samt mot
dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Uppföljning och utvärdering ska utvecklas och
prioriteras inom berörda myndigheter. Arbetsmarknadspolitiken ska därför utifrån mål och
resurser verka för att:
- förbättra matchningen mellan dem som
söker arbete och dem som söker arbetskraft,
- säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring,
- stadigvarande öka sysselsättningen på lång
sikt.
Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till den ekonomiska politikens huvuduppgift och regeringens mål om full sysselsättning. Det statliga
offentliga åtagandet under området utgörs i stor
utsträckning av den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten vid Arbetsförmedlingen och
arbetslöshetsförsäkringen.

IFAU och IAF lämnar viktiga underlag för
bedömningen av arbetsmarknadspolitikens måluppfyllelse. Huvuddelen av resultatinformationen utgörs av återrapporteringar från i första
hand Arbetsförmedlingen men även andra myndigheter såsom t.ex. Statskontoret och Försäkringskassan.
4.4.2

Resultat

Trots den utdragna lågkonjunkturen i omvärlden
har svensk arbetsmarknad utvecklats förhållandevis starkt. Sedan regeringen tillträdde har
antalet sysselsatta ökat med 225 000 personer. I
samband med finanskrisen hösten 2008 föll
sysselsättningen, men har nu återhämtat sig och
ligger på en betydligt högre nivå än före krisen.
Den svenska sysselsättningsgraden är fortfarande en av de högsta i världen, särskilt bland
de äldre.
Diagram 4.1 Arbetskraft och sysselsatta
Tusental
2 800
Sysselsatta kvinnor

2 700

Sysselsatta män
Arbetskraften kvinnor

2 600

Arbetskraften män
2 500
2 400

4.4

Resultatredovisning

2 300
2 200

4.4.1

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen

En rad olika faktorer påverkar utvecklingen på
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitikens
bidrag är ofta svårt att mäta och avgränsa från
effekterna av andra offentliga insatser. Vidare
kan den internationella konjunkturutvecklingen
påverka resultatet.
Grunden för analysen kring måluppfyllelsen
utgörs därför av en rad olika indikatorer som i en
del fall även är överlappande med de som
används vid regeringens uppföljning av sysselsättningspolitiken som redovisas i regeringens
ekonomiska vårproposition.
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Källa: SCB.
Anm: 15-74 år, säsongsrensad trend.

Vid en bedömning av utvecklingen av arbetsmarknaden och effekten av arbetsmarknadspolitiken går det inte att bortse från att den
globala finans- och skuldkrisen nu är inne på sitt
femte år. Den svaga internationella konjunkturutvecklingen påverkar Sverige genom lägre tillväxt och högre arbetslöshet.
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Diagram 4.2 Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad

Diagram 4.3 Arbetslöshet och varsel

Procent av befolkningen

Procent av arbetskraften
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Antal
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9
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8
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6
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Arbetslöshet män (vä axel)
Varsel (hö axel)

4
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Källa: SCB.
Anm: 15–74 år, säsongrensad trend.

Utvecklingen på arbetsmarknaden under 2013
förväntas innebära en något svagare utveckling
för sysselsättningen än på arbetskraften.
Dagens höga arbetslöshet förklaras huvudsakligen av att arbetslöshetstiderna har förlängts.
Samtidigt som Sverige är ett av länderna med
lägst långtidsarbetslöshet i EU går många utan
arbete en längre tid. Att arbetslösheten är hög
hänger också ihop med att antalet varsel ökade
kraftigt under hösten 2012, dock utan att vara i
närheten av de mycket höga nivåerna 2009 i
samband med finanskrisen. Arbetslösheten är
högre bland män än bland kvinnor, till stor del
som följd av att de branscher som drabbats av
krisen är mansdominerade. Utvecklingen av
antalet nyanmälda lediga platser tyder på att
sysselsättningen kommer fortsätta att öka.
Under 2014 förbättras läget på arbetsmarknaden
och arbetslösheten minskar något till 8,1
procent. I takt med att efterfrågan i ekonomin
åter tar fart förbättras läget på arbetsmarknaden
med ökad sysselsättning samt att arbetslösheten
successivt faller till 6,4 procent 2017.

0
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.
Anm: Arbetslöshet 15–74 år, säsongsrensad trend. Tremånaders glidande medelvärde för varsel

De grupper på arbetsmarknaden som drabbats
hårdast av den utdragna lågkonjunkturen är de
som redan före finanskrisen hade en svag förankring på arbetsmarknaden: unga, personer
med en utbildning på högst förgymnasial nivå,
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och personer födda utanför Europa. I dessa grupper är sysselsättningsgraden betydligt lägre, och arbetslösheten högre,
än genomsnittet för befolkningen. Ungdomsarbetslösheten är också fortsatt hög, men det
kan samtidigt konstateras att antalet unga som
varken studerar eller arbetar ligger på en låg nivå
jämfört med i många andra länder. Den ökande
totala arbetslösheten i samband med finanskrisen innebar att antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen ökade. Dessa faktorer har sammantaget inneburit att fler personer blivit
långtidsarbetslösa.
Diagram 4.4 Nyinskrivna per månad vid Arbetsförmedlingen
Tusental
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: Avser åldersgruppen 15–64 år. Säsongsrensad data, tremånaders glidande
medelvärde.
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Den ökande långtidsarbetslösheten är ett allvarligt problem eftersom sannolikheten att få ett
arbete avtar med arbetslöshetstidens längd.
Antalet personer som har varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen längre än två år (730 dagar)
är i det närmaste dubbelt så stor som före finanskrisen 2008.
Diagram 4.5 Arbetslösa fördelat på inskrivningstid vid
Arbetsförmedlingen
Tusental

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
som är inskrivna vid arbetsförmedlingen ökat
kraftigt sedan 2008, med mer än vad som kan
förklaras av förändringarna inom sjukförsäkringen. I diagram 4.6 framgår att antalet arbetssökande med svag förankring på arbetsmarknaden ökat kraftigt sedan 2008. Deras andel av
de arbetssökande har också successivt ökat och
uppgår till i genomsnitt 59 procent under 2012.
Diagram 4.6 Inskrivna på arbetsförmedlingen: personer med
svag förankring och övriga
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: Arbetslösa avser inskrivna arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen.

Det finns tecken på att matchningen mellan
arbetssökande och lediga platser har blivit allt
sämre i Sverige och flera andra länder i Europa
samt i USA. Det finns indikationer på att matchningen kan ha försämrats tillfälligt, som en följd
av den utdragna lågkonjunkturen. Utöver detta
är den huvudsakliga förklaringen till varför
matchningen, enligt en del indikatorer, har försämrats att obalanserna mellan arbetssökandes
kvalifikationer och arbetsgivarnas kravspecifikationer har ökat. Förutom den utbildningsmässiga obalansen som innebär en brist på arbetskraft inom yrken där det ställs högre krav på
utbildning kan en annan förklaring vara det
ökade arbetskraftsdeltagandet bland grupper
som står långt från arbetsmarknaden. Det sistnämnda är positivt eftersom det på sikt leder till
en ökad sysselsättning, även om det temporärt
leder till en ökad arbetslöshet och kan framstå
som att matchningen har försämrats.
Det ökade arbetskraftsdeltagandet är ett resultat av de reformer som regeringen har genomfört. Inom arbetsmarknadspolitiken har det,
förutom reformerna inom arbetslöshetsförsäkringen, framför allt handlat om Arbetsförmedlingens utökade uppdrag kring tidigare sjukskrivna och vissa nyanlända invandrare. Utöver
detta har också antalet personer med funktions-
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: Grupper med svag förankring avser dem med någon av följande egenskaper:
endast grundskola, 55-64 år, utomeuropeiskt födda, och funktionshindrade med
nedsatt arbetsförmåga.

Inom arbetsmarknadspolitiken prioriteras arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden
genom införandet av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Förändringarna inom arbetslöshetsförsäkringen har också
stärkt dess roll som omställningsförsäkring.
Arbetsförmedlingens nya arbetssätt som infördes 2012 har också inneburit att insatserna för
korttidsarbetslösa tydligare riktats mot de
arbetssökande som löper störst risk att bli långtidsarbetslösa.
Därutöver finns olika lönesubventioner samt
nystartsjobb som sänker trösklarna för arbetsgivare att anställa personer med svag förankring
på arbetsmarknaden.
Analys och slutsatser
Utifrån ovanstående redovisning samt den mera
detaljerade redovisning som följer gör regeringen
bedömningen att målet om att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad har uppfyllts och att politiken därmed
haft avsedd effekt.
Utvecklingen på arbetsmarknaden har trots
den utdragna lågkonjunkturen i omvärlden varit
förhållandevis stark. Arbetsmarknadspolitiken
21
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har bidragit till att arbetskraftsutbudet och
sysselsättningen kunnat öka efter finanskrisen
2008. Under finanskrisen och den efterföljande
lågkonjunkturen har arbetskraftsdeltagandet
upprätthållits i högre grad än under tidigare lågkonjunkturer. I dag är arbetskraftsdeltagandet på
samma nivå som under åren med högkonjunktur
2001 och 2007.
Trots den osäkerhet som finns kring att
bedöma effekter av olika reformer är regeringens
bedömning att arbetsmarknadspolitiken har bidragit till att öka den potentiella sysselsättningen. Detta innebär att sysselsättningen kan
fortsätta att öka snabbare än befolkningsökningen utan att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden blir ansträngt (prop. 2012/13:100,
avsnitt 10.4).
Regeringen gör dock bedömningen att det
finns fortsatt förbättringspotential vad avser
Arbetsförmedlingens bidrag för att skapa en väl
fungerande arbetsmarknad. De indikatorer som
visar att matchningen på arbetsmarknaden på
lång sikt kan ha försämrats handlar i stora delar
om en utbildningsmässig obalans på arbetsmarknaden. Det är dock angeläget att utveckla arbetet
med att förbättra matchningen mellan dem som
söker arbete och dem som söker arbetskraft.
Ökningen av antalet arbetssökande med svag
förankring på arbetsmarknaden understryker
också vikten av en väl fungerande Arbetsförmedling.
4.4.3

Arbetslöshetsförsäkringen en
omställningsförsäkring

Under 2012 fick i genomsnitt 113 000 personer
arbetslöshetsersättning per månad. Andelen
arbetslösa på Arbetsförmedlingen som har rätt
till arbetslöshetsersättning minskade från drygt
70 procent 2006 till omkring 35 procent under
hösten 2011. Fram till mars 2013 ökade dock
andelen till 45 procent. Regelförändringarna
inom arbetslöshetsförsäkringen har påverkat
andelen ersättningstagare. Genom införandet av
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för ungdomar är det dock i dag många arbetslösa
som deltar i program med aktivitetsstöd i stället
för att uppbära arbetslöshetsersättning. Till viss
del kompenseras således den minskade andelen
med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
med ett ökat antal deltagande i program. Den
relativa betydelsen av en väl fungerande kontroll22

funktion inom aktivitetsstödet har därmed ökat.
Minskningen av andelen som uppbär arbetslöshetsersättning har framför allt varit tydlig bland
unga och utrikes födda. Den kraftiga minskningen sammanfaller tidsmässigt med att studerandevillkoret avskaffades. För unga personer
har dock den minskade andelen nästan helt
kompenserats av ett ökat deltagande i program
genom jobbgarantin för ungdomar. Unga och
utrikes födda utgör också en allt större andel av
de arbetssökande, vilket påverkar den totala
andelen ersättningsberättigade.
Arbetsförmedlingens ansvar inom arbetslöshetsförsäkringen består av flera delar. Myndigheten har bl.a. i uppdrag att informera de arbetssökande om de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, säkerställa att försäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring samt att
säkerställa kontrollfunktionen.
Under 2012 har Arbetsförmedlingen formulerat ett mål för att säkerställa att arbetssökande
får den information som Arbetsförmedlingen
ska ge den arbetssökande. Målet är att andelen
arbetssökande som känner till vilka krav som
ställs för att ha rätt till arbetslöshetsersättning
ska uppgå till minst 90 procent. Andelen arbetssökande som under 2012 anser sig ha fått information om de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen uppgick till 80 procent, vilket
var på samma nivå som tidigare år. För första
tertialen 2013 var andelen 84 procent, en ökning
med fyra procentenheter jämfört med samma
period föregående år.
Vad gäller Arbetsförmedlingens arbete med
att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring är uppföljningen av arbetssökandet en central del.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2012 ökade resurser till Arbetsförmedlingen i
syfte att bl.a. förbättra uppföljningen. En del i
Arbetsförmedlingens arbete består av att följa
upp de anvisningar till arbete som Arbetsförmedlingen anvisar de arbetssökande att söka.
Antalet anvisningar till ersättningstagare som
söker arbete uppgick till 73 400 under fjärde
kvartalet 2012, vilket är en kraftig ökning jämfört med motsvarande kvartal 2011 då antalet
anvisningar uppgick till 47 000. Enligt Arbetsförmedlingen talar detta för att arbetet med
matchning intensifierats.
Under fjärde kvartalet 2012 gjordes 6 900
anvisningar till arbete där den arbetssökande inte
sökt arbetet. I dessa fall lämnade Arbetsförmed-
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lingen en underrättelse till aktuell arbetslöshetskassa i 700 ärenden (11 procent). Under året
genomförde Arbetsförmedlingen 3 700 stickprovskontroller av de anvisningar som myndigheten gjort under året. Av kontrollerna framgick
att ca 8 procent av de arbetssökande som uppger
att de sökt ett av Arbetsförmedlingen anvisat
arbete inte har gjort det.
Arbetet med kontrollfunktionen består bland
annat av att säkerställa att de arbetssökande som
uppbär arbetslöshetsersättning uppfyller de krav
som uppställs i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Kontrollfunktionen säkerställs bland annat
genom att Arbetsförmedlingen underrättar den
arbetssökandes arbetslöshetskassa när myndigheten misstänker att den arbetssökande inte
uppfyller de villkor för rätt till ersättning som
uppställs i arbetslöshetsförsäkringen.
Enligt IAF uppgick antalet underrättelser för
helåret 2012 till i genomsnitt 13,5 per 1 000
ersättningstagare, vilket var en minskning från
14,0 föregående år. Andelen har varierat mellan 9
och 31 underrättelser per 1 000 ersättningsanmälda för åren 2005–2012. Andelen underrättelser uppvisar även betydande skillnader såväl
geografiskt som mellan arbetslöshetskassorna
och mellan åldersgrupper. Generellt har underrättelser för personer under 24 år lämnats i högre
grad än för andra åldersgrupper.
Den vanligaste orsaken till att en underrättelse
lämnades under 2012 var, enligt IAF, att den
sökande inte sökt anvisat arbete. Den näst vanligaste orsaken var att den arbetssökande inte
sökt arbete aktivt.
För de underrättelser som lämnades till
arbetslöshetskassorna har andelen som ålades
sanktion (sanktionsgraden) minskat mellan
första halvåret 2011 och första halvåret 2012,
från 81 procent till 79 procent. IAF har även
funnit indikationer på att sannolikheten att få en
sanktion varierat med utbildningsbakgrund,
arbetslöshetskassetillhörighet och tidsperiod.
Men IAF fann inga tecken på att kön, ersättningsnivå eller ålder hade någon påverkan.
Arbetsförmedlingens ansvar för kontrollfunktionen gäller även när de arbetssökande deltar i
aktiviteter hos en kompletterande aktörer. IAF
har granskat Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbete med kompletterande aktörer. Granskningen visar att det finns en förbättringspotential när det gäller Arbetsförmedlingens kontrollarbete. En av IAF:s iakttagelser

är att det saknas en uppföljningsrutin som säkerställer kontrollfunktionen.
Utifrån den iakttagelsen har Arbetsförmedlingen genomfört en central ärendegranskning av
inkomna avvikelserapporter från kompletterande
aktörer. Detta har gjorts för att identifiera
utvecklingsområden i kontrollarbetet och för
möjlighet att förbättra handläggningen. Även
resultaten av denna granskning visar att det finns
förbättringspotential både när det gäller hanteringen av avvikelserapporter från kompletterande aktör och Arbetsförmedlingens dokumentation kring bedömning och handläggning av de
aktuella ärendena.
Arbetsförmedlingen tog under 2012 fram
indikatorer för att följa upp kontrollen av arbetssökande som söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s uppföljning av detta arbete
visade att ytterligare utvecklingsarbete behövdes
för att Arbetsförmedlingens uppföljning skulle
omfatta hela uppdraget med kontrollfunktionen.
Utfallen för indikatorerna för den första tertialen 2013 visar att utvecklingen varit positiv sedan
motsvarande period året innan. Bland annat har
uppföljningen av platsanvisningar och andelen
underrättelser ökat, samtidigt som andelen med
begränsat geografiskt sökområde som saknar
uppgift om godtagbara hinder har minskat.
IAF har redovisat utvecklingen för arbetslöshetskassornas genomströmningstider för beslut
som gäller ansökningar om arbetslöshetsersättning. Genomströmningstiden avser mediantiden
i veckor från den arbetssökandes första arbetslösa dag till att första utbetalning görs. Tiderna
är viktiga för försäkringens legitimitet och den
ekonomiska tryggheten för individen. Generellt
har arbetslöshetskassorna minskat genomströmningstiderna (uttryckt som medianvärdet) påtagligt sedan 2009 och under 2012 var tiden för
grundbeloppsärenden 8 veckor, en vecka kortare
jämfört med 2011. Tiderna för inkomstrelaterade
ärenden har generellt varit relativt konstanta
sedan 2009, 2012 var tiden 6 veckor.
IAF visar i sin rapport om finansieringen av
arbetslöshetsförsäkringen bl.a. att avgifternas
andel av utbetald arbetslöshetsersättning varit
konstant mellan 2009 och 2011, samt att det
finns påtagliga skillnader mellan arbetslöshetskassornas administrationskostnader per medlem.
Huvudsakligen har arbetslöshetskassor med fler
medlemmar lägre kostnader per medlem.
IAF har också kartlagt arbetslöshetskassornas
tillämpning av branschspecifika regler och deras
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verksamhetsområden. IAF visar att branschspecifika regler används av flera arbetslöshetskassor, även vid säsongarbetslöshet. Vissa arbetslöshetskassor har även kassaspecifika tillämpningsprinciper. Samtidigt bedömer IAF att omfattningen av ärendemängden är begränsad sett
till det totala antalet ärenden som handläggs av
arbetslöshetskassorna varje år. Huvuddelen av de
arbetslöshetskassor som har ärenden uppskattar
att de bara har ett fåtal ärenden per år. IAF:s
kartläggning visar på att det finns ett önskemål
om att såväl praxis som regelverket förtydligas
framöver. Myndigheten anger även att de ska se
över föreskrifterna om branschtillämpningsavtal.
Avseende arbetslöshetskassornas verksamhetsområden pekar IAF på att fusioner har skapat
breda verksamhetsområden, där vissa arbetslöshetskassor omfattar flera branscher.
Analys och slutsatser
Under 2012 har IAF vid flera granskningstillfällen påpekat att Arbetsförmedlingens arbete
med kontrollfunktionen måste förbättras. Detta
har även regeringen påtalat flera gånger. Bland
annat handlar det om dokumentationen av det
arbete som Arbetsförmedlingen bedriver. God
dokumentation är central för att arbetslöshetskassorna ska ha ett bra underlag inför sina beslut.
Uppföljningen av arbetssökandes insatser för
att lösa sin arbetslöshetssituation (inklusive
anvisningar) är en viktig del av säkerställandet av
att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring. Detta arbete måste utvecklas vidare. Det nya åtgärdssystemet som har
införts den 1 september 2013 kommer att ställa
ännu högre krav på Arbetsförmedlingen i detta
avseende. Den individuella handlingsplanen och
aktivitetsrapporten är viktiga delar i uppföljningen. Det är därför av stor vikt att arbetssökandets
inriktning framgår av individens handlingsplan.
Regeringen anser att det är positivt att indikatorerna på området pekar på förbättringar på
kort sikt avseende Arbetsförmedlingens arbete
med kontrollfunktionen och att Arbetsförmedlingen vidtagit åtgärder för att stärka
kontrollfunktionen. Samtidigt behöver Arbetsförmedlingens arbete med kontrollfunktionen
utvecklas och förbättras ytterligare. Framöver
krävs både ytterligare förbättringar av uppföljningen och att ett vidare utvecklingsarbete fortgår avseende indikatorerna och hur kontrollfunktionen säkerställs i förhållande till kompletterande aktörer.
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4.4.4

Arbetsmarknadspolitiska insatser
och nystartsjobb

Arbetsförmedlingens insatser

Arbetsförmedlingen kan bidra till att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt, bl.a. genom att
effektivt sammanföra dem som söker arbete med
dem som söker arbetskraft. Genom att minska
arbetsgivarnas rekryteringskostnader, tillhandahålla en effektiv infrastruktur för rekryteringar
samt verka för att öka sökintensiteten hos
arbetssökande kan Arbetsförmedlingen underlätta tillsättandet av nya jobb. Det effektiva
arbetskraftsutbudet kan öka genom att de
arbetssökandes kompetens bättre motsvarar
arbetsgivarnas krav, att möjligheten till yrkesmässig och geografisk rörlighet ökar för arbetslösa samt att osäkerheter motverkas genom att
lämpliga arbetslösa rekommenderas till lediga
platser.
Under 2012 fick drygt 437 000 personer
arbete genom Arbetsförmedlingen. Att antalet
totalt inskrivna arbetslösa ökade samtidigt som
de lediga platserna under 2012 blev något färre
jämfört med 2011, försämrade dock förutsättningarna för arbetssökande att få ett arbete.
Närmare två tredjedelar av dem som fick arbete
via Arbetsförmedlingen var tidigare öppet
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Grupper som står långt från arbetsmarknaden är en fortsatt växande del av dem som
övergår till arbete.
Under 2012 hade Arbetsförmedlingen totalt
22,6 miljoner kundkontakter, vilket är en ökning
från 19,6 miljoner under 2011. Arbetsförmedlingen arbetade totalt med 1 075 021 individer,
vilket är i princip oförändrat jämfört med 2011.
Av dessa är en växande andel nyanlända inom
etableringsuppdraget och andra utomeuropeiskt
födda. Även andelen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
fortsätter att öka.
Tidiga insatser under arbetslösheten
Regeringens prioritering är att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem
med störst behov, dvs. de långtidsarbetslösa.
Samtidigt bör åtgärder vidtas tidigt i arbetslöshetsperioden för att motverka att fler blir
långtidsarbetslösa. Det bör främst ske genom
förmedlingsinsatser och förbättrad uppföljning
av korttidsarbetslösas jobbsökande, men även i
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form av programplatser till dem som löper störst
risk för långtidsarbetslöshet.
För att undvika långa arbetslöshetstider är det
nödvändigt att verka för att de arbetslösa söker
arbete aktivt. Förmedlingsinsatserna och uppföljningen är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa individens
stödbehov och arbetslöshetsförsäkringens roll
som omställningsförsäkring. Under 2012 infördes ett nytt arbetssätt vid Arbetsförmedlingen
som bl.a. innebär att den som skrivs in hos
Arbetsförmedlingen ska bedömas utifrån huruvida de har hög risk att bli långtidsarbetslösa och
därför är i behov av tidiga insatser. Tidiga insatser ska huvudsakligen ges i form av fördjupat
förmedlingsstöd och i vissa fall programinsatser.
Regeringen bedömer att det kommer att vara en
begränsad grupp som tar del av dessa insatser.
För de som inte bedöms vara i behov av tidiga
insatser ska Arbetsförmedlingen i första hand
kontrollera och följa upp arbetssökandet, bl.a.
genom personliga möten.
Det totala antalet personliga möten med
arbetssökande har ökat med 30 procent jämfört
med året innan. Besöksfrekvensen uppgick i
genomsnitt till 0,85 besök per person och månad
för de personer som bedömts vara i behov av
tidiga insatser. Även de arbetslösa som inte har
bedömts ha behov av tidiga insatser ska ha täta
personliga möten. Motsvarande besöksfrekvens
för personer som inte bedömts vara i behov av
tidiga insatser var 0,78 besök per person och
månad.
Det totala antalet kontakter med arbetssökande, inklusive telefon och mailkontakter,
per handläggare är dock något lägre än föregående år. Arbetssökande ska vid sina besök på
Arbetsförmedlingen dessutom alltid få förslag på
lediga jobb att söka eller arbetsgivare som ska
kontaktas. Andelen som fått platsförslag under
den senaste månaden har ökat under 2012 till 31
procent (2011: 25 procent, 2010: 22 procent).
I det nya arbetssättet är den enskildes handlingsplan av mycket stor vikt. För de arbetssökande som har bedömts ha behov av tidiga
insatser ska en handlingsplan enligt Arbetsförmedlingen upprättas inom fem dagar från
inskrivningstillfället. Antalet nyinskrivna med
bedömt behov av tidiga insatser och som fick en
handlingsplan upprättad inom fem dagar under
2012 uppgick till drygt 21 100 personer, motsvarande 54 procent. Resultaten av en stickprovsundersökning i januari 2013 visar dessutom att

enbart 55 procent av dem som bedömts ha
behov av tidiga insatser har tagit del av insatser
inom tre månader. Regeringen kan konstatera att
detta är alltför lågt och att det krävs att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att förkorta
tiden till dess att insatser ges. Regeringen har
därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att
skyndsamt se till att arbetssökande med störst
behov av insatser får sådant stöd inom rimlig tid.
Ökad uppföljning och sökaktivitet
Sökaktiviteten bland de arbetssökande är central
för hur väl matchningen fungerar och viktig för
att upprätthålla de villkor som gäller för rätten
att uppbära arbetslöshetsersättning. Samtidigt är
det, för att få en effektiv rekryteringsprocess
som förkortar vakanstiderna, viktigt att arbetsgivare i möjligaste mån endast får ansökningar
från arbetssökande med rätt kompetens. Antalet
sökta jobb per månad har fortsatt ökat under
2012. Enligt Arbetsförmedlingens återrapportering den 22 februari 2013 (dnr A2013/1250)
söker de arbetssökande som har tätare möten
med Arbetsförmedlingen också flera jobb och
lägger mer tid på att söka jobb. Arbetssökande
som har tätare möten är enligt rapporten även
mer benägna att söka jobb på annan ort. Sökaktiviteten är högre bland kvinnor än män och
ökningen sedan 2010 har i huvudsak också skett
bland kvinnor.
Diagram 4.7 Genomsnittligt antal sökta jobb per månad för
arbetslösa och programdeltagare
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: Säsongsrensade värden.
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Diagram 4.8 Genomsnittlig söktid per vecka för arbetslösa
och programdeltagare
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: Säsongrensade värden.

Arbetsförmedlingens undersökning Uppdrag
om krav på arbetssökande vid öppen arbetslöshet
och deltagande i program (dnr A2013/1139/A)
visar att personer som deltar i garantiprogram
som ger rätt till aktivitetsstöd och öppet arbetslösa som har rätt till arbetslöshetsersättning, är
mer aktiva än andra dvs. söker fler jobb per
månad, lägger ner fler timmar på jobbsökande
per vecka och har fler kontakter med Arbetsförmedlingen per månad. Dessutom är Arbetsförmedlingen mer aktiv för dessa grupper vad
gäller exempelvis jobbförslag dvs. anvisning och
platsförslag. I förberedande program och i utbildningsprogram är aktiviteten generellt sett
lägre.
Personer som ej uppbär arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd har en lägre sökaktivitet
och färre kontakter med Arbetsförmedlingen.
Dessa individer får också färre jobbförslag jämfört med de individer som uppbär arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
IAF har redovisat en uppföljning av rapporten
från 2011 om återkallande av anvisning till
arbetsmarknadspolitiska program. IAF:s uppföljning avser första halvåren 2010, 2011 och
2012 och visar att andelen återkallande anvisningar av totalt antal upphörda anvisningar har
ökat från 2 procent 2010 till 3 procent 2012.
Störst ökning har skett inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar,
där andelen för 2012 uppgick till 5 respektive 7
procent. Samtidigt anger Arbetsförmedlingen i
en rapport att andelen återkallanden i jobb- och
utvecklingsgarantin minskat från 3,1 procent
2011 till 2,1 procent 2012 om antalet återkallande sätts i relation till antalet personer som
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deltagit i programmet under respektive helår.
För jobbgarantin för ungdomar minskade andelen från 6,7 procent 2011 till 3,7 procent 2012.
Olika mått ger med andra ord delvis olika bild av
utvecklingen.
En anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt
program kan upphöra av flera skäl, t.ex. för att
personen har fått jobb eller fullföljt programmet.
Om den arbetslösa inte följer kraven för deltagande kan anvisningen även återkallas. Även i
de fall ett nytt arbetsvillkor uppfyllts, och individen är berättigad till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, ska anvisningen återkallas.
I den mån andelen återkallade anvisningar
ökar kan detta indikera en stärkt kontrollfunktion hos Arbetsförmedlingen, eller att en större
andel av programdeltagarna bryter mot kraven.
Flera faktorer komplicerar dock tolkningen, bl.a.
att även ett nytt arbetsvillkor ska leda till återkallande. Ett nytt arbetsvillkor var också enligt
IAF den klart vanligaste orsaken till återkallande
av anvisning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
IAF:s granskning visar vidare att Arbetsförmedlingen har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna sedan förra granskningen. IAF
har även i granskningen uppmärksammat behovet av ytterligare åtgärder för att förbättra handläggningen och tillämpningen av regler och rutiner.
Förtroende och samverkan
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har förtroende och legitimitet bland arbetsgivare och
arbetssökande för att kunna bidra till att förbättra matchningen. Ett ökat förtroende bör leda
till att fler arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen för att få stöd i sin rekryteringsprocess samt att fler arbetssökande väljer att ta del
av myndighetens service. Många i den ökande
gruppen av arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden saknar egna kontaktnät och
har sämre chanser att hitta arbete genom informella kontakter. För dessa är det särskilt viktigt
att skapa ingångar på arbetsmarknaden.
Hur matchningsarbetet fungerar framgår bl.a.
av hur arbetsgivarna uppfattar Arbetsförmedlingens hantering av lediga platser och om de fått
lämpliga sökande. Av de arbetsgivare som anmält
en ledig plats var 88 procent nöjda med hanteringen och 82 procent angav att de fått tillräckligt med lämpliga sökande för att kunna anställa,
vilket är i nivå med tidigare år. Arbetsförmed-

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

lingens ökade fokus på arbetsgivarkontakter
avspeglas i att antalet arbetsgivarkontakter och
antalet överenskommelser med arbetsgivare har
ökat markant under 2012. I sitt arbete med
nationella kunder gjorde Arbetsförmedlingen
under 2012 överenskommelser med ett tjugotal
företag och branscher.
Arbetsförmedlingens egna undersökningar
visar att förtroendet har legat på ungefär samma
nivå sedan 2009. Ca 40 procent av de arbetssökande och 33–39 procent av arbetsgivarna
uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för myndigheten. En stor andel – uppåt en
tredjedel av respondenterna – anger dock att de
varken har stort eller litet förtroende för Arbetsförmedlingen. Även undersökningar genomförda av Svenskt kvalitetsetsindex och TNS Sifo
pekar på att förtroendet för Arbetsförmedlingen
är lågt.
Enligt Arbetsförmedlingens egna undersökningar är den främsta anledningen till att arbetssökande inte har förtroende för Arbetsförmedlingen att de upplever att myndigheten inte
har något stöd eller hjälp att erbjuda. Bland
arbetsgivare är den främsta orsaken att Arbetsförmedlingen brister i servicen.
Arbetsförmedlingen har i många frågor stort
behov av att samverka med arbetsmarknadens
parter och med kommuner för att kunna genomföra sitt uppdrag. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting i
augusti 2012 visade att samtliga 230 kommuner
som svarade samarbetar med Arbetsförmedlingen. Kommunerna ger gott betyg åt hur samarbetet fungerar.

sakligen rehabiliterande insatser, jobbcoachning
och insatser för nyanlända.
Under 2012 har Arbetsförmedlingen samarbetat med totalt ca 800 leverantörer, varav de
tio största stod för mer än hälften av verksamhetens kostnader. Totalt levererades under 2012
kompletterande arbetsförmedlingstjänster till ca
121 000 arbetssökande. Under 2011 användes ca
1 000 leverantörer som gav tjänster till 138 000
arbetssökande.
Arbetsförmedlingen har system och rutiner
för kontroll av kompletterande aktörer och för
hantering av klagomål. Att dessa kontrollsystem
har visat sig ha brister pekar på att uppföljningen
av de kompletterande aktörerna måste förbättras.
Enkätundersökningar bland dem som har
tagit del av jobbcoachning, en av de tjänster som
kompletterande aktörer tillhandahåller, visar att
de arbetssökande generellt är nöjda. I undersökningen som genomfördes i oktober och
november 2012 svarade 93 procent att de var
nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och
78 procent ansåg att coachen hade rätt kompetens för att hjälpa dem.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) publicerade i
december 2012 en rapport om jobbcoachningstjänsterna för arbetslösa (IFAU 2012:24). IFAU
fann inga stora skillnader i effekter för deltagare
hos kompletterande aktörer respektive hos
Arbetsförmedlingens tidigare insats personlig
jobbcoach. Rapporten visar dock att deltagare
hos kompletterande aktörer söker fler arbeten
och är mest nöjda med den service de får.

Kompletterande aktörer
Med kompletterande aktörer avses de företag
som på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller arbetssökanden en kompletterande
arbetsförmedlingstjänst.
Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret
för alla tjänster som tillhandahålls enskilda
arbetssökande, oavsett om de levereras av myndigheten eller av kompletterande aktörer. De
olika kompletterande tjänsterna är konstruerade
för att svara mot olika individuella behov. De
flesta kompletterande aktörerna lämnar stöd till
personer inom jobb- och utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för ungdomar. Närmare hälften av kostnaderna för kompletterande aktörer
kan hänföras till de två garantierna. Därutöver
genomför de kompletterande aktörerna huvud-

Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingens
verksamhet under 2012 har lett till att sökaktiviteten bland arbetssökande har ökat och
Arbetsförmedlingen har utvecklat sina arbetsgivarkontakter. Detta är positivt. Regeringen ser
också positivt på att Arbetsförmedlingen vidtar
åtgärder till följd av granskningarna av återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program och arbetar aktivt för att säkra
rutinerna och handläggningen av dessa ärenden,
då det är viktigt att anvisningar återkallas när det
finns skäl för detta.
Regeringen gör bedömningen att det finns
fortsatt förbättringspotential vad avser Arbetsförmedlingens bidrag till att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Det gäller bl.a. att
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genomföra tidiga insatser för personer som löper
störst risk att fastna i långvarig arbetslöshet och
att hantera det ökande antalet personer med svag
förankring på arbetsmarknaden. Vidare måste
myndigheten förbättra uppföljningen av de
kompletterande aktörerna och använda dessa
bättre för att ge ett mer effektivt stöd till arbetssökande.
Regeringens konstaterar att det nya arbetssättet inte har implementerats fullt ut i verksamheten, exempelvis krävs åtgärder för att se till att
de arbetssökande som har störst behov av tidiga
insatser får sådana. Att enbart 55 procent har fått
en insats inom tre månader är inte acceptabelt.
Det krävs ett intensifierat arbete av Arbetsförmedlingen för att fler ska få insatser inom
rimlig tid. Även i fråga om den ökade uppföljningen av arbetssökandet finns det en tydlig förbättringspotential hos Arbetsförmedlingen, t.ex.
avseende hur ofta en arbetssökande träffar en
arbetsförmedlare.

Situationen med brister i kontrollen och uppföljningen av de kompletterande aktörerna är
inte heller acceptabel. Ett led i arbetet med att
stärka kvaliteten i de tjänster som upphandlats
enligt lagen om valfrihetssystem är införandet av
ett ratingsystem som ska ge den arbetssökande
information om vilka leverantörer som har visat
sig framgångsrika. Regeringen bedömer att höjda
krav på de kompletterande aktörerna är ett viktigt led i arbetet för att höja kvaliteten i stödet
till arbetssökande och därmed öka möjligheterna
för dessa att komma i arbete.
Arbetsförmedlingens programinsatser

Arbetsförmedlingens programinsatser kan översiktligt beskrivas genom antalet deltagare i de
olika programmen samt utfallet i form av arbetsmarknadsstatus efter programmets slut. Denna
översiktliga redovisning framgår av de två nedanstående tabellerna.

Tabell 4.2 Årsgenomsnitt av antalet kvarstående deltagare i konjunkturberoende program i slutet av månaden
Tusental och procent
Antal 2011
Tusental

Andel 2011
Kvinnor

Andel 2011
Män

Antal 2012
Tusental

Andel 2012
Kvinnor

Andel 2012
Män

Jobb- och utvecklingsgarantin

93

47

53

98

48

52

- därav sysselsättningsfasen

27

49

51

32

47

53

Jobbgarantin för ungdomar

39

45

55

40

44

56

Arbetslivsinriktad rehabilitering

13

63

37

13

61

39

Arbetspraktik

6

51

49

7

50

50

- inom garantierna

8

44

56

7

44

56

Förberedande eller orienterande utbildning

8

56

44

10

51

49

- inom garantierna

1

45

55

3

46

54

Arbetsmarknadsutbildning

4

41

59

6

41

59

- inom garantierna

7

38

62

8

39

61

Arbetslivsintroduktion

5

69

31

3

67

33

Start av näringsverksamhet

3

48

52

3

48

52

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling

2

66

34

4

63

37

2

69

31

1

66

34

176

49

51

185

49

51

Fördjupad kartläggning och vägledning
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen.
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Tabell 4.3 Andelen i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutat program
Procent
Kvinnor

2011
Män

Totalt

Kvinnor

2012
Män

Totalt

Förberedande utbildning

11

13

12

11

12

12

Arbetslivsinriktad rehabilitering

24

32

27

24

32

27

Arbetspraktik

40

42

41

37

40

39

Arbetsmarknadsutbildning

33

36

35

28

29

29

9

9

9

10

10

10

11

14

12

11

15

12

Arbetslivsintroduktion
Aktiviteter inom vägledning och platsför
Fördjupad kartläggning och vägledning

7

8

7

7

7

7

Instegsjobb

54

60

58

51

56

54

Särskilt anställningsstöd

51

49

50

48

46

47

Start av näringsverksamhet

87

86

87

84

82

83

Praktisk kompetensutveckling

45

43

44

39

40

39

Prova-på-plats

34

39

37

34

36

35

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

19

28

23

11

17

13

Anm: 16–64 år, andelen 2011 är baserad på dem som lämnat program okt 2010–sep 2011 och motsvarande för 2012.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Tabell 4.3 ger en överblick över resultatet av de
arbetsmarknadspolitiska programmen i form av
hur stor andel av deltagarna som 90 dagar efter
avslutat program har ett arbete eller deltar i en
utbildning. Jobb- och utvecklingsgarantin och
jobbgarantin för ungdomar utgör så kallade
paraplyprogram där deltagare deltar i olika program. Resultaten för garantierna ingår därför
även i övriga program om de anordnats inom
ramen för garantierna. Det bör noteras att utfall
inte alltid är samma sak som programmets effekt
eftersom resultatet påverkas av andra faktorer
såsom t.ex. arbetsmarknadsläget och målgruppen
för programmen. Vidare är vissa av programmen
ofta individuellt anpassade och av förberedande
karaktär där arbetssökande efter avslutat program går vidare till andra insatser såsom t.ex. är
fallet med förberedande utbildning. Dessa program har normalt en lägre övergång till arbete,
men syftar till att deltagarna successivt ökar sina
möjligheter att få ett arbete eller en utbildning.
Det motsatta gäller för exempelvis start av
näringsverksamhet där det mycket goda resultatet huvudsakligen kan förklaras av att deltagare
står förhållandevis nära arbetsmarknaden redan
innan anvisningen till programmet. Det kan
noteras att det redan låga resultatet för arbetsmarknadsutbildning ytterligare har försämrats
samtidigt som volymen ökat sedan 2008. Könsfördelningen inom arbetsmarknadsutbildningen
är fortfarande ojämn. Kvinnorna utgör 40 procent av deltagarna och männen 60 procent. Skill-

naden har dock minskat de senaste åren genom
att utbildningar till traditionellt kvinnodominerade yrken ökat. En närmare redovisning för
vissa av programmen finns i de avsnitt som
följer.
IFAU har i rapporten Arbetspraktik – en
utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning (IFAU 2013:4) skattat effekter
av arbetspraktik för dem som gick in i programmet mellan 1999 och 2006. IFAU fann att
den genomsnittliga förväntade tiden till arbete
för de arbetslösa minskade med drygt sex procent när man följde upp den arbetssökande efter
två år från programstart. Deltagandet medförde
också höjda framtida arbetsinkomster och minskad andel med försörjningsstöd.
Stöd till start av näringsverksamhet är det program där störst andel är i arbete eller utbildning
90 dagar efter avslutad insats, merparten är
sysselsatta i sitt företag. Flera studier indikerar
att insatsen stöd till start av näringsverksamhet
ökar sannolikheten att den som erhåller stödet
befinner sig i sysselsättning vid en senare tidpunkt (se t.ex. IFAU 1999:5, Arbetsförmedlingen Ura 2000:4, RiR 2008:24, RiR
2012:26 och Arbetsförmedlingen 2013:1). Riksrevisionens granskning (RiR 2012:26) jämför
utfall av stöd till start av näringsverksamhet
mellan inrikes och utrikes födda deltagare under
2003. Enligt denna studie har stödet positiva
effekter på sysselsättningen, om än något mindre
för utrikes födda.
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Analys och slutsatser
Regeringen anser att den negativa utvecklingen
inom arbetsmarknadsutbildning måste brytas
och resultatet förbättras. Andelen till arbete efter
avslutad arbetsmarknadsutbildning borde vara
högre givet syftet med insatsen. Regeringen anser att det är positivt att könsfördelningen inom
arbetsmarknadsutbildning har blivit jämnare.
Regeringen bedömer att stöd till start av
näringsverksamhet har positiva effekter, även om
erfarenheten visar att det kan vara förenat med
undanträngningseffekter och konkurrenssnedvridning. Det finns en risk att nya företag med
stöd till start av näringsverksamhet tar marknadsandelar från företag utan detta stöd. Detta
ska beaktas vid anvisning till stödet genom att
stödet prioriteras till personer som står långt
från arbetsmarknaden och bedöms ha goda
förutsättningar att driva näringsverksamhet med
tillfredsställande lönsamhet och som genom
verksamheten kan få en varaktig sysselsättning.
Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dem
som varit borta från arbetsmarknaden under en
lång tid och är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. Antalet har fortsatt
att öka och uppgick under 2012 till i genomsnitt
95 000 personer per månad, varav 31 000 personer befann sig i sysselsättningsfasen. Könsfördelningen bland det totala antalet deltagare var
jämn. Antalet deltagare i fas ett och två är ungefär detsamma som under 2011. Till skillnad från
tidigare har ökningen under 2012 endast skett i
sysselsättningsfasen. Vidare har det under det
första halvåret 2013 skett en avmattning av
ökningstakten i sysselsättningsfasen. Jobb- och
utvecklingsgarantin stod under 2012 för
53 procent av det genomsnittliga antalet deltagare i samtliga program med aktivitetsstöd.
Bland deltagarna är personer med funktionsnedsättning och äldre överrepresenterade. Antalet
ungdomar fortsätter att öka och uppgick under
2012 till 20 procent i fas ett och två men fortfarande bara till en procent i sysselsättningsfasen.
De arbetsplatsförlagda aktiviteterna, t.ex.
arbetspraktik, arbetsträning och arbetsmarknadsutbildning, fortsätter att öka i fas ett och två
och har från och med 2012 gått om jobbsökaraktiviteter med coachning som den vanligaste
aktiviteten. Andelen i arbetsplatsförlagd aktivitet
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uppgick till 41 procent i december 2012, vilket
innebär en kraftig ökning jämfört med 31
procent i december 2011. Arbetsförmedlingens
interna målsättning är att 60 procent ska delta i
en arbetsplatsförlagd aktivitet. Utvecklingen är
positiv eftersom denna typ av aktivitet har en
tydligare anknytning till arbetsmarknaden. Fler
deltagare i fas ett och två deltar också i aktiviteter. Antalet deltagare i fas ett och två utan
registrerad aktivitet har minskat med nästan
5 000 mellan december 2011 och december 2012.
Antalet timanställningar har ökat bland deltagarna i programmet. Samtidigt visar resultatet i
form av övergångar till arbete eller utbildning,
som andel av det genomsnittliga antalet som
kvarstår i programmet, en minskning från 4,6
procent år 2011 till 4,4 procent år 2012. I sysselsättningsfasen har det däremot skett en ökning
från 2 procent år 2011 till 2,5 procent år 2012,
även om övergångarna fortsatt är på en låg nivå.
Andelen i fas ett och två som är i utbildning eller
arbete 90 dagar efter att programmet avslutats
har minskat något och uppgår till 44 procent
2012 jämfört med 48 procent 2011. Sysselsättningsfasen visar samma resultat som föregående
år, ca 40 procent (dnr. A2013/3002). Könsfördelningen när det gäller utflöde och övergång till
arbete och utbildning uppvisar endast marginella
skillnader mellan könen.
IFAU har i en studie undersökt jobb- och
utvecklingsgarantin (IFAU 2013:12).
Diagram 4.9 Andel inskrivna vid AF upp till 24 månader
efter start av jobb- och utvecklingsgarantin. Samtliga
deltagare 2007–2011

Källa: IFAU.

Av figur 4.9 framgår andel inskrivna vid Arbetsförmedlingen 24 månader efter att man påbörjat
insatsen. Det framgår att unga ofta lämnar
medan situationen för funktionsnedsatta är mer
bekymmersam. Kvinnor går också vidare i något
högre utsträckning än män.
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En större andel är nöjda med programmet. Av
Arbetsförmedlingens telefonintervjuer med deltagarna under hösten 2012 framgår att 43 procent av deltagarna i faserna ett och två upplevde
att de var mycket eller ganska nöjda med
programmet, jämfört med 40 procent våren
2011. Ytterligare ca 40 procent var varken nöjda
eller missnöjda. I sysselsättningsfasen var 87
procent helt eller delvis nöjda med sin sysselsättningsplats, jämfört med 77 procent år 2011. I
december 2012 saknade 20 procent av deltagarna
i sysselsättningsfasen en sysselsättningsplats,
varav tre procent deltog i arbetsmarknadsutbildning.
Aktiviteterna i faserna ett och två i jobb- och
utvecklingsgarantin ska täcka minst 75 procent
av deltagarnas arbetsutbud. Resterande tid ska
ägnas åt eget jobbsökande. Att säkerställa kvaliteten och aktivitetsnivån har varit en utmaning
för Arbetsförmedlingen eftersom antalet deltagare har ökat kontinuerligt. För att möta den
kraftiga volymökningen har betydande resurser
tillförts Arbetsförmedlingen, bl.a. för att uppnå
en högre handläggartäthet. IFAU har genomfört
en enkätundersökning (IFAU 2013:12) av hur
Arbetsförmedlingens kontakter med arbetssökande upplevs. Aktivitetsnivån i jobb- och
utvecklingsgarantins fas ett och fas två var 17
timmar per vecka under 2012, en väsentlig
ökning från de 12 timmar per vecka som rapporterades 2009. Av deltagarna hade 60 procent
kontakt med sin coach eller förmedlare varje
månad.
Under 2012 har kontakterna med de arbetssökande ökat. Antalet kontakter i fas ett och två
uppgick till 1,1 stycken i december 2012 vilket är
en ökning från 0,7 i december 2011. För sysselsättningsfasen har motsvarande ökning skett till
0,8 kontakter i december 2012 från 0,4 i december föregående år. För ungdomar i sysselsättningsfasen har kontakterna ökat till 1,4 år 2012
från 0,6 år 2011.
Ett viktigt verktyg för att få arbetsgivare att
anställa personer som har varit utan arbete en
längre tid är det särskilda anställningsstödet
inom jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet
anställningar med sådant anställningsstöd uppgick 2012 till 4 400 i genomsnitt, jämfört med
4 000 föregående år. Andelen kvinnor uppgick
till 40 procent. Det förstärkta särskilda anställningsstödet har ökat kraftigt och utgjorde i
december 2012 ca 1 800 av det genomsnittliga
antalet anställningar med särskilt anställnings-

stöd. De arbetsgivarkategorier som anställde
flest personer med särskilt anställningsstöd var
enskilda företag, med en andel på 56 procent,
och kommuner, med 17 procent. Andelen som
90 dagar efter avslutat stöd fått ett arbete uppgick 2012 till 45 procent, varav 29 procent fick
ett nystartsjobb. Skillnaderna mellan kvinnor
och män i detta avseende är små. Efter 180 dagar
hade närmare hälften fått ett arbete med eller
utan stöd. Andelen övergångar ligger på ungefär
samma nivå som föregående år.
Under 2012 avsatte regeringen 128 miljoner
kronor för programinsatser i sysselsättningsfasen. Antalet personer som deltog i en arbetsmarknadsutbildning uppgick i december 2012 till
drygt 1 000 personer jämfört med drygt 630 i
december 2011. Andelen som hade ett arbete 90
dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning i
sysselsättningsfasen uppgick 2012 till 12 procent. Det kan jämföras med 28 procent för
arbetsmarknadsutbildning generellt.
Analys och slutsatser
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
har ökat, vilket har försvårat möjligheterna att nå
de ursprungliga intentionerna för garantins aktivitetsnivå.
Till följd av resursförstärkningen 2012 har
Arbetsförmedlingen gjort stora rekryteringar
och genomfört omfattande personalutbildningar. Förstärkningen har bl.a. inneburit färre
antal sökande per handläggare, viss ökad kontakt
med de arbetssökande och färre deltagare utan
aktivitet. Detta har lett till ökad nöjdhet och en
tydlig ökning av andelen i arbetsplatsförlagda
aktiviteter. Fler deltagare har också ett arbete vid
sidan av deltagande i programmet.
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning
visar dock på en marginell ökning på en procentenhet av aktivitetsnivån jämfört med 2011.
Aktivitetsnivån och deltagarnas nöjdhet i fas
ett och två är fortfarande för låg. Det är viktigt
att Arbetsförmedlingen använder effektiva
metoder för att nå en hög aktivitetsnivå. Fler
deltagare bör få möjlighet att delta i en arbetsplatsförlagd aktivitet och kontakten med de
arbetssökande bör öka. Den ökning som har
skett av de arbetsplatsförlagda aktiviteterna är
viktig för kvaliteten i programmet och bör öka
ytterligare. Regeringen välkomnar Arbetsförmedlingens högt satta målsättning för de arbetsplatsförlagda aktiviteterna och följer detta arbete
noga.
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Aktivitetsnivån och nöjdheten bland deltagare
som har en sysselsättningsplats är hög. Nivån på
andelen deltagare som inte har en sysselsättningsplats kan till viss del förklaras med att
beslutslängderna har kortats och att kraven på
sysselsättningsplatserna har ökat. Fler deltar
också i andra insatser, främst i arbetsmarknadsutbildning. Andelen deltagare som inte har en
sysselsättningsplats eller annan insats bör ändå
minska. Eventuella möjligheter till ökat samarbete med kommunerna som anordnare av sysselsättningsplatser bör tillvaratas. Omsättningen av
ungdomar i programmet är hög och andelen
ungdomar i sysselsättningsfasen är mycket låg.
Den positiva utvecklingen av volymerna för
det förstärkta särskilda anställningsstödet innebär att regeringens satsning har fått genomslag.
Regeringen bedömer att satsningen är viktig för
att öka utflödet till arbete ur sysselsättningsfasen.
Jobbgarantin för ungdomar och övriga insatser för
unga

Under 2012 uppgick ungdomsarbetslösheten till
23,6 procent. Andelen arbetslösa unga män var
något högre än andelen arbetslösa unga kvinnor.
Drygt hälften av de arbetslösa ungdomarna är
heltidsstuderande och söker arbete, t.ex. extraarbete på helger och lov. I förhållande till andra
arbetslösa utmärker sig ungdomar genom att i
hög grad ha relativt korta arbetslöshetsperioder.
Under de senaste åren har ett flertal arbetsmarknadspolitiska satsningar genomförts i syfte
att öka ungdomars övergång från arbetslöshet till
sysselsättning. Bland annat har jobbgarantin för
ungdomar utvecklats och insatserna vilka man
kan ta del av inom garantin har utökats. Sedan
2010 kan deltagarna inom garantin t.ex. ta del av
stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering och den studiemotiverande folkhögskolesatsningen. Vidare har möjligheten att kombinera deltagande i garantin med
utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller
studier inom den kommunala vuxenutbildningen
möjliggjorts sedan 2010.
Utöver de ändringar som genomförts inom
ramen för jobbgarantin för ungdomar har även
satsningar gjorts utanför garantin, bl.a. för att
öka arbetslösa ungdomars incitament att återgå
till studier. Möjligheten har ökat för ungdomar
att i ett tidigt skede få ta del av förstärkta för32

medlingsinsatser. Vidare har arbetsgivarnas incitament för att anställa arbetslösa ungdomar
stärkts genom att t.ex. kvalificeringstiden för
särskilt anställningsstöd för ungdomar har
kortats och arbetsgivaravgiften har sänkts. Ett
bredare utbud av insatser har ökat Arbetsförmedlingens möjlighet att erbjuda insatser utifrån
ungdomarnas individuella behov, vilket varit en
av regeringens utgångspunkter inom arbetsmarknadspolitiken.
Jobbgarantin för ungdomar
Jobbgarantin för ungdomar är ett ramprogram
för ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år
och som har varit arbetslösa under minst tre av
fyra månader. Under 2012 hade programmet i
genomsnitt 39 700 deltagare per månad vilket var
en ökning med knappt 900 deltagare i genomsnitt per månad jämfört med 2011. I likhet med
att arbetslösheten är högre bland unga män än
bland unga kvinnor utgör männen en större
andel än kvinnorna av deltagarna i jobbgarantin
för ungdomar. Av deltagarna i jobbgarantin för
ungdomar under 2012 var 44 procent kvinnor
och 56 procent män. Närmare 109 000 unika
individer deltog i programmet under 2012.
Arbetsförmedlingens arbete med att förbättra
kvaliteten inom jobbgarantin för ungdomar har
fortsatt under 2012. Inriktningen har varit att
förbättra matchningsarbetet och öka andelen
som får ta del av arbetsplatsförlagda aktiviteter.
De inledande aktiviteterna i jobbgarantin för
ungdomar består i normalfallet av fördjupad
kartläggning, studie- och yrkesvägledning och
jobbsökaraktivitet med coachning. Därefter kan
aktiviteterna kombineras med praktik, arbetsmarknadsutbildning, stöd till start av näringsverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktivitetsnivån i garantin har ökat under 2012
jämfört med 2011. De arbetsplatsförlagda aktiviteternas andel har även ökat och uppgår 2012
till 28 procent jämfört med 21 procent 2011.
Samtidigt redovisar Arbetsförmedlingen att en
betydande andel av de ungdomar som har gått
över från jobbgarantin för ungdomar till jobboch utvecklingsgarantin inte har haft någon
arbetsplatsförlagd aktivitet under deltagandet i
jobbgarantin för ungdomar. Under 2012 var
jobbsökaraktiviteter med coachning, liksom åren
innan, den vanligaste aktiviteten i jobbgarantin
för ungdomar.
Såväl antalet ungdomar som har lämnat
garantin för arbete som antalet som övergått till
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utbildning har minskat något under 2012 jämfört
med 2011. Av de som har lämnat jobbgarantin
var andelen som är i utbildning eller arbete 90
dagar efter att programmet avslutats 54 procent
2012 jämfört med 57 procent 2011. Resultatet i
form av övergångar till arbete eller utbildning,
som andel av det genomsnittliga antalet som
kvarstår i programmet, uppgick till knappt 10
procent, vilket var en marginell minskning jämfört med 2011. Det är positivt att andelen deltagare som lämnat garantin till ett arbete eller en
utbildning endast är något lägre trots det försämrade läget på arbetsmarknaden.
Folkhögskolesatsningen för unga
Unga som saknar en slutförd gymnasieutbildning har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Att slutföra grund- och gymnasieskolan är viktigt för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden och det är därför angeläget att
ungdomar som inte påbörjat eller slutfört gymnasieskolan återupptar sina studier. Arbetslösa
ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år och
som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen kan ta del av en kortare, studiemotiverande utbildning i folkhögskolornas regi. Under 2012 avsatte regeringen
medel för i genomsnitt 1 000 utbildningsplatser
per månad. Under året deltog 4 252 ungdomar i
insatsen. Andelen män var högre än andelen
kvinnor, 59 procent jämfört med 41 procent. Av
dem som deltagit i satsningen från 2010 till och
med april 2013 har ca 22 procent gått vidare till
studier och ca 17 procent till arbete eller nystartsjobb.
Tidiga insatser för unga
Möjligheten för ungdomar har ökat att redan i
ett tidigt skede få del av förstärkta förmedlingsinsatser. För ungdomar som av särskilda skäl
bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden finns
sedan 2012 även en möjlighet till tidiga programinsatser redan innan jobbgarantin för ungdomar.
Arbetsförmedlaren har en avgörande roll för att
bedöma vilka arbetslösa som löper hög risk att
fastna i arbetslöshet och därför behöver tidiga
insatser. Totalt antal nyinskrivna öppet arbetslösa ungdomar under 2012 var 142 700. Av dem
bedömdes 11 600 eller ca 8 procent ha behov av
tidiga insatser.

Nystartsjobb för unga
En person som har fyllt 20 men inte 26 år och
som har varit arbetslös i sex månader kvalificerar
sig för nystartsjobb för unga, vilket innebär att
arbetsgivaren kompenseras med ett belopp motsvarande arbetsgivaravgiften. Nystartsjobb i
kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga resulterar i ca 40 procents lägre
lönekostnad för arbetsgivare som anställer en
ungdom med nystartsjobb. Från och med 2013
förstärktes nystartsjobb för ungdomar som varit
arbetslösa i minst tolv månader, vilket innebär
att subventionen till arbetsgivaren blir dubbelt så
stor. Under 2012 var ca 9 000 ungdomar någon
gång under året anställda med nystartsjobb.
Analys och slutsatser
Sedan jobbgarantin för ungdomar infördes i
december 2007 ökade volymerna kraftigt på årsbasis fram till 2010, för att sedan gå ner något
under 2011 och 2012. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar säger dock inte så mycket
i sig eftersom deltagarna efter 15 månader skrivs
över till jobb- och utvecklingsgarantin. Om man
istället ser till alla under 25 år som är inskrivna i
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin täcker man in hela gruppen
arbetslösa ungdomar med en inskrivningstid på
mer än tre månader. Sammanlagt har volymen då
inte ökat sedan 2010, trots den vikande konjunkturen och ett försämrat arbetsmarknadsläge,
utan utgör ca 50 000 deltagare i genomsnitt per
år. Under 2010 ökade dessutom utflödet till
arbete och utbildning markant jämfört med tidigare år, och har sedan dess legat på en relativt
hög nivå. Detta kan vara en indikation på att
genomförda reformer har haft effekt. Möjligheten att ta del av ytterligare insatser innan
inträdet i garantin kan ha bidragit till det något
minskade inflödet till garantin.
De arbetsplatsförlagda aktiviteterna inom
garantin har också ökat, vilket är viktigt för att
förbättra de arbetssökandes möjligheter att få
arbete. Regeringen gör därför bedömningen att
jobbgarantin för ungdomar har bidragit till att
öka möjligheterna för ungdomar att övergå från
arbetslöshet till arbete eller utbildning.
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Nystartsjobb

Nystartsjobb syftar till att stimulera anställning
av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. Till skillnad mot andra anställningsstöd utgör nystartsjobben en rättighet för den
arbetsgivare som anställer en person som uppfyller kraven. Stöd kan utgå för alla personer
som anställs och uppfyller de formella kriterierna. Arbetsgivaren ansöker dock om stödet
via Arbetsförmedlingen. Från och med 2013 har
nystartsjobb för unga som varit arbetslösa minst
12 månader förstärkts, vilket framgått av det
som redovisats i avsnittet som berör ungdomar.
Det totala antalet personer som haft ett
nystartsjobb uppgick till i genomsnitt till 43 800
personer per månad under 2012, vilket är en
minskning med 2 700 jämfört med 2011, se
diagram nedan. Troligtvis har avmattningen i
konjunkturen påverkat antalet nystartsjobb.
Under första halvåret av 2013 har antalet
nystartsjobb dock ökat något. Andelen som var i
arbete utan stöd eller utbildning 90 dagar efter
avslutat nystartsjobb uppgick 2012 till 35 procent. Andelen i arbete utan stöd eller utbildning
när nystartsjobbet upphört är högre för dem i
yngre åldrar, för dem utan funktionsnedsättning
och för dem med högre utbildning. Detta speglar
i stora drag de gängse jobbchanserna för de
inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
Tusental
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Anm: 15-64 år.

Av de beslut om nystartsjobb som togs eller
pågick under 2012 avsåg 62 procent män och 38
procent kvinnor. Ser man till åldersfördelningen
så var antalet personer i åldern 16–24 år underrepresenterade medan övriga åldrar var överrepresenterade. Även andelen utrikes födda var
34

Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att nystartsjobben har
bidragit till att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt genom att insatsen riktas till dem
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom en
sänkning av arbetsgivarens kostnader ökar
chanserna för dessa personer att få ett arbete.
När det gäller de ändringar som trädde i kraft i år
är det för tidigt att säga vilka effekter de har haft,
men regeringen bedömer att det finns utrymme
att öka volymerna.
4.4.5

Diagram 4.10 Antalet nystartsjobb

50

högre i nystartsjobben än bland sökande utan
arbete, medan däremot sökande med funktionsnedsättning var något underrepresenterade.
Fördelningen efter utbildningsnivå motsvarade
fördelningen bland sökande utan arbete.
Syftet med alla typer av anställningsstöd
inklusive nystartsjobb, är att deltagaren efter
stödperioden ska kunna behålla jobbet. Personer
med nystartsjobb verkar till stor del få behålla
sina anställningar när subventionen upphör.
En studie från IFAU (2012:12) visar att
nystartsjobb gör att arbetssökande får arbete
med stöd fortare än vad de annars skulle ha fått.
Nystartsjobben medför att flödet från arbetslöshet till subventionerad anställning ökar med i
genomsnitt med 17 procent. Resultaten tyder på
att nystartsjobben skapar nya jobb.

Särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat
sektorsansvar för funktionshinderfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gav under
2011 de myndigheter som är strategiska för
genomförande av funktionshinderspolitiken i
uppdrag att under 2011–2016 arbeta enligt de
delmål som regeringen slagit fast för respektive
myndighet. Arbetsförmedlingen har fyra delmål
som är formulerade utifrån två givna inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken.
De två första delmålen syftar till att öka
andelen arbetssökande med funktionsnedsättning som går till arbete eller reguljär utbildning.
Resultaten under 2012 uppvisar en positiv
utveckling. Antalet arbetssökande till arbete eller
reguljär utbildning har ökat jämfört med 2011.
Det är också fler arbetssökande som fått del av
de särskilda insatserna som finns reserverade för
målgruppen. Delmål tre mäter tiden till dess att
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en nedsatt arbetsförmåga blir identifierad. Resultatet i april 2013 var 280 dagar vilket är en
mindre ökning i förhållande till 2011. Män har en
längre genomsnittlig tid än kvinnor. En orsak till
ökningen är att vissa typer av funktionsnedsättningar enligt Arbetsförmedlingen kan vara svåra
att identifiera och verifiera samtidigt som antalet
arbetssökande med dessa nedsättningar ökar. En
annan orsak till ökningen enligt Arbetsförmedlingen kan vara att det, i många fall, tar lång
tid att få fram ett läkarutlåtande från sjukvården.
Bland unga personer under 30 år har tiden minskat med tio dagar. Bland utrikesfödda har tiden
till kod ökat. Delmål fyra handlar om att krav på
tillgänglighet alltid ska ställas i förfrågningsunderlag, och finnas med i avtal, vid upphandling
av arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Krav på
tillgänglighet finns numera med i samtliga förfrågningsunderlag och avtal.
Av det totala antalet individer som under 2012
varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade
219 000 personer en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2012. Det var
13 000 personer fler än 2011 och 30 000 fler än
2010. Även andelen inskrivna med en kodad
funktionsnedsättning ökade under 2012 och
uppgick till 26 procent. Tillsammans med utomeuropeiskt födda är detta den grupp som ökat
snabbast de senaste åren. En anledning till att
antalet personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga ökat är att fler
personer som tidigare varit sjukskrivna nu är
inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Drygt 65 000
personer hade i oktober 2012 gått över från Försäkringskassan sedan januari 2010. Under 2012
gick 3 300 fler personer med funktionsnedsättning över till arbete eller utbildning än 2011 och
12 000 fler än 2010. Sammantaget ökade antalet
inskrivna personer med funktionsnedsättning
mellan 2010 och 2012 med 16 procent och antalet som fått jobb eller utbildning med 20
procent.
Lönebidrag och andra subventionerade
anställningar
Arbetsförmedlingen kan erbjuda ekonomiskt
stöd till arbetsgivare som anställer personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, dels genom lönesubventioner,
dels genom stöd som syftar till anpassning av
arbetsförhållandena så att den anställdes nedsatta
arbetsförmåga kan kompenseras.

Under 2012 hade i genomsnitt 88 500 personer per månad en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA),
skyddat arbete hos Samhall AB, utvecklingseller trygghetsanställning.
Tabell 4.4 Särskilda insatser för sökande med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antal
2009

2010

2011

2012

16 500

19 700

20 800

19 700

OSA

1 700

1 800

1 900

1 800

Utvecklings-anställning

2 500

3 700

4 400

5 200

Trygghetsanställning

6 200

6 700

7 000

8 700

Samhall AB
kärnuppdraget

1 900

1 600

2 800

2 800

28 900

33 400

32 400

38 100

Nya beslut
Lönebidrag

Totalt
Kvarstående i
genomsnitt per mån
Lönebidrag

50 600

46 700

45 900

44 100

OSA

4 400

4 400

4 300

4 200

Utvecklingsanställning

1 900

2 500

3 300

3 800

Trygghetsanställning

9 900

13 900

17 700

21 000

kärnuppdraget

15 500

15 100

15 300

15 400

Totalt

82 300

82 600

86 500

88 500

Samhall AB

Källa: Arbetsförmedlingen och Samhall AB.
Anm: Utvecklingsanställningar inom Kulturarvslyftet och Samhall AB ingår inte i
tabellen. Siffrorna är avrundade och överensstämmer inte alltid med summan.

Utöver insatserna i ovan redovisade tabell har
det även pågått utvecklingsanställningar inom
Kulturarvslyftet och hos Samhall AB utifrån den
satsning som gjordes i samband med budgetpropositionen för 2012. Totalt fick 170 personer
en anställning inom Kulturarvslyftet och drygt
1 110 personer en utvecklingsanställning inom
Samhall AB. Detta motsvarade en omfattning på
i genomsnitt 300 utvecklingsanställningar per
månad under 2012. Totalt omfattade därmed de
subventionerade anställningar riktade till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 88 800 anställningar per
månad under 2012. Detta innebar en ökning med
2 300 anställningar per månad jämfört med 2011.
Det bör noteras att antalet personer med
lönebidrag har minskat medan antalet med
trygghetsanställning ökat. En förklaring till detta
kan vara att om behovet av lönestöd kvarstår
efter fyra år med lönebidrag och behovet av stöd
bedöms som långvarigt så kan en trygghetsanställning bedömas vara en bättre anpassad
35

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

stödform. Det är i detta sammanhang viktigt att
Arbetsförmedlingen säkerställer en hög träffsäkerhet i bedömningen så att rätt insats ges till
individen utifrån dennes behov.
Enligt Arbetsförmedlingen har gradvis ökande
krav från arbetsgivarna på arbetstagarna inneburit att det blivit svårare att ta bort en lönesubvention helt. Detta har bl.a. bidragit till att
Arbetsförmedlingen inte har kunnat uppfylla
kravet på att antalet övergångar från lönebidrag
till osubventionerade anställningar ska öka jämfört med föregående år. Det har även inneburit
att antalet subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning varit lägre än
vad regeringen beräknade.
Genomgående präglas insatserna av en ojämn
könsfördelning, ca 60 procent av deltagarna är
män och ca 40 procent kvinnor. Detta kan till
viss del förklaras av att män med funktionsnedsättning överlag har sämre förutsättningar, bl.a.
p.g.a. lägre utbildningsnivå, och därmed har svårare att få ett osubventionerat arbete. Under
2012 var andelen övergångar till arbete sammantaget på samma nivå som för 2011. Andelen
ökade för trygghetsanställningar men minskade
för utvecklingsanställningar. För lönebidrag fick
lika stor andel ett osubventionerat arbete 2012
som 2011. Samtidigt har den genomsnittliga
bidragsnivån ökat för samtliga dessa insatser
mellan 201 och 2012.
Tabell 4.5 Övergång till arbete utan stöd, Särskilda insatser
för sökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
2009

2010

2011

2012

2540
(5,0)

2030
(4,4)

2170
(4,7)

2090
(4,7)

60 (1,4)

60 (1,4)

70 (1,7)

70 (1,6)

Utvecklingsanställning

170
(8,8)

90
(3,6)

160
(5,0)

180
(4,7)

Trygghetsanställning

100
(1,0)

170
(1,2)

220
(1,3)

350
(1,7)

Totalt

2 860
(4,3)

2 360
(3,5)

2 630
(3,7)

2 690
(3,7)

Till arbete utan stöd
Lönebidrag
OSA

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012. Andel per månad av samtliga i
insatsen inom parentes.
Anm: Siffrorna är avrundade och överensstämmer inte alltid med summan.

Praktikantprogram i myndigheterna
Regeringen lämnade i december 2011 ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att utarbeta ett förslag till hur ett praktikantprogram i statliga
myndigheter för personer med funktionsned36

sättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan
utformas och genomföras.
Genomförandet av programmet ska initialt
ske stegvis utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och praktikplatser. Syftet med programmet är att deltagarna ska få erfarenhet av
arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete,
med eller utan lönesubvention.
Praktikantprogrammet påbörjades den 1 januari 2013 och ska bedrivas under minst tre år.
Insatserna bör i normalfallet omfatta
arbetspraktik på tre plus tre månader. Arbetsförmedlingen har den 1 juni 2013 redovisat till
Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) hur arbetet med uppdraget har fortskridit. Fram till den tidpunkten har myndigheterna
lämnat besked om att man avser ta emot sammanlagt ca 1 800 praktikanter inom ramen för
programmet.
Övriga insatser
Som komplement eller alternativ till subventionerade anställningar har Arbetsförmedlingen
möjlighet att främja sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning via andra anpassade
insatser. Detta sker genom särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) eller genom
att ge ekonomiskt stöd till arbetshjälpmedel,
personligt biträde eller särskilt stöd till start av
näringsverksamhet.
En påtaglig ökning av dessa insatser har skett
de senaste åren. Störst omfattning har stöd till
personligt biträde. Det är också den insatsen
som ökat mest i antal personer, från 11 500 personer 2011 till 14 800 personer 2012. Även antalet personer som fått del av SIUS har ökat relativt kraftigt från 6 200 personer 2011 till 8 400
under 2012, vilket motsvarar en ökning med 36
procent.
Fördelningen mellan kvinnor och män varierar mellan stödformerna. Det är en betydande
övervikt för män när det gäller personligt biträde
och SIUS, medan kvinnorna är i majoritet när
det gäller mottagande av stöd till arbetshjälp
medel och start av näringsverksamhet. Totalt har
de övriga insatserna ökat betydligt mellan åren
2009–2012, se tabell 4.6.
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Tabell 4.6 Övriga insatser för sökande med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antal

Arbetshjälpmedel

Personligt biträde

2009

2010

Särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet

2012

Män

1 800

2 100

2 500

2800

Kvinnor

2 800

3 400

3 900

4200

Totalt

4 500

5 500

6 400

7000

Män

4 000

5 200

6 700

8500

Kvinnor

2 500

3 400

4 800

6200

6 600

8 600

11 50
0

1480
0

Mån

1 800

2 700

3 500

4800

Kvinnor

1 400

1 900

2 700

3600

Totalt

3 200

4 700

6 200

8400

Män

200

300

300

300

Kvinnor

300

400

400

400

Totalt

500

700

700

700

Totalt
SIUS

2011

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012,
Anm: Avser antalet personer som under respektive år deltagit i respektive aktivitet och det kan förekomma att samma individ deltagit i fler än en insats. Siffrorna är avrundade och överensstämmer inte alltid med summan.

Samhall AB
Samhall AB spelar en viktig roll när det gäller att
erbjuda anställning åt personer med funktionsnedsättning. Samhall AB bidrar till personlig
utveckling hos personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda arbete, vilket ger
möjlighet till ökad anställbarhet och i förlängningen också ökad möjlighet att gå vidare till
andra arbetsgivare.
Andelen personer som lämnat Samhall AB för
arbete på den reguljära arbetsmarknaden uppgick
till knappt 5,2 procent under 2012. Återgångarna
till Samhall AB ligger dock på en hög nivå.
Under 2012 återkom nästan hälften av dem som
lämnade Samhall AB vilket motsvarar 987 personer. De flesta återgångar beror på att visstidsanställningar inte förlängts hos den nya arbetsgivaren.
Den statliga merkostnadsersättningen till
Samhall AB uppgick till 4 405 miljoner kronor
under 2012. Merkostnadsersättningen syftade till
att Samhall AB skulle uppnå de mål som formulerats i det avtal som staten tecknat med bolaget.
Mål som har satts upp är bl.a. att:
- ge arbete åt personer med funktionsnedsättning motsvarande 24,4 miljoner arbetstimmar,
- minst 6 procent av antalet personer med
tillsvidareanställningar ska lämna Samhall
AB för arbete på den reguljära arbetsmarknaden, och

minst 40 procent av rekryteringarna i kärnuppdraget ska vara personer från prioriterade grupper som definierats gemensamt
av Arbetsförmedlingen och Samhall AB,
personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykologiskt funktionshinder eller med mer än ett
funktionshinder som tillsammans medför
nedsättningar i arbetsförmågan.

Samhall AB har nått samtliga uppställda mål
under 2012 med undantag för målet att minst
6 procent ska lämna Samhall AB för arbete på
den reguljära arbetsmarknaden. Under 2012 har
ett stort antal anställda saknat arbetsuppgifter
och i stället erbjudits kompetensutveckling.
I slutet av 2012 var drygt 19 200 personer med
funktionsnedsättning anställda hos Samhall AB.
Samhall AB är en jämställd organisation med avseende på kvinnor och män. Totalt av de anställda är 47 procent kvinnor och 53 procent män.
Under 2012 var det totalt över 6 000 personer
som påbörjade en anställning eller en arbetsträning i bolaget. Rekryteringen av personer i de
prioriterade grupperna uppgick till 40 procent
under 2012, vilket innebär att målet nåtts.
Under 2012 har Samhall AB haft uppdraget
att erbjuda en tidsbegränsad utvecklingsanställning till 1 000 funktionsnedsatta personer som
lämnat sjukförsäkringen efter en lång period av
sjukfrånvaro. Samhall AB har under 2012 erbjudit knappt 1 200 personer en utvecklingsanställning.
Samhall AB har också uppfyllt målet att, i
möjligaste mån, inte säga upp anställda med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga på grund av arbetsbrist. Under
2012 förekom det inte någon sådan uppsägning.
Samhall AB har i uppdrag att anställa personer
med 75 procents sjukersättning som Arbetsförmedlingen inte har hittat någon annan anställning åt inom sex månader. Vid årsskiftet 2012/13
hade Samhall AB totalt 228 anställda med 75
procents sjukersättning.
Det ekonomiska resultatet uppvisade ett överskott på 47 miljoner kronor 2012 jämfört med
126 miljoner kronor 2011.
Samhall AB utförde under 2012, utanför
grunduppdraget, vissa tjänster inom ramen för
Arbetsförmedlingens programverksamhet avseende personer med funktionsnedsättning. Det
var i första hand fråga om förstärkt arbetsträning
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och fördjupad bedömning inom ramen för jobboch utvecklingsgarantin.

4.4.6

Analys och slutsatser
Arbetsförmedlingen har en viktig roll i arbetet
med att ge personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att
få ett arbete med eller utan stöd. Utifrån
sektorsansvaret för funktionshinderspolitiken
ska Arbetsförmedlingen fortsätta arbeta målmedvetet och strukturerat med både insatser och
mätningar för att delmålen ska nås.
Det har skett en ökning av antalet arbetssökande till arbete och reguljär utbildning, vilket
är positivt. Både antalet kvinnor och män som
fått arbete har ökat under året. Fler arbetssökande har fått del av både subventionerade anställningar och de övriga särskilda insatserna för
målgruppen. Detta är positivt då det är en viktig
indikation på att personer som står långt från
arbetsmarknaden prioriteras.
Det är positivt att fler unga under 30 år får en
anställning med lönestöd samt minskad tid till en
funktionshinderskod. Arbetsförmedlingen bör
fortsätta utveckla samarbetet med gymnasie- och
gymnasiesärskola för att hitta vägar från skola till
utbildning eller arbete. Samtidigt är det oroande
att tiden till funktionshinderskod har ökat som
helhet för målgruppen samt bland utrikes födda.
En förklaring kan vara att det är många aktörer
involverade, exempelvis vården, kompletterande
aktörer med flera, innan det kan göras en
bedömning om svårigheterna hos den arbetssökande kan kopplas till en funktionsnedsättning.
Samhall AB har under 2012 uppnått samtliga
mål med undantag från målet om andelen övergångar. Detta är positivt utifrån rådande konjunktur.
Den tillfälliga satsningen Kulturarvslyftet har
inte nått upp till den beräknade omfattningen av
antalet deltagare. Inom Kulturarvslyftet fick
2012 totalt 174 personer en anställning, varav 62
procent kvinnor. Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet har vidtagit flera informations- och utbildningsinsatser för att öka antalet
deltagare. Det finns flera anledningar till att
efterfrågan bland tänkbara anordnare varit lägre
än vad som ursprungligen antogs. Satsningen har
dock medfört att fler som annars skulle stå långt
ifrån arbetsmarknaden har fått en anställning
samt att insatser som gett mervärde inom
kulturarvsområdet har möjliggjorts.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Målgruppen är arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av ohälsa eller funktionsnedsättning. Målsättningen är att den arbetssökande ska finna, få
och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingens
samlade utbud av tjänster är tillgängligt för målgruppen. Kunskap och kompetens hos kompletterande aktörer ska tas till vara i verksamheten.
Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag
med Försäkringskassan om tidiga och aktiva
insatser för sjukskrivnas återgång i arbete är en
central del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den långsiktiga satsningen på samarbetet
förstärktes under 2012 och uppgår till 738 miljoner kronor under 2013. Denna satsning skapar
goda möjligheter att ge ett gemensamt stöd till
de kunder som behöver arbetslivsinriktad
rehabilitering som ett led till egen försörjning.
Sedan den 1 februari 2012 sker en del av samarbetet genom en ny samarbetsmodell, gemensam kartläggning, som syftar till att den enskilde
vid rätt tidpunkt ska få rätt insatser från rätt
aktör. För att formulera och genomföra dessa
insatser kan medverkan av andra aktörer behövas, inklusive vårdgivare, kommuner och arbetsgivare.
Aktiva rehabiliteringsinsatser erbjuds nu även
personer som har behov av arbetsförberedande
insatser. Detta har tidigare legat utanför Arbetsförmedlingens ansvar. Dessa insatser syftar till
att öka en persons aktivitetsnivå så att det blir
möjligt att delta i en mer arbetslivsinriktad
insats.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
konstaterar i sin rapport Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens
utvecklingsarbete (2013:3) att de förändringar
myndigheterna genomfört skapar förutsättningar för att erbjuda fler personer stöd och
aktivitet samt att detta kan ske i ett tidigare
skede i sjukfallen jämfört med förut. ISF konstaterar vidare att den nya modellen skapat förutsättningar för att ett ökat informationsutbyte
mellan ansvariga myndigheter, den enskilde och
andra centrala aktörer har förbättrats. ISF bedö-
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mer att detta ger ett bättre beslutsunderlag om
vilken insats som bäst passar den enskilde.
Samarbetet under 2012 har präglats av ett
utvecklingsarbete. Arbetet kring kunderna,
enligt den nya arbetsmetoden med gemensam
kartläggning som föregår aktiva insatser, startade
först i februari 2012 och därmed kom inflödet av
kunder till aktiva insatser först i mars/april 2012.
Myndigheterna bedömer att samarbetet kan
vidareutvecklas. Det gäller särskilt samarbetet
med hälso- och sjukvården och kommunen,
vilka är nödvändiga parter i kartläggning, planering och genomförande av aktiva insatser (dnr
A2013/1254/A).
Under 2012 genomfördes närmare 20 000
gemensamma kartläggningar varav 11 100 personer eller 55 procent deltagit i aktiva insatser
inom ramen för det förstärkta samarbetet. Av de
omkring 4 000 personer som hunnit lämna det
förstärkta samarbetet under första halvåret 2013
har 38 procent gått till arbete eller utbildning,
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller
är fortsatt aktuella på Arbetsförmedlingen som
aktivt arbetssökande.
Därutöver har under 2012 8 900 personer
(2011: 18 900, 2010: 38 300) påbörjat programmet arbetslivsintroduktion som är ett program
särskilt avsett för de personer som uppnår maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Syftet med
programmet är att kartlägga deltagarnas förutsättningar för att ta del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Som Arbetsförmedlingen
redovisat i en återrapport (dnr A2013/1254/A)
har personerna som deltar i programmet ofta
haft en bristande förankring på arbetsmarknaden
på grund av långvarig ohälsa och arbetslöshet.
Av dem som avslutat programmet under 2012
har 52 procent 90 dagar efter programmet gått
vidare till arbete (med eller utan stöd), utbildning, ett annat arbetsmarknadspolitiskt program
hos Arbetsförmedlingen eller blivit öppet
arbetslösa (2011: 55 procent, 2010: 59 procent).
Övriga har lämnat Arbetsförmedlingen eller är
inskrivna som arbetssökande men är förhindrade, främst på grund av ohälsa, att aktivt söka
arbete.
Generellt anser deltagarna att de fått ett bra
bemötande på Arbetsförmedlingen och att insatserna varit väl anpassade efter deras behov och
förutsättningar.

Analys och slutsatser
Arbetsförmedlingen har sedan tidigare ett väl
etablerat samarbete med Försäkringskassan med
målet att återföra personer till arbetslivet. Det är
positivt att myndigheterna ytterligare fördjupat
sitt samarbete och vidareutvecklat en ny samarbetsmodell för att tillgodose såväl tidiga insatser i rehabiliteringskedjan som att insatserna ska
bidra till att rusta människor för inträde i arbetslivet eller för återgång i arbete och uppmärksamma individer i behov av omställning.
Det är mycket positivt att fler personer i
behov av stöd nu kan få det inom ramen för
samarbetet. Arbetsförmedlingen kan därmed
förvänta sig ett större inflöde till arbetsförberedande insatser. Samtidigt kan det bli längre
inskrivningstider och resultatet i form av återgång till arbete och utbildning kan påverkas. Fler
personer får dock ett stöd som leder till mer
hållbara och långsiktiga lösningar. Regeringen
bedömer att tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan myndigheter på sikt skapar fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och tillvaratar människors förmåga
till arbete.
4.4.7

Insatser för utrikes föddas
etablering på arbetsmarknaden

Utrikes födda utgör en allt större del av den
svenska arbetskraften. År 2012 var ca 15 procent
av de sysselsatta i Sverige födda utanför Sverige.
Antalet sysselsatta som är födda utanför Sverige
har ökat med ca 150 000 personer sedan 2006.
En förklaring till den starka sysselsättningsökningen i gruppen är en hög nettoinvandring
och ett ökat arbetskraftsdeltagande bland utrikes
födda. En ytterligare förklaring är att utrikes
födda i stor utsträckning arbetar i tjänstebranscher, där arbetskraftsefterfrågan har ökat i
god takt, trots det svaga konjunkturläget.
Utrikes födda har dock fortfarande en betydligt lägre sysselsättningsgrad och en högre
arbetslöshet än inrikes födda. Det gäller i
synnerhet gruppen födda utanför Europa.
Personer som invandrar från andra nordiska
länder eller andra länder i Europa har däremot i
regel mindre problem att etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden.
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Diagram 4.11 Arbetslöshet fördelat på födelseland
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Det finns flera orsaker till varför vissa utrikes
födda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidsutredningen (bilaga 4 till
LU2011) drar slutsatsen att de utrikes föddas
ställning på den svenska arbetsmarknaden i
huvudsak kan förklaras av brister i kunskaper i
svenska språket, bristande tillgång till informella
nätverk, höga krav på anställningsbarhet och
etnisk diskriminering. Vidare konstateras att alla
dessa faktorer har det gemensamma att de direkt
eller indirekt kan påverkas av olika typer av politiskt beslutade åtgärder.
För att underlätta och påskynda etableringen
på arbetsmarknaden har regeringen vidtagit flera
olika åtgärder, bl.a. genom etableringsreformen
som trädde i kraft år 2010 avseende vissa nyanlända, dvs. flyktingar och andra skyddsbehövande och deras anhöriga. Under 2012 har
Arbetsförmedlingen arbetat vidare med att
genomföra etableringsuppdraget.
För en mer detaljerad redovisning av sysselsättningen bland utrikes födda och en beskrivning av genomförandet av etableringsuppdraget,
se utgiftsområde 13 avsnitt 3.4.1 och 3.4.3.
Utrikes födda arbetssökande som inte ingår i
etableringsuppdraget får stöd och service utifrån
sin situation och inom ramen för de generella
insatser och program som Arbetsförmedlingen
har till sitt förfogande. Arbetsförmedlingen har
också ett särskilt ansvar för att nyanlända
invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb
och effektiv etablering på arbetsmarknaden.
För nyanlända som fått uppehållstillstånd som
flyktingar eller andra skyddsbehövande och för
anhöriginvandrare har regeringen tidigare infört
instegsjobb. En förutsättning för att få instegsjobb är att deltagaren deltar i utbildning i
svenska för invandrare samtidigt som han eller
hon arbetar. Stöd får lämnas till både privata och
40

offentliga arbetsgivare och anställningen kan vara
tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Under
2012 hade 6 500 personer ett instegsjobb någon
gång under året. Det innebär en minskning med
drygt 1 000 jämfört med föregående år. Under
2012 var andelen i arbete eller utbildning 90
dagar efter avslutat instegsjobb 50 procent, vilket
innebar i det närmaste oförändrad nivå jämfört
med 2011. För att stimulera arbetsgivare att
anställa fler nyanlända med instegsjobb aviserade
regeringen i budgetpropositionen för 2013 vissa
förändringar i regelverket, vilka trädde i kraft
den 1 februari 2013.
Det finns också möjlighet för denna grupp att
få nystartsjobb enligt en särskild grund. För
nyanlända som vid årets ingång fyllt 20 år lämnas
stöd i form av nystartsjobb under tre år efter det
att uppehållstillstånd har beviljats, dock längst
året ut det år då han eller hon fyller 65 år. Under
2012 var ca 7 600 nyanlända någon gång under
året anställda med nystartsjobb, vilket är en
ökning med ca 750 personer jämfört med 2011.
Analys och slutsatser
För en analys och slutsatser av genomförandet
av etableringsuppdraget, se utgiftsområde 13
avsnitt 3.4.3.
Det tar fortfarande alltför lång tid för vissa
nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
Tidiga insatser är viktiga för en lyckad arbetsmarknadsetablering och för att undvika långvarig
arbetslöshet. Särskilda åtgärder för nyanlända är
därför motiverade.
Enligt regeringens bedömning är både instegsjobb och nystartsjobb viktiga för att öka möjligheterna för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. De är därmed viktiga komplement
till de generella insatserna inom arbetsmarknadspolitiken. När det gäller instegsjobben är det för
tidigt att säga vilka effekter de ändringar som
trädde i kraft i februari 2013 har haft.
4.4.8

Europeiska socialfonden

Programperioden 2007–2013

För programperioden 2007–2013 har Sverige tilldelats medel från EU:s två strukturfonder; Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden (se utgiftsområde 19 Regional
tillväxt). Medlen från Europeiska socialfonden
avser det nationella strukturfondsprogrammet
för regional konkurrenskraft och sysselsättning
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2007–2013. Målet regional konkurrenskraft och
sysselsättning ska bidra till att uppnå EU:s integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning
inom Lissabonstrategin, numera Europa 2020strategin, och målen för sammanhållningspolitiken.
Sammanhållningspolitikens mål är att bidra till
ekonomisk och social sammanhållning inom
EU. Det nationella strukturfondsprogrammet är
indelat i de prioriterade områdena Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud, med 30
respektive 70 procent av programmedlen. Insatserna inom programmet ska bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta att
utvecklas i takt med arbetslivets krav och till att
personer som står långt från arbetsmarknaden
utvecklas och får arbete. Vidare ska insatserna
bidra till likabehandling i arbetslivet och underlätta för unga och utrikes födda att etablera sig
på arbetsmarknaden. Insatserna ska även bidra
till en återgång i arbetslivet för personer som är
eller har varit långtidssjukskrivna. Medlen från
Europeiska socialfonden, inklusive s.k. tekniskt
stöd, uppgår till totalt ca 6 224 miljoner kronor
för programperioden. Nationell medfinansiering
med motsvarande belopp tillkommer.
Från programstarten 2007 till och med den 17
juni 2013 har Svenska ESF-rådet beviljat medel
till 1 300 projekt som avser kompetensutveckling av sysselsatta. Totalt 285 000 personer, varav
56 procent kvinnor och 44 procent män, har
påbörjat deltagande i projekten. Könsfördelningen har sin bakgrund i projekten inom offentlig
sektor. Projekten som avser kompetensutveckling av sysselsatta omfattar totalt 65 000 arbetsställen. Vidare har 840 projekt som i första hand
riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden beviljats medel. Antalet personer
som påbörjat deltagande uppgår till 104 000,
varav ca 49 procent kvinnor och ca 51 procent
män. Flertalet kvantifierade mål för programmet
har uppnåtts. Projektverksamhet inom det
nationella strukturfondsprogrammet kommer
att fortgå in på 2015. Svenska ESF-rådet beräknar att vid avslutandet av programmet ha nått en
mycket hög utnyttjandegrad för socialfondsmedlen.
I det nationella strukturfondsprogrammet
läggs stor vikt vid uppföljning och utvärdering,
bl.a. för att främja ett lärande. En utvärdering av
resultat och effekter av programmet pågår och i
en första delrapport i december 2012 redovisades
preliminära resultat. Utvärderingen visar att det
nationella strukturfondsprogrammet i grund och

botten är väl fungerande. Socialfondsprojekten
har omfattat fler deltagare än planerat. Det
finansiella genomförandet har fungerat tillfredsställande och Svenska ESF-rådet har enligt
utvärderingen förvaltat fonden på ett bra sätt.
Det nationella strukturfondsprogrammet har
bidragit till goda resultat på individnivå, men har
haft mindre påverkan på organisations- och
strukturnivå. I utvärderingen framgår att programmet i ökad grad kunde ha bidragit till varaktiga förändringar om fler synergier skapats
med övrig politik. Dessutom hade ägarskapet i
programmet kunnat stärkas och styrningen
inom programorganisationen borde på ett tydligare sätt ha fokuserat på målen. Vidare bedöms
systemet för lärande inte ha genomförts på ett
optimalt sätt. Utvärderingen visar också att de
processorienterade målen, däribland jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och transnationalitet, sällan getts en framträdande roll i
programverksamheten.
Svenska ESF-rådet har den 10 juni 2013 (dnr
A2013/2368/A) redovisat erfarenheter och
exempel på projektresultat av det nationella
strukturfondsprogrammet. I rapporten framhåller Svenska ESF-rådet, vad gäller kompetensutvecklingen för sysselsatta bl.a. betydelsen av
att insatserna förankras i hela den berörda organisationen, och av delaktighet från personal och
fackliga organisationer. Dessutom bör kompetensutvecklingen utgå från en noggrann analys
av verksamhetens behov. Beträffande insatser för
personer som står långt från arbetsmarknaden
framhåller Svenska ESF-rådet bl.a. vikten av en
variation av metoder och en långsiktighet i insatserna med en tydlig uppföljning.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att genomförandet av det
nationella strukturfondsprogrammet i stort har
fungerat väl. Flertalet kvantifierade mål har
uppfyllts och ett högt utnyttjande av socialfondsmedlen beräknas ha uppnåtts vid avslutandet av programmet 2015. Regeringen anser
vidare att Svenska ESF-rådet vid behov under
programperioden bedrivit utvecklingsarbete som
bidragit till ett väl genomfört program. Erfarenheterna och resultaten från det nationella strukturfondsprogrammet utgör ett viktigt underlag i
förberedelserna för programperioden 2014–2020
för Europeiska socialfonden. En sådan erfarenhet är att socialfondsprogrammet bör samordnas
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än mer med nationell politik för att i ökad grad
bidra till varaktiga förändringar.
Programperioden 2014–2020

Ett förberedande arbete pågår på EU-nivå och på
nationell och regional nivå för programperioden
2014–2020 inom EU:s sammanhållningspolitik.
Sammanhållningspolitiken finansieras via Europeiska socialfonden, Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.
I enlighet med EU:s förordningar för den nya
programperioden, vilka väntas beslutas under
andra halvåret 2013, ska sammanhållningspolitiken ha en mer strategisk inriktning för att
bidra till att uppnå målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Ett led i
detta är ett gemensamt strategiskt ramverk som
även omfattar Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och
fiskerifonden. De ovan nämnda fondernas
gemensamma namn är Europeiska struktur- och
investeringsfonder, ESI-fonder.
På nationell nivå ska en partnerskapsöverenskommelse för programperioden 2014–2020
träffas med Europeiska kommissionen. Ett förslag till partnerskapsöverenskommelse utarbetas
nu inom Regeringskansliet, i samverkan med
berörda aktörer. Partnerskapsöverenskommelsen, som ska fungera som Sveriges övergripande
strategi för ESI-fonderna, ska beskriva Sveriges
övergripande prioriteringar för programperioden
2014–2020 för att uppnå målen i Europa 2020strategin. Överenskommelsen ska även bidra till
förbättrad samordning mellan fonderna och till
att undvika överlappning dem emellan.
Parallellt med arbetet med partnerskapsöverenskommelsen pågår framtagning av förslag till
operativa program inom respektive fond, där
genomförandet av prioriteringarna redovisas
närmare. Ett förslag till ett nationellt program
för Europeiska socialfonden inom EU:s mål
Investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–
2020 utarbetas för närvarande inom Regeringskansliet i en bred dialog med nationella och
regionala aktörer. Detta förslag kan även komma
att omfatta insatserna inom EU:s sysselsättningsinitiativ för unga. Socialfondsprogrammet
2014–2020 bör inriktas på att bl.a. dels stärka
tillgången till relevant kompetens på arbetsmarknaden genom verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, dels utveckla och tillämpa metoder
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som bidrar till att öka övergångarna för prioriterade grupper till arbetsmarknaden.
Regeringens främsta mål är att öka den varaktiga sysselsättningen i första hand genom ett
minskat utanförskap. Huvudinriktningen är att
stärka arbetslinjen. Fler ska kunna och vilja
arbeta, och färre ska stå utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken är en central
del av regeringens politik och en av de viktigaste
komponenterna för att uppnå sysselsättning.
Åtgärder vidtas även för att säkra ett utbildningssystem av hög kvalitet och skapa en smidig
övergång från skola till arbetsliv. Det är mot
denna bakgrund viktigt att det nationella socialfondsprogrammet på ett effektivt sätt samordnas
med bl.a. den nationella arbetsmarknadspolitiken. Ett effektivt genomförande av det nationella socialfondsprogrammet kommer även att
vara beroende av en nära samverkan med bl.a.
arbetsmarknadens parter, företrädare för
näringslivet, ideella organisationer och aktörer
med regionalt tillväxtansvar.
Statskontoret har den 31 januari 2013 uppdragits av regeringen att förhandsutvärdera förslaget till nationellt socialfondsprogram, vilket
utgör ett stöd i programframtagandet.
Regeringen har vidare den 31 januari 2013
uppdragit åt Svenska ESF-rådet att förbereda
och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m.
2014 vara förvaltande och attesterande myndighet för det kommande nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket har samma dag fått ett
motsvarande uppdrag för regionala program
inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Svenska ESF-rådet ska vidare särskilt beakta hur
samordningen med Arbetsförmedlingen och den
nationella arbetsmarknadspolitiken kan säkerställas och vilka behov det finns av att förstärka
kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket har den
31 januari 2013 även uppdragits att redovisa planerade åtgärder för ökad samordning och
förenkling. Myndigheterna har den 28 mars och
den 27 juni 2013 (dnr A2013/1315/A) redovisat
att man identifierat ett antal områden för ökad
samordning och förenkling. Dessa är bl.a.
förenkling vad gäller kostnadsredovisning för
projektanordnarna, regelverk, kommunikation
och utvärdering. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket gemensamma arbete i berörda avseenden kommer nu att intensifieras inför starten
av den nya programperioden.
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Vidare har regeringen den 31 januari 2013
uppdragit åt respektive aktör med ett regionalt
tillväxtansvar att ta fram en socioekonomisk
analys som kan utgöra ett av underlagen för
Regeringskansliets utarbetande av ett förslag till
nationellt socialfondsprogram. Sådana analyser
har redovisats till regeringen i mitten av maj (dnr
A2013/1930/A).

4.5

Politikens inriktning

Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Politiken måste skapa fler vägar till jobb
eller eget företagande för dem som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
Den utdragna lågkonjunkturen har förstärkt
vissa strukturella problem på arbetsmarknaden.
Grupper som tidigare har haft problem med att
etablera sig på arbetsmarknaden som lågutbildade ungdomar, funktionsnedsatta med nedsatt
arbetsförmåga och utrikes födda från länder
utanför Europa har fått det svårare. Även långtidsarbetslösheten har ökat. Det dröjer till 2015
innan läget på arbetsmarknaden tydligt förbättras och arbetslösheten bedöms ligga kvar på en
hög nivå under 2014. Den höga arbetslösheten är
en följd av att allt fler befinner sig på arbetsmarknaden samtidigt som efterfrågan på arbetskraft har varit dämpad. Arbetslösheten är högre
bland män än bland kvinnor, till stor del som
följd av att de branscher som drabbats av finanskrisen är mansdominerade. Arbetslöshet som
beror på att allt fler söker arbete är mindre allvarlig än arbetslöshet som beror på en lågkonjunktur eller på strukturella problem på arbetsmarknaden. De flesta som söker arbete får dock
jobb, även om det tar tid. Det är därför viktigt att
fortsatt stimulera arbetskraftsutbudet eftersom
det på sikt påverkar sysselsättningen positivt.
Regeringen har gjort genomgripande reformer
inom arbetsmarknadspolitiken de senaste åren i
syfte att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Reformerna har inriktats på att stärka och
tydliggöra arbetslinjen. Satsningar har gjorts för
att stödja dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. I samband med budgetpropositionen för 2012 genomfördes ytterligare ett antal
förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Dessa
syftade både till att möta inbromsningen i
ekonomin och till att förstärka reformarbetet för
att långsiktigt och strukturellt förbättra arbets-

marknadens funktionssätt, bl.a. genom införandet av ett nytt arbetssätt för Arbetsförmedlingen. Ytterligare satsningar gjordes i budgetpropositionen för 2013 för att få fler kvinnor
och män i arbete, underlätta matchning och öka
effektiviteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
Syftet med förändringen i politiken har varit
att komplettera insatser för att bryta långtidsarbetslöshet med åtgärder som förhindrar att
arbetslösa hamnar i långtidsarbetslöshet. Därför
har insatser från dag ett i arbetslösheten gjorts
möjliga för dem som riskerar långtidsarbetslöshet samtidigt som uppföljningen av arbetssökandet har förstärkts. Syftet är att förbättra
matchningen och att effektivisera kontroll och
uppföljning av individens arbetssökande. Det
stöd som ges för att öka möjligheterna att få ett
arbete innebär även att tydliga krav ska ställas på
individerna. En del i detta är att regeringen har
genomfört förändringar av åtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen, i form av fler men mildare
åtgärder, samt infört krav på aktivitetsrapport i
syfte att underlätta uppföljning av jobbsökandet.
Genom aktivitetsrapporten kan en tydlig kanal
etableras för kommunikation mellan arbetsförmedlare och den arbetssökande. Sammantaget
bedöms dessa åtgärder ha positiva effekter på
den enskildes sökaktivitet.
Något som är särskilt problematiskt med
långtidsarbetslöshet är att sannolikheten att få
ett arbete minskar med tiden som arbetslös.
Insatserna för dem som redan är långtidsarbetslösa har därför utökats. Satsningar har gjorts på
att öka aktivitetsnivån och kvaliteten i jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Regeringen har också gjort det möjligt
för dem som är i sysselsättningsfasen att delta i
arbetsmarknadspolitiska program eller få anställning med särskilt anställningsstöd kombinerat
med förstärkt handledarstöd.
Huvudinriktningen i den förda politiken
ligger fast. Politiken behöver dock ständigt anpassas till de förändringar som sker i omvärlden.
Antalet inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som har en svag förankring på arbetsmarknaden ökar samtidigt som arbetslöshetstiderna förlängs. För 2014 uppgår resurserna före
denna propositions föreslagna reformer för
området Arbetsmarknad till 69 251 miljoner
kronor. Regeringen vill i sammanhanget understryka att även satsningar som de senaste åren
gjorts inom andra politikområden, särskilt
43
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utbildningspolitiken, påverkar det långsiktiga
arbetet för att komma till rätta med exempelvis
ungdomsarbetslösheten.
En stor utmaning för framtiden är hur arbetsmarknaden kan göras mer inkluderande för såväl
kvinnor som män. Sedan 2011 har samtal förts med
arbetsmarknadens parter om hur arbetsmarknaden kan bli mer inkluderande och flexibel.
4.5.1

Trepartssamtal för en bättre
fungerande arbetsmarknad

Den svenska modellen bygger bl.a. på kollektivavtal och starka och självständiga parter, som
bl.a. ansvarar för lönebildningen. Då lönebildningen är av stor betydelse för utvecklingen
på arbetsmarknaden har parterna ett med regeringen gemensamt ansvar för att arbetsmarknaden ska fungera väl. Bland annat mot denna
bakgrund bjöd regeringen hösten 2011 in
arbetsmarknadens parter till s.k. trepartssamtal.
Syftet var att finna gemensamma lösningar på
svåra problem på arbetsmarknaden. Regeringens
målsättning med trepartssamtalen är att finna
åtgärder som sänker jämviktsarbetslösheten och
ökar den varaktiga sysselsättningen, särskilt
genom att förbättra möjligheterna för ungdomar
och andra grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden. Regeringens ingång i samtalen
har varit att stödja initiativ som kommit från
parterna själva. Trepartssamtal har förts både
med centralorganisationerna och med de avtalsslutande parterna på branschnivå.
Tre områden har varit i fokus i samtalen:
–

yrkesintroduktionsavtal,

–

omställning och

–

korttidsarbete.

Inom ramen för trepartssamtalen har det förts
fram önskemål om åtgärder från regeringens sida
också på andra områden. Bland annat har frågan
om att avskaffa den arbetslöshetsavgift som en
arbetslöshetskassa ska betala till staten samt vissa
regeländringar som påverkar möjligheten att studera på deltid jämsides med arbetslöshetsersättning aktualiserats. Regeringen lämnar i denna
proposition förslag om att avskaffa arbetslöshetsavgiften (förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 3.15 och 7.4.1).
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Stöd för yrkesintroduktionsanställningar - en ny
väg in på arbetsmarknaden för unga
Avgörande steg för nya och bredare vägar till
arbete har tagits inom ramen för trepartssamtalen.
För att underlätta ungas övergång från skola
till arbetsliv och för att säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning har parterna inom
ett antal avtalsområden tecknat s.k. yrkesintroduktionsavtal. De flesta av dessa avtal bygger på
principen att personer som saknar relevant
erfarenhet i yrket får handledning och utbildning
under en del av arbetstiden. Denna del av arbetstiden är inte lönegrundande. Yrkesintroduktionsavtalen innebär att det blir mer attraktivt
för arbetsgivare att anställa personer utan yrkeserfarenhet varigenom det arbetsplatsförlagda
lärandet förstärks och individens kompetens
höjs.
Regeringen föreslår i denna proposition ett
ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att uppmuntra anställning av unga (15–24 år) inom
ramen för de yrkesintroduktionsavtal som parterna tecknat.
Stödet utgår som en lönesubvention, i form av
en kreditering på arbetsgivarens skattekonto,
motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift
(31,42 procent av bruttolönen). Stödet förutsätter att anställningen pågår minst 6 månader,
och lämnas som längst under 12 månader. För
att kvalificera för stöd ska lönen uppgå till minst
75 procent av den kollektivavtalade minimilönen
i den berörda branschen. Den resterande tiden,
dock minst 15 procent av arbetstiden, ska bestå
av utbildning och handledning.
Parterna har även efterfrågat stöd till handledning. Regeringen föreslår därför ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivarna om 2 500
kronor per anställd och månad, som lämnas
under samma tid som lönesubventionen.
Förslag till de lagändringar som krävs för ett
införande av stödet för yrkesintroduktionsanställningar redovisas i avsnitt 4.5.11.
Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingen
bör ansvara för tillämpningen av regelverket för
detta stöd. Införande av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar innebär således en ny
uppgift för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen föreslås därför tillföras resurser för
bl.a. ärendehandläggning, systemanpassning och
informationsinsatser. Det är allmänt sett också
angeläget att Arbetsförmedlingen utvecklar
arbetssätt för att göra stöd för yrkesintroduktion
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till ett effektivt redskap i myndighetens matchningsarbete så att unga arbetslösa i så stor
utsträckning som möjligt kan komma i fråga för
yrkesintroduktionsanställningar med statligt
stöd. De medel som tillförs myndigheten för fler
förmedlare för ungdomsgruppen 2014–2016
innebär också ökade möjligheter för Arbetsförmedlingen att matcha ungdomar mot de nya
anställningarna.
För att kunna erbjuda fler unga personer
yrkesintroduktionsanställningar har arbetsmarknadens parter, utöver ett direkt ekonomiskt
stöd, efterfrågat stödstrukturer för att bättre
kunna handleda unga på arbetsplatsen. Regeringen föreslår att medel anslås för åtgärder i denna
del (se utg.omr. 16, avsnitt 4.5.3).
Regeringen har vidare under 2013 bemyndigat
arbetsmarknadsministern att besluta om stöd till
kollektivavtalsslutande parter på både central
nivå och branschnivå för att dessa ska kunna
sprida information om och främja användningen
av yrkesintroduktionsavtal. Ytterligare medel för
ändamålet beräknas för 2014.
Det är centralt att systemet för stöd till
yrkesintroduktion byggs upp i god ordning, med
kvalitet i handledning och lärande på arbetsplatsen, och i fortsatt dialog med parterna. Regeringen har hos Europeiska kommissionen
notifierat förslaget till stöd för en treårsperiod
(se vidare nedan). Under dessa tre år omfattas
endast arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion. Denna period kan
komma att förlängas med ytterligare två år innan
icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare inkluderas. Regeringen avser att följa implementeringen
noga och en utvärdering planeras under det
tredje året avseende effekter på arbetsmarknaden
och konkurrensförhållanden. Myndigheter som
kommer att involveras i utvärderingen och uppföljningen av stödet är Statskontoret, Konkurrensverket, IFAU, Konjunkturinstitutet och
Arbetsförmedlingen. Ytterligare myndigheter
kan tillkomma. Särskilda medel föreslås för
ändamålet.
Yrkesintroduktionsanställningar öppnar helt
nya möjligheter för unga utan tidigare yrkeserfarenhet att få ett jobb samtidigt som arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning säkras. Regeringen bedömer därför att yrkesintroduktionsavtalen, som förekommer på arbetsmarknaden på både delar som domineras av
kvinnor och delar som domineras av män, potentiellt kommer att få stor betydelse för att minska

arbetslösheten bland unga. Att bygga upp ett
system för yrkesintroduktion i Sverige är dock
ett långsiktigt arbete. På lång sikt, när systemet
väl är etablerat, uppskattas det kunna omfatta
upp emot 30 000 anställda per år. Regeringens
förhoppning är att yrkesintroduktionsavtal i
framtiden får en bredare användning, i relation
till arbetslösa med särskilda svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Omställningsarbetet
Med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin
ställs allt större krav på arbetsmarknadens
omställningsförmåga. Förhandlingar om ett
utvecklat omställningsavtal förs mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och Svenskt
Näringsliv. Regeringen vill underlätta för parterna att träffa avtal som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Samtalen har berört bl.a.
bättre möjligheter till utbildning genom att t.ex.
erbjuda vidareutbildning på ett sätt som är enkelt
att kombinera med arbete och individens försörjning under tiden i utbildning. För att förbättra omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden föreslår regeringen ett antal förändringar i
denna proposition avseende studiemedelssystemet samt möjligheten att bedriva studier på
eftergymnasial nivå (se utg.omr.15, avsnitt 3.8.3
och 3.8.4). Vidare föreslås vissa förändringar och
förtydliganden i skattelagstiftningen (se förslag
till statens budget, finansplan och skattefrågor,
avsnitt 3.17 och 6.5). Regeringen förbereder
också vissa förslag gällande möjligheten att
kombinera arbetslöshetsersättning och studier.
Korttidsarbete
Inom ramen för trepartssamtalen har regeringen
fokuserat på att arbetsmarknaden ska bli mer
inkluderande och flexibel. Erfarenheter finns
bl.a. från länder som under finanskrisen införde
statligt stöd vid korttidsarbete, för att minska
behovet av personalneddragningar. Regeringen
föreslår i denna proposition att ett statligt stöd
inrättas när anställda tillfälligt går ner i arbetstid
och lön, i syfte att arbetstillfällen bevaras under
synnerligen djup lågkonjunktur. Med dagens
regelverk i arbetslöshetsförsäkringen skulle det
kunna påverka dels möjligheterna att kvalificera
sig för arbetslöshetsersättning, dels storleken på
ersättningen i händelse av arbetslöshet efter deltagande i korttidsarbete. För att upprätthålla försäkringsskyddet för arbetstagare som väljer att
delta i korttidsarbete föreslås att månader då en
sökande har deltagit i korttidsarbete ska betrak45
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tas som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen om det är till fördel för den sökande. Vidare föreslås att ersättning inte ska kunna
lämnas för tid den sökande deltar i korttidsarbete (förslag till statens budget, finansplan och
skattefrågor, avsnitt 3.1 och 6.17). Förslaget har
därefter notifierats, varvid Europeiska kommissionen har beslutat att stödordningen inte
utgör statligt stöd.
4.5.2

Fortsatta utmaningar för fler i
arbete

Den utdragna lågkonjunkturen innebär att
kvinnor och män med svag förankring på arbetsmarknaden, såsom unga, vissa utrikes födda och
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har fått det betydligt
svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken måste därför effektivt
motverka långtidsarbetslöshet bl.a. genom att ge
stöd till att dessa personer kan etablera sig på
arbetsmarknaden.
De prioriteringar som regeringen gjort under
flera år innebär att stora resurser redan har
avsatts för att bryta långtidsarbetslöshet. I denna
proposition föreslås ytterligare insatser. I detta
sammanhang är även insatserna i den nya
programperioden för Europeiska socialfonden
2014–2020 av vikt.
4.5.3

Insatser för långtidsarbetslösa

Finanskrisen i kombination med att fler grupper
har trätt in på arbetsmarknaden genom regeringens reformer för att minska utanförskapet,
har lett till ett ökat antal deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin. Ökningen av antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin har inneburit
en stor utmaning för Arbetsförmedlingen i fråga
om aktivitetsnivå och kvalitet. Regeringen har
satsat betydande resurser på att förbättra garantins innehåll (se avsnitt 4.4.4). Detta har börjat
ge resultat, genom att bl.a. de arbetsplatsförlagda
aktiviteterna i garantins första faser har ökat.
Fler av deltagarna i sysselsättningsfasen får en
subventionerad anställning och en majoritet av
deltagarna med en sysselsättningsplats uppger att
arbetsgifterna är meningsfulla. Mer måste dock
göras.
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Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser ska
användas på effektivast möjliga sätt och bidra till
att de med svag förankring på arbetsmarknaden
får stöd att åter komma i arbete. Aktivitetsnivån
har ökat, men regeringen anser att Arbetsförmedlingen ytterligare bör höja aktivitetsnivån
inom jobb- och utvecklingsgarantins två första
faser genom att använda förvaltningsresurserna
mer effektivt.
Jobb- och utvecklingsgarantins indelning i
faser har de senaste åren mjukats upp. Under
2012 och 2013 har det t.ex. varit möjligt att ge
programinsatser inom sysselsättningsfasen.
Regeringen föreslår att denna möjlighet permanentas. De arbetssökandes förutsättningar kan
förändras över tid och det är därför viktigt att
insatserna i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till
individuella behov och förutsättningar.
För kvinnor och män som varit borta länge
från arbetsmarknaden kan vägen tillbaka till
arbete ta tid. Det särskilda anställningsstödet är,
tack vare den höga subventionsgraden, en viktig
insats för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. För att öka arbetsgivarnas vilja att anställa
långtidsarbetslösa personer bör stödets maximala
längd därför förlängas från nuvarande tolv
månader till längst två år.
En ökning har skett av antalet personer som
fått en anställning med särskilt anställningsstöd
kombinerat med det tillfälligt förstärkta handledarstödet. Stödet kan lämnas till den som
anställer en person i sysselsättningsfasen. Regeringen anser att stödet bör permanentas.
Satsningarna som rör det särskilda anställningsstödet bedöms sammantaget medföra att
det blir mer attraktivt för arbetsgivarna att
anställa. Samtidigt får Arbetsförmedlingen förutsättningar att kunna arbeta mer långsiktigt.
Därigenom bör fler långtidsarbetslösa kunna
lämna jobb- och utvecklingsgarantin och erbjudas en anställning
Det är en särskild utmaning att bryta långtidsarbetslöshet för dem med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet inskrivna med en registrerad funktionsnedsättning
har ökat de senaste åren. Under senare år har
regeringen möjliggjort ökade insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet med en subventionerad anställning har ökat kontinuerligt, liksom
antalet personer som fått del av de övriga insatserna för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är posi-
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tivt att fler personer har fått del av insatserna,
vilket har bidragit till att fler personer antingen
fått ett arbete snabbare eller kunnat behålla ett
arbete.
I budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen, i linje med FunkA-utredningens delbetänkande Sänkta trösklar – högt i tak (SOU
2012:31) att insatserna skulle kunna användas
mer flexibelt. Vidare föreslogs ökade resurser för
särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
(SIUS) och ökade informationsinsatser. I enlighet med budgetpropositionen för 2013 föreslås
att medlen för SIUS ökas 2014. Det är viktigt att
Arbetsförmedlingen tar tillvara och utvecklar de
möjligheter som finns att stödja arbetsgivare
inför och under anställning av personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, och i den mån det behövs även
under andra subventionerade anställningar.
Vidare har regeringen remitterat FunkAutredningens betänkande Arbetshjälpmedel och
försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU
2012:92). I enlighet med budgetpropositionen
för 2013 har Arbetsförmedlingen i uppdrag att
genomföra ett praktikantprogram för personer
med funktionsnedsättning inom de statliga myndigheterna. Utgångspunkten är att programmet
ska bedrivas under minst tre år, från och med
den 1 januari 2013.
Det är angeläget att insatserna för att bryta
långtidsarbetslösheten fortsätter att utvecklas.
Det är särskilt angeläget att unga med en
funktionsnedsättning får insatser för att komma
i arbete. För att fler ska ges möjligheten att
lämna sysselsättningsfasen föreslås därför en
satsning på utvecklingsanställningar vid Samhall.
Dessa ska riktas till personer i sysselsättningsfasen som har en funktionsnedsättning med
nedsatt arbetsförmåga. Unga ska prioriteras.
Förslaget utgår från den satsning på tillfälliga
anställningar vid Samhall för personer som har
lämnat sjukförsäkringen, vilken aviserades i
budgetpropositionen för 2012. Tillfälliga
anställningar vid Samhall bedöms utgöra ett bra
komplement till Samhalls reguljära verksamhet
och övriga insatser för personer med funktionsnedsättning. Denna satsning är tillfällig, kommer
att utvärderas och ligger väl i linje med den
utveckling av Samhalls verksamhet som skett
under senare år.

4.5.4

Stärkta vägar för ungdomar till
utbildning eller arbete

Ungdomsarbetslösheten har sedan 1990-talskrisen legat på höga nivåer. Under de senaste
åren har den ökat ytterligare. Åtgärder behövs
för att säkra ett utbildningssystem av hög kvalitet och för att skapa smidiga övergångar mellan
skola och arbetsliv. Även efterfrågan på unga på
arbetsmarknaden behöver stärkas. Jobbgarantin
för ungdomar infördes 2007 för att effektivt öka
möjligheterna för unga arbetslösa att få arbete
eller övergå till utbildning. Insatsen har kompletterats med olika satsningar de senaste åren för att
motivera och stärka möjligheterna för ungdomar
att återgå till studier eller till arbete. Regeringen
presenterade i budgetpropositionen för 2013 ett
ungdomspaket, som innehöll satsningar inom
både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.
Förslagen innebar långsiktiga insatser för att
stärka de gymnasiala yrkesutbildningarna, och
tillfälliga ökningar av utbildningsplatserna inom
yrkes- och lärlingsvux, yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universiteten och högskolorna.
Regeringen gjorde även satsningar på studiemotiverande insatser, ökat förmedlingsstöd och
på förstärkt nystartsjobb för ungdomar som
varit utan arbete eller frånvarande från arbetslivet
i minst tolv månader.
För att skapa fler och bredare vägar in på
arbetsmarknaden för unga har regeringen inom
ramen för trepartssamtalen diskuterat olika
åtgärder. Regeringen föreslår att statligt stöd
införs för anställningar med utbildningsinslag,
s.k. yrkesintroduktionsanställningar (se avsnitt
4.5.1 och 4.5.11).
Regeringen föreslår vidare i denna proposition
flera åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Åtgärderna ska också öka attraktiviteten
för
gymnasieskolans
yrkesprogram
(se
utg.omr.16, avsnitt 5.4.3 och 5.4.4). Dessutom
aviserar regeringen i denna proposition förändringar av nedsättning av socialavgifterna för
unga. Avsikten är att åtgärden får en mer träffsäker utformning genom att nedsättningen riktas
mot de yngsta. Detta beräknas leda till en högre
varaktig sysselsättning och lägre arbetslöshet
bland unga (se förslag till statens budget,
finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.12).
Det är viktigt att de möjligheter som finns för
att motivera ungdomar att återuppta studier tas
till vara. Redan 2012 ökades Arbetsförmed47
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lingens resurser med knappt 300 miljoner kronor
årligen för att tidigt kunna ge stöd till dem som
riskerar långtidsarbetslöshet, men även till dem
som står närmare arbetsmarknaden. För 2014
beräknas utökningen uppgå till drygt 200 miljoner kronor. Regeringen förstärkte dessutom
resurserna för Arbetsförmedlingen med 46 miljoner kronor 2013–2015 riktat mot ungdomar
för att möjliggöra mer väglednings- och matchningsinsatser tidigt i arbetslösheten.
Unga utan fullföljd gymnasieutbildning har en
särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Det
är därför viktigt att tydliggöra olika vägar till
utbildning. Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att i högre grad prioritera
vägledningsinsatser såväl före som inom jobbgarantin för ungdomar.
Regeringen föreslår nu ytterligare resurser
under 2014–2016, för att förstärka arbetet med
att ungdomar ska lämna arbetslöshet och gå till
arbete eller uppta studier på grundskole- eller
gymnasienivå.
Sedan 2011 har ungdomar mellan 20 och 24 år
som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning möjlighet att få den högre bidragsnivån inom studiemedlen om de återgår till
sådana studier. Den högre bidragsnivån uppgår
under 2013 till 7133 kronor per studiemånad.
Regeringen föreslår nu en förlängning även för
studier som påbörjas under 2014 för ungdomar
som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar
eller jobb- och utvecklingsgarantin, och som har
avbrutit sina studier före den 1 juli 2012. Satsningen kommer att utvärderas. (se utg.omr. 15,
avsnitt 3.7).
Regeringen avser även att låta utvärdera den
satsning på studiemotiverande kurser inom folkhögskolan som infördes 2010. Satsningen har
förlängts och även vidgats till att gälla vuxna
inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin.
4.5.5

Insatser för att stärka integrationen
av nyanlända

Etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden
är en fortsatt möjlighet och utmaning för samhället. Det är viktigt att de riktade insatser som
ges under de första åren är effektiva. Inom
utgiftsområde 13 avsnitt 3.5 redovisar regeringen
flera förslag bl.a. i syfte att utveckla och effektivisera etableringsuppdraget och bosättningsverksamheten. Regeringen avser bl.a. att flytta fram
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starttidpunkten för etableringsplanen för personer bosatta i Migrationsverkets anläggningsboenden. För att etableringsinsatserna inte ska
försenas är det viktigt att mottagningen av nyanlända fungerar effektivt. Regeringen avser därför
att förtydliga att Arbetsförmedlingens bosättningsansvar för personer som bor i ett eget boende enbart ska gälla dem som har behov av att
flytta av arbetsmarknadsskäl.
4.5.6

Arbetsförmedling

En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är viktig för en god
utveckling på arbetsmarknaden. De tecken som
finns på försämrad matchning ska därför tas på
allvar och arbetet med att utveckla matchningen
ska fortsätta. Arbetsförmedling fyller en viktig
funktion och regeringen anser att det är viktigt
att arbetsförmedlingen på bästa sätt bidrar till att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bl.a.
genom en förbättrad matchning. Regeringen
avser därför att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Regeringens huvudinriktning är att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem
med störst behov, dvs. de långtidsarbetslösa.
Samtidigt bör insatser för personer som riskerar
långtidsarbetslöshet vidtas tidigt för att motverka att fler blir långtidsarbetslösa. Insatser som
ges tidigt är förmedlingsstöd, som även innebär
att Arbetsförmedlingen ska följa upp arbetssökandet. En begränsad grupp av dem som
bedöms riskera långtidsarbetslöshet kan också få
ta del av tidiga programinsatser. Det är viktigt att
de arbetsmarknadspolitiska resurserna används
så effektivt som möjligt. Regeringen anser att det
i dag tar för lång tid till dess att de personer som
löper störst risk för långtidsarbetslöshet får ta
del av tidiga insatser och har givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa snabbare insatser. Det gäller även ungdomar som av särskilda skäl bedöms stå långt
ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen, utan att förändra målgruppen för
stödet, säkerställer att en individuellt anpassad
insats ges till både ungdomar och vuxna i tid.
Detta gäller oavsett om det handlar om t.ex. en
praktikplats eller förmedlingsinsatser.
Arbetsförmedlingen måste också vidareutveckla sitt arbetssätt för att stödja personer
som står närmare arbetsmarknaden. För dessa är
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det angeläget att uppföljningen av arbetssökandet ökar. En effektiv mix av stöd och kontroll i
förmedlingsverksamheten kan enligt forskningen leda till ökad sysselsättning. De reformer
som tidigare aviserats och som innebär att fler
men mildare åtgärder införs i arbetslöshetsförsäkringen, och införandet av en aktivitetsrapport, är av vikt i sammanhanget. Det är dessutom viktigt att det arbete som Arbetsförmedlingen påbörjat för att utveckla myndighetens
arbetsgivarkontakter fortsätter. Regeringen
anser att Arbetsförmedlingen bör utveckla uppföljningssystemen så att resultaten av verksamheten tydliggörs.
Samtidigt har också kompletterande aktörer i
allt större utsträckning bidragit till att utbudet av
stöd till enskilda har breddats. Regeringen har
konstaterat att det inte är acceptabelt med brister
i kontroll och uppföljning av kompletterande
aktörer.
En effektiv arbetsmarknadspolitik förutsätter
att utbetalningar sker i rätt tid och enbart till
dem som är berättigade till stöd, både när det
gäller arbetssökande och arbetsgivare. För att
upprätthålla legitimiteten och förtroende för
både Arbetsförmedlingen och transfereringssystemen har regeringen tillsatt en utredning
avseende åtgärder mot felaktiga utbetalningar
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(dir. 2013:31). Utredningen ska bl.a. kartlägga
och analysera förekomsten och omfattningen av
oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i samband med utbetalningar av de
ekonomiska ersättningar som lämnas till arbetsgivare och externa leverantörer av tjänster för
stöd till personer med svag förankring på arbetsmarknaden, samt vid behov lämna författningsförslag. Utredaren ska även analysera om de
rutiner som finns hos Arbetsförmedlingen inför
beslut om stöd är tillräckliga och ändamålsenliga.
En effektiv verksamhet förutsätter att samverkan med andra aktörer fungerar väl, inte
minst med arbetsmarknadens parter och kommuner. Regeringen utgår från att arbetet med att
stärka förtroendet för myndighetens verksamhet
bedrivs med hög prioritet.

4.5.7

Tydliggjorda krav och förbättrad
uppföljning av individens
arbetssökande

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, så att
sysselsättningen kan öka. Regeringen har därför
bl.a. tydliggjort arbetslinjen. Alla som vill och
kan ska kunna ta ett arbete. Den som behöver
stöd för att hitta ett arbete ska få det, samtidigt
som det även ska ställas krav på att personen ska
försöka få en egen försörjning. Regeringen har
under flera år reformerat arbetsmarknadspolitiken i denna riktning. Satsningar har gjorts på att
förstärka förmedlingsinsatserna tidigt i arbetslösheten, både för dem som riskerar långtidsarbetslösheten och för dem som bedöms stå närmare arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har
fått i uppdrag att införa ett nytt arbetssätt som
innebär att uppföljningen av arbetssökandet har
blivit viktigare. Detta har kunnat ske genom
resurstillskotten till Arbetsförmedlingen som
bl.a. inneburit att arbetssökande träffar sin förmedlare oftare och att handlingsplanerna ska
uppdateras minst var fjärde månad.
Det finns dock en tydlig förbättringspotential
hos Arbetsförmedlingen i fråga om den ökande
uppföljningen av arbetssökandet, t.ex. avseende
hur ofta en arbetssökande träffar en arbetsförmedlare. Åtgärdsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen har förändrats så att åtgärderna blir fler
men mildare. Kravet på att aktivt söka arbete har
betonats genom att underlåtenhet att söka arbete
numera är grund för åtgärd. En aktivitetsrapport
har också införts, som underlättar Arbetsförmedlingens uppföljning av arbetssökandet. Den
enskilde har själv ansvar att visa sin sökaktivitet.
Förändringarna trädde i kraft i den 1 september
2013. För att förbättra möjligheterna att hantera
aktivitetsrapporterna elektroniskt föreslår regeringen vissa förändringar av Arbetsförmedlingens registerlag (se avsnitt 4.5.12).
Det är dock viktigt att i princip samma krav på
att söka arbete ställs på alla arbetslösa, oavsett
om de uppbär arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller ekonomisk bistånd. Uppföljningsåtgärderna bör också vara likartade så långt det är
möjligt. Redan i budgetpropositionen för 2013
vidtog regeringen ett antal åtgärder för att säkerställa och effektivisera arbetet med att de som
har ekonomiskt bistånd söker jobb aktivt och att
Arbetsförmedlingen stödjer och följer upp
arbetssökandet.
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Regeringen avser nu att harmonisera åtgärdsreglerna i aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen med reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. Det kommer att innebära att de regler
som trädde i kraft för arbetslöshetsförsäkringen
den 1 september 2013 också i huvudsak bör gälla
för dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska
program och erhåller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Åtgärderna blir därmed fler men
mildare, och kravet på att söka arbete betonas.
Förslagen syftar också till att säkra att åtgärder
som aktualiserats inom arbetslöshetsförsäkringen får effekt även om den arbetslöse under
åtgärdstiden övergår till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Förslag om harmonisering av åtgärdsregler kommer att remitteras
under september 2013 och regeringen anser att
ikraftträdandet bör ske den 1 mars 2015. För att
möjliggöra ett effektivt införande anser regeringen att resurser bör tillföras Sveriges Domstolar, IAF, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna.
Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som syftar till att se över socialnämndernas
möjligheter att på ett bättre och tydligare sätt
kunna ställa krav på biståndsmottagare med
arbetsförmåga att aktivt söka arbete och delta i
aktiviteter, som syftar till att stärka förmågan till
egen försörjning. Det är även viktigt att kommunerna får möjlighet att ta del av uppgifter i
aktivitetsrapporterna som kan ha betydelse för
kommunens biståndsbedömning. (se utg.omr.9,
avsnitt 7.5.5).
För att förslagen om tydligare krav ska få
genomslag krävs en god kommunikation och
samverkan mellan olika aktörer, t.ex. kommunernas socialtjänster och Arbetsförmedlingen.
Det kan ske genom ytterligare åtgärder för att
förbättra regional och nationell dialog. Ett väl
fungerande samarbete mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten är vidare en förutsättning
för att kunna ställa krav och följa upp jobbsökande för personer med försörjningsstöd.
Regeringen avser att ge ett gemensamt uppdrag
till Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen om
att ta fram förslag på modeller för hur en mer
formaliserad och strukturerad samverkan mellan
socialtjänsten och Arbetsförmedling kan utformas.
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4.5.8

Sammanfattande redovisning av
reformer

Tabell 4.7 Beräknade utgifter UO14 totalt och per åtgärd
Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

53

106

186

319

Adm. stöd för yrkesintroduktion

10

12

20

0

Info. yrkesintroduktionsavtal

30

0

0

0

Utvärdering och uppföljning
stöd yrkesintroduktion

2

4

6

0

0

0

0

0

Ökning Samhall för att fler ska
lämna sysselsättningsfasen

94

91

89

86

Program i sysselsättningsfasen

97

96

95

95

56

287

287

293

Stöd för yrkesintroduktion

1

Slopad arbetslöshetsavgift

2

Förstärkt särsk. anst. stöd
permanentas och förlängs
Särsk. anst. stöd förlängs
Förlängt höjt studiebidrag 3
Fler förmedlare för unga

4

Ändrad tidpunkt etablering

116

129

137

155

-104

-52

-25

0

0

0

0

-50

0

0

-195

-198

Harmonisering åtgärdsregler
aktivitetsstöd 5

29

27

17

17

Summa UO14 Arbetsmarknad

384

701

617

716

82

81

81

10

-585

-1 378

-1 495

-1 519

1:3 Kostnader arbetsmarknadspolitiska program och insatser

596

1 704

1 737

1 931

1:4 Lönebidrag Samhall m.m.

289

289

289

289

3

5

5

5

varav anslag
1:1 AF förvaltningsanslag
1:2 Bidrag arbetslöshetsers.
och aktivitetsstöd

1:8 IAF

Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Innebär även ökad skatteutgift som belastar budgetens inkomstsida med 102
mnkr 2014, 204 mnkr 2015, 356 mnkr 2016 och 611 mnkr 2017.
2
Innebär minskade inkomster på budgetens inkomstsida med 2 757 mnkr 2014,
2 519 mnkr 2015, 1 999 mnkr 2016 och 1 742 mnkr 2017.
3
Innebär ökade utgifter inom utg.omr. 15 Studiestöd och 16 Utbildning och
universitetsforskning.
4
Innebär en ökning av anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
med 50 miljoner kronor per år 2014-2016. Samtidigt minskar anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med motsvarande
belopp från och med 2014.
5
Utgifter för att kompensera för ökade administrativa kostnader beräknas även
under UO 4 Rättsväsendet och UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning.
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Tabell 4.8 Beräknade årsplatser UO14 och yrkesintroduktion
Tusental platser
2014

2015

2016

2017

Ökning Samhall för att fler ska
lämna sysselsättningsfasen

1

1

1

1

Förstärkt särsk. anst. stöd
permanentas och förlängs

1

7

7

7

Särsk. anst. stöd förlängs

2

2

2

2

Förlängt höjt studiebidrag 1

-2

-1

0

0

Ändrad tidpunkt etablering 2

0

0

-2

-2

Totalt

2

9

7

7

-2

-1

-3

-3

varav nettoökning UO14

3

Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Motsvarande ökning sker av antalet studerande inom det reguljära utbildningsväsendet (UO15).
2
Senarelagd tidpunkt för deltagande i etableringsinsatser vissa nyanlända invandrare (UO13).
3
Reformerna innebär en omfördelning inom befintlig programvolym. Framförallt innebär
detta att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (främst sysselsättningsfasen) bedöms
kunna få ett jobb med särskilt anställningsstöd eller en anställning i Samhall.

4.5.9

Tidiga och aktiva insatser för
sjukskrivnas återgång till arbete

Den reformerade sjukförsäkringen ställer ökade
krav på samarbete och ett mer aktivt förhållningssätt, med fler och tidigare övergångar från
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.
Sedan 2012 har regeringen uppdragit åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att vidareutveckla sitt samarbete. Syftet är att myndigheterna tidigare och mer systematiskt ska klargöra den enskildes förutsättningar för arbete och
behov av insatser för att kunna återgå i arbete.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar att de förändringar som myndigheterna
nu genomför skapar förutsättningar för att erbjuda fler personer stöd och aktivitet samt att
insatser kan ske i ett tidigare skede i sjukfallen.
Myndigheterna pekar dock på att den nya samarbetsformen kan vidareutvecklas särskilt när det
gäller samarbetet med vårdgivare och kommuner
som är nödvändiga parter i kartläggning, planering och genomförande av aktiva insatser.
Regeringen anser att det är angeläget att implementeringen och utvecklingsarbetet av den nya
samarbetsmodellen
fortsätter.
Regeringen
bedömer att tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan rehabiliteringsaktörerna på sikt skapar fler vägar tillbaka
till arbetsmarknaden och tillvarata människors
förmåga till arbete. Genom uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen avser regeringen att säkerställa att samarbetet fortsatt
utvecklas.

4.5.10 Ny programperiod Europeiska
socialfonden 2014–2020
Förberedelser pågår inför programperioden
2014–2020 inom EU:s sammanhållningspolitik.
Ett förslag till bl.a. ett nationellt program för
Europeiska socialfonden inom EU:s mål
Investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–
2020 utarbetas för närvarande inom Regeringskansliet i en bred dialog med nationella och
regionala aktörer. Socialfondsprogrammet bör
inriktas på att bl.a. dels stärka tillgången till relevant kompetens på arbetsmarknaden genom
verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, dels
utveckla och tillämpa metoder som bidrar till att
öka övergångarna för prioriterade grupper till
arbetsmarknaden.
4.5.11 Ändringar i lagen om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade
av arbetsmarknadsmyndighet och
Rederinämnden
Ärendet och dess beredning
Inom Arbetsmarknadsdepartementet har utarbetats departementspromemorian Vissa lagförslag
med anledning av trepartssamtalen (Ds 2013:20).
Promemorian har remissbehandlats. Remissyttrandena och en remissammanställning finns
tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr
A2013/1135/A). Förslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet
att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
Det föreslagna stödet har bedömts utgöra
statsstöd enligt EU:s regelverk. Förslaget har
därför i maj 2013 anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med 108.3 EUF-fördraget.
Förslaget har godkänts av Europeiska
kommissionen den 2 juli 2013 (dnr
N2013/2471/MK). Beslutet avser perioden 15
januari 2014 till 31 december 2016 med en
utvärdering efter två år.
Regeringens förslag: Stöd som beslutas av den
offentliga arbetsförmedlingen och som utgår till
arbetsgivare som anställer personer genom
yrkesintroduktionsanställningar ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant
skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen.
Det görs även språkliga justeringar.
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Promemorians förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Svenskt Näringsliv tillstyrker att stöd ges i form av en kreditering av
arbetsgivarens skattekonto. Landsorganisationen
i Sverige (LO) avstyrker förslaget och anför att
stödet i stället bör utgå i form av ett bidrag
administrerat av Arbetsförmedlingen. Svensk
handel anser att konstruktionen med skattekreditering är krånglig och att stödet borde ges i
form av en handledarersättning.
Skälen för regeringens förslag: Som ovan
beskrivits (se avsnitt 4.5.1) bör det införas en ny
form av stöd för yrkesintroduktionsanställningar
i syfte att stimulera arbetsgivare att anställa ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet eller
är arbetslösa. Formen för stödet, skattekreditering på arbetsgivarens skattekonto, är en form
som används för nystartsjobb och som följer
befintliga upparbetade administrativa rutiner.
Det är dessutom, i detta fall, ett lämpligt alternativ till skattenedsättning. Skatterkrediteringen
bör kombineras med ett handledarstöd. Stödet
ska gälla yrkesintroduktionsanställningar för
ungdomar i åldern 15–24 år och utgår under
högst tolv månader.
Stödet i form av lönesubvention bör utgå som
skattekreditering på arbetsgivarens skattekonto,
vilket kräver stöd i lag. Förslaget påverkar inte
ramen för utgiftsområdet men innebär att
inkomsterna på budgetens inkomstsida minskar
med 102 miljoner kronor 2014, 204 miljoner
kronor 2015, 356 miljoner kronor 2016 och 611
miljoner kronor 2017.
Det handledarstöd regeringen bedömt bör
lämnas i samband med lönesubventionen beräknas öka utgifterna med 53 miljoner kronor 2014,
106 miljoner kronor 2015, 186 miljoner kronor
2016 och 319 miljoner kronor 2017.
Ikraftträdande
Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i
kraft den 15 januari 2014.
Promemorians förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar
sig i frågan.
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Skälen för regeringens förslag: Stödet bör träda
i kraft så snart som möjligt. Stödet har godkänts
av Europeiska kommissionen med start tidigast
den 15 januari 2014 varför lagändringen bör
träda i kraft samma datum.
4.5.12 Ändring i Arbetsförmedlingens
registerlag
Ärendet och dess beredning
Promemorian Förslag till ändring i 10 § Arbetsförmedlingens registerlag – utökad möjlighet att
behandla lämnade uppgifter i en databas (dnr
A2013/1422/A) har utarbetats inom Arbetsmarknadsdepartementet. Promemorian har
remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr
A2013/1422/A).
Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets
yttrande över lagförslaget. Lagrådet har lämnat
förslaget utan erinran.
Bakgrund och gällande rätt
De grundläggande bestämmelserna om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204). Genom lagen genomfördes
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Personuppgiftslagen är generellt tillämplig, men om
det i en annan lag eller förordning har meddelats
avvikande bestämmelser, så gäller de bestämmelserna. Sedan slutet av 1990-talet har det utöver
personuppgiftslagen utarbetats en stor mängd
särskilda s.k. registerförfattningar med bestämmelser om behandling av personuppgifter,
däribland lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten (kallad Arbetsförmedlingens
registerlag). Syftet med de särskilda registerförfattningarna har varit att anpassa regleringen
till de särskilda behov som myndigheterna har i
sina respektive verksamheter och att göra avvägningar mellan behovet av effektivitet i berörd
verksamhet och behovet av skydd för den
enskildes integritet.
Arbetsförmedlingens registerlag innehåller de
särregler som har ansetts nödvändiga för Arbetsförmedlingens verksamhet i förhållande till reglerna i personuppgiftslagen. I lagen finns sär-
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skilda bestämmelser om vilka personuppgifter
som får behandlas i en databas. Med databas i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten förstås en samling personuppgifter som med hjälp
av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som föreskrivs i lagen.
I 9 och 10 §§ Arbetsförmedlingens registerlag
finns bestämmelser om vilka personuppgifter
som får behandlas i Arbetsförmedlingens databas. Beträffande känsliga personuppgifter som
avses i 13 § personuppgiftslagen som avslöjar ras
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening och uppgifter som rör hälsa eller
sexualliv, och vissa andra integritetskänsliga
personuppgifter finns begränsningar för databasbehandling i 9 §. Vidare får enligt 10 § uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd
av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål
för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716) inte
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas.
De senare uppgifterna definieras tillsammans
med de som anges i 9 § andra stycket – uppgifter
om sociala förhållanden och omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en
enskild – i lagen (14 §) som ömtåliga personuppgifter.
Nyligen beslutad ändring i Arbetsförmedlingens
registerlag
Regeringen beslutade den 27 september 2012 om
propositionen 2012/13:12 Åtgärder inom
arbetslöshetsförsäkringen m.m. som omfattar
bl.a. en ändring i Arbetsförmedlingens registerlag. Riksdagen har bifallit propositionens förslag.
Ändringen, som har trätt i kraft den 1 september
2013, gäller 9 § och innebär att samtliga känsliga
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen
ska få behandlas i en databas, om de har lämnats i
ett ärende. Skälet till ändringen är att det genom
propositionen, som en del av ändrade regler för
åtgärdssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen,
införs en skyldighet för den arbetssökande att
regelbundet lämna information till Arbetsförmedlingen kring sitt arbetssökande i en aktivitetsrapport. För att uppnå en effektiv hantering
av aktivitetsrapporten ska denna i första hand
utgöras av en webbaserad blankett som skickas
av den arbetssökande i elektronisk form till
Arbetsförmedlingen och införs i dess databas.
Rapporten ska innehålla ett fritextfält där den
arbetssökande fritt ska kunna lämna infor-

mation. Med ett fritextfält är det inte möjligt att
förutse vilka uppgifter den sökande finner nödvändiga att ange när han eller hon skickar in
aktivitetsrapporten.
I propositionen konstateras sammanfattningsvis att Arbetsförmedlingen i princip inte kommer att ha någon möjlighet att styra över vad den
enskilde redovisar i aktivitetsrapporten och att
den risk för intrång i enskildas personliga integritet som ändringen i Arbetsförmedlingens
registerlag medför inte väger tyngre än behovet
av effektiva arbetssätt för Arbetsförmedlingen.
Samtliga i 13 § personuppgiftslagen angivna
känsliga personuppgifter får därmed behandlas i
en databas, om uppgifterna har lämnats i ett
ärende.
Behovet av en ytterligare ändring i
Arbetsförmedlingens registerlag
Utöver den ovan nämnda ändringen i Arbetsförmedlingens registerlag har det framkommit att
det finns behov av ytterligare en ändring i lagen.
Arbetsförmedlingen har pekat på att enligt 10 §
registerlagen får inte uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller
varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas,
vilket kommer att medföra problem för Arbetsförmedlingens hantering av den aktivitetsrapport
som ska införas.
Enligt Arbetsförmedlingen medför fritextfältet i aktivitetsrapporten att det finns en risk
för att den enskilde lämnar sådana uppgifter som
omfattas av 10 § Arbetsförmedlingens registerlag
och som därmed i strid med 10 § kommer att
finnas i myndighetens databas. Arbetsförmedlingen menar att denna risk inte kan uteslutas
även om myndigheten utfärdar tydliga skriftliga
instruktioner om att sådana uppgifter inte ska
lämnas i rapporten, eftersom man inte kan utgå
från att alla tar del av eller följer instruktionerna.
Arbetsförmedlingens handläggare kommer därför att vara tvungna att förhandsgranska uppgifterna i aktivitetsrapporterna innan de läggs in i
databasen för att användas vid ärendenas handläggning. Detta kommer på grund av mängden
aktivitetsrapporter att innebära ett omfattande
arbete och kräva avsevärda handläggarresurser.
Arbetsförmedlingen anser därför att 10 § bör
ändras så att sådana uppgifter som omfattas av
bestämmelsen kan behandlas i myndighetens
databas om de lämnas i en aktivitetsrapport.
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Som en följd av lagändringarna i propositionen 2012/13:12 har regeringen beslutat om en
ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, som har
trätt i kraft den 1 september 2013, med bl.a.
bestämmelser om den nya aktivitetsrapporten.
Enligt dessa ska arbetssökande regelbundet lämna aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen
och för den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska det ske minst en gång per månad.
Det kommer alltså att ske regelbundna uppföljningar av den enskilde i aktivitetsrapporten. I
propositionen konstateras att den valda lösningen för rapporten, med en webb-baserad blankett
som skickas av den arbetssökande i elektronisk
form till Arbetsförmedlingen och införs i dess
databas, gör att det uppnås en effektiv hantering
av aktivitetsrapporten och ett effektivt utnyttjande av myndighetens resurser. Det som
Arbetsförmedlingen anfört om nödvändigheten
av att förhandsgranska uppgifterna i aktivitetsrapporterna på grund av den nuvarande utformningen av 10 § motverkar kraftigt fördelarna
med den valda lösningen. Regeringen anser därför att det finns behov av ytterligare en ändring i
Arbetsförmedlingens registerlag.

gällande skyddet av den personliga integriteten.
IAF anser att det bör regleras i någon form att
Arbetsförmedlingen har en skyldighet att utfärda tydliga skriftliga instruktioner till den
enskilde om vilken information som är relevant
att lämna i aktivitetsrapporten och hur denna ska
utformas. Migrationsverket påpekar att de mottagna uppgifterna måste omfattas av ett tillfredsställande sekretesskydd hos Arbetsförmedlingen
och att det är viktigt att skyddet av den personliga integriteten beaktas i användningen av webbformulär genom tydlig information, alternativa
redovisningslösningar och datasäkerhet. Datainspektionen anför att förslaget leder till ett
försämrat integritetsskydd för den enskilde som
måste kompenseras med lämpliga skyddsåtgärder. Datainspektionen pekar på att det i dagsläget brister i skyddsåtgärder som avser behörighetsstyrning, dvs. den interna åtkomsten till
personuppgifter, och att det är oklart hur den
externa åtkomsten till uppgifter är begränsad
och okänt hur aktivitetsrapporten är utformad
eller kommer att utformas. Till dess det nya
behörighetssystemet är på plats kan Datainspektionen inte tillstyrka den föreslagna ändringen i
Arbetsförmedlingens registerlag.

Arbetsförmedlingen får utökad möjlighet att
behandla uppgifter i en databas

Skälen för regeringens förslag
En grundläggande förutsättning för att en viss
behandling av personuppgifter ska vara laglig är
att ändamålen med behandlingen är tillåten. Av 4
§ 1 Arbetsförmedlingens registerlag framgår att
Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter som behövs för handläggningen av ärenden. Aktivitetsrapporten ingår i handläggningen
av en enskild arbetssökandes ärende om arbetsförmedling. Behandling av personuppgifter i
aktivitetsrapporten är därför förenlig med
Arbetsförmedlingens primära ändamål för databasbehandling av personuppgifter.

Regeringens förslag: Uppgifter om att den
enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller varit föremål för åtgärd enligt
utlänningslagen ska få behandlas i en databas,
endast om de har lämnats i ett ärende.
Promemorians förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Arbetsförmedlingen välkomnar förslaget och anför ytterligare argument
kring behovet av den nu föreslagna lagändringen.
Förvaltningsrätten i Göteborg och Socialstyrelsen
har inte något att erinra mot förslaget. Justitiekanslern har inte några synpunkter på förslaget
men förutsätter att Arbetsförmedlingen kommer att ha vidtagit de åtgärder som syftar till att
skydda den personliga integriteten och som
närmare analyseras i propositionen 2012/13:12
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
när lagen träder i kraft. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Migrationsverket motsätter sig inte förslaget men framför synpunkter
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Nackdelar med nuvarande reglering
Arbetsförmedlingen delar synen i promemorian
på att mängden aktivitetsrapporter kommer att
innebära ett omfattande arbete och kräva
avsevärda handläggarresurser om varje rapport
med fritext måste granskas före införande i databasen. Arbetsförmedlingen vill dock anföra
ytterligare argument kring behovet av den föreslagna lagändringen. Myndigheten framhåller att
om den enskilde lämnar otillåtna uppgifter riskerar Arbetsförmedlingen i dagsläget skadeståndsansvar. Om det förekommer uppgifter som är
otillåtna att föra i Arbetsförmedlingens databas
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så måste dessa uppgifter skrivas ut och hanteras
på papper, med kostnader som följd. Myndigheten anför även att den med 10 § i dess nuvarande lydelse inte heller kan instruera den som
lämnar uppgifter att lämna uppgifterna annat än
pappersvis eftersom uppgifterna inte får föras i
något av Arbetsförmedlingens elektroniska
system.
Regeringen noterar att om inte Arbetsförmedlingen får möjlighet att behandla uppgifter
som avses i 10 § Arbetsförmedlingens registerlag
i dess databas krävs att myndighetens handläggare förhandsgranskar alla aktivitetsrapporter
innan de läggs in i databasen för vidare handläggning. Som Arbetsförmedlingen anför skulle
det innebära ett omfattande arbete att göra denna granskning av alla aktivitetsrapporter, vilket
avsevärt skulle försvåra för myndigheten att
bedriva en effektiv ärendehantering. Vad Arbetsförmedlingen i övrigt pekar på utgör andra
nackdelar med det nuvarande förbudet i 10 §.
En jämförelse mellan 9 och 10 §§
Arbetsförmedlingens registerlag
Att aktivitetsrapporten införs är bakgrunden till
den nyligen gjorda ändringen i 9 § Arbetsförmedlingens registerlag om att samtliga känsliga
personuppgifter enligt personuppgiftslagen får
behandlas i en databas, om de har lämnats i ett
ärende. En skillnad mellan 9 och 10 §§ är att den
förra omfattar behandling av alla slags känsliga
personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen,
dvs. uppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening
samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv,
medan den senare omfattar behandling av vissa
specifika uppgifter, att den enskilde har vårdats
med stöd av socialtjänstlagen eller varit föremål
för åtgärd enligt utlänningslagen. Det kan finnas
situationer som berör sådana uppgifter som
avses i 10 § och som påverkar en arbetssökandes
möjlighet att söka och ta ett arbete. Att det
handlar om vissa specifika uppgifter gör dock att
det är lättare att genom instruktioner till den
enskilde motverka risken för att uppgifter som
är av betydelse i ett ärende men som omfattas av
10 § lämnas i en aktivitetsrapport, utan i stället
lämnas på annat sätt. Som Arbetsförmedlingen
framhåller måste dock beaktas att även om
myndigheten instruerar den som lämnar uppgifterna kring vilka uppgifter som får lämnas, får
dessa instruktioner inte alltid full effekt.

Bestämmelser till skydd för den personliga
integriteten
Regeringen har i propositionen 2012/13:12, där
förslaget om ändring av 9 § Arbetsförmedlingens
registerlag finns, gjort en analys (s. 76–81) av hur
det förslaget påverkar den personliga integriteten
och av de regler som ska skydda denna. Analysen är av betydelse även för en ändring av 10 §
och följande kan här framhållas.
Sådana personuppgifter som avses i 10 §
Arbetsförmedlingens registerlag får inte användas som sökbegrepp i en databas. Som IAF anför
bidrar denna begränsning av möjligheten att söka
personuppgifter till att reducera risken för intrång i den personliga integriteten.
Migrationsverket understryker att det är viktigt att fortsatt behandling av känsliga och
ömtåliga personuppgifter får ett skydd i Arbetsförmedlingens databaser och att det bl.a. handlar
om att de mottagna uppgifterna måste omfattas
av ett tillfredsställande sekretesskydd hos
Arbetsförmedlingen. De tillämpliga sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns i 28 kap. 11 och 12 §§.
Enligt den första bestämmelsen gäller sekretess
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men och uppgiften förekommer i ett
ärende om arbetsförmedling. Sekretessen gäller
dock inte för beslut i dessa ärenden. Enligt den
andra bestämmelsen gäller sekretess för uppgift
om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden i
ärende om arbetsförmedling, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada. Sekretessbestämmelserna
som gäller för Arbetsförmedlingens verksamhet
har alltså s.k. omvända skaderekvisit och erbjuder ett starkt skydd för uppgifter som behandlas
i en databas.
När uppgifter ska lämnas mellan myndigheter
måste hänsyn tas till sekretessregleringen. Enligt
8 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen får
uppgifter för vilka sekretess gäller inte röjas för
andra myndigheter, om inte annat framgår av
offentlighets- och sekretesslagen eller av lag eller
förordning till vilken denna lag hänvisar. I
offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som anger när sekretessen mellan myndigheter bryts. Det framgår bl.a. av 10 kap. 28 §
att sekretess inte hindrar att en uppgift får lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Enligt 48 a §
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lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska
Arbetsförmedlingen till en arbetslöshetskassa
lämna de uppgifter om en arbetssökande som
har betydelse för tillämpningen av den lagen.
Arbetsförmedlingens uppgiftsskyldighet begränsas dock av 20 § förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring till vissa konkreta uppgifter, bl.a. från och med vilken dag den sökande
är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Känsliga och
ömtåliga personuppgifter omfattas inte av uppgiftsskyldigheten, utan utlämnande av sådana
uppgifter får endast ske efter en prövning av
skaderekvisiten i nämnda sekretessbestämmelser.
Av 2 kap. 4 § och bilagan till offentlighetsoch sekretesslagen framgår att arbetslöshetskassorna jämställs med myndigheter vid tillämpning av lagen. Om uppgifter som avses i 10 §
Arbetsförmedlingens registerlag på begäran av
en arbetslöshetskassa, efter sekretessprövning,
lämnas ut från Arbetsförmedlingen till kassan
gäller därför sekretess enligt 28 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs. Denna sekretessbestämmelse kan
hindra att personuppgifter som förekommer vid
kassornas handläggning av ersättningsärenden
lämnas ut. Till skillnad mot vad som gäller för
Arbetsförmedlingens verksamhet, innebär sekretessbestämmelsens utformning med s.k. rakt
skaderekvisit att det här inte finns någon presumtion för att sekretess gäller. Även om det således gäller en presumtion för offentlighet ska
men anses föreligga om uppgiften som sådan är
av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan
vara ägnat att medföra en påtaglig nackdel för
den enskilde. Regeringen har tidigare gjort bedömningen att det är tillräckligt med ett rakt
skaderekvisit i ärenden om arbetslöshetsersättning för att tillgodose behovet av skydd för uppgifter om enskilda (se prop. 2000/01:129 s. 53 f.).
Av 48 § personuppgiftslagen och 15 § Arbetsförmedlingens registerlag framgår att skadeståndsskyldighet kan uppkomma för Arbetsförmedlingen gentemot en enskild vid behandling
av personuppgifter, som en enskild exempelvis
lämnar i en aktivitetsrapport, i strid med nämnda
lagars bestämmelser om krav på behandlingen av
personuppgifter. Det kan avse ersättning för
personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada
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och kränkning av den personliga integriteten
som den olagliga behandlingen av personuppgifter har orsakat.
Information i samband med att uppgifter lämnas i
aktivitetsrapporten
Migrationsverket påpekar att det är viktigt att
skyddet av den personliga integriteten beaktas i
användningen av webbformulär genom tydlig
information, alternativa redovisningslösningar
och datasäkerhet. Om Arbetsförmedlingen ges
möjlighet att behandla flera känsliga personuppgifter i en databas är det enligt regeringen
viktigt att myndigheten tydligt, i samband med
att den enskilde via ett webbformulär kan lämna
fritextinformation, informerar om att de lämnade uppgifterna kommer att behandlas i en
databas. Den enskilde bör i samband med varje
registreringstillfälle informeras av Arbetsförmedlingen om alternativa sätt, som han eller hon
kan lämna uppgifterna.
IAF delar de överväganden som görs i promemorian om att det är viktigt att Arbetsförmedlingen utfärdar tydliga skriftliga instruktioner till
den enskilde om vilken information som är relevant att lämna i aktivitetsrapporten och att
rapporten utformas på ett sätt som underlättar
detta. IAF anser dock att det bör regleras i
någon form att Arbetsförmedlingen har en skyldighet att utfärda nämnda instruktioner och hur
aktivitetsrapporten ska utformas.
Datainspektionen anför att aktivitetsrapporten
bör utformas så att bara ett minimum av för
ändamålet nödvändiga uppgifter kan lämnas och
att lämpliga skyddsåtgärder bör innefatta
information om vad som är relevant att fylla i
fritextfältet och utformningen av fritextfältet.
Regeringen anser att det är angeläget att det så
långt möjligt bara är uppgifter som behövs för
handläggning av ärenden som anges av den
enskilde i aktivitetsrapporten och således förs in
i Arbetsförmedlingens databas. Regeringen har
beslutat om en ändring i förordningen om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som har
trätt i kraft den 1 september 2013. Det införs
bestämmelser om aktivitetsrapporten och
Arbetsförmedlingen får föreskriftsrätt bl.a. om
aktivitetsrapportens utformning. Regeringen
förlitar sig på att Arbetsförmedlingen kommer
att meddela nödvändiga och lämpliga föreskrifter
om vilken information som den enskilde ska
lämna i aktivitetsrapporten och dess fritextfält.
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Lämpliga skyddsåtgärder mot ett försämrat
integritetsskydd
Datainspektionen anför att förslaget leder till ett
försämrat integritetsskydd för den enskilde som
måste kompenseras med lämpliga skyddsåtgärder. Enligt Datainspektionen kan lämpliga
skyddsåtgärder i detta fall t.ex. vara Arbetsförmedlingens nya behörighetssystem som begränsar den interna åtkomsten till uppgifterna i
databasen, men myndigheten anser att det i dag
inte finns ett behörighetssystem i drift som kan
utgöra en lämplig skyddsåtgärd. Datainspektionen är insatt i Arbetsförmedlingens omfattande
och ambitiösa arbete med att ta fram ett nytt
behörighetssystem. Först när systemet väl är i
drift och det har verifierats att systemet fungerar
som det är tänkt, bl.a. att antalet handläggare
med behörighet till en arbetssökandes uppgifter
är begränsat till ett minimum, anser myndigheten att behörighetssystemet kan anses utgöra
en lämplig skyddsåtgärd. Till dess det nya
behörighetssystemet är på plats kan Datainspektionen inte tillstyrka den föreslagna ändringen i
Arbetsförmedlingens registerlag.
Datainspektionens yttrande i denna del aktualiserar betydelsen av det nya ärendehanteringssystem som Arbetsförmedlingen har utarbetat
och som enligt Arbetsförmedlingen i huvudsak
var på plats när aktivitetsrapporten infördes den
1 september i år. Syftet är att skapa ett inbyggt
högt integritetsskydd i ärendehanteringssystemet som säkerställer ett fullgott integritetsskydd
och en fullgod datasäkerhet för att motverka
risker för intrång i den personliga integriteten.
Arbetsförmedlingen har den 29 april 2013 lämnat en rapport om det nya systemet för behörighetsstyrning varav följande framgår. Systemet
ska säkra att medarbetarnas tillgång till kunders
personuppgifter styrs av behovet av tillgång till
viss information i den specifika arbetsuppgiften.
För att åstadkomma detta implementeras en ny
form av behörighet kallad ”kundspecifik behörighet”. Behörigheten ges till en medarbetare och
gäller en viss arbetssökande. Behörighetens styrka och varaktighet styrs av behovet i arbetsuppgiften. I de flesta fall kommer behörigheten att
tilldelas av it-systemet utifrån fördefinierade
verksamhetsregler. I fåtalet fall kommer behörigheter administreras av medarbetare i rollen
”ansvarig handläggare” eller med den särskilda
behörigheten som ”behörighetsadministratör”.
För att hjälpa medarbetarna att bedöma hur
många behörigheter det kan finnas behov av i ett

ärende finns det spärrar för manuellt tilldelade
behörigheter, som gör att det på manuell väg inte
kan skapas för många behörigheter per arbetssökande. Det krävs numera en starkare motivering
av behovet i arbetsuppgiften för att tilldelas
behörighet. Att vara anställd på det kontor där
den arbetssökande är inskriven anses inte längre
vara tillräcklig motivering för att tilldelas behörighet. All tilldelning, ändring, borttagning och
användning av kundspecifik behörighet loggas.
Samrådsmöten har hållits med Datainspektionen
var sjätte vecka, utifrån vilka Arbetsförmedlingen kontinuerligt har arbetat in Datainspektionens synpunkter.
Regeringen konstaterar att Arbetsförmedlingens redogörelse för arbetet med det nya behörighetssystemet ger grund för slutsatsen att
myndigheten har ett behörighetssystem på plats
med sådan begränsning av den interna åtkomsten till personuppgifter som uppfyller Datainspektionens krav på en lämplig skyddsåtgärd.
En ytterligare synpunkt från Datainspektionen är att lämpliga skyddsåtgärder även bör
innefatta noga uppstyrd extern åtkomst och att
frågan om direktåtkomst behöver analyseras.
Myndigheten pekar på att enligt 12 § Arbetsförmedlingens registerlag får flera myndigheter ha
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om det
behövs för de ändamål som avses i 5 §. Exempelvis får Arbetsförmedlingen enligt 5 § 1 behandla
personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs inom Försäkringskassans,
Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar
och andra stöd. Ett annat exempel är att enligt
5 § 3 får Arbetsförmedlingen behandla personuppgifter för tillhandahållande av information
som behövs inom sådan verksamhet vid IAF
som avser bl.a. tillsyn. Regeringen konstaterar
att enligt 12 § fjärde stycket Arbetsförmedlingens registerlag meddelar regeringen föreskrifter
om vilka personuppgifter som får omfattas av
direktåtkomst enligt första–tredje styckena. Det
har meddelats sådana föreskrifter i 16 och 16 a §§
Arbetsförmedlingens registerförordning. Av bestämmelserna med hänvisningar framgår att
arbetsgivare och vissa myndigheter, bl.a. de ovan
nämnda, och arbetslöshetskassorna för respektive ändamål i 5 § Arbetsförmedlingens registerlag i allmänhet endast får ha direktåtkomst till
särskilt angivna personuppgifter som det be57
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dömts att de behöver ha tillgång till. Av hänvisningen i 16 § till 7 a § 6 framgår dock att IAF i
sin verksamhet som avser tillsyn får ha direktåtkomst till personuppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen. Det är rimligt att betrakta aktivitetsrapporten, som den arbetssökande lämnar in till
Arbetsförmedlingen, som en form av kontakt
med Arbetsförmedlingen vars innehåll IAF i sin
tillsynsverksamhet med stöd av bestämmelsen
får ha direktåtkomst till. Det är också ändamålsenligt att IAF har denna direktåtkomst i tillsynsverksamheten. Det är här viktigt att påpeka att
enligt 11 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller att får en myndighet i verksamhet
som avser tillsyn, från en annan myndighet en
sekretessbelagd uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten, s.k. överföring av
sekretess. Det innebär att de strikta sekretessbestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen som gäller för Arbetsförmedlingens verksamhet och som behandlats
ovan ska tillämpas av IAF på uppgifter som
myndigheten får del av i sin tillsynsverksamhet.
Eftersom tillsynsuppgifterna avser ärenden om
arbetsförmedling och sekretessreglerna avser att
skydda uppgifter i denna verksamhet kommer
bestämmelserna att utgöra s.k. primära sekretessbestämmelser även hos IAF, vilket betyder
att de blir tillämpliga på samma sätt som hos
Arbetsförmedlingen. Eventuella känsliga uppgifter, och hit hör tveklöst uppgifter som avses i
10 § Arbetsförmedlingens registerlag, i aktivitetsrapporter som IAF får del av i sin tillsynsverksamhet kommer således att vara skyddade av
dessa sekretessbestämmelser. För övriga myndigheter, arbetslöshetskassorna och arbetsgivare
finns det enligt 16 § Arbetsförmedlingens registerförordning inte någon liknande möjlighet till
direktåtkomst till aktivitetsrapportens uppgifter.
Sammanfattande bedömning
Regeringen konstaterar att förslaget att även
uppgifter som avses i 10 § Arbetsförmedlingens
registerlag som lämnats i ett ärende ska få behandlas i en databas medför ett försämrat integritetsskydd för den enskilde genom att sådana
ömtåliga uppgifter i enskilda fall kan hamna i
Arbetsförmedlingens databas. Det är samtidigt
viktigt att regleringen kring behandlingen av
personuppgifter inte omöjliggör effektiva arbetssätt för Arbetsförmedlingen, vilket förutsätter
58

att uppgifterna som lämnas i aktivitetsrapporten
kan hanteras elektroniskt. Regeringen bedömer
att det försämrade integritetsskyddet som blir
följden av lagändringen kompenseras tillräckligt
genom ovan nämnda skyddsåtgärder, särskilt
Arbetsförmedlingens nya strikta behörighetssystem. Regeringen anser därför att även uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd
av socialtjänstlagen eller varit föremål för åtgärd
enligt utlänningslagen ska få behandlas i en databas, men endast om de har lämnats i ett ärende.
Förslaget påverkar inte ramen för utgiftsområdet.
Ikraftträdande
Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i
kraft den 1 februari 2014.
Promemorians förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar
sig i frågan.
Skälen för regeringens förslag: Aktivitetsrapporten används av de arbetssökande från den
1 september i år. För att Arbetsförmedlingen ska
kunna ha en effektiv hantering av den webbbaserade aktivitetsrapporten bör ändringen i
Arbetsförmedlingens registerlag träda i kraft så
snart som möjligt. Regeringen bedömer att
tidigast möjliga datum för ikraftträdande är den
1 februari 2014. Arbetsförmedlingen får till dess
hantera eventuella lämnade uppgifter som avses i
10 § Arbetsförmedlingens registerlag på annat
sätt än i en databas.
Författningskommentar

10 §
I paragrafen regleras Arbetsförmedlingens möjlighet att i en arbetsmarknadspolitisk databas behandla uppgifter om att den enskilde har vårdats
med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
(2005:716). Med åtgärd enligt utlänningslagen
avses exempelvis att den enskilde tas i förvar eller
ställs under uppsikt enligt bestämmelser i 10 kap.
utlänningslagen. Bestämmelsen förändras på så
sätt att Arbetsförmedlingen, till skillnad från tidigare, ska få behandla dessa uppgifter i en databas, men endast om de har lämnats i ett ärende.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

7 203 069

2013

Anslag

7 018 684

2014

Förslag

7 110 650

2015

Beräknat

6 778 590

2

1

2016

Beräknat

6 844 534

3

2017

Beräknat

6 813 990

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

160 364
7 092 161

Uppdragsverksamheten avser tjänsteexport som
finansieras av SIDA och EU. Verksamheten sker
i enlighet med inriktningen för det svenska
biståndet och EU:s prioriterade områden. Insatserna består i att utveckla styrning, organisation,
tjänster och metoder på arbetsförmedlingar
inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering. Det
ackumulerade överskottet i verksamheten uppgick till drygt 5 miljoner kronor till och med
2012.
Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 690 800 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 641 787 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 6 468 317 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsförmedlingens
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för viss del av den statliga nationella
medfinansieringen av dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden
2007–2013, dels det nationella socialfondsprogrammet för Investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020. Anslaget får därutöver användas för medfinansiering av projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och
sysselsättning för programperioden 2007–2013,
och inom regionalfondsprogram för Investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, som ligger i linje med
målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Anslagssparandet uppgick till 160 miljoner
kronor 2012. Av anslagssparandet fördes
12 miljoner kronor bort som en indragning av
anslagsbelopp.
Anslaget minskas från och med 2013 med
162 miljoner kronor i huvudsak som en följd av
en viss del av de förstärkningar som gjorts de
senaste åren varit tillfälliga och nu upphör.
Reformerna i denna budgetproposition innebär att anslaget ökas med 82 miljoner kronor
2014, 81 miljoner kronor 2015, 81 miljoner
kronor 2016 och 10 miljoner kronor från och
med 2017. Samtidigt minskas anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser med 50 miljoner kronor per år från och
med 2014.
Jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition minskar utgifterna med 184 miljoner
kronor 2013 för att därefter öka med 199
miljoner kronor 2014, 75 miljoner kronor 2015,
79 miljoner kronor 2016 och 7 miljoner kronor
2017.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 7 110 650 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
6 778 590 000 kronor, 6 844 534 000 kronor respektive 6 813 990 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.10 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

12 413

10 964

1 449

Prognos 2013

20 059

21 045

-986

Budget 2014

30 488

29 815

673

59
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Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

6 993 684

6 993 684

6 993 684

6 993 684

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

205 464

299 924

425 225

590 193

Beslut

-79 711

-506 116

-565 320

-760 630

Övrigt 3

-8 787

-8 902

-9 055

-9 257

7 110 650

6 778 590

6 844 534

6 813 990

Förslag/
beräknat
anslag

finansiering av sådana projekt inom de regionala
strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013, och inom regionalfondsprogram för Investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, vilka
ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Av medlen under anslaget får högst 400 miljoner kronor användas för utgifter enligt ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

4.6.2

1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tusental kronor

2012

Utfall

31 004 410

2013

Anslag

31 175 947

2014

Förslag

32 134 598

2015

Beräknat

30 155 227

2016

Beräknat

27 660 383

2017

Beräknat

25 481 142

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 517 405
31 810 392

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, statliga ålderspensionsavgifter samt statsbidrag till arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Anslaget får användas för utgifter för vad
avser aktivitetsstöd för en viss del av den statliga
nationella medfinansieringen av dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013, dels det nationella socialfondsprogrammet för Investeringar i tillväxt och
sysselsättning för programperioden 2014–2020.
Anslaget får även användas för utgifter för med60

Regeringens överväganden

Bidrag till arbetslöshetsersättning
Under 2012 erhöll i genomsnitt 82 000 personer
i månaden arbetslöshetsersättning vid heltidsarbetslöshet, vilket var ca 3 000 fler än 2011.
Antalet personer som uppbar ersättning vid deltidsarbetslöshet var ca 30 000, vilket innebar en
minskning med ca 1 000 personer jämfört med
2011. Som deltidsarbetslös ersättningstagare
räknas den som någon gång under månaden har
arbetat och uppburit arbetslöshetsersättning
under en och samma vecka. Under 2012 uppgick
utgifterna för arbetslöshetsersättning till 13 642
miljoner kronor. Det innebar en ökning med 584
miljoner kronor jämfört med 2011. Under 2013
har regeringen, med stöd av 93 a § lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor, lämnat ett
bidrag om 9 miljoner kronor till små arbetslöshetskassor för att kompensera deras höga administrativa kostnader per medlem.
Utgifterna under 2013 beräknas uppgå till
14 818 miljoner kronor, vilket är 814 miljoner
kronor högre än beräknade medel i samband
med budgetpropositionen för 2013. Jämfört med
bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för arbetslöshetsersättning minska med 850 miljoner kronor
2013, 1 152 miljoner kronor 2014, 1 465 miljoner
kronor 2015, 1 337 miljoner kronor 2016 och
969 miljoner kronor 2017.
Aktivitetsstöd
Under 2012 uppgick antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till i
genomsnitt 179 000 personer per månad, vilket
var en ökning med 8 000 personer jämfört med
2011. Under 2012 var det i genomsnitt 12 000
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programdeltagare per månad som inte uppbar
aktivitetsstöd, vilket var 4 000 fler än 2011.
Ökningen bestod främst av personer som fick
sin försörjning via etableringsersättning, vilket
belastade utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Dessa personer deltog i första hand i
förberedande utbildning. Andra deltagare fick
sin försörjning via utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.
Utgifterna för aktivitetsstöd, inklusive utvecklingsersättning, uppgick till 14 933 miljoner
kronor 2012, vilket var en minskning med 431
miljoner kronor jämfört med 2011. Utgifterna
för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas uppgå till 15 669 miljoner kronor 2013,
vilket är 179 miljoner kronor lägre än beräknade
medel i samband med budgetpropositionen för
2013.
Jämfört med bedömningen i 2013 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning minska
med 706 miljoner kronor 2013, 1 361 miljoner
kronor 2014, 1 880 miljoner kronor 2015, 1 843
miljoner kronor 2016 och 1 528 miljoner kronor
2017.
Statliga ålderspensionsavgifter
Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är
belagda med statliga ålderspensionsavgifter som
uppgår till cirka tio procent av den utbetalade
ersättningen. Det preliminära beloppet som
beräknas årligen, korrigeras med två års eftersläpning utifrån utfall genom ett s.k. regleringsbelopp. Avsatta medel för avgiften utbetalas med
en tolftedel av beloppet varje månad från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Under 2012
utbetalades 2 430 miljoner kronor i statliga
ålderspensionsavgifter, vilket inkluderar regleringsbeloppet för budgetåret 2009. Utgifterna
för statliga ålderspensionsavgifter 2013 kommer
att uppgå till 1 324 miljoner kronor, vilket inkluderar regleringsbeloppet för 2010 som motsvarar
ett negativt saldo om 1 500 miljoner kronor. För
2014 beräknas utgifterna bli 2 172 miljoner
kronor, vilket inkluderar regleringsbeloppet för
2011 som minskar utgifterna med 645 miljoner
kronor.
Anslaget totalt
Under budgetåret 2012 uppgick anslagssparandet till 3 517 miljoner kronor. Anslagssparandet
disponeras under 2013. Jämfört med anvisade

medel i statsbudgeten för 2013 beräknas utgifterna bli 634 miljoner kronor högre, men ryms
inom ramen för tillgängliga medel. Jämfört med
beräknat anslag i budgetpropositionen för 2013
ökar också utgifterna framöver med 3 360
miljoner kronor 2014, 5 092 miljoner kronor
2015 och 3 571 miljoner kronor 2016.
De reformer som redovisas under avsnitt 4.5
innebär att utgifterna minskar med 585 miljoner
kronor 2014, 1 378 miljoner kronor 2015, 1 495
miljoner kronor 2016 och 1 519 miljoner kronor
2017. Den huvudsakliga anledningen är att utgifterna för aktivitetsstöd bedöms minska genom
att fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
och jobbgarantin för ungdomar i stället kan få
ett arbete med särskilt anställningsstöd eller en
anställning i Samhall AB.
Utöver ovanstående belopp redovisas effekter
av tidigare beslutade reformer som beslut i
tabellen nedan. Övriga makroekonomiska förutsättningar är t.ex. effekten av ändrade antaganden om antalet arbetslösa samt antalet deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för ungdomar.
Jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna under anslaget minska
med 1 575 miljoner kronor 2013, 2 765 miljoner
2014, 3 678 miljoner kronor 2015, 3 597 miljoner
kronor 2016 och 2 737 miljoner kronor lägre
2017.
Av medlen under anslaget får högst 400 miljoner kronor användas för utgifter enligt ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Syftet är att
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen i avvägningen mellan
programplatser med aktivitetsstöd och kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser.
Regeringen bedömer vidare att det inte föreligger behov av ett särskilt bemyndigande om
ekonomiska åtaganden för anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 32 134 598 000 kronor för 2014.
Av detta belopp beräknas 14 899 906 000 kronor
för
bidrag
till
arbetslöshetsersättning,
15 062 913 000 kronor för aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning och 2 171 779 000 kronor
för statliga ålderspensionsavgifter.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
30 155 227 000 kronor, 27 660 383 000 kronor
respektive 25 481 142 000 kronor.
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Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

31 175 947

31 175 947

31 175 947

31 175 947

-395 792

-1 649 516

-1 692 474

-1 715 897

1 639 269

7 600 439

-647 984

-2 803 802

-284 826

-6 971 643

-1 175 106

-1 175 106

32 134 598

30 155 227

27 660 383

25 481 142

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

4.6.3

1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program
och insatser

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

2012

Utfall

7 076 171

2013

Anslag

7 892 779

2014

Förslag

9 224 345

2015

Beräknat

9 343 391

2016

Beräknat

9 174 445

2017

Beräknat

9 410 114

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget får användas för utgifter för en viss
del av den statliga nationella medfinansieringen
av dels det nationella strukturfondsprogrammet
för regional konkurrenskraft och sysselsättning
för programperioden 2007–2013, dels det nationella socialfondsprogrammet för Investeringar i
tillväxt och sysselsättning för programperioden
2014–2020. Anslaget får även användas för
utgifter för medfinansiering av sådana projekt
inom de regionala strukturfondsprogrammen för
regional konkurrenskraft och sysselsättning för
programperioden 2007–2013, och inom regionalfondsprogram för Investeringar i tillväxt och
sysselsättning för programperioden 2014–2020,
vilka ligger i linje med målen för den svenska
arbetsmarknadspolitiken.
Vidare får anslaget användas för delfinansiering av framtagande och spridning av resultat
från OECD-programmet som mäter den vuxna
befolkningens kunskaper och kompetens
(PIAAC).

1 221 810
8 704 650

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Av
anslaget får högst 400 miljoner kronor användas
för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 5 025 000 000 kronor 2015 och 2016.
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmarknadspolitiska program och insatser där det lämnas ersättning för kringkostnader pågår normalt
cirka sex månader, men kan pågå längre, vilket
medför utgifter för kommande budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
5 025 000 00 kronor 2015 och 2016.

Tabell 4.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Ingående åtaganden

3 274 117

3 533 054

4 500 000

-

-

Nya åtaganden

3 224 509

3 676 946

3 810 000

-

-

-2 466 072

-2 710 000

-3 300 000

-3 810 000

-1 200 000

Utestående åtaganden

3 533 054

4 500 000

5 010 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 000 000

4 500 000

5 025 000

-

-

Infriade åtaganden

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
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Regeringens överväganden

Utgifterna under anslaget ökade med 179 miljoner kronor 2012 jämfört med 2011 och uppgick till sammanlagt 7 093 miljoner kronor.
Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program ökade med knappt 9 000 personer
jämfört med 2011 och uppgick till i genomsnitt
187 000 personer per månad under 2012. Av
deltagarna i program 2012 omfattades 4 500 personer av etableringsuppdraget för vissa nyanlända invandrare vilka inte belastar utgifterna under
anslaget utan utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet. Ca 5 000 personer som deltog i
program 2012 tillhörde Arbetsförmedlingens
samarbete med Försäkringskassan och utgifterna
för dessa deltagare belastar utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Fler deltagare i anställningsstöd riktat mot personer i jobb- och utvecklingsgarantin 2012 jämfört med 2011 är den främsta
förklaringen till att utgifterna under anslaget har
ökat.
Anslagssparandet från budgetåret 2012 uppgick till 1 222 miljoner kronor, varav 1 205 miljoner kronor får disponeras av Arbetsförmedlingen under 2013.
Under första halvåret 2013 utbetalades 4 313
miljoner kronor under anslaget, vilket var 1 182
miljoner kronor högre än utgifterna under
samma period i fjol.
Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
programmen beräknas 2013 öka till i genomsnitt
202 200 personer per månad, inklusive ca 11 400
platser i form av anställningsstöd. Utgifterna
under 2013 beräknas uppgå till sammanlagt 8 705
miljoner kronor, vilket är 1 629 miljoner kronor
högre än utgifterna 2012. Utgifterna beräknas
därmed bli 812 miljoner kronor högre än
anvisade medel i statens budget för 2013. Det
beror på att anslagssparandet från 2012 i hög
grad utnyttjas.
Jämfört med beräknade anslag i budgetpropositionen för 2013 antas utgifterna bli 1 324
miljoner kronor högre 2014 och öka med 2 071
miljoner kronor 2015 och 1 822 miljoner kronor
2016.
Under 2014 beräknas 204 900 personer per
månad delta i arbetsmarknadspolitiska program.
I tabell 4.8 redovisas programvolymerna och
utgifterna under anslaget för perioden 2014–
2017.

Tabell 4.16 Volymer och utgifter arbetsmarknadspolitiska
program
2014

2015

2016

2017

Deltagare med aktivitetsstöd1

162

147

134

126

2

25

28

28

27

Volymer (tusental)
Övriga med annan ersättning
Anställningsstöd
Summa

17

19

19

20

205

195

181

173

Utgifter (mnkr)
Verksamhet m.m.

9 224

9 343

9 174

9 410

Aktivitetsstöd3

16 539

15 044

13 961

13 029

Summa

25 646

24 777

23 040

22 352

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Inklusive utvecklingsersättning.
2
Deltagare i program där aktivitetsstöd normalt lämnas men där deltagarna
istället får etableringsersättning eller rehabiliteringsersättning som belastar
anslag under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet respektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.
3
Inklusive statliga ålderspensionsavgifter.

Beloppen och volymerna ovan är beräknade och
ska indikera resursutrymmet för arbetsmarknadspolitiska insatser vid Arbetsförmedlingen.
De åtgärder som redovisas i avsnitt 4.5 innebär att utgifterna under anslaget ökar med 596
miljoner kronor 2014, 1 704 miljoner kronor
2015, 1 737 miljoner kronor 2016 och 1 931
miljoner kronor 2017. Utöver detta redovisas
som beslut i följande tabell även effekter av tidigare beslutade reformer.
Övriga makroekonomiska förändringar beror
på effekter av en uppräkning av anslaget utifrån
antaganden om konsumentprisindex samt volymförändringar som inte sker på grund av reformer.
Utgifterna under anslaget jämfört med 2013
års ekonomiska vårproposition beräknas öka
med 641 miljoner kronor 2013, 989 miljoner
kronor under 2014, 1 732 miljoner kronor 2015,
1 668 miljoner kronor 2016 och 1 933 miljoner
kronor 2017.
Av anslaget får högst 400 miljoner kronor
användas för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag
till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen mellan programplatser med aktivitetsstöd och andra programkostnader.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 9 224 345 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
9 343 391 000 kronor, 9 174 445 000 kronor
respektive 9 410 114 000 kronor.
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Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

7 892 779

7 892 779

7 892 779

7 892 779

-170 858

380 216

345 195

539 146

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

1 502 424

1 070 396

936 471

978 189

Förslag/
beräknat
anslag

9 224 345

9 343 391

9 174 445

9 410 114

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Beslut

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

4.6.4

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 1:4 Lönebidrag och Samhall
m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

16 177 923

2013

Anslag

17 356 578

2014

Förslag

17 831 288

2015

Beräknat

17 613 147

2016

Beräknat

17 575 469

2017

Beräknat

17 671 143

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget får även användas för utgifter för en
viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och
sysselsättning för programperioden 2007–2013,
dels det nationella socialfondsprogrammet för
Investeringar i tillväxt och sysselsättning för
programperioden 2014-2020. Anslaget får även
användas för utgifter för medfinansiering av
sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och
sysselsättning för programperioden 2007–2013,
och inom regionalfondsprogram för Investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, som ligger i linje med
målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.

571 838
17 043 084

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor
2015–2017.
Skälen för regeringens förslag: Beslut om insatser under anslaget omfattar normalt ett år, men
kan vara längre, vilket medför utgifter för
kommande budgetår. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:4
Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
13 000 000 000 kronor 2015–2017.

Tabell 4.19 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

10 084 283

10 822 108

12 500 000

-

-

-

8 705 250

10 177 892

9 500 000

-

-

-

Infriade åtaganden

-7 967 425

-8 500 000

-9 000 000

-2 500 000

-500 000

Utestående åtaganden

10 822 108

12 500 000

13 000 000

-

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

12 000 000

12 500 000

13 000 000

-

-

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

64

-10 000 000

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Regeringens överväganden

Utgifterna under anslaget ökade med 641
miljoner kronor 2012 jämfört med 2011 och
uppgick till 16 178 miljoner kronor. Trots detta
uppstod ett anslagssparande som uppgick till 572
miljoner kronor, vilket förts bort som en
indragning av anslagsbelopp.
Under 2012 hade i genomsnitt 88 800 personer per månad en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, utvecklingsanställning (inkl. satsningarna Kulturarvslyftet och tidsbegränsade anställningar i
Samhall AB), trygghetsanställning eller anställning i Samhall AB (se vidare avsnitt 4.4.5).
Omfattningen av insatserna inklusive Samhall
AB beräknas under 2013 uppgå till ca 91 800
personer i genomsnitt per månad, att jämföra
med den i budgetpropositionen för 2013 beräknade omfattningen på 96 200 personer i genomsnitt per månad under 2013. Ökningen jämfört
med 2012 förklaras främst av fler trygghetsanställningar och fler som har en utvecklingsanställning inom Samhall. Utgifterna 2013
beräknas uppgå till 17 043 miljoner kronor,
vilket är 313 miljoner kronor lägre än vad som
anvisats på statens budget för 2013. Jämfört med
beräknade anslag i budgetpropositionen för 2013
antas utgifterna öka med 670 miljoner kronor
2014, 774 miljoner kronor 2015 och 745
miljoner kronor 2016. Antalet anställda med
funktionsnedsättning vid Samhall AB har under
2012 ökat något och medelantalet årsanställda
uppgick till 15 400 personer.
För 2012 uppvisar Samhall AB ett positivt
rörelseresultat om 47 miljoner kronor. Detta kan
jämföras med resultatet 2011 på 126 miljoner
kronor och 156 miljoner kronor 2010.
Enligt avtalet staten tecknat med Samhall AB
skulle bidraget 2012 motsvara 24,4 miljoner
arbetstimmar. Utfallet uppgick till 24,6 miljoner
arbetstimmar.
Tabell 4.20 Program för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och lönebidrag m.m.)

Volymer (tusental)
Utgifter (Mnkr)

1

2014

2015

2016

2017

96

94

94

94

17 831

17 613

17 575

17 671

Inom ramen för resurserna finns en flexibilitet
för Arbetsförmedlingen att utifrån enskilda
arbetssökandes behov välja olika typer av insatser. Detta innebär att ovanstående tabell inte ska

tolkas som mer än en beräkning av de totala resurser regeringen föreslår för särskilda insatser
för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga 2014–2017.
I enlighet med budgetpropositionen för 2012
innebär de tillfälliga satsningarna under 2012–
2014 på subventionerade arbeten för personer
som lämnar sjukförsäkringen inom det s.k.
Kulturarvslyftet samt tidsbegränsade anställningar i Samhall AB, att anslaget föreslås minska
med 229 miljoner kronor 2014. För 2014 beräknas satsningen uppgå till sammanlagt 346 miljoner. Den tillfälliga satsningen Kulturarvslyftet
har inte nått upp till den beräknade omfattningen av antalet deltagare.
I enlighet med förslaget angående särskilt
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) i
budgetpropositionen för 2013 föreslås anslaget
öka med 55 miljoner kronor från och med 2014.
I enlighet med vad som redovisats om en satsning på tillfälliga anställningar inom Samhall AB
föreslås anslaget ökas med 289 miljoner kronor
2014. Motsvarande årliga ökning beräknas även
för 2015-2017.
Ovanstående anslagsförändringar framgår
under beslut i tabell 4.21.
Jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna under anslaget minska
med 169 miljoner kronor 2013, men därefter öka
med 503 miljoner kronor 2014, 473 miljoner
kronor 2015 och 506 miljoner kronor 2016 samt
540 miljoner kronor 2017. Omfattningen av de
subventionerade anställningarna beräknas dock
vara oförändrade jämfört med tidigare bedömningar. De ökade utgifterna förklaras av högre
styckkostnader
för
trygghetsanställningar,
utvecklingsanställningar och övriga kringkostnader på anslaget. Regeringen ser därför en
anledning att noggrant följa utgiftsutvecklingen
framöver.
Övriga makroekonomiska förändringar förklaras även av en uppräkning av anslaget utifrån
antaganden om konsumentprisindex och timlöneutveckling.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 17 831 288 000 kronor för 2014.
Av dessa medel beräknas 4 404 897 000 kronor
för bidrag till Samhall AB i syfte att sysselsätta
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 17 613 147 000
kronor, 17 575 469 000 kronor respektive
17 671 143 000 kronor.
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Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

17 356 578

17 356 578

17 356 578

17 356 578

Förändring till följd av:
Beslut

114 620

-231 294

-231 294

-231 294

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

360 090

487 863

450 185

545 859

17 831 288

17 613 147

17 575 469

17 671 143

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

4.6.5

1:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

rådet ska vara förvaltande myndighet för detta
program. Utöver de nämnda programmen är
Svenska ESF-rådet även ansvarig myndighet för
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för
solidaritet och hantering av migrationsströmmar
2007–2013. Verksamhet inom detta program beräknas fortgå till 2015 och ska därefter avslutas.
I beräkningarna av anslaget har hänsyn tagits
till s.k. tekniskt stöd inom programmedlen för
Socialfonden, vilket får användas för vissa administrativa kostnader. Detta stöd ska medfinansieras under anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 112 969 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
114 393 000 kronor, 116 234 000 kronor respektive 118 737 000 kronor.
Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Tabell 4.22 Anslagsutveckling 1:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

106 474

2013

Anslag

110 524

2014

Förslag

112 969

2015

Beräknat

114 393

2

2016

Beräknat

116 234

2

2017

Beräknat

118 737

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2013
1 088

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 112 969 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter
vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet). Anslaget får även användas
för utgifter för nationell medfinansiering av s.k.
tekniskt stöd inom Europeiska socialfonden.

2014

2015

2016

2017

110 524

110 524

110 524

110 524

2 603

4 029

5 873

8 379

-158

-160

-163

-166

112 969

114 393

116 234

118 737

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

108 927

1

1

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

4.6.6

1:6 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2014–2020 1

Tabell 4.24 Anslagsutveckling 1:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2014-2020
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Projektverksamhet i det nationella strukturfondsprogrammet för perioden 2007–2013
beräknas fortgå till 2015, varefter ett avslutsarbete ska genomföras. Förberedelser för ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2014–
2020 pågår, vilka beskrivs i avsnitt 4.4.8, inom
Regeringskansliet. Avsikten är att Svenska ESF66

1

2014

Förslag

2015

Beräknat

126 00

2016

Beräknat

632 000

2017

Beräknat

1 140 000

Nytt anslag

50 000
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Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden för
programperioden 2014–2020. Utbetalningarna
avser delfinansiering av det nationella socialfondsprogrammet för Investeringar i tillväxt och
sysselsättning. Anslaget får även användas för
viss statlig medfinansiering av programmet.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten inom det nationella socialfondsprogrammet
avses omfatta bl.a. fleråriga projekt som medför
utgifter för kommande budgetår. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000
kronor 2015–2020.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden för perioden m.m. 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
1 000 000 000 kronor 2015–2020.

Tabell 4.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2020

0

-

-

-

-100 000

-500 000

-400 000

1 000 000
0

Utestående åtaganden

1 000 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

1 000 000

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan

.
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4.6.7

Regeringens överväganden

Europaparlamentet och Europeiska rådet förväntas under hösten 2013 anta berörda förordningar för programperioden 2014–2020. Ett förslag till ett nationellt socialfondsprogram
utarbetas nu inom Regeringskansliet. Regeringen
beräknar att medlen från Socialfonden kommer
att uppgå till ca 738 miljoner euro för perioden
som helhet. Därtill beräknas ca 82 miljoner euro
tilldelas för EU:s sysselsättningsinitiativ för
unga. Till följd av osäkerhet avseende den faktiska tilldelningen från EU:s strukturfonder kan
regeringen behöva återkomma till riksdagen i
frågan.
Liksom under programperioden 2007–2013
bör medel anvisas under anslaget för statlig
medfinansiering av vissa insatser inom programmet. Övrig statlig medfinansiering kan därutöver
ske under bl.a. ett antal andra anslag inom
utgiftsområdet, i enlighet med ändamålen för
dessa anslag.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 50 000 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
126 000 000 kronor, 632 000 000 kronor respektive 1 140 000 000 kronor.
Tabell 4.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Europeiska socialfonden för perioden 2014–2020
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

Beslut

50 000

126 000

632 000

1 140 000

Förslag/
beräknat
anslag

50 000

126 000

632 000

1 140 000

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:

1

Nytt anslag.
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1:7 Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering

Tabell 4.27 Anslagsutveckling 1:7 Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Tusental kronor

2012

Utfall

31 116
1

2013

Anslag

35 729

2014

Förslag

38 623

2015

Beräknat

39 129

2

2016

Beräknat

39 805

2

2017

Beräknat

40 687

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

999
35 630

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 38 623 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings
(IFAU) förvaltningsutgifter och finansieringsbidrag.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2013 för anslaget 1:7 Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive
tidigare gjorda åtaganden, medför behov av
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2015
och 2016.
Skälen för regeringens förslag: IFAU
beviljar bidrag för externa projekt som kan pågå
längre än ett år, vilket medför utgifter för
kommande budgetår. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:7
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden,
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor 2015 och 2016.
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Tabell 4.28 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

7 234

7 011

7 634

Nya åtaganden

5 662

6 223

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

7 066

-

-

-5 885

-5 600

-5 700

-6 000

-3 000

Utestående åtaganden

7 011

7 634

9 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

9 000

9 000

9 000

-

-

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

Regeringens överväganden

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utgör
tillsammans med socialförsäkringen stora offentliga utgifter. Det är därför viktigt att följa upp
och utvärdera insatser och reformer. IFAU
utgör en viktig resurs i detta arbete.
I budgetpropositionen för 2012 uttalade regeringen att utvärderingsfunktionen för utbildningsområdet borde förstärkas. Ett utvidgat
uppdrag till IFAU bedömdes vara det mest
ändamålsenliga alternativet. IFAU:s förvaltningsanslag ökades med 4 miljoner kronor 2012
och med 4 miljoner kronor 2013. Från och med
2014 föreslås anslaget öka med ytterligare
2 miljoner kronor. Därmed kommer IFAU:s
anslag att ha ökats med 10 miljoner kronor i nivå
och myndigheten bedöms ha resurser att fullt ut
genomföra sitt utvidgade uppdrag inom utbildningsområdet.
IFAU får åta sig såväl bidragsfinansierade som
avgiftsbelagda utvärderingsuppdrag. Under 2012
finansierade IFAU 20 procent av sin verksamhet
med externa anslag och avgifter, nära genomsnittet för den senaste tioårsperioden.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 38 623 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
39 129 000 kronor, 39 805 000 kronor respektive
40 687 000 kronor.

Tabell 4.29 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

35 729

35 729

35 729

35 729

934

1 414

2 056

2 893

2 000

2 026

2 061

2 107

-40

-41

-41

-42

38 623

39 129

39 805

40 687

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

4.6.8

1:8 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Tabell 4.30 Anslagsutveckling 1:8 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

2012

Utfall

55 781

2013

Anslag

56 330

2014

Förslag

60 603

2015

Beräknat

63 857

2

2016

Beräknat

64 934

2

2017

Beräknat

66 365

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 024
55 642

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 63 039 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden

Ändamål

Av anslagssparandet för 2012 har 340 000 kronor
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
I enlighet med vad som redovisats i avsnitt 4.5
innebär en ökad harmonisering av åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning
med reglerna för arbetslöshetsförsäkringen även
ett ökat tillsynsuppdrag för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen. Anslaget ökas därför
med 2,5 miljoner kronor 2014 och beräknas öka
med 5 miljoner kronor från och med 2015.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 60 603 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
63 857 000 kronor, 64 934 000 kronor respektive
66 365 000 kronor.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till administration av grundbeloppet enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som
inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa.

Tabell 4.31 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

56 330

56 330

56 330

56 330

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 854

2 609

3 603

4 923

Beslut

2 500

5 000

5 085

5 197

-81

-82

-83

-85

60 603

63 857

64 934

66 365

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

4.6.9

Regeringens överväganden

Under 2012 fick totalt 30 500 personer ersättning från Alfakassan, varav 14 600 personer var
anslutna och 15 900 inte anslutna till kassan.
Antalet anslutna ersättningstagare ökade med
8 procent och antalet inte anslutna minskade
med 1 procent mellan 2011 och 2012. Under
2009 präglades Alfakassan av långa genomströmningstider, särskilt för gruppen som inte var
ansluten till kassan. Handläggningstiderna har
sedan avtagit, och sedan hösten 2011 har tiderna
varit halverade jämfört med 2009. Administrationsavgiften som tas ut av dem som inte är
anslutna till Alfakassan uppgick under första
halvåret 2010 till 17 kronor, för att därefter öka
till nuvarande nivå på 24 kronor per ersättningsdag fr.o.m. juli 2010.
Regeringen förslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 54 302 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
54 899 000 kronor, 55 605 000 kronor respektive
56 692 000 kronor.
Tabell 4.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1:9 Bidrag till administrationen av
grundbeloppet

Pris- och löneomräkning 2
Övrigt

Tusental kronor

Utfall

53 019
1

2013

Anslag

53 326

2014

Förslag

54 302

2015

Beräknat

54 899

2

2016

Beräknat

55 605

2

2017

Beräknat

56 692

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

53 326

3

Förslag/
beräknat
anslag

0

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 54 302 tkr i 2014 års prisnivå.
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2014

2015

2016

2017

53 326

53 326

53 326

53 326

1 053

1 651

2 358

3 446

-77

-78

-79

-80

54 302

54 899

55 605

56 692

Förändring till följd av:

Tabell 4.32 Anslagsutveckling 1:9 Bidrag till
administrationen av grundbeloppet

2012

1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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4.6.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten
Tabell 4.34 Anslagsutveckling 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten
Tusental kronor

2012

Utfall

8 303

2013

Anslag

8 303

2014

Förslag

8 303

2015

Beräknat

8 303

2016

Beräknat

8 303

2017

Beräknat

8 303

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 303

förkortas. Även arbetet med uppföljning av
kostnader och resultat i verksamheten ska
utvecklas.
Konstitutionsutskottet har granskat regeringens ingående av internationella överenskommelser, vilket bl.a. omfattade stiftelsens verksamhet
(bet. 2012/13:KU10). Granskningen kommer
föranleda en översyn av hur hanteringen av
överenskommelser kan förbättras.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 8 303 000 kronor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
8 303 000 kronor respektive år.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för verksamheten enligt den överenskommelse svenska
staten har med Finland och Norge om anordnande av utbildningar samt kompensation för de
ökade kostnader som uppstår för dessa länder till
följd av att utbildningstjänsterna är mervärdesskattepliktiga i Sverige.
Regeringens överväganden

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk
statlig stiftelse som enligt en överenskommelse
med Finland och Norge anordnar utbildningar.
Syftet är att främja åtgärder som bidrar till att
utveckla arbetsmarknaden och att stärka det
regionala samarbetet för i första hand de nordligaste delarna av Finland, Norge och Sverige.
Utöver stiftelsens stadgar regleras verksamheten
av en överenskommelse mellan länderna som
omförhandlas vart fjärde år.
I november 2011 undertecknades en ny
överenskommelse för perioden 2012–2015
(A2011/2830). De avtalade årsplatserna uppgår
till 80 för Finland, 60 för Norge och 145 för
Sverige. Enligt den nya överenskommelsen ska
stiftelsen främja ett ökat samarbete utifrån ett
Nordkalottperspektiv med utgångspunkt i en
analys av näringslivsutvecklingen och arbetsmarknadsutsikterna i regionen. Vidare ska validering av yrkeskompetenser utvecklas så att
verksamheten bättre kan bidra till att inträdet på
arbetsmarknaden för bl.a. personer med utomnordisk yrkes- och utbildningskompetens kan

4.6.11 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tabell 4.35 Anslagsutveckling 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tusental kronor

2012

Utfall

2 733 082

2013

Anslag

2 530 500

2014

Förslag

2 000 000

2015

Beräknat

2 100 000

2016

Beräknat

2 000 000

2017

Beräknat

1 900 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

- 230 500
2 300 000

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen
(1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen
enligt socialavgiftslagen (2000:980). Anslaget får
användas för utgifter för arbetet med handläggning av lönegarantiärenden.
Regeringens överväganden

För 2012 uppgick bruttoutgifterna på anslaget
för lönegarantiersättningen till 2 985 miljoner
kronor och inkomsterna till 252 miljoner
kronor. Under första halvåret 2013 har
inkomsterna ökat medan bruttoutgifterna
minskat jämfört med motsvarande period 2012
(se tabell 4.36).
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Tabell 4.36 Nettoutgifter m.m. för anslaget 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning första halvåret 2012 respektive 2013

Tabell 4.38 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
2010−juli 2012/juni 2013
2010

Miljoner kronor
Bruttoutgifter

Inkomster

Nettoutgifter

1:a halvåret 2012

1 588

137

1 450

1:a halvåret 2013

1 343

161

1 182

Antalet konkurser uppgick till 4 300 under
första halvåret 2013 (se tabell 4.36), vilket är en
ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2012. Antalet anställda i de aktuella
företagen uppgick till 15 100, vilket är en ökning
med 23 procent jämfört med motsvarande
period 2012.
Antalet rekonstruktioner uppgick till 204
under 2012 och har därmed ökat med ca 17
procent jämfört med 2011. Antalet berörda
anställda i företagsrekonstruktioner uppgick till
5 900 personer och har därmed ökat med 25
procent jämfört med 2011.

2011

2012

Fösta
halvåret
2013

Antal företagskonkurser

7 300

7 000

7 500

4 300

Antal
företagsrekonstruktioner

194

175

204

Antal anställda berörda
av företagskonkurser

21 200

23 800

26 500

Antal anställda berörda av
företagsrekonstruktioner

4 300

4 700

5 900

juli 2012−
juni 2013

Antal personer med
lönegarantiersättning

25 400

27 200

32 800

36 000

Genomsnittlig ersättning per person

65 900

66 200

83 000

71 600

Genomsnittligt antal
ersättningsdagar per
person

49

51

63

59

Tabell 4.39 Antal personer med lönegarantiersättning
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion
2012 och juli 2012−juni 2013
2012

juli 2012−
juni 2013

Antal personer med lönegarantiersättning
vid konkurs

28 400

30 700

Antal personer med lönegarantiersättning
vid företagsrekonstruktion

5 900

6 800

Genomsnittlig ersättning per person vid
konkurs

90 500

75 500

Genomsnittlig ersättning per person vid
företagsrekonstruktion

51 800

51 200

Genomsnittligtantal ersättningsdagar per
person vid konkurs

64

60

Genomsnittligtantal ersättningsdagar per
person vid företagsrekonstruktion

43

42

Källa: Kammarkollegiet.

15 100

Källa: Tillväxtanalys och Kammarkollegiet.
Anm. Statistik för företagsrekonstruktioner första halvåret 2013 finns inte ännu
tillgänglig.

Antalet personer som har fått lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion
uppgick till 36 000 under perioden juli 2012–juni
2013 (se tabell 4.38), vilket är en ökning med 27
procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga ersättningen per
person, inklusive arbetsgivaravgift, uppgick till
71 600 kronor under denna period och har därmed minskat med 16 procent jämfört med motsvarande period 2011/2012. Det genomsnittliga
antalet dagar med lönegarantiersättning vid
konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till
59, vilket är 4 dagar färre jämfört med motsvarande period 2011/2012 (se tabell 4.38).
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2012

Källa: Kammarkollegiet

Tabell 4.37 Företagskonkurser m.m. budgetåret 2010−
första halvåret 2013
2010

2011

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 2 000 000 000 kronor för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
2 100 000 000 kronor, 2 000 000 000 kronor
respektive 1 900 000 000 kronor.
Tabell 4.40 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

600 000

700 000

600 000

500 000

2 000 000

2 100 000

2 000 000

1 900 000

Förändring till följd av:
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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4.6.12 1:12 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2007-2013 1

för utgifter för den statliga medfinansieringen av
insatser, inom programmet, för kompetensutveckling av sysselsatta.

Tabell 4.41 Anslagsutveckling 1:12 Europeiska
socialfonden m.m. för perioden 2007–2013
Tusental kronor

2012

Utfall

1 469 226

2013

Anslag

1 425 000

2014

Förslag

1 009 200

2015

Beräknat

159 800

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
189 566

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:6 Europeiska
socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 198 526 000 kronor 2015.

1 464 692

1

Nytt anslagsnummer.
1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden för
programperioden 2007–2013. Utbetalningarna
avser delfinansiering av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning. Anslaget får även användas

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten inom det nationella strukturfondsprogrammet omfattar bl.a. fleråriga projekt som
medför utgifter för kommande budgetår.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
198 526 000 kronor 2015.

Tabell 4.42 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

3 664 485

2 881 255

1 468 426

-

1 321 217

335 987

20 000

-

-2 104 447

-1 748 816

-1 289 900

-198 526

Utestående åtaganden

2 881 255

1 468 426

198 526

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 013 540

1 806 832

198 526

-

Infriade åtaganden

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

.
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Regeringens överväganden

Bidraget från Europeiska socialfonden uppgår till
ca 691,5 miljoner euro under programperioden,
vilket motsvarar ca 6 224 miljoner kronor enligt
gällande förordning (1999:710) om valutakurs
vid stöd från EG:s strukturfonder. På anslaget
tillkommer den statliga medfinansieringen av
insatser, inom programmet, för kompetensutveckling av sysselsatta om totalt ca 1 793 miljoner kronor för programperioden.
Europeiska kommissionen har i denna
programperiod tillämpat en princip för betalningar som innebär att en större del av socialfondsmedlen har upparbetats jämfört med tidigare beräkningar. Utbetalningarna under anslaget, inklusive den statliga medfinansieringen på
anslaget, beräknas därmed till ca 7 300 miljoner
kronor för programperioden som helhet. Av
detta belopp har 4 610 miljoner kronor utbetalats t.o.m. 2012. Av anslagssparandet har 15
miljoner kronor förts bort som en indragning av
anslagsbelopp.
Under det första halvåret 2013 har 804
miljoner kronor betalats ut. Utgifterna under
2013 beräknas uppgå till 1 465 miljoner kronor,
vilket är 40 miljoner kronor mer än vad som
anvisats i budgeten för 2013. Jämfört med
beräknade anslag i budgetpropositionen för 2013
antas utgifterna bli 112 miljoner kronor högre
2014, 628 miljoner kronor lägre 2015 och 732
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miljoner kronor lägre 2016. Jämfört med 2013
års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna bli 6 miljoner kronor högre 2013, för att
därefter minska med 47 miljoner kronor 2014,
98 miljoner kronor 2015, 632 miljoner kronor
2016 och 1 140 miljoner kronor 2017.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2012 och 2013 års ekonomiska vårproposition
under anslaget för 2015–2016, med ledning av
innevarande
programperiod,
uppskattat
kommande behov av anslagsmedel för den nya
programperioden. Dessa medel bör nu föras upp
på ett nytt anslag för programperioden 2014–
2020, se avsnitt 4.6.6.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 1 009 200 000 kronor för 2014. För
2015 beräknas anslaget till 159 800 000 kronor.
Tabell 4.43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–
2013
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

Förändring till följd av:

1

Beslut

-275 000

-1 644 000

-2 277 000

-2 785 000

Övrigt

-140 800

378 800

852 000

1 360 000

Förslag/
beräknat
anslag

1 009 200

159 800

0

0

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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5 Arbetsliv

5.1

Omfattning

Arbetslivspolitiken
omfattar
områdena
Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Lönebildning.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår
verksamhet vid Arbetsmiljöverket (AV). Stöd
till den regionala skyddsombudsverksamheten
omfattas också.

Arbetsrätt
Arbetsrättsområdet behandlar de arbetsrättsliga
frågorna, utom den del som avser statlig arbetsrätt (utg.omr. 2 avsnitt 5). I avsnittet ingår
verksamhet vid Arbetsdomstolen (AD).
Lönebildning
Lönebildningsområdet avser insatser för en väl
fungerande lönebildning och medling i arbetstvister. I området ingår Medlingsinstitutets (MI)
verksamhet, som bl.a. avser kostnader för medling, informationsarbete och statistikproduktion.
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5.2

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsliv
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Arbetsmiljöverket

609

606

602

622

626

636

650

2:2 Arbetsdomstolen

26

28

26

29

32

32

33

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

29

33

32

33

33

33

33

2:4 Medlingsinstitutet

50

57

56

56

59

59

61

714

724

716

740

749

761

776

Summa Arbetsliv
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Utgifterna för arbetslivspolitiken 2013 beräknas
bli i linje med utgifterna för 2012. I jämförelse
med anvisade medel i statens budget för 2013
förväntas de prognostiserade utgifterna för 2013
bli något lägre. Jämfört med 2013 års ekonomiska vårproposition beräknas de totala utgifterna för området Arbetsliv successivt öka något
under perioden 2013–2017.

5.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för
både kvinnor och män.
Mål för arbetslivspolitikens tre delområden
Arbetsmiljö: En arbetsmiljö som förebygger
ohälsa, olycksfall och motverkar att människor
utestängs från arbetet och tar hänsyn till människors olika förutsättningar och bidrar till utvecklingen av både individer och verksamhet.
Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
Lönebildning: En lönebildning i samhällsekonomisk balans och arbetsfred.
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5.4

Resultatredovisning

Resultatredovisningen görs i förhållande till målen inom arbetslivspolitiken och berör arbetsmiljö, arbetsrätt samt lönebildning.
5.4.1

Arbetsmiljö

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

De indikatorer för arbetsmiljön som används för
att redovisa resultaten inom verksamhetsområdet är följande:
–

Antal dödsolyckor i arbetet.

–

Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro.

–

Antal anmälda arbetssjukdomar.

–

Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på
arbetsorsakade besvär.

–

Anställda och ohälsa.

–

Krav och kontroll i arbetslivet, andel som
inte kan koppla bort tankarna från arbetet
när de är lediga och som har lågt handlingsutrymme.

När det gäller den sist nämnda indikatorn samlas
dessa data in vartannat år. Nästa undersökning
presenteras först 2014 och denna indikator utgår
därför ur årets redovisning.
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Diagram 5.2 Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro
1997-2012

Resultat
Diagram 5.1 Antal dödsfall i arbetsolyckor 1997-2012

12,0

90
80

Män

70

Kvinnor

Män
10,0

Kvinnor

8,0

60
50

6,0

40

4,0

30
20

2,0

10

0,0

0
97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

97

12

Källa: Arbetsmiljöverket.

Dödsolyckorna har minskat under en lång
period och 2009 uppmättes den lägsta nivån
dödsfall i arbetsolyckor sedan 1950-talet (se
diagram 5.1). Mellan 2009 och 2011 ökade dock
antalet dödsolyckor och 2011 förolyckades 57
personer varav 7 var kvinnor. Under 2012
inträffade 45 dödsolyckor (36 arbetstagare och 9
egenföretagare) varav 4 var kvinnor. Detta är en
minskning med 12 dödsolyckor jämfört med
året innan. Flest dödsolyckor bland förvärvsarbetande under perioden 2007–2012 inträffade
inom byggverksamhet samt jord, skog, trädgård,
jakt och fiske som tillsammans står för drygt
38 procent av dödsfallen. Flest kvinnor har förolyckats inom transport och kommunikation.
Antalet dödsolyckor bland egenföretagare visar
alltsedan 1980-talet en fortsatt nedåtgående
trend. Mellan 2000 och 2010 omkom årligen i
genomsnitt 11 egenföretagare. Under 2012 förolyckades 9 egenföretagare. Dödsolyckor bland
egenföretagare inträffar i hög grad inom jordoch skogsbruk. Sverige har enligt statistik från
Eurostat, som omfattar samtliga EU-gemensamma branscher, från 2010 förhållandevis få
dödsolyckor i ett internationellt perspektiv. Ett
fåtal länder i Europa har lägre antal dödolyckor i
arbetet per 100 000 sysselsatta än Sverige.
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Källa: Arbetsmiljöverket.

Antalet arbetsolyckor minskade kraftigt under
perioden 2003–2009, främst bland män, men
ökade något under 2010–2012. Efter en uppgång
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
ligger frekvensen anmälda arbetsolyckor på en
lägre nivå än i mitten av 1990-talet (se diagram
5.2). Bland kvinnor är det främst fallolyckor som
har resulterat i anmälningar, medan det för män
varit olyckor orsakade av stationära maskiner,
handverktyg och fordon. Yngre män är
överrepresenterade när det gäller arbetsolyckor.
Diagram 5.3 Antal anmälda arbetssjukdomar 1997-2012
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Källa: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (AKU).

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade
kraftigt mellan 2003–2009. Nedgången i anmälningarna under den perioden var ca 65 procent
för både kvinnor och män. Antal anmälningar
har ökat något under de tre senaste åren, men
nivån 2012 är endast drygt en tredjedel jämfört
med 2003 (se diagram 5.3). Ungefär hälften av
sjukdomsanmälningarna orsakas av belastningsfaktorer.
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Diagram 5.4 Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på
arbetsorsakade besvär 1998-2012

Diagram 5.6 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos män
1998-2011
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Källa: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (ULF).

Från mitten av 1990-talet fram till och med 2003
ökade den andel av sjukfrånvaron som uppgavs
vara arbetsrelaterad. Därefter har denna andel
mer än halverats. Särskilt markant var minskningen för män mellan 2006 och 2010. Under
2012 ses ingen nämnvärd förändring (se diagram
5.4).
Nedanstående diagram illustrerar upplevda
besvär avseende olika symptom hos förvärvsarbetande som kan ha en koppling till arbetslivet.
Som framgår finns det skillnader mellan kvinnor
(diagram 5.5) och män (diagram 5.6), då kvinnor
i högre utsträckning än män upplever sig ha besvär i samtliga fall. För kvinnor ses en mindre
minskning eller oförändrad andel av de som
upplever besvär mellan 2010 och 2011. Andelen
män som ofta är trötta har minskat markant
mellan 2010 och 2011, men det har skett en viss
ökning av besvär som gäller värk i skuldror.
Diagram 5.5 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos
kvinnor 1998-2011
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Källa: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (AKU).
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Verksamhet vid Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets (AV) huvudsakliga uppgift
är tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljölagen
(1977:1160) m.m. AV meddelar också föreskrifter och allmänna råd med stöd av i första
hand arbetsmiljölagen, ansvarar för införlivandet
av ett antal EU-direktiv samt bedriver informations-, kommunikations- och analysverksamhet
inom arbetsmiljöområdet. I det följande ges en
kortfattad beskrivning av verksamheten.
Vanligen inspekteras de arbetsplatser som
bedöms vara riskutsatta, men myndigheten
arbetar även med andra aktiviteter som berör
särskilda områden eller branscher. Särskilda
satsningar under 2012 har bland annat varit
kvinnors arbetsmiljö, bemanningsbranschen, hot
och våld vid myndighetsutövning, skolan och grå
företag. (Det AV kallar de grå företagen är de
som bryter mot arbetsmiljöregler och riskerar
sina anställdas hälsa för att få konkurrensfördelar
jämfört med seriösa företag.) Förrättningar
används som samlingsnamn för de besök på
arbetsplatser som sker för att genomföra inspektion, uppföljning, utredning, samverkan, samråd
eller information. Av tabellerna 5.2 och 5.3 framgår utvecklingen avseende antalet arbetsställebesök respektive antalet inspektioner de tre
senaste åren.
Tabell 5.2 Antal arbetsställebesök 2010-2012
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Källa: Arbetsmiljöverket.
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2010

2011

2012

33 500

35 000

32 000
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Tabell 5.3 Antal inspektioner 2010-2012
År

Antal
inspektioner

2010

2011

2012

22 000

21 900

21 000

Källa: Arbetsmiljöverket.

AV har haft som mål att öka den del av inspektörernas tid som används till inspektion. Antalet
förrättningar per inspektör ökade från 115 besök
per heltidsarbetande inspektör 2009 till 143
besök 2011. Den ökade produktiviteten beror
främst på effektivare inspektionsmetoder och
mindre administrativt arbete. Under 2012 sjönk
antalet förrättningar något till 137 per heltidsarbetande inspektör. Anledningen till nedgången
i det totala antalet förrättningar och antalet
förrättningar per inspektör under 2012 är att
flera projekt har krävt personalintensiva inspektionsmetoder. Dessutom har många inspektörer
medverkat i utvecklingsprojekt eller kompetenshöjande kurser, t.ex. i samband med arbetet med
kvinnors arbetsmiljö.
Antalet förelägganden och förbud ökade
under 2012 till 1 167, mot 941 under 2011. Av
dessa har 66 överklagats.
AV deltog under 2012 aktivt i den Europeiska
arbetsmiljöveckan, där 2012 och 2013 års tema är
”Samverkan för att förebygga”. AV genomförde
1 650 särskilt inriktade inspektioner under
Europeiska arbetsmiljöveckan 2012.
Inom ramen för Yrkesinspektörskommittén,
The Committee of Senior Labour Inspectors
(SLIC), ansvarade AV för två möten under 2012.
Det har även genomförts en gemensam inspektionskampanj inom ramen för SLIC med
inriktning på psykosociala riskbedömningar av
de europeiska medlemsländerna, där AV har lett
förberedelsearbetet på europeisk nivå. I Sverige
genomförde AV inspektioner främst inom
hälso- och sjukvården samt inom omsorgssektorn.
AV genomförde under 2012 fem djupstudier
av arbetsolyckor inom entreprenadföretag. Målet
med studierna var att söka och beskriva de
bakomliggande orsakerna till en specifik olycka
och föreslå åtgärder så att en liknande olycka
inte sker igen.
För att skapa en effektivare och mer enhetlig
marknadskontroll tog AV under 2012 beslut om
ett nytt arbetssätt och ett nytt tekniskt stöd till
detta.

Under året beslutade AV om fem nya författningar. Inga författningar upphävdes. AV arbetar
dock målmedvetet med regelförenklingar samt
med att minska antalet föreskrifter. När ett behov uppstår överväger man noga om en föreskrift behövs eller om man kan lösa problemen
på annat sätt, t.ex. genom information. Sedan
1996 har antalet paragrafer minskat med två
tredjedelar.
I början av 2012 gjordes en medieanalys som
konstaterade att det finns ett starkt nyhetsintresse för arbetsmiljöfrågorna. AV uppfattas som
trovärdiga utan att vara byråkratiska. AV är
mycket aktiv i digitala kanaler. Antalet besök på
webbplatsen uppgick till knappt tre miljoner, en
ökning med åtta procent jämfört med 2011
(8 000 besök per dag).
AV fick Språkrådets Klarspråkskristall 2012
för kampanjen Safe at Work, en informationskampanj för utländsk arbetskraft i restaurangbranschen på tolv språk. Svarstjänsten besvarar
allmänna frågor via telefon och mejl. Under 2012
registrerades 46 000 frågor, omkring 50 procent
mer än 2011. Tio nya kunskapssammanställningar togs fram inom olika områden. De behandlar ämnen av stor betydelse för arbetsmiljön, bl.a. ökad säkerhet inom jordbruket,
migrantarbete inom den gröna näringen och
äldre i arbetslivet.
I oktober 2011 fick ett tjugotal strategiska
myndigheter för funktionshinderspolitiken,
däribland AV, i uppdrag att arbeta med ett antal
delmål som myndigheterna själva föreslagit inom
sina respektive verksamhetsområden för åren
2011–2016 och även föreslå hur målen skulle
följas upp. Både kvantitativa och kvalitativa mål
har formulerats.
Genom de aktiviteter som har redovisats ovan
är den sammantagna bilden att AV använder sina
tilldelade resurser i linje med sitt uppdrag på ett
effektivt och väl avvägt sätt.

Skyddsombudens roll

Skyddsombuden är en viktig del av det svenska
arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombudens uppgift är att aktivera och vara ett stöd för
arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet,
främst på mindre arbetsställen där det saknas
skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag
till den regionala skyddsombudsverksamheten.
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AV har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att senast den 6 maj 2013 rapportera en
sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO och Saco) samt
Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar
för regional skyddsombudsverksamhet 2012.
Redovisningarna ska så långt möjligt innehålla
mätbara prestationer enligt de förslag som
lämnades i AV:s rapport ”Uppdrag att ta fram
mätbara prestationer för den verksamhet som
bedrivs av regionala skyddsombud”. Från och
med 2014 ska redovisningen av den regionala
skyddsombudsverksamheten innehålla mätbara
prestationer.
Särskild satsning på arbetsmiljö

I budgetpropositionen för 2009 avsattes 33 miljoner kronor 2009 och aviserades 45 miljoner
kronor 2010 samt 47 miljoner kronor per år från
och med 2011 för extra arbetsmiljöinsatser.
Satsningen utgår från inriktningen för den
förnyade arbetsmiljöpolitiken, som innebär att
politiken ska bidra till den samlade jobbpolitiken
och lyfta fram arbetsmiljöns potential för ökad
konkurrenskraft. AV har därför tillförts extra
medel inom tre områden; informations- och
kunskapssatsning, förstärkt information till
utländska företag och arbetstagare samt marknadskontroll och standardiseringsarbete. Regeringen bedömer att satsningen har gett goda
resultat framför allt genom att verket i ökad grad
har kunnat nå ut med information och kunskap
inom arbetsmiljöområdet.
Direktiv om stick- och skärskador inom hälsooch sjukvården

I maj 2010 antogs Rådets direktiv 2010/32/EU
av den 10 maj 2010 om genomförande av det
ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts
av Hospeem och Epsu (EUT L 134, 1.6.2010, s.
66). AV har fått i uppdrag att genomföra direktivet i svensk rätt. Genomförandet har skett genom ändringar i föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Ändringarna trädde i
kraft den 1 maj 2013.
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Direktiv om EMF (Elektromagnetiska fält)

Europeiska kommissionen antog i juni 2011 ett
förslag till direktiv om gränsvärden för yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält för
frekvenser mellan 0 Hz till 300 GHz. Det föreslagna direktivet är ett minimidirektiv och innehåller regler om arbetsgivarens skyldighet att
kartlägga arbetstagarnas exponering, göra en
riskbedömning och vidta åtgärder för att minimera arbetstagarnas exponering för elektromagnetiska fält samt regler om information och utbildning av arbetstagare, arbetstagarnas medverkan, sanktioner och om hälsokontroller.
Sveriges utgångspunkt har varit att direktivet
ska tillgodose arbetstagarnas skyddsbehov och
arbetsgivarnas behov av enkla och tillämpbara
regler.
Arbetsmiljöpolitisk handlingsplan

I september 2010 överlämnade regeringen skrivelsen En förnyad arbetsmiljöpolitik med en
nationell handlingsplan 2010–2015 till riksdagen
(skr. 2009/10:248). Riksdagen behandlade och
godkände skrivelsen i mars 2011 (rskr.
2010/11:187). Den nationella handlingsplanen
gäller under perioden 2010–2015. I enlighet med
tidigare år görs nedan en redovisning av de insatser som gjorts eller påbörjats 2012–2013. Sist i
avsnittet görs en halvtidsavstämning i enlighet
med handlingsplanen.
Kvinnors arbetsmiljö
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad
vilket innebär att kvinnor och män utsätts för
olika risker i olika yrken och branscher. Kvinnor
blir oftare sjuka av sitt arbete medan män råkar
ut för fler olyckor. Kvinnor svarar för en större
andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor
än män tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid av
hälsoskäl. Mot denna bakgrund gav regeringen
under 2011 Arbetsmiljöverket (AV) i uppdrag
att utveckla och genomföra särskilda aktiviteter
för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.
Uppdraget som ska pågå under perioden 2011–
2014, ska ge en ökad kunskap om kvinnors
arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador. AV har valt att genomföra uppdraget i
två delar: ”Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i
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fokus – ett genusperspektiv på ohälsan i arbetslivet” och ”Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö”.
Satsningen omfattar inspektionsaktiviteter, kunskapsinhämtning, information samt metod- och
kompetensutveckling. För genomförande av
uppdraget har totalt 20,5 miljoner kronor avsatts
från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Nya regler om sanktioner i arbetsmiljölagen och
arbetstidslagarna
Riksdagen antog propositionen Effektivare
sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (prop. 2012/13:143) den 17 juni 2013 och
lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014
(Betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
m.m.). Vad gäller arbetsmiljölagen (1977:1160)
kommer sanktionsavgifter i stor utsträckning
ersätta straffsanktioner för att få ett effektivare
sanktionssystem.
På arbetstidsområdet genomförs ändringar i
arbetstidslagen (1982:673), lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete, lagen (2005:426)
om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid
vid internationell järnvägstrafik.
Pilotprojekt för att utveckla tillsynsmetoder
Efter beslut i budgetpropositionen för 2010
genomförde AV under perioden 2010–2012 ett
pilotprojekt för att utveckla och prova en tillsynsmetod genom s.k. screening (en genomgång
av samtliga arbetsställen i en bransch genom
inspektionsbesök). AV valde i samråd med
arbetsmarknadens parter den grafiska branschen
för detta pilotprojekt och fick och förbrukade
sammanlagt 24 miljoner kronor till sitt förfogande. Uppdraget avrapporterades i december
2012 i en särskild projektrapport (Arbetsmiljöverket, rapport 2012:12).
Pilotprojektet har visat att screening är en användbar metod för att göra en genomgång av
samtliga arbetsställen inom en bransch som tidigare inte har inspekterats i någon större omfattning. Metoden förutsätter dock att ett förberedande arbete genomförs inför genomgången av
en ny bransch samt att mobilt IT-stöd finns tillgängligt, för att screening ska kunna genomföras
på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt.

Minska olyckstalen i lantbruket
Regeringen har tagit initiativ till att förstärka
rådgivningen till lantbruket och tydliggjort att
arbetsmiljö är ett prioriterat område i Sveriges
landsbygdsprogram under perioden 2007–2013.
Arbetsmiljö och lönsamhet
I samband med budgetpropositionen för 2009
avsattes särskilda medel i syfte att stimulera till
en ökad forskning inom området arbetsmiljö
och lönsamhet. Satsningen resulterade i att fyra
projekt beviljades medel via Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Av de fyra projekten har hitintills
två redovisat sina resultat. Under 2012 publicerades rapporten ”Measuring workers’ health and
psychosocial work-environment on firm
productivity” (IFAU, working paper 2012:17).
Ny indikator för att följa utvecklingen av goda
arbetsmiljöer
En god arbetsmiljö kan främja flexibilitet, produktivitet och konkurrens. I samband med
budgetpropositionen för 2010 gavs AV därför i
uppdrag att se över möjligheterna att följa utvecklingen av goda arbetsmiljöer avseende förbättrad produktivitet och konkurrens. AV har i
en delrapport den 1 juni 2012 samt i en slutrapport den 30 oktober 2012 avrapporterat uppdraget. Arbetet med att ta fram en eller flera
positiva arbetsmiljöindikatorer har visat sig vara
komplext och fortsätter på AV. Under våren
2014 bedömer AV att man kommer kunna presentera förslag till en färdig indikator.
Coacher över tröskeln – försöksverksamhet för
minskat utanförskap och bättre psykosocial
arbetsmiljö
I samband med budgetpropositionerna för 2011,
2012 och 2013 gav regeringen Arbetsförmedlingen och AV i uppdrag att i samverkan genomföra ett försök med s.k. coacher över tröskeln, dvs. coacher med särskild arbetsmiljökompetens upphandlade som kompletterande aktörer till stöd för både arbetstagare och arbetsgivare. Särskild uppmärksamhet skulle ges till
utformningen av den psykosociala arbetsmiljön
och särskilda individuella behov för att underlätta en introduktion på arbetsplatsen. Försöket
skulle genomföras under 2011–2013. Hela 2011
gick åt till att planera försöksverksamheten och
att upphandla coacher. Först under våren 2012
kunde tjänsten erbjudas. Den lägesrapport som
lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet i
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början av 2013 visade att de för försöket aktuella
arbetsmarknadsområdena och lokalkontoren i
stort sett inte använde sig av sådana coacher.
Lägesrapporten ger inga entydiga förklaringar till
det låga utnyttjandet. De små volymerna medför
att det troligen inte kommer att vara möjligt att
utvärdera resultaten. Uppdraget ska slutrapporteras till Arbetsmarknadsdepartementet senast
10 april 2014.
Nationell funktion för kunskapsområdet
arbetsmiljö och arbetsliv
I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen att en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv ska inrättas på
AV från och med 2013. Att få till stånd en ökad
medvetenhet och kunskap om arbetsmiljö i hela
samhället är ett prioriterat område i den arbetsmiljöpolitiska handlingsplanen. Kunskapen från
arbetslivsforskningen behöver förmedlas ut i
samhället för att komma till nytta vid beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete. Funktionen ska inte bedriva egen forskning utan vara
en kunskapsförmedlande resurs och nyttiggöra
arbetsmiljö- och arbetslivsforskning. Funktionen ska även arbeta med frågor som berör
företagshälsovårdens kunskapsutveckling. AV
gavs i uppdrag att ta fram och lämna en plan för
verksamhetens inriktning, omfattning och målgrupper. Under arbetet har AV genomfört samråd med arbetsmarknadens parter och andra
centrala intressenter. I den redovisade planen
föreslås att den primära inriktningen för verksamheten ska vara kunskapsbevakning (såväl
nationell som internationell forskning), att
bevaka och prioritera behov av kunskap, att ta
fram kunskapssammanställningar samt att öka
tillgängligheten av kunskap (verka för att
forskningsresultat kan nås och förstås av de som
arbetar med arbetsmiljö i praktiken). Målgruppen för funktionens arbete ska i första hand
vara de som på olika sätt är engagerade i det
praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.
Halvtidsavstämning av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken 2010–2015

Den nationella handlingsplanens huvudsakliga
syfte är att peka på i vilken riktning utvecklingen
inom området bör gå och vilka områden som
bör prioriteras för insatser under perioden 2010–
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2015. En slutlig utvärdering av handlingsplanen
ska genomföras under 2015.
Ett syfte med att genomföra en halvtidsavstämning var att ta vara på resultat från utvärderingen av den Europeiska arbetsmiljöstrategin
för 2007–2012 och även ge möjlighet till att
anpassa handlingsplanen till en ny europeisk
arbetsmiljöstrategi. Arbetet med utvärdering och
utarbetande av ny europeisk arbetsmiljöstrategi
har dock försenats och kommer sannolikt inte
att vara klar förrän tidigast under hösten 2013.
Utifrån ovanstående skäl har halvtidsavstämningen 2013 främst begränsats till att bedöma
om handlingsplanens inriktning när det gäller
viktiga utmaningar och områden inom arbetsmiljöområdet är fortsatt relevant. En genomgång
har också skett när det gäller hittills genomförda
insatser inom handlingsplanens utpekade målområden. Inför och under handlingsplanens
genomförande har ett antal samrådsmöten hållits
med arbetsmarknadens parter.
Övergripande strukturella utmaningar inom
arbetsmiljöområdet
I den arbetsmiljöpolitiska handlingsplanen lyfts
ett antal viktiga utmaningar fram. Ambitionen är
att dessa utmaningar särskilt ska beaktas i arbetsmiljöpolitiken. Det har visat sig att de arbetsmiljöproblem som främst diskuterats under
perioden också återfinns bland de utmaningar
som tagits upp i handlingsplanen. Handlingsplanen bör därmed ha bidragit till en ökad medvetenhet och beredskap inom arbetsmiljöpolitiken att hantera problemställningarna.
AV har stor betydelse för att de prioriteringar
som anges i handlingsplanen får genomslag.
Arbetsmarknadsdepartementet har därför i samband med halvtidsavstämningen inhämtat myndighetens synpunkter. AV menar att handlingsplanen har haft betydelse som ett styrdokument
för myndighetens aktiviteter och för inriktningen av verksamheten under perioden. AV:s egna
analyser bekräftar också att de områden och
utmaningar som prioriteras i handlingsplanen
stämmer väl överens med hur arbetsmiljöområdet utvecklas.
Utpekade målområden i handlingsplanen –
insatser
Den förnyade arbetsmiljöpolitikens två huvudinriktningar är att bidra till den samlade jobbpolitiken och att lyfta fram arbetsmiljöns potential
för ökad konkurrenskraft. Arbetsmiljöpolitiken
ska ges en mer offensiv och positiv innebörd.
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Arbetet inom de utpekade målområdena ska
bidra till detta. I denna halvtidsutvärdering görs
inte någon bedömning av insatsernas effekter i
förhållande till utvecklingen inom området.
Ambitionen är att detta ska göras i den slutliga
utvärderingen.
De konkreta insatser som genomförts under
perioden har inriktats mot fyra målområden:
1. Systemen för att minska riskerna i arbetsmiljön ska förbättras samtidigt som arbetsmiljöns möjligheter att bidra till hälsa i
högre grad ska uppmärksammas och
utvecklas.
2. Arbetsmiljöförutsättningar ska beaktas
som en viktig komponent i arbetet att
minska utanförskapet.
3. Arbetsmiljö som en viktig konkurrensoch lönsamhetsfaktor ska synliggöras och
därmed förstärkas.
4. Medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela samhället.
I handlingsplanen aviserades ett antal konkreta
åtgärder och att ytterligare insatser successivt tas
fram. Arbetsmarknadsdepartementets genomgång visar att samtliga angivna insatser också har
genomförts och därutöver har ytterligare ett antal insatser genomförts. De mer omfattande av
dessa insatser har under perioden årligen redovisats till riksdagen i respektive budgetproposition,
så även i år.
Merparten av insatserna har behandlat den
första delen av område ett och område fyra vilket
också är rimligt utifrån att staten här har direkta
möjligheter att påverka i form av lagstiftning och
genom uppdrag till myndigheter. Exempel på
insatser är ny lagstiftning om sanktioner och att
arbetsmiljökunskap införts i utbildningen från
och med grundskolan.
När det gäller den andra delen av målområde
ett samt målområde tre kan endast mer indirekta
insatser vidtas exempelvis i form av ökad
kunskap om samband mellan arbetsmiljö och
lönsamhet. Exempel på detta är den satsning på
forskning inom området arbetsmiljö och lönsamhet som genomförts och AV:s pågående
arbete med att ta fram positiva indikatorer inom
arbetsmiljöområdet. Det kan konstateras att det
finns stora behov att bland annat genom forskning ytterligare öka kunskapen om samband om
arbetsmiljöns betydelse för hälsa, produktivitet
och lönsamhet.

När det gäller målområde två så har betydelsen av en god arbetsmiljö för att minska utanförskapet bland annat lyfts fram av FunkA utredningen när det gäller funktionshindrades förutsättningar på arbetsmarknaden (SOU 2012:92).
Den nationella satsningen Hjärnkoll som på
regeringens uppdrag drivs av myndigheten
Handisam och Nätverket nationell samverkan
för psykisk hälsa, har genomfört insatser med
fokus på att öka medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för de med psykisk ohälsa.
Den särskilda satsningen coacher över tröskeln
har emellertid som tidigare beskrivits inte gett
önskat resultat.
5.4.2

Analys och slutsatser

Tillgängliga indikatorer inom arbetsmiljöområdet pekar på en positiv utveckling sett över flera
år. Även om antalet dödsolyckor ökade under
2011, har antalet minskat med tolv under 2012
och är därmed på en historisk låg nivå. Vad gäller
antalet anmälda arbetsskador (olyckor och sjukdomar) har dessa ökat något de senaste åren.
Någon motsvarande ökning kan inte ses när det
gäller den andel av sjukskrivningarna som vid
förfrågan uppges bero på arbetsorsakade besvär,
utan dessa har för 2012 legat oförändrade.
Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet påverkas av konjunkturella faktorer. Den ekonomiska krisen under 2008–2009 och dess effekter
på arbetsmarknaden kan ha bidragit till att påverka antalet dödsolyckor och anmälda skador
under perioden 2010–2012.
Inom t.ex. tillverkningsindustrin kan den
långsiktiga minskningen delvis förklaras av att
färre arbetar inom näringsgrenen. Inom byggverksamheten inträffar en minskning trots att
antalet sysselsatta sett över längre tid legat på
ungefär samma nivå. Beräkningar indikerar att
åtminstone 800 dödsfall i cancer, lungsjukdom
eller hjärtinfarkt årligen är arbetsrelaterade
(Arbetsmiljöverket, rapport 2010:3). Dessa
dödsfall ligger utanför statistiken. De kan i
många fall antas avspegla arbetsmiljöpåverkan
åtskilliga år tillbaks i tiden.
Arbetsolyckor med sjukfrånvaro liksom
arbetssjukdomar har haft en nedåtgående trend
sedan 2003. Anmälningarna har dock, som tidigare nämnts, ökat något både under 2011 och
2012. För kvinnor har fall varit den vanligaste
olycksorsaken, medan för män har olyckor
83

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

orsakade av maskiner, handverktyg och fordon
dominerat. När det gäller arbetssjukdomar svarar
belastningsskador för ungefär hälften av anmälningarna. Därnäst dominerande orsak är
organisatoriska och sociala faktorer, vilka också
ökat under 2010, 2011 och 2012. Orsakerna till
anmälda arbetssjukdomar samt skillnaderna
mellan kvinnor och män återspeglas även i sjuktalen.
En kunskapsöversikt som AV beställt visar att
anställda inom sektorerna hälso- och sjukvård
samt inom omsorg löper högre risk än andra att
drabbas av arbetsrelaterad hjärt-kärlsjukdom
p.g.a. bristande psykosocial arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, rapport 2012:9). En arbetsmiljöpåverkan av psykosocial art kan således ha
negativa hälsoeffekter som inte visar sig förrän
efter en längre tids exponering, vilket gör det
mer svårbedömt vilka generella konsekvenser en
dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till.
Under 2012 fick den psykosociala arbetsmiljön ett ökat fokus både i Sverige och i övriga EU,
där det bl.a. genomfördes en gemensam inspektionskampanj med inriktning på psykosociala
riskbedömningar. Inspektionerna i Sverige visade
att de vanligaste förekommande psykosociala
arbetsmiljöriskerna är hög arbetsbelastning, hot
inklusive hot om våld, påfrestande relationer till
klienter, patienter m.fl. samt stress.
Andelen av sjukfrånvaron som på förfrågan
uppges bero på arbetsorsakade besvär ökade
fram till 2003–2004. Utvecklingen har därefter
visat en nedåtgående tendens. Av de som under
mätveckan 2012 varit frånvarande från jobbet,
uppgav omkring en femtedel att arbetsorsakade
besvär låg bakom frånvaron (16 procent av kvinnorna och 17 procent av männen). För såväl män
som kvinnor är det fysisk belastning samt stress
och andra psykiska orsaker som dominerar bland
de angivna orsakerna.
Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen inom arbetsmiljöområdet under
2000-talet varit trendmässigt positiv. Det finns
dock anledning att noga följa och analysera utvecklingen när det gäller antalet dödsolyckor och
arbetsskador för att den långsiktiga minskningen
ska kunna fortsätta. Hänsyn måste tas till riskutveckling på olika områden. Särskild uppmärksamhet kan t.ex. behövas avseende problem med
hot och våld, liksom när det gäller stress i arbetet. Vid bedömning av utvecklingen måste även
hänsyn tas till konjunkturella faktorer, förändringar på arbetsmarknaden och till eventuella
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mörkertal. Även kvinnors arbetsmiljö och
fortsatta överrepresentation inom sjukskrivnings- och arbetsskadestatistiken är viktig att
följa.
Förändringar i samhället och på arbetsmarknaden kommer också att ställa arbetsmiljöarbetet
inför andra utmaningar. Den demografiska utmaningen med behov av ett förlängt arbetsliv är i
detta sammanhang central.
Vad gäller det fortsatta arbetet utifrån den
arbetsmiljöpolitiska handlingsplanen, bedömer
regeringen att den utpekade prioritering som de
olika målområdena innebär har fungerat väl och
fortsatt bör gälla under resterande period.
Regeringen bedömer också att de utmaningar
som lyfts fram i handlingsplanen visat sig stämma väl överens med hur arbetsmiljöområdet har
utvecklats och därmed också fortsatt har stor
relevans. Nya utmaningar och möjligheter inom
arbetsmiljöområdet måste naturligtvis beaktas i
det fortsatta arbetet.
5.4.3

Arbetsrätt

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Inom arbetsrätten är det komplicerat att genom
indikatorer fullt ut visa hur reglerna på det
arbetsrättsliga området fungerar. De indikatorer
som används kan dock ge en bild av hur olika
anställningsformer enligt lag och avtal nyttjas på
den svenska arbetsmarknaden.
Följande resultatindikatorer redovisas inom
arbetsrättens område:
–

Veckoarbetstid.

–

Deltidsarbete.

–

Tidsbegränsad anställning.

Resultat

Den vanligen arbetade tiden för heltidsarbetande
kvinnor och män uppgick 2012 till drygt 40
timmar i veckan, vilket var oförändrat jämfört
med de senaste åren. Vanligen arbetad tid för
heltidsarbetande avser den tid som heltidsarbetande personer (mer än 34 timmars arbetstid)
uppger att de arbetar en vanlig vecka. Den
faktiskt arbetade tiden är lägre än den vanligen
arbetade tiden, framför allt för kvinnor. Det
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beror på att den mäts för alla i arbete oavsett
arbetstid. Till följd av att det är fler kvinnor än
män som arbetar deltid är därmed den faktiskt
arbetade tiden betydligt lägre för kvinnor än för
män (se diagram 5.7). Under 2012 uppgick den
faktiskt arbetade tiden per vecka till i genomsnitt
drygt 33 timmar för kvinnor och drygt 38
timmar för män, vilket var en liten minskning för
både kvinnorna och männen jämfört med 2011.
Faktisk arbetad tid beräknas bland sysselsatta
som är i arbete, dvs. som inte av någon anledning
är frånvarande från arbetet.

Kvinnor har i en något större omfattning än män
tidsbegränsade anställningar (se tabell 5.5). Det
senaste året minskade dock både andelen män
och kvinnor med tidsbegränsad anställning
jämfört med 2011.
Tabell 5.5 Tidsbegränsad anställning (15-74 år),
2007-2012
Andel anställda som har tidsbegränsad anställning i procent av
samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2007

19,9

15,0

2008

18,7

13,4

2009

17,6

12,9

45

2010

18,3

14,5

40

2011

19,0

15,0

2012

18,5

14,3

Diagram 5.7 Veckoarbetstid (15-74 år) 2012

Kvinnor

Män

35

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).

30
25

Genomförande av direktiv om bemanningsföretag

20
15
10
5
0
Vanligen arbetad tid för heltidsarbetande

Faktisk arbetad tid för personer i arbete

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).
Anm.: Eftersom män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor representerar
diagrammet för vanligen arbetad tid för heltidsarbetande betydligt färre kvinnor
än män. Den faktiskt arbetade tiden är den tid personerna arbetade under SCB:s
mätvecka, oavsett vad deras vanligen arbetade tid är. I gruppen ingår både
heltids- och deltidsarbetande.

Av samtliga anställda kvinnor arbetade knappt
40 procent deltid jämfört med drygt 13 procent
av samtliga anställda män under 2012. Under
2012 minskade andelen deltidsarbetande kvinnor
medan andelen män ökade marginellt. Totalt
arbetade knappt 27 procent av samtliga anställda
deltid under 2012, vilket är i nivå med
föregående år (se tabell 5.4).
Tabell 5.4 Deltidsarbete (15-74 år), 2007-2012
Andel deltidsarbete i procent av samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2007

39,9

10,1

2008

41,2

11,6

2009

40,8

12,3

2010

41,2

13,4

2011

40,4

13,2

2012

39,7

13,4

Regeringen lämnade i september 2012 en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om
uthyrning av arbetstagare. Lagen (2012:854) om
uthyrning av arbetstagare, som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG
av den 19 november 2008 om arbetstagare som
hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327,
5.12.2008, s. 9), trädde därefter i kraft den 1
januari 2013. Kärnan i den nya lagen om uthyrning av arbetstagare är en likabehandlingsprincip
som innebär att en arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag, under den tid som uppdraget varar, ska ha minst samma grundläggande
arbets- och anställningsvillkor som om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för
att inneha samma tjänst. Arbetsmarknadens
parter har dock rätt att ingå kollektivavtal som
avviker från likabehandlingsprincipen under förutsättning att det övergripande skyddet för
uthyrda arbetstagare respekteras. Vidare har
lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare ändrats. Ändringarna innebär att
utstationerade uthyrda arbetstagare i viktiga
avseenden kan ges lika förmånliga villkor som
uthyrda arbetstagare här i landet.

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).
Anm.: Deltidsarbete definieras som arbete upp till och med 34 timmar per vecka.
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Förslag om tillämpningsdirektiv för utstationering
och Monti II-förordning

Den 21 mars 2012 antog Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om genomförande av direktiv
96/71/EG om utstationering av arbetstagare i
samband med tillhandahållande av tjänster,
tillämpningsdirektivet (KOM(2012) 131 slutlig),
och ett förslag till Rådets förordning om
utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i
samband med etableringsfriheten och friheten
att tillhandahålla tjänster, Monti II-förordningen
(KOM(2012) 130 slutlig). Förslagen presenterades av kommissionen vid rådsarbetsgruppsmöte den 27 mars 2012. Kommissionen fick
under 2012 ett s.k. gult kort avseende förslaget
om en Monti II-förordning och drog därefter
tillbaka förslaget under samma år. Förslaget om
ett tillämpningsdirektiv förhandlas alltjämt i
rådsarbetsgrupp.

Gymnasial lärlingsanställning

En proposition om en ny anställningsform,
gymnasial lärlingsanställning, bereds inom
Regeringskansliet. Syftet är att underlätta övergången från skola till arbetsliv genom att inrätta
en tidsbegränsad anställningsform som är
anpassad till gymnasiala lärlingar.
Utredning om utbildningsanställning

I november 2012 överlämnade Utredningen om
lärlingsprovanställning sitt betänkande Utbildningsanställning (SOU 2012:80) där det bl.a. föreslås en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga, utbildningsanställning, att den
kommunala vuxenutbildningen ska kunna lämna
stöd när utbildningsinnehållet utformas och utbilda handledare, samt om ekonomiska incitament till arbetsgivare som har anställda med en
utbildningsanställning. Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.

Förhandling om direktiv för tjänstepension

Den 5 november 2012 återupptogs förhandlingarna i rådsarbetsgruppen om Ändrat förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter
(KOM (2007) 603 slutlig). Direktivet syftar till
att underlätta arbetstagares fria rörlighet och
rörligheten över huvud taget på arbetsmarknaden genom att minska de hinder som kan följa
av hur system för kompletterande pensionsrättigheter (i fortsättningen benämnt tjänstepensionssystem) är utformade. Förslagets materiella
regler avser vilka villkor som får föreskrivas i
tjänstepensionssystem för intjänande av
pensionsrättigheter, vilka regler som ska gälla för
bevarande av vilande pensionsrättigheter, samt
vilken information som ska tillhandahållas
arbets-/försäkringstagare m.fl. om bl.a. hur
anställningens upphörande påverkar tjänstepensionen. Förhandlingar i rådsarbetsgruppen
fortsätter under året.
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Utredning om kostnader för arbetsgivare vid tvist
om uppsägning

I september 2012 överlämnades betänkandet
Uppsägningstvister – En översyn av regelverket
kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag på lagändringar i lagen
(1982:80) om anställningsskydd som syftar till
att begränsa arbetsgivares kostnader vid tvist om
uppsägning. Betänkandet har remissbehandlats.
Ärendet bereds vidare inom Regeringskansliet.
Utredning om åtgärder för ett längre arbetsliv

Den 14 april 2011 utsåg regeringen en särskild
utredare (dir. 2011:34) (Socialdepartementet)
med uppdrag att analysera hur den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas och att ta fram
konkreta förslag till åtgärder för att fler ska
kunna arbeta längre. Utredaren överlämnade i
april 2013 slutbetänkandet Åtgärder för ett
längre arbetsliv (SOU 2013:25) till regeringen.
Utredaren föreslår ändringar i lagen (1982:80)
om anställningsskydd, omfattande bland annat
höjd ålder för rätten att kvarstå i anställning från
67 till 69 år. Utredaren lämnar också ett antal
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förslag på åtgärder inom arbetsmiljöområdet.
Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande inom ramen för den översyn av pensionssystemet som initierats av Pensionsgruppen,
med företrädare för de fem partierna bakom
pensionsöverenskommelsen. Se vidare avsnitt 1.2
under Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget.

–

överväga vilka lagändringar som krävs för
att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2014.
Utredning om inhyrning och företrädesrätt till
återanställning

Utredning om stärkt skydd för arbetstagare som
slår larm

Regeringen gav den 14 februari 2013 en särskild
utredare i uppdrag att se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av
missförhållanden, oegentligheter eller brott och
att föreslå åtgärder som syftar till att stärka
skyddet och skapa ett tydligare regelverk (dir.
2013:16). Utredaren ska bl.a. kartlägga rättsläget,
analysera i vilka avseenden skyddet behöver förstärkas och, med beaktande av andra skyddsvärda intressen, föreslå åtgärder som stärker
skyddet och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj
2014.

Regeringen gav den 17 januari 2013 en särskild
utredare uppdraget att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in
i situationer där arbetstagare som tidigare har
sagts upp har företrädesrätt till återanställning
enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (dir.
2013:1). Syftet med undersökningen är att belysa
om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Undersökningen ska avse såväl privat som
offentlig sektor. Utredaren ska beakta hur arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal reglerat möjligheten till inhyrning i samband med
arbetsbristsituationer. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 januari 2014.
Utredning om registerutdrag i arbetslivet

Utredning om utstationering på svensk
arbetsmarknad

Regeringen beslutade den 27 september 2012 att
tillsätta en utredning om utstationering på
svensk arbetsmarknad (dir. 2012:92). En parlamentarisk kommitté ska utvärdera de ändringar
som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare med anledning av Lavaldomen. Först ska en kartläggning göras av hur
utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Med
kartläggningen
som
utgångspunkt
ska
kommittén
–

utvärdera om tillämpningen av lex Laval
fungerar så att skyddet för utstationerade
arbetstagares grundläggande arbets- och
anställningsvillkor kan säkerställas,

–

utvärdera och bedöma tillämpningen av bestämmelserna om Arbetsmiljöverkets uppgift att tillhandahålla information och arbetstagarorganisationernas skyldighet att
lämna
in
kollektivavtalsvillkor
till
Arbetsmiljöverket ur ett förutsebarhetsperspektiv, samt vid behov föreslå lagändringar
eller andra åtgärder, och

Regeringen gav den 23 maj 2013 en särskild utredare i uppdrag att kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag
tillmäts i anställningsprocessen. Utredaren ska
också undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag
från belastningsregistret och vilken betydelse
detta tillmäts i anställningen (dir. 2013:56).
Utredaren ska också bl.a. analysera vilka åtgärder
som krävs för att säkerställa att arbetsgivare inte
utan författningsstöd begär att arbetssökande
och arbetstagare visar upp utdrag ur belastningsregistret samt ta ställning till vilka åtgärder som
behövs för att uppnå rätt balans mellan å ena
sidan arbetsgivares berättigade behov av att
kunna kontrollera registerutdrag och å andra
sidan arbetssökandes berättigade behov av skydd
för den personliga integriteten. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 april 2014.
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Anmälningsskyldighet vid utstationering

Den 1 juli 2013 trädde ändringar i lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare i
kraft. Ändringarna innebär att arbetsgivare som
utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen
ska anmäla utstationeringen och utse och anmäla
en kontaktperson här. Anmälan ska göras till
Arbetsmiljöverket (AV). Kontaktpersonen ska
vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning. Kontaktpersonen ska även
kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar
att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.
Om verksamheten i Sverige avses pågå under
högst fem dagar behöver någon anmälan inte
göras. AV ska utöva tillsyn över att reglerna
följs. Om en arbetsgivare inte anmäler utstationeringen eller inte utser och anmäler en kontaktperson ska en sanktionsavgift tas ut. Syftet med
förslaget är att se till att utstationeringslagen
fungerar i praktiken. I en ny förordning om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare anges bl.a. vad en anmälan ska innehålla
och hur den ska vara utformad.
Förtydligande av bestämmelsen i medbestämmandelagen om Medlingsinstitutets uppdrag

(EGT L 175 10.7.1999 s 43) (visstidsdirektivet).
Två departementspromemorior (Ds 2011:22
respektive Ds 2012:25) har härefter utarbetats i
syfte att förtydliga eller ytterligare stärka den
befintliga lagstiftningen och dess regler till skydd
mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.
Förslagen har inte lett till lagförslag. Sverige
erhöll den 22 februari 2013 ett motiverat
yttrande av kommissionen. Yttrandet besvarades
den 22 april 2013. Ärendet bereds fortsatt inom
Regeringskansliet.
Förslag till ett system för korttidsarbete

Under 2012 tog en arbetsgrupp inom Regeringskansliet fram ett förslag på hur staten kan stödja
korttidsarbete i synnerligen djupa lågkonjunkturer, Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny
åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:59). Förslaget
remitterades och en lagrådsremiss lämnades till
Lagrådet i mars 2013. Förslaget har därefter
notifierats, varvid Europeiska kommissionen har
beslutat att stödordningen inte utgör statligt
stöd. Regeringen lämnar under Förslag till
statens budget, finansplan och skattefrågor
avsnitten 3.1, 6.17 och 6.42 förslag på hur stödet
vid korttidsarbete ska utformas.

Den 1 juli 2013 trädde en ändring av 46 § lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i
kraft. Ändringen syftar till att tydliggöra att
Medlingsinstitutets (MI) uppdrag inte omfattar
att medla i tvister där en enskild arbetstagare är
part. Förslaget till ändring lämnades av MI i en
skrivelse till regeringen och remitterades därefter
i departementspromemorian Förstärkt skydd för
arbetstagare med allmän visstidsanställning och
vikariat (Ds 2012:25). Remissinstanserna tillstyrkte eller hade inget att erinra mot förslaget.
Regeringen lämnade lagförslaget till riksdagen i
propositionen Effektivare sanktioner för
arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (prop.
2012/13:143), vilken beslutades den 4 april 2013.

I Medlingsinstitutets (MI) regleringsbrev för
2012 fick myndigheten i uppdrag att bygga upp
en informationsservice angående gällande regler
om arbetsrätt och kollektivavtal samt utöka
informationen på den egna webbplatsen och
delta i myndighetssamarbetet på webbplatsen
verksamt.se.
MI skulle senast den 5 oktober 2012 till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider. MI har
slutredovisat uppdraget och regeringen bedömer
att verksamheten fungerar väl.

Överträdelseärende visstidsdirektivet

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Den 22 mars 2010 fick Sverige en formell underrättelse av Europeiska kommissionen angående
införlivandet av rådets direktiv 1999/70/EG av
den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 att tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet.
Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet, liksom om de
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förhållanden som är grunden för dessa skillnader. Delegationen ska också stimulera till debatt
om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas och
lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet
mellan kvinnor och män. Delegationens arbete
har hitintills i huvudsak inriktats på den första
delen av uppdraget, att sammanställa och tillgängliggöra kunskap. Uppdraget ska redovisas
till regeringen senast den 24 oktober 2014.
Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Verksamhet vid Arbetsdomstolen

Antalet mål i Arbetsdomstolen (AD) var högre
2012 jämfört med både 2011 och 2010. Drygt
60 procent av målen var s.k. A-mål (mål i vilka
talan väcks direkt hos AD), vilket var ungefär
lika som året innan. Antalet avgjorda mål
minskade något jämfört med 2011 och 2010.
Antalet inneliggande mål ökade jämfört med
2011 men var lägre än 2010 (se tabell 5.6).
Tabell 5.6 Målstatistik för Arbetsdomstolen 2010-2012
Antal
2010

2011

2012

Inkomna mål

374

353

384

Avgjorda mål

408

384

368

96

95

91

205

174

190

Inneliggande mål vid årets slut

Antal månader (medianvärde)
2010

A-mål totalt
A-mål avgjorda efter dom eller särskilt
uppsatt beslut
B-mål totalt
B-mål avgjorda efter dom eller särskilt
uppsatt beslut

Källa: Arbetsdomstolen.

Genomströmningstiderna (handläggningstiderna) är av stor betydelse för att bedöma om
arbetsrättsliga tvister avgörs inom rimlig tid.
Genomströmningstiderna har varit relativt konstanta under perioden 2010–2012 (se tabell 5.7).
Det gäller både A- och B-mål (mål som först har
prövats i tingsrätt och sedan överklagats till AD).

2011

2012

7

6

6

13

12

13

2

2

3

13

12

10

Källa: Arbetsdomstolen.

5.4.4

ILO:s beslutande organ, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 2013 slutsatser med
förslag till handlingsprogram på följande tre områden: den demografiska utmaningens effekter
på arbetsmarknad och socialt skydd, hållbar utveckling, gröna jobb och anständiga arbetsvillkor
samt den sociala dialogen, dvs. samarbetet
mellan arbetsmarknadens parter i frågor som rör
sysselsättning, arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt
skydd.

Antal domar och särskilt uppsatta beslut

Tabell 5.7 Genomströmningstid för mål vid Arbetsdomstolen
2010-2012

Analys och slutsatser

De insatser som har gjorts inom arbetsrättsområdet är liksom tidigare år i första hand kopplade
till lagstiftningsåtgärder, dels i form av nationella
initiativ, dels som en följd av det internationella
samarbetet, men även andra typer av insatser har
gjorts. Fokus för regeringen har varit på att underlätta jobbskapande och att förbättra skyddet
för arbetstagare i olika sammanhang.
Resultaten utifrån indikatorerna på arbetsrättsområdet (veckoarbetstid, deltidsarbete,
tidsbegränsad anställning) visar inga större förändringar 2012 i jämförelse med 2011.
De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ger goda
förutsättningar för att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med en hög
sysselsättningsnivå. Vissa grupper såsom unga
och utrikes födda kan dock, till följd av utformningen av vissa delar av arbetsrätten, möta
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I
syfte att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden
för unga och att få arbetsgivare att våga anställa,
aviserades därför i budgetpropositionen för 2011
ett antal mindre justeringar av gällande regler för
att minska dessa problem. En särskild anställningsform skulle introduceras för gymnasielärlingar och lärlingsprovanställningar skulle inrättas. Därutöver aviserades att arbetsgivarnas
kostnader vid tvist om uppsägning skulle begränsas och att Medlingsinstitutet (MI) skulle
ges ett uppdrag att informera företagare om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal.
Vidare skulle det, genom dialog i Pensionsgruppen, bl.a. undersökas om det fanns möjlighet till höjd ålder för rätten att kvarstå i anställningen från 67 till 69 år, i syfte att höja utträdesåldern från arbetslivet och därmed förbättra
hållbarheten i de offentliga finanserna. MI:s
uppdrag är utfört. Övriga frågor bereds inom
Regeringskansliet.
89
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Andra åtgärder inom det arbetsrättsliga
området på nationell nivå inbegriper bl.a. ett
antal utredningar (utredningar om stärkt skydd
för arbetstagare som slår larm, om utstationering
på svensk arbetsmarknad, om inhyrning och
företrädesrätt till återanställning, samt om
registerutdrag i arbetslivet). Vidare har det under
2013 utfärdats en lag och beslutats om en
förordning som gäller anmälningsskyldighet vid
utstationering. Syftet med att utstationeringar
och kontaktpersoner för utstationeringar ska
anmälas är att utstationeringslagen ska fungera i
praktiken. Vidare pågår ett överträdelseärende
avseende det svenska arbetsrättsliga systemet för
visstidsanställningar. Som ett resultat av EUsamarbetet har det genomförts ett direktiv till
skydd för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
När det gäller pågående EU-förhandlingar kan
nämnas att förhandlingar pågår om ett tillämpningsdirektiv till utstationeringsdirektivet som
syftar till att säkerställa skyddet för utstationerade arbetstagares villkor och främja en sund
konkurrens på den inre marknaden. Vidare förhandlas ett direktiv om ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande
pensionsrättigheter. Centralt för regeringen i
dessa förhandlingar är att bestämmelserna ska
kunna fungera inom ramen för den svenska
arbetsmarknadsmodellen.
En viktig del av den svenska modellen är att
regeringen och arbetsmarknadens parter har ett
gemensamt ansvar för utvecklingen på arbetsmarknaden. Den i stor utsträckning kollektivavtalsdispositiva arbetsrättsliga lagstiftningen
gör det möjligt med anpassningar till särskilda
behov inom olika branscher. Vidare är en viktig
del av den svenska arbetsmarknadsmodellen att
lönebildningen är en partsfråga.
Den svenska modellen utgör enligt regeringens mening en god grund för en väl fungerande
arbetsmarknad.
De s.k. trepartssamtalen, till vilka regeringen
bjöd in hösten 2011, redovisas under utg.omr.
14, Arbetsmarknad, avsnitt 4.5 och Förslag till
statens budget, finansplan och skattefrågor
avsnitt 1.3. Regeringens målsättning med samtalen är att hitta åtgärder som sänker jämviktsarbetslösheten och ökar den varaktiga sysselsättningen, särskilt genom att förbättra möjligheterna till arbete för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Utgångspunkten
90

för regeringen har varit att stödja partsgemensamma initiativ. Tre områden har varit i fokus:
–

Att skapa en ny väg in på arbetsmarknaden
för unga genom yrkesintroduktionsavtal

–

Att ge bättre möjligheter till omställning på
arbetsmarknaden

–

Att införa ett system för statligt stöd vid
korttidsarbete att använda i tider av synnerligen djup ekonomisk kris

Regeringens bedömning är att de insatser som
har gjorts inom ramen för arbetsrätten kan förväntas bidra till målet för arbetsrätten, att skapa
förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser
både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av
flexibilitet, trygghet och inflytande.
5.4.5

Lönebildning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Nedanstående indikatorer har ansetts särskilt
betydelsefulla som bedömningsgrunder inom
lönebildningsområdet:
–

Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar där Medlingsinstitutet har förordnat
medlare

–

Antal förlorade arbetsdagar på grund av
konflikt

–

Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden

–

Arbetskraftskostnadsutvecklingen
per
timme inom näringslivet i förhållande till
euroområdet och USA

–

Reallöneutvecklingen

–

Löneskillnaden mellan kvinnor och män

Resultat

Avtalsrörelsen 2012 var omfattande och täckte in
större delen av den svenska arbetsmarknaden.
Upptakten till avtalsrörelsen skedde redan i
december 2011 då industrins parter tecknade ca
50 avtal med en löptid som varade drygt ett år
och omfattade en halv miljon arbetstagare.
Kollektivavtalen inom Industriavtalets ram gav
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löneökningar i en årstakt på 2,6 procent som,
med några få undantag, kom att utgöra en norm
för de närmare 500 avtal som tecknades i andra
sektorer 2012. Ett undantag var lärarnas fyraåriga
avtal som åtminstone första året ger löneökningar på en högre nivå än industrins norm
eller s.k. ”märke”.
Flertalet avtal som tecknades under 2012 var
ettåriga, vilket innebär att över 500 avtal löper ut
under 2013. Avtalsåret 2013 är således ännu mer
omfattande än föregående år och berör ca 2,7
miljoner löntagare.
I april 2013 kom industrins parter överens om
ett treårigt avtal som löper t.o.m. mars 2016.
Löneökningar och avsättning till delpension gör
tillsammans att avtalens sammanlagda värdeökning för de tre åren blir 6,8 procent. Avtalen
inom industrin kom att bli vägledande för flera
andra avtal som förhandlades fram under våren.
Parterna inom byggsektorn, transportsektorn,
handeln, hotell- och restaurang samt kommunerna kom alla överens om treåriga avtal som i
genomsnitt är värda 6,8 procent. Ett återkommande krav från flera av fackförbunden var
krontalspåslag för de lägst avlönade. Dessa
frågor löstes bl.a. via diverse avräkningar och
fördelning av lönepotter.
Antal medlingsärenden
Medlingsinstitutet (MI) utsåg under 2012 särskilda medlare i 23 avtalsförhandlingar mellan
förbundsparter (se tabell 5.8). Det är betydligt
fler än föregående år, men sett till avtalsrörelsens
omfattning var antalet medlingar i paritet med
tidigare jämförbara avtalsår. Samtliga medlingar
kom till stånd efter samtycke med parterna. MI
har inte behövt besluta om tvångsmedling sedan
2002.
Tabell 5.8 Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar
där MI har förordnat medlare år 2008-2012
År

Antal

2008

2009

2010

2011

2012

9

6

27

10

23

Källa: Medlingsinstitutet.

På lokal nivå har MI förordnat fyra fasta medlare
med varsitt regionalt ansvar som vid behov ska
medla mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare
och fackliga organisationer. Antalet inkomna
lokala medlingsärenden under 2012 uppgick till
32, vilket kan jämföras med 46 föregående år.
Ungefär hälften av de lokala ärendena kan tillskrivas Sveriges Arbetares Centralorganisation

(SAC) Syndikalisterna. Ärendetillströmningen
har kontinuerligt minskat sedan 2006.
Under 2012 deltog de fasta medlarna i förhandlingarna vid sju tillfällen. I samtliga dessa
ärenden förelåg varsel om stridsåtgärder och i
fem tvister verkställdes de. Tvisterna gällde fackets krav på att arbetsgivaren skulle skriva på ett
hängavtal eller ansluta sig till en arbetsgivarorganisation. En tvist inom byggnadssektorn ledde
till strejk.
Avtalstvisterna med utländska företag har
praktiskt taget upphört då inget medlingsärende
under 2009–2012 har gällt utländska entreprenörföretag.
I samband med avtalsförhandlingar mellan
parterna i byggsektorn utnyttjade MI i mars
2013 sin lagliga rätt att efter begäran från medlare besluta om att skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar. MI har endast använt
denna möjlighet vid tre tidigare tillfällen, senast
2010. I detta fall ledde myndighetens initiativ till
att avtal mellan parterna kunde träffas utan att
stridsåtgärder verkställdes.
Antal förlorade arbetsdagar
Under det relativt omfattande avtalsåret 2012
lades varsel om stridsåtgärder i 19 av de 23 förhandlingar där MI utsett medlare. I sex av dessa
trädde varslen i kraft, varav fyra gällde arbetsnedläggelser och två blockader. Arbetsnedläggelser förekom även i två fall på områden där parterna är bundna av avtal om förhandlingsordning
och utser sina egna medlare. Det förekom dock
inga vilda strejker under året.
Sammantaget förlorades drygt 37 000 dagar på
grund av konflikter på arbetsmarknaden under
2012, vilket är en av de högsta siffrorna under
det senaste decenniet (se tabell 5.9). Merparten
av dessa dagar kan härledas till en enskild
konflikt inom plåtslageri- och VVS-branscherna
som totalt sett omfattade ca 32 000 dagar. Den
samhällsekonomiska kostnaden för förlorade
arbetsdagar är svår att beräkna och beror mycket
på hur tredje man drabbas i konflikten. Sverige
framstår i jämförelse med övriga nordiska länder
och Tyskland inte som ett konflikthärjat land.
Tabell 5.9 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt
2008-2012
År

Antal

2008

2009

2010

2011

2012

106 801

1 560

28 892

254

37 072

Källa: Medlingsinstitutet.
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Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden
Löneökningstakten steg de första månaderna
2012 när de nya avtalen inom industrin och flera
andra branscher började gälla för en stor del av
arbetsmarknaden (se tabell 5.10). I linje med
profilen i avtalen och en svagare konjunktur blev
dock löneökningarna något lägre under andra
halvåret 2012. Löneökningarna uppgick till tre
procent för hela ekonomin, vilket kan jämföras
med 2,4 procent föregående år. Motsvarande
utfall för enbart näringslivet var 3,2 procent
under 2012.

Diagram 5.8 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme i
näringslivet 2006-2012
Procentuell förändring från föregående år
4
Sverige

3,5

Euroområdet
USA

3
2,5
2
1,5
1
0,5

Tabell 5.10 Löneutveckling för hela arbetsmarknaden
2008-2012

0
2006

Procentuell förändring från föregående år
År

Procent

2008

2009

2010

2011

2012

4,3

3,4

2,6

2,4

3,0

Källa: Medlingsinstitutet, sammanvägning av konjunkturlönestatistiken.

Arbetskraftskostnadsutvecklingen inom
näringslivet
Arbetskraftskostnaden för en anställd innehåller
all form av lön samt lagstadgade och avtalsreglerade arbetsgivaravgifter. För perioden 2006–2011
var ökningstakten i det svenska näringslivet 2,7
procent, vilket i stort sett var i paritet med utvecklingen inom euroområdet, men i genomsnitt
något högre än i USA (se diagram 5.8). I Europa
utgjorde Tyskland ett undantag med en ökningstakt som understeg 2 procent, medan däremot länderna i öst hade ökningstakt på över 5
procent.
År 2012 ökade arbetskraftskostnaderna i
Sverige med 3,5 procent, vilket är 1,5 procentenheter mer än motsvarande ökningstal i euroområdet och USA. I många länder i Europa samt
USA har efterdyningarna till finanskrisen samt
skuldkrisen inneburit att löneökningstakten varit
dämpad.
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2007

2008

2009

2010
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2012

Källa: Eurostat, Labour Cost Index (LCI) och Bureau of Labour Statistics, USA.

Reallöneutveckling
De nominella löneökningarna har varit relativt
stabila de senaste 15 åren (se diagram 5.9).
Under 1996–2011 ökade de nominella lönerna
med i genomsnitt 3,7 procent per år och konsumentpriserna med 1,3 procent per år. Variationer
i reallöneutvecklingen mellan enskilda år har
främst berott på upp- och nedgångar i inflationen. Framförallt under senare år har konsumentprisindex påverkats av faktorer som förändringar i räntan och energipriser.
I genomsnitt steg reallönerna med 2,4 procent
per år mellan 1996 och 2011 och totalt sett med
drygt 45 procent över hela perioden. Under 2011
minskade köpkraften för första gången sedan år
1993, dels till följd av att de nominella löneökningarna blev låga, dels p.g.a. att priserna ökade
relativt mycket. En stor del av prisökningen kan
dock härledas till den stigande räntan under
2011. Om man i stället relaterar de nominella
löneökningarna till konsumentprisindex med
fast ränta (KPIF) steg reallönerna med en
procent 2011. Under 2012 steg löneökningstakten samtidigt som inflationen dämpades, vilket
innebär att reallönerna steg med drygt 2 procent.
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Diagram 5.9 Nominell och real löneutveckling i procent
1994-2012
7
6

Diagram 5.10 Kvinnors lön i procent av mäns lön sektorsvis
efter standardavvägning 2009-2012
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Anm.: Reallön är nominell löneökning enligt konjunkturlönestatistiken deflaterad
med KPI.
Källa: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Löneskillnader mellan kvinnor och män
MI ska enligt sin instruktion analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. En
jämförelse av kvinnors och mäns genomsnittliga
löner för hela arbetsmarknaden 2012 visar att
kvinnor hade 86,1 procent av mäns lön. Den
enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaden
är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken
och att dessa yrken är förknippade med olika
lönenivåer.
Om man med hjälp av standardvägning tar
hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid, blir löneskillnaden 6,1 procent. Denna skillnad kallas ofta för oförklarad
löneskillnad och kan bero på lönediskriminering
eller andra orsaker som inte låter sig fångas i
mätbara variabler. Diagrammet nedan visar att
den oförklarade löneskillnaden varierar mellan
olika sektorer (se diagram 5.10). För tjänstemän
i den privata sektorn uppgår den oförklarade
löneskillnaden mellan kvinnor och män igenomsnitt till 9,6 procent, medan det knappt existerar
någon löneskillnad i kommunsektorn. I båda
dessa sektorer har utvecklingen stagnerat under
perioden 2009–2012. I övriga sektorer har löneskillnaden mellan kvinnor och män gradvis
minskat. Totalt sett har löneskillnaden i hela
ekonomin minskat med 0,7 procentenheter
under perioden 2005–2012.

Privat sektor
(arbetare)

Privat sektor
(tjänstemän)

Kommuner

Landsting

Staten

Källa: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån.

En könssegregerad arbetsmarknad är en viktig
orsak till löneskillnader mellan kvinnor och män.
MI har jämfört och analyserat hur stor andel
kvinnor respektive män som varit yrkesverksamma i de 355 vanligaste yrkena mellan åren 2005–
2011. Utvecklingen under dessa år indikerar att
arbetsmarknaden totalt sett har blivit något
mindre könsuppdelad. Därtill har andelen
kvinnor i de mest mansdominerade yrkena ökat,
samtidigt som andelen kvinnor i de mest
kvinnodominerade yrkena har minskat.
Verksamhet vid Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet (MI) har inför och under avtalsrörelsen 2012 haft överläggningar med arbetsmarknadens parter för att uppmärksamma
dem om de samhällsekonomiska förutsättningarna samt vikten av den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Myndigheten har
även anordnat 12 konferenser och seminarier
med olika teman för medlare, ekonomer, statistiker, forskare, massmedia och representanter
från myndigheter och affärsbankerna. Sammanlagt har ca 800 deltagare kommit till de olika aktiviteterna. MI har även medverkat i olika officiella arbets- och expertgrupper samt tagit emot
besök från utländska delegationer.
MI publicerade två rapporter 2012. Myndighetens stora årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 presenterades i februari 2013. I
juni 2012 presenterades även en särskild rapport
med titeln ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män
2011?”. I juni 2013 presenterades motsvarande
rapport för 2012.
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På myndighetens hemsida har konjunkturlönestatistiken publicerats vid tio tillfällen under
2012. Därutöver har MI på uppdrag av regeringen byggt upp en informationsservice om rådande
regler om arbetsrätt och kollektivavtal, vilken
återfinns på hemsidan.
Sedan 2011 har MI i samarbete med Sida deltagit i ett biståndsprojekt i Ukraina. De båda
svenska myndigheterna har träffat en tjänsteköpsöverenskommelse som löper t.o.m. december 2013 där uppdraget i huvudsak består i att
MI ska medverka vid utarbetandet av en effektivare tvistelösningsmodell i Ukraina. MI ska
redovisa uppdraget till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 juli 2014.
5.4.6

Analys och slutsatser

Avtalsrörelsen 2012 var omfattande med närmare 500 nytecknade avtal. Industriavtalen kom
att utgöra en norm för de flesta andra avtal som
tecknades under året. Medlingsinstitutet utsåg
under året särskilda medlare i 23 avtalsförhandlingar mellan förbundsparter. I 19 förhandlingar
lades varsel om stridsåtgärder och av dessa
verkställdes sex. Sammantaget förlorades drygt
37 000 arbetsdagar på grund av konflikter på
arbetsmarknaden under 2012, där merparten kan
härledas till en enskild konflikt i byggbranschen.
Sett till avtalsrörelsens omfattning var antalet
medlingar, varsel om stridsåtgärder och förlorade arbetsdagar inte onormalt stort.
Löneökningarna uppgick till 3 procent för
hela ekonomin under 2012, vilket är drygt en
halv procentenhet högre än föregående år. I
näringslivet steg arbetskraftskostnaderna med
3,5 procent vilket är 1,5 procentenheter mer än
motsvarande ökningstal i euroområdet och
USA. Att Sverige under 2012 hade en högre
löneökningstakt beror dels på de nya avtalen
som trädde i kraft i början av året, dels på att
löneökningstakten i många länder i Europa samt
USA har varit dämpad till följd av skuldkrisen
och efterdyningarna av finanskrisen.
I genomsnitt har reallönerna i Sverige ökat
med 2,4 procent per år mellan 1996–2011 eller
med drygt 45 procent över hela perioden. Efter
några år med låga nominella löneökningar och
högre räntenivå sjönk reallönerna tillfälligt 2011.
Eftersom löneökningstakten återigen steg 2012
samtidigt som inflationen föll tillbaka, beräknas
reallönerna ha ökat med drygt 2 procent 2012.
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Totalt sett är regeringens bedömning att den
svenska lönebildningen under perioden har
fungerat väl.
Under 2012 uppgick kvinnornas löner i
genomsnitt till 86,1 procent av männens löner.
Den enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar inom olika
yrken och att dessa yrken är förknippade med
olika lönenivåer. Med hänsyn till skillnader i t.ex.
yrke, sektor och arbetstid var löneskillnaden 6,1
procent. Totalt sett visar utvecklingen att löneskillnaden mellan kvinnor och män gradvis, men
långsamt, har minskat i samtliga sektorer sedan
2005. Utvecklingen under 2005–2011 indikerar
att arbetsmarknaden totalt sett har blivit något
mindre könsuppdelad. Andelen kvinnor i de
mest mansdominerade yrkena har ökat, samtidigt som andelen kvinnor i de mest kvinnodominerade yrkena har minskat.
Flertalet avtal som tecknades under 2012 var
ettåriga, vilket innebär att över 500 avtal löper ut
under 2013. Avtalsåret 2013 är således ännu mer
omfattande än föregående år och berör ca 2,7
miljoner löntagare. Under våren 2013 har nya
treåriga avtal tecknats inom bl.a. industrin, byggoch transportsektorn, handeln och kommunerna. Avtalens värde följer industrins ”märke”
och har ett värde på 6,8 procent under hela
treårsperioden till mars 2016. Vissa fackförbund
har under avtalsrörelsen dock ifrågasatt industriavtalens värde som norm för hela den svenska
arbetsmarknaden. De treåriga avtalen torde dock
bidra till en stabilitet på arbetsmarknaden.

5.5

Politikens inriktning

5.5.1

Utgångspunkter

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Regeringens främsta mål under mandatperioden
är att föra Sverige mot full sysselsättning och
därigenom minska utanförskapet. Alla människor som kan och vill arbeta ska få möjlighet att
göra det utifrån sina förutsättningar. Arbetsmiljön och övriga arbetsvillkor har stor betydelse
för att göra detta möjligt. Arbetsmiljöarbetet ska
förebygga ohälsa och olycksfall, men också bidra
till att utveckla verksamheter och individer.
Arbetsrätten ska skapa förutsättningar för ett
arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och
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arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och
inflytande. Grunderna för arbetsrätten bör bestå.
Arbetsvillkoren ska främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så många
som möjligt att träda in, utvecklas och kvarstå på
arbetsmarknaden. Arbetsförhållandena ska vara
sådana att de inte utestänger vissa grupper eller
personer från arbete. Lönebildningen ska bidra
till en väl fungerande samhällsekonomi och vara
förenlig med en fortsatt hög sysselsättningsnivå,
prisstabilitet och arbetsfred.
Ett arbetsliv i förändring

Sverige utgör en del av den globaliserade ekonomin med ett ökat internationellt beroende,
vilket innebär utmaningar men också möjligheter. En stor utmaning ligger i att framgångsrikt och långsiktigt ta vara på all tillgänglig arbetskraft och att bryta utanförskapet för dem
som står utanför arbetsmarknaden och arbetslivet. Arbetsförhållanden och arbetsvillkor har en
stor betydelse för att kunna möta utvecklingen
på ett bra sätt. Utformningen av det arbetsrättsliga regelverket och arbetsmiljöpolitiken spelar
en viktig roll i det avseendet.
5.5.2

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolitiken har en viktig uppgift i att
bidra till regeringens mål om att alla som kan arbeta ska få möjlighet att göra det utifrån sina
egna förutsättningar. Insatser inom arbetsmiljöområdet ska förebygga ohälsa och olycksfall och
i övrigt skapa en god arbetsmiljö. Därigenom
kan förtida utträde från arbetslivet motverkas
och möjligheterna till inträde ökas. En god arbetsmiljö med hänsyn till teknik, arbetsorganisation och arbetets innehåll, där utrymme ges för
inflytande, ansvar, lärande i arbetet och kreativitet, kan också utveckla verksamheten och skapa
förutsättningar för såväl trygghet som flexibilitet
och fler personer i arbete. En viktig del i detta är
att arbetsmiljöarbetet systematiskt integreras i
verksamhetens planering, styrning och drift.
Det är regeringens uppfattning att den goda
arbetsplatsen inte bara innebär en arbetsmiljö
som är fri från riskerna att skadas eller drabbas
av sjukdom. Det ska även finnas möjligheter för
de anställda att utvecklas. Det är i det lokala
arbetet på arbetsplatserna i samverkan mellan

arbetsmarknadens parter som arbetsvillkoren
närmare utformas. Arbetsmarknadens parter har
också en viktig roll genom möjligheterna att
komplettera lagstiftningen genom avtal. De har
även betydelsefulla uppgifter när det gäller utbildning, informationsverksamhet, kunskapsbildning och kunskapsspridning.
En god arbetsmiljö och ett bra arbetsmiljöarbete innebär ett arbetsliv där fler får möjlighet
att träda in på arbetsmarknaden och där färre slås
ut i förtid. Det är betydelsefullt för att kunna
möta den demografiska utvecklingen och för att
skapa förutsättningar för ett förlängt arbetskraftsdeltagande. Ett antal viktiga områden för
insatser inom arbetsmiljöområdet för perioden
2010–2015 anges i regeringens skrivelse En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015 (skr. 2009/10:248). Halvtidsavstämningen av handlingsplanen har visat
att prioriteringarna i handlingsplanen fungerar
väl. Handlingsplanen har också fungerat väl som
styrinstrument. Regeringens bedömning är att
handlingsplanen bör gälla under resterande period. Nya utmaningar och möjligheter inom arbetsmiljöområdet måste naturligtvis beaktas i det
fortsatta arbetet.
På arbetsmiljöområdet är lagstiftning det huvudsakliga medlet för att slå fast de grundläggande kraven på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Det är angeläget att innebörd och sammanhang tydligt framgår för dem som reglerna
riktar sig till.
Med en ökad globalisering och större rörlighet
mellan olika länder följer ökad invandring, liksom ökad utstationering av arbetskraft. Denna
utveckling är i huvudsak positiv, men medför
vissa risker för en selekterad arbetsmarknad med
sämre arbetsförhållanden för en del av de utifrån
kommande arbetstagarna. Arbetsmiljökraven
måste upprätthållas på hela arbetsmarknaden.
Tillsyn inom detta område är viktig för att
skyddet för arbetstagarna ska upprätthållas och
rättvis konkurrens på arbetsmarknaden ska
kunna råda. En bristfällig arbetsmiljö får inte
vara ett konkurrensmedel på marknaden, vare sig
nationellt eller inom EU:s gemensamma
marknad. Därför bör höga arbetsmiljökrav
värnas i EU-samarbetet på arbetsmiljöområdet.
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Områden för fortsatta insatser

För att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens
krav ska få ett bra genomslag i samhället och
kunna genomdrivas så effektivt som möjligt,
behöver lagstiftningen innehålla möjlighet till
effektiva sanktioner när kraven inte följs.
Riksdagen antog proposition om effektivare
sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (prop. 2012/13:143) den 17 juni 2013 och
ändringarna träder i kraft den 1 juli 2014. För att
säkerställa att reformen får önskad effekt föreslår regeringen därför en tillfällig förstärkning
under 2014 av verkets anslag.
AV genomförde under perioden 2010–2012
ett pilotprojekt för att utveckla och prova en tillsynsmetod genom s.k. screening (en genomgång
av samtliga arbetsställen i en bransch genom inspektionsbesök) som har avrapporterats. Regeringens bedömning är att denna metod inte bör
ersätta den form av tillsynsverksamhet som AV i
nuläget arbetar med. Däremot bör erfarenheterna och lärdomarna från projektet, där så är möjligt, tas tillvara i myndighetens verksamhet.
Inför 2013 utökade regeringen AV:s nuvarande kunskapsspridningsuppdrag, till att
myndigheten inrättade en nationell funktion för
kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv.
Funktionen ska inte bedriva egen forskning utan
vara en kunskapsförmedlande resurs och nyttiggöra arbetsmiljö- och arbetslivsforskning. Ökad
kunskap om arbetsmiljö hos arbetsgivare är
också viktig för att underlätta rehabiliteringsarbete och förkorta sjukfall. Regeringen föreslår
att arbetet fortsätter med samma anslagsförstärkning som 2013.
5.5.3

Arbetsrätt

Centralt för regeringens mål att föra Sverige mot
full sysselsättning och därigenom minska utanförskapet, är att underlätta tillskapandet av nya
anställningar för grupper med svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden och skapa möjligheter att kvarstå i arbete. Målet för arbetsrätten är att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och
arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och
inflytande.
Ett väl balanserat och förutsägbart arbetsrättsligt system är en viktig förutsättning för
hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Den
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arbetsrättsliga lagstiftningen ska utgöra en stabil
grund för förhållandena på arbetsmarknaden.
Det är viktigt med goda relationer på arbetsmarknaden, så att arbetstagarna är trygga och
arbetsgivarna vågar anställa. Det arbetsrättsliga
regelverket ska vara utformat på ett sätt som
både arbetsgivare och arbetstagare i så stor utsträckning som möjligt kan ställa sig bakom.
Arbetsmarknadens parter ska, i enlighet med vad
som gäller idag, i stor utsträckning ha möjlighet
att göra anpassningar av gällande regler genom
kollektivavtal.
Alla människor som kan och vill arbeta ska
ges möjlighet att göra det utifrån sina förutsättningar. De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ska
göra det möjligt att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med hög sysselsättning.
Det ska vara enkelt att anställa och tillsvidareanställningar ska vara grunden på den svenska
arbetsmarknaden. Samtidigt kan tidsbegränsade
anställningar spela en viktig roll, inte minst för
svagare gruppers möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Regeringen slår vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor
utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Regeringen anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå. I 2011 års budgetproposition aviserades vissa mindre förändringar av det arbetsrättsliga regelverket. Beredningen av dessa redovisas i avsnitt 5.4.3.
Inom EU-samarbetet är regeringens utgångspunkt att fokus främst bör läggas på ett effektivt
genomförande av existerande regelverk. Det är
vidare viktigt att gemensamt identifiera framtida
utmaningar och att fortsätta att analysera och
utbyta erfarenheter.
Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska
värnas. Regeringen vill aktivt stödja initiativ från
arbetsmarknadens parter som leder till högre
varaktig sysselsättning och lägre jämviktsarbetslöshet. Särskilt viktigt är initiativ för grupper
med svag förankring på arbetsmarknaden.
5.5.4

Lönebildning

En väl fungerande lönebildning kännetecknas av
att mål som hög sysselsättning, prisstabilitet,
konkurrenskraft och en god reallönetillväxt blir
möjliga att förena. Parternas ansvar för lönebildningen är en grundpelare på svensk arbetsmarknad. Överenskommelser som kommit till stånd i
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förhandlingar mellan parterna ger den legitimitet
och stabilitet som i förlängningen är en förutsättning för arbetsfred och en god konkurrenskraft.
Statens roll inskränker sig till att skapa goda
förutsättningar för en väl fungerande lönebildning. En central del i detta är regelverken angående medling vid tvister på arbetsmarknaden och
förbud mot lönediskriminering. Medlingsinstitutet ska verka för att lönebildningen fungerar väl genom analysera, informera och publicera
lönestatistik samt genom att utse medlare i
händelse av tvist.

5.6

Budgetförslag

5.6.1

2:1 Arbetsmiljöverket

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.12 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

11 288

10 655

633

Prognos 2013

10 000

10 200

-200

Budget 2014

9 500

9 700

-200

Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen
den särskilda informationsverksamheten, men
även försäljning från informationssystemet om
arbetsskador (ISA). Den särskilda informationsverksamheten består främst av försäljning av
verkets föreskrifter.

Tabell 5.11 Anslagsutveckling 2:1Arbetsmiljöverket
Tusental kronor

2012

Utfall

609 406

2013

Anslag

606 153

2014

Förslag

622 352

2015

Beräknat

626 244

2

2016

Beräknat

636 476

3

2017

Beräknat

650 304

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 142
602 285

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 18 400 000 kronor 2015.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 618 351 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 618 352 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 618 352 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsmiljöverkets
förvaltningsutgifter samt för utgifter för statsbidrag till de centrala arbetstagarorganisationerna
för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsmiljöverket beslutar om bidrag under anslaget för den
regionala skyddsombudsverksamheten som
medför utgifter kommande budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för
anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
18 400 000 kronor 2015.
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Tabell 5.13 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

18 355

18 391

18 400

Nya åtaganden

18 391

18 400

18 400

-18 355

-18 391

-18 400

Utestående åtaganden

18 391

18 400

18 400

Erhållet/föreslaget bemyndigande

18 400

18 400

18 400

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

-18 400

Regeringens överväganden

5.6.2

För att säkerställa att reformen om effektivare
sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (prop. 2012/13:143) förverkligas, föreslås
att anslaget tillfälligt ökas med 4 miljoner kronor
2014. Finansiering sker genom att anslagen 2:2
Arbetsdomstolen samt 2:4 Medlingsinstitutet
minskas med 2 miljoner kronor vardera.
Inför 2013 utökade regeringen AV:s nuvarande kunskapsspridningsuppdrag, till att myndigheten inrättade en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Regeringen föreslår att den förstärkning om 2 miljoner kronor av myndighetens anslag som gjordes i
budgetpropositionen för 2013 fortsätter från och
med 2014.
Regeringen föreslår att 622 352 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 626 244 000 kronor, 636 476 000 kronor
respektive 650 304 000 kronor.

Tabell 5.15 Anslagsutveckling 2:2 Arbetsdomstolen

Tabell 5.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:1 Arbetsmiljöverket
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

606 153

606 153

606 153

606 153

15 164

23 094

33 375

47 269

Beslut

1 900

-2 127

-2 161

-2 208

Övrigt 3

-865

-876

-890

-910

622 352

626 244

636 476

650 304

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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2:2 Arbetsdomstolen

Tusental kronor

2012

Utfall

25 735

2013

Anslag

28 376

2014

Förslag

29 194

2015

Beräknat

31 604

2

2016

Beräknat

32 144

3

2017

Beräknat

32 857

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 402
26 266

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 194 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 31 194 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 31 193 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsdomstolens förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Anslaget föreslås att tillfälligt minskas med
2 miljoner kronor 2014, för att säkerställa att
reformen om effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna förverkligas, se
under anslag 2:1 Arbetsmiljöverket.
Regeringen föreslår att 29 194 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Arbetsdomstolen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 31 604 000 kronor, 32 144 000 kronor
respektive 32 857 000 kronor.
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Tabell 5.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:2 Arbetsdomstolen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

28 376

28 376

28 376

28 376

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

805

1 189

1 694

2 361

Beslut

57

2 084

2 119

2 166

Övrigt 3

-44

-45

-45

-46

29 194

31 604

32 144

32 857

Förslag/
beräknat
anslag

utgör 0,961 procent av ILO:s budget för 2014,
vilket är en minskning jämfört med 2013.
Sveriges medlemsavgift beräknas därmed till 3,6
miljoner schweizerfranc, vilket är 0,3 miljoner
schweizerfranc lägre än jämfört med 2013.
Regeringen föreslår att 32 622 000 kronor anvisas under anslaget 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 32 622 000
kronor respektive år.
5.6.4

2:4 Medlingsinstitutet

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

5.6.3

Tusental kronor

2:3 Internationella
Arbetsorganisationen (ILO)

Tabell 5.17 Anslagsutveckling 2:3 Internationella
Arbetsorganisationen (ILO)

Utfall

29 320

2013

Anslag

32 622

2014

Förslag

32 622

2015

Beräknat

32 622

2016

Beräknat

32 622

2017

Beräknat

32 622

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

Utfall

49 781

2013

Anslag

57 322

2014

Förslag

55 846

2015

Beräknat

58 523

2

2016

Beräknat

59 360

3

2017

Beräknat

60 576

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 586
56 117

1

Tusental kronor

2012

Tabell 5.18 Anslagsutveckling

3 347

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 57 846 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 845 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 846 tkr i 2014 års prisnivå.

31 500

Ändamål

Anslaget får användas för Medlingsinstitutets
förvaltningsutgifter.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Ändamål

Tabell 5.19 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Högst 1 500 000 kronor får användas för utgifter för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén. Medlemsavgiften i svenska kronor bestäms av den svenska
kronans växelkurs mot schweizerfrancen vid utbetalningsdagen i början av 2014.
Regeringens överväganden

ILO:s beslutande organ, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 2013 arbetsprogram
och budget för perioden 2014–2015, omfattande
761,2 miljoner schweizerfranc. Sveriges andel

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt-kostnad)

Utfall 2012

2 956

2 956

0

(varav tjänsteexport)

2 956

2 956

0

Prognos 2013

4 200

4 200

0

(varav tjänsteexport)

Uppdragsverksamhet

4 200

4 200

0

Budget 2014

400

400

0

(varav tjänsteexport)

400

400

0

MI får efter överenskommelse med Sida delta i
ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina
under 2011–2013. Projektet syftar till att utveckla en myndighet med liknande uppgifter som
de MI har. Budget för 2014 är beräknad för
första halvåret och avser bl.a. arbetet med slutrapportering.
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Regeringens övervägande

Tabell 5.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:4 Medlingsinstitutet

Anslaget föreslås att tillfälligt minskas med
2 miljoner kronor 2014, för att säkerställa att
reformen om effektivare sanktioner för
arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna förverkligas,
se under anslag 2:1 Arbetsmiljöverket.
Regeringen föreslår att 55 846 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Medlingsinstitutet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 58 523 000 kronor, 59 360 000 kronor
respektive 60 576 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

57 322

57 322

57 322

57 322

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

606

1 284

2 123

3 340

-2 000

0

0

0

-82

-83

-84

-86

55 846

58 523

59 360

60 576

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1, 3.8.3
och 3.8.4).

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 700 000 kronor 2015 (avsnitt 3.8.7),

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 ta
upp lån i Riksgäldskontoret för studielån
som inklusive tidigare gjord upplåning
uppgår till högst 200 205 000 000 kronor
(avsnitt 3.8.9),

4.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

Studiehjälp
Studiemedel
Avsättning för kreditförluster
Statens utgifter för studiemedelsräntor
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd

Summa

3 382 155
14 034 163
1 542 096
1 602 121
61 150
27 000
343 827
12 629
21 005 141
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3, 9, 14 och 17 §§ studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §1
Studiemedel får lämnas längst till
Studiemedel får lämnas längst till
och med det kalenderår då den
och med det kalenderår då den
studerande fyller 54 år. Regeringen
studerande fyller 56 år. Regeringen
får föreskriva att studiemedel i form
meddelar
föreskrifter
om
att
av studiebidrag får lämnas även för
studiemedel i form av studiebidrag
tid därefter.
får lämnas även för tid därefter.
9 §2
Trots vad som anges i 8 § är rätten
Trots vad som anges i 8 § är rätten
till studiemedel i form av studielån
till studiemedel i form av studielån
begränsad till sammanlagt högst det
begränsad till sammanlagt högst det
antal veckor som anges nedan från
antal veckor som anges nedan från
och med det kalenderår då den
och med det kalenderår då den
studerande fyller 45 år.
studerande fyller 47 år.

1 Senaste lydelse 2005:613.
2 Senaste lydelse 2006:1456.
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Det antal veckor som den
studerande tidigare har haft studielån
skall räknas in i det sammanlagda
antalet veckor. Detta gäller dock inte
studielån som har lämnats för studier
på grundskolenivå. Vad gäller
studielån som har lämnats för studier
i någon annan sådan utbildning som
avses i 2 § andra stycket skall hälften
av antalet veckor räknas in.
En studerande som genom
återbetalning eller avskrivning inte
längre har studielån får beviljas nya
studielån trots vad som anges i andra
stycket. Regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förutsättningarna att bevilja nya lån enligt
detta stycke.
Om den studerande inte har fått
studielån under en sammanhängande
period skall rätten till fortsatta
studielån bedömas med beaktande av
den studerandes ålder vid den nya
studiemedelsperiodens
början.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vad som skall anses
vara en sammanhängande period.

Det antal veckor som den
studerande tidigare har haft studielån
ska räknas in i det sammanlagda
antalet veckor. Detta gäller dock inte
studielån som har lämnats för studier
på grundskolenivå. När det gäller
studielån som har lämnats för studier
i någon annan sådan utbildning som
avses i 2 § andra stycket ska hälften
av antalet veckor räknas in.
En studerande som genom
återbetalning eller avskrivning inte
längre har studielån får beviljas nya
studielån trots vad som anges i andra
stycket. Regeringen eller den
myndighet
som
regeringen
bestämmer meddelar föreskrifter om
förutsättningarna för att bevilja nya
lån enligt detta stycke.
Om den studerande inte har fått
studielån under en sammanhängande
period ska rätten till fortsatta
studielån bedömas med beaktande av
den studerandes ålder vid den nya
studiemedelsperiodens
början.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om vad som ska anses
vara en sammanhängande period.

Ålder som uppnås under
kalenderåret
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år

Ålder som uppnås under
kalenderåret
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år

Antal
veckor
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

Antal
veckor
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

14 §
Utöver de studiemedelsbelopp
Utöver det studiemedelsbelopp
som följer av 11 § får studielån
som följer av 11 § får studielån
lämnas i form av tilläggslån till vissa
lämnas i form av tilläggslån till vissa
studerande från och med det
studerande med ett belopp som för
kalenderår då den studerande fyller
varje vecka då den studerande har rätt
25 år. Vid studier på heltid får
till studiemedel för heltidsstudier utgör
tilläggslån lämnas med ett belopp som
0,99 procent av prisbasbeloppet.
för varje vecka då den studerande har
rätt till studiemedel utgör 1,98 procent
12
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Tilläggslån får lämnas från och med
det kalenderår då den studerande
fyller 25 år. Sådana lån får dock
lämnas under högst 120 veckor.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om de förutsättningar som
i övrigt skall gälla för tilläggslån.

av prisbasbeloppet. Sådana lån får
dock lämnas under högst 120 veckor.
Vid studier på deltid får tilläggslån
lämnas under högst det antal veckor
som svarar mot 120 veckor vid
heltidsstudier med ett belopp som för
varje vecka då den studerande har rätt
till studiemedel utgör
1. 1,49 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
2. 0,99 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om de förutsättningar som
i övrigt ska gälla för tilläggslån.

17 §3
Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet svara
mot
1. 160 procent av prisbasbeloppet
1. 193,71 procent av prisbasvid studier på heltid,
beloppet vid studier på heltid,
2. 200 procent av prisbasbeloppet
2. 242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst
vid studier på minst 75 procent men
75 procent
men
mindre
än
mindre än 100 procent av heltid, och
100 procent av heltid, och
3. 240 procent av prisbasbeloppet
3. 290,57 procent
av
prisvid studier på minst 50 procent men
basbeloppet vid studier på minst
50 procent
men
mindre
än
mindre än 75 procent av heltid.
75 procent av heltid.
I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av
prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare
eller längre än 20 veckor med
1. 8 procentenheter vid studier på
1. 9,69 procentenheter vid studier
heltid,
på heltid,
2. 6 procentenheter vid studier på
2. 7,26 procentenheter vid studier
minst 75 procent men mindre än
på minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
100 procent av heltid, och
3. 4 procentenheter vid studier på
3. 4,84 procentenheter vid studier
minst 50 procent men mindre än
på minst 50 procent men mindre än
75 procent av heltid.
75 procent av heltid.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om 3 kap. 14 och 17 §§
och i övrigt den 1 juli 2014.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 14 § andra stycket i sin nya lydelse ska tillämpas
för tilläggslån som avser tid från och med den 1 juli 2014.

3 Senaste lydelse 2009:1535.
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3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som avser tid före
ikraftträdandet.
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3 Utgiftsområde 15 Studiestöd

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika
former av ekonomiskt stöd till enskilda under
studier och utgifter för vissa studiesociala
insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala
studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för
studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.
Inom utgiftsområdet föreslås att medel ska
anvisas för:
-

-

studiehjälp i form av studiebidrag,
inackorderingstillägg och extra tillägg för
studerande inom främst gymnasieskolan,
studiemedel i form av studiebidrag och
tilläggsbidrag för studerande med barn,
statens utgifter för räntor för studielån
tagna i Riksgäldskontoret,
inleverans av kapital till Riksgäldskontoret till följd av avskrivning av
studielån som tagits före 2014 och
avsättning för förväntade förluster på
utlåning fr.o.m. 2014,
kostnadsersättning till elever i gymnasial
lärlingsutbildning,
bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i
teckenspråk,
bidrag till vissa studiesociala ändamål,
administration av studiestöd, och
hantering av överklaganden vid ÖKS.

Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta
innebär att anslagsbelastningen, förutom av
reglerna för lån och bidrag, främst är beroende
av antalet studerande i utbildningar som
berättigar till studiestöd, de studerandes val att
ansöka om studiestöd, räntekostnader för den
totala studielåneskulden i Riksgäldskontoret och
avsättning för förväntade förluster vid
nyutlåning. Utgiften för vissa andra studiestöd
begränsas av anvisade eller tilldelade medel och
efterfrågan på dessa stöd.
Bestämmelserna som reglerar rätten till
studiehjälp och studiemedel samt återbetalningen av studielån finns främst i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s föreskrifter. Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning regleras i förordningen (1995:667)
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan. Bidrag till kostnader vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk regleras i
förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

15
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Studiehjälp

3 667

3 472

3 470

3 382

3 329

3 329

3 348

1:2 Studiemedel

12 697

14 699

12 928

14 034

13 803

13 486

13 514

1:3 Avsättning för kreditförluster

0

0

1 542

1 585

1 519

1 523

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor

0

0

1 602

918

986

1 270

61

57

61

61

61

61

1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning
och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

58

1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1:7 Centrala studiestödsnämnden
1:8 Överklagandenämnden för studiestöd

20

29

27

27

27

27

27

322

329

302

344

340

343

350

12

12

12

13

14

14

14

4 292

3 841

3 838

0

0

0

0

Äldreanslag
2013 1:3 Studiemedelsräntor
2008 25:06 Bidrag vid vissa kortare studier

0

0

0

0

0

2007 25:04 Rekryteringsbidrag

0

0

0

0

0

0

2003 25:05 Vuxenstudiestöd m.m.

0

0

0

0

0

0

22 444

20 634

21 005

20 077

19 766

20 108

Totalt för utgiftsområde 15 Studiestöd
1

21 068

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

22 026

22 026

22 026

22 026

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

9

9

13

20

Beslut

1

-1 164

-1 628

-2 418

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-242

-473

-105

1 025

Volymer

-738

-447

-609

-700

4

1

1

0

-53

126

70

156

21 005

20 077

19 766

20 108

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
2

16

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för studiestöd, framförallt studiehjälp och studiemedel. De
samlade kostnaderna inom utgiftsområdet uppgick 2012 till 21,1 miljarder kronor. Prognosen
för 2013 visar på en minskning med 0,4 miljarder
kronor. Föreslagen anslagsnivå för utgiftsområdet 2014 är 21 miljarder kronor.
Budgetlagens (2011:203) bestämmelser om
finansiering av förväntade förluster för statens
utlåning bör tillämpas fullt ut på nyutlåning av
studielån från och med 2014. Ränteinbetalningar
från de studerande får disponeras för att betala
räntekostnader till Riksgäldskontoret. Detta
innebär att bruttoredovisningen av räntor
avskaffas, se vidare avsnitt 3.8.1. Detta medför
att två nya anslag tillkommer inom
utgiftsområdet, anslag 1:3 Avsättning för
kreditförluster och 1:4 Statens utgifter för
studiemedelsräntor samt att medel överförs till
dessa
från
det
tidigare
anslaget
1:3 Studiemedelsräntor. I samband med denna
förändring föreslår regeringen en teknisk nedjustering av utgiftstaket för 2014 med
481,4 miljoner kronor, se avsnitt 3.8.1.
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Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
På grund av föreslagna satsningar och de satsningar som riksdagen tidigare har beslutat om, av
vilka flera tillfälliga satsningar har avslutats,
bedöms
utgifterna
för
studiemedel,
kreditförluster och studiemedelsräntor öka med
1 miljon kronor 2014. För 2015 och 2016
beräknas utgifterna minska med 1 164 respektive
1 628 miljoner kronor. För 2017 beräknas
utgifterna minska med 2 418 miljoner kronor.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Jämfört med de beräkningar som gjordes i
budgetpropositionen för 2013 bedöms utgifterna
för 2014 minska med 242 miljoner kronor på
grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar.
För 2015 och 2016 beräknas utgifterna minska
med 473 respektive 105 miljoner kronor. För
2017 beräknas utgifterna öka med 1 025 miljoner
kronor.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer och övriga anslagsförändringar
Utgifterna bedöms minska med 738 miljoner
kronor 2014 samt beräknas minska med
447, 609 respektive 700 miljoner kronor för
2015, 2016 och 2017 på grund av förändrade
volymer.
Vidare bedöms utgifterna minska med
56 miljoner kronor 2014 på grund av förändringen av regleringsbeloppen när det gäller den
statliga
ålderspensionsavgiften.
Utgifterna
beräknas öka med 123 miljoner kronor 2015,
67 miljoner kronor 2016 och 154 miljoner
kronor 2017.
Två nya anslag tillkommer inom utgiftsområdet, anslag 1:3 Avsättning för kreditförluster
och anslag 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor. Medel överförs till dessa från det tidigare
anslaget 1:3 Studiemedelsräntor med sammanlagt
3 116 miljoner kronor 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas 2 482, 2 483 och 2 770 miljoner
kronor överföras.

Tabell 3.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

16 762
2

Investeringar 3
Summa ramnivå

4 243
0,3
21 005

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 och kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten ges någon
direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Verksamhet

I följande avsnitt presenteras studiestödsverksamheten, dvs. studiestöden och studiestödsadministrationen.
Studiestöden finansierar huvudsakligen de
studerandes levnadsomkostnader under studietiden. För att möta skilda behov finns det olika
former av studiestöd.
Stöden är till stor del generella på så sätt att
alla får lika stora belopp. Stöden lämnas direkt
till den studerande och i huvudsak oberoende av
föräldrarnas eller familjens ekonomi.
Under 2012 fick nästan 975 000 studerande,
55 procent kvinnor och 45 procent män, någon
form av studiestöd. Det totala antalet låntagare
uppgick till nästan 1,5 miljoner. Utgifterna på
statens budget för verksamheten uppgick under
2012 till ca 21 miljarder kronor.
För 2014 bedöms utgifterna uppgå till drygt
21 miljarder kronor. Utgifterna utgörs främst av
transfereringar i form av bidrag, statens utgifter
för räntor på de studielån som har tagits i Riksgäldskontoret och avsättning för förväntade
kreditförluster. Eftersom studielånen finansieras
genom lån i Riksgäldskontoret, ingår lånen inte i
de takbegränsade utgifterna.
De olika stöden hanterades under 2012 av
CSN, Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). CSN hanterade även återbetalningen av studielån. ÖKS hanterade överklaganden av beslut om studiestöd.
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3.4

Mål

Målen för studiestödet slogs fast i samband med
studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10,
bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96).
Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av
utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka
rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna
skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social
rättvisa. Studiestödet ska även ha en god effekt
på samhällsekonomin över tiden.
Målen ska uppnås genom ett effektivt,
sammanhållet, flexibelt och rättssäkert studiestödssystem som ska vara enhetligt och överblickbart för den enskilde. De utbetalningar som
görs från systemet ska vara riktiga, och den del
av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas
fullt ut.

18
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Kort beskrivning av verksamheten
Studiehjälp

Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasieskolan, extra tillägg som kan lämnas till studerande från inkomstsvaga hushåll och inackorderingstillägg som kan lämnas till vissa studerande
som studerar på fristående skolor och som måste
bo inackorderade på skolorten. Studiebidrag
lämnas med 1 050 kronor per månad under tio
månader per år. Storleken på det extra tillägget är
beroende av elevens och föräldrarnas sammanlagda inkomster och förmögenhet. Inackorderingstillägget lämnas med ett belopp som är
beroende av avståndet mellan föräldrahemmet
och skolan.
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan (Rg-bidrag)
Rg-bidrag lämnas för kostnader för mat, boende
och hemresor vid viss gymnasieutbildning för
döva och hörselskadade elever vid riksgymnasierna i Örebro samt till svårt rörelsehindrade elever i särskilt anpassad utbildning.
Inom Rg-bidraget finns ett tilläggsbidrag som
kan lämnas till elever som förutom Rg-bidrag får
aktivitetsersättning och som därför inte har rätt
till studiemedel.
Studiemedel
Studerande som uppfyller vissa grundvillkor har
rätt till studiemedel. Studiemedel består av
studiebidrag och studielån. Totalbeloppet
(bidrag och lån) per studiemånad uppgår för
2013 till 9 776 kronor för heltidsstudier. Det
finns två olika nivåer på bidraget, en generell och
en högre nivå. Den generella bidragsnivån utgör
31,3 procent av totalbeloppet medan den högre
nivån utgör 73 procent. Studiemedel med den
högre bidragsnivån kan lämnas för studier på
grundskolenivå och gymnasial nivå till vuxna
studerande som saknar fullständig grundskoleeller gymnasieutbildning. Vidare kan arbetslösa
ungdomar under 25 år tillfälligt och under vissa
förutsättningar få den högre bidragsnivån från
och med den 1 januari 2011. Studiebidraget är
skattefritt och pensionsgrundande. I vissa fall
kan den studerande även få tilläggsbidrag,
tilläggslån och lån för vissa merkostnader.
Tilläggsbidraget lämnas till studerande med barn
och utgör ett differentierat kompletterande stöd
beroende på antal barn. Tilläggslån kan lämnas

till studerande över 25 år som har haft en viss
arbetsinkomst kalenderåret närmast före
studiestarten. Lån kan även lämnas för vissa
merkostnader som den studerande har i samband med sina studier.
Återbetalning av studielån
Det finns för närvarande tre olika återbetalningssystem i bruk. I varje system finns det särskilda
återbetalnings- och trygghetsregler som under
vissa förutsättningar kan ge möjlighet till bl.a.
nedsättning av årsbeloppet och avskrivning av
studielån. Mer information om studielånesystemet finns nedan.
Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (s.k. TUFF-ersättning)
Föräldrar till barn som använder teckenspråk,
och med föräldrar likställda personer, kan få
ersättning när de deltar i utbildning i
teckenspråk.
Studielitteratur till vissa högskolestuderande
Högskolestuderande med synskada eller annan
läsnedsättning kan få låna studielitteratur genom
Myndigheten för tillgängliga medier.
Utländska medborgare
En studerande som inte är svensk medborgare
kan under vissa förutsättningar få studiestöd för
studier i Sverige. Det gäller utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige
samt utländska medborgare som har uppehållsrätt och som bedöms ha en varaktig anknytning
till Sverige. Vidare ska vissa utländska medborgare i studiestödshänseende jämställas med
svenska medborgare. Det rör sig främst om
migrerande arbetstagare och egenföretagare som
är medborgare i en stat inom EU, Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz och deras familjemedlemmar samt
personer med permanent uppehållsrätt i Sverige.
Tredjelandsmedborgare med ställning som
varaktigt bosatta här och, sedan den 1 augusti
2013, innehavare av s.k. EU-blåkort jämställs
med svenska medborgare vid studier i Sverige.
När det gäller rätt till studiehjälp jämställs vissa
familjemedlemmar till gästforskare respektive till
innehavare av EU-blåkort med svenska medborgare.
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Kort beskrivning av studielånesystemet
Tre olika lånesystem
Det finns för närvarande tre olika lånesystem.
Det totala antalet låntagare i de tre återbetalningssystemen uppgick till nära 1,5 miljoner
2012. Låntagarnas skuld består av lån och
kapitaliserade räntor samt administrativa
avgifter. Låntagarnas totala skuld uppgick vid
utgången av 2012 till 194,4 miljarder kronor.
Diagram 3.1 visar hur den totala skulden för de
olika låneformerna har utvecklats under de fem
senaste åren. Drygt 3 procent av skulden avsåg
återbetalningspliktiga studiemedel tagna före
1989, 36 procent studielån tagna mellan 1989
och 2001 och 62 procent annuitetslån tagna efter
den 1 juli 2001.
Diagram 3.1 Låntagarnas skuld 2008–2012 (mdkr)
140
Studiemedel, före 1989

120

Studielån, 1989-2001

hos Riksgäldskontoret utan motsvaras i CSN:s
balansräkning av balanserad kapitalförändring
för låneverksamheten. Samtliga amorteringar av
kapitaliserade räntor från låntagare med
studielån återredovisas mot statens budget via
inkomsttitlar. Amorteringar av räntor för studielån reducerar den balanserade kapitalförändringen för låneverksamheten. Från och
med 2014 införs en ny hantering av räntor och
förluster på studielån, se avsnitt 3.8.1.
I skalan till höger i diagram 3.2 redovisas
ingående balans för lån 2008–2012. I skalan till
vänster i samma diagram redovisas omfattningen
av årets nyutlåning respektive årets amortering
av lån inklusive kapitaliserad ränta. Lånebeloppet
i Riksgäldskontoret är lägre än låntagarnas totala
skuld på 194,4 miljarder kronor. Skillnaden beror
på att skulden inkluderar kapitaliserade räntor
samt att delar av skulden består av studiemedel
som togs före 1989 och som därmed inte finansierades genom lån i Riksgäldskontoret.

Annuitetslån, efter 2001

Diagram 3.2 Lånekrediter i Riksgäldskontoret 2008–2012
(mdkr)
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Källa: CSN

Den genomsnittliga skulden när det gäller
annuitetslån är 125 000 kronor för kvinnor och
för män 123 000 kronor. Historiskt sett har män
haft högre studieskulder än kvinnor men sedan
2008 har dock kvinnor högre skulder på sina
annuitetslån. Denna förändring beror troligtvis
på att kvinnor i genomsnitt har studiemedel under en något längre tid än män.
Lån hos Riksgäldskontoret
Sedan 1989 finansierar CSN studielånen genom
upplåning hos Riksgäldskontoret.
Amorteringar från låntagarna som motsvarar
upplånade medel minskar CSN:s låneskuld hos
Riksgäldskontoret. Vid avskrivningar av lånefordringar minskar CSN skulden hos Riksgäldskontoret via anslag på statens budget. De räntor
som påförs låntagarna och som är obetalda vid
årsskiftet kapitaliseras och ökar den enskildes
skuld. Den del av den enskildes skuld som
utgörs av kapitaliserade räntor är inte upplånad
20
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Källa: CSN
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40
20
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Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor används bl.a. för
ränteutgifter för lån i Riksgäldskontoret. Räntesatsen för 2012 var 2,15 procent. Anslaget
belastas med hela räntekostnaden. Därutöver
används anslaget för att täcka utgifter för
avskrivningar av lån tagna efter 1988. Anslaget
upphör från och med 2014, se avsnitt 3.8.1.
Låntagare betalar en nedsatt ränta på sina
studielån och annuitetslån till CSN. Räntesatsen
är 70 procent av den ränta som CSN betalar till
Riksgäldskontoret, dvs. 1,5 procent för 2012.
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3.5

Resultatredovisning

Tabell 3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp i tusental kronor, 2010–20121

Studiehjälp

Antal

2010
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Antal

2011
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Antal

2012
Kvinnor
(%)

Män
(%)

Utbetalt
bidrag2

484 700

49

51

468 200

49

51

445 300

49

51

3 664

1 010

66

34

1 110

68

32

1 130

68

32

Utbetalt
lån

Varav
Utland
Studiemedel

502 340

500 180

502 310

10
12 697

13 978

Varav
Grundskolenivå

24 130

69

31

22 870

70

30

22 920

71

29

636

109

Gymnasial nivå

114 070

61

39

113 870

61

39

110 070

61

39

2 799

1 580

Eftergymnasial nivå

333 380

59

41

331 680

59

41

336 590

59

41

8 589

10 419

30 770

59

41

31 770

59

41

32 730

59

41

673

1 870

Utlandsstudier
Studiemedelsräntor
och avskrivningar

4 291

Bidrag till vissa
funktionshindrade i
gymnasieskolan

510

48

52

469

50

50

447

50

50

44

Bidrag vid viss
föräldrautbildning i
teckenspråk

174

63

37

182

62

38

154

62

38

13

1 390

69

31

4 383 3

68

32

4 714

68

32

20

Studielitteratur
Totalt

989 114

973 414

952 925

Källor: CSN, SPSM och MTM.
1
Tabellen visar det bruttoräknade antalet stödtagare per studiestöd. När antalet stödtagare redovisas fördelat per bidrags- eller utbildningsnivå och sedan summeras
blir de som fått utbetalningar på fler än en nivå under året dubbelräknade.
2
Belopp för studiemedel och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk inkluderar statlig ålderspensionsavgift. Belopp för studiemedel inkluderar tilläggsbidrag.
3
Antalet låntagare redovisas på ett nytt sätt vilket gör att jämförelse med tidigare år inte kan göras.
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I detta avsnitt redovisas resultatet av statens
insatser inom studiestödsverksamheten. Resultaten för varje studiestöd redovisas per
studerandegrupp fördelat på grundskolenivå och
gymnasial nivå (t.ex. kommunal vuxenutbildning
och folkhögskoleutbildning) respektive eftergymnasial nivå (t.ex. högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande). Vidare
redogörs särskilt för studieekonomi, studerande
utomlands, studerande med barn, lånebenägenhet och den enskildes skuldsättning,
låntagare och den totala studieskulden samt
studiestödsadministrationen.
Målen för studiestödet är, som angetts i
tidigare avsnitt, att studiestödet ska verka
rekryterande och därmed bidra till ett högt
deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna
skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social
rättvisa. Studiestödet ska också ha en god effekt
på samhällsekonomin över tiden. Under
respektive avsnitt finns angivet vilka indikatorer
som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen.
Under avsnitt 3.6 görs en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelsen inom utgiftsområdet.

2012. Av dem som studerade på fristående
gymnasieskolor hade knappt 6 procent inackorderingstillägg, vilket motsvarar knappt 7 000
personer. Därutöver var det ca 2 600 studerande
på folkhögskolor och ett mindre antal
studerande på bl.a. kompletterande utbildningar
som hade inackorderingstillägg.
Under 2012 lämnades extra tillägg till
3,7 procent av samtliga studerande med
studiehjälp. Extra tillägg kan lämnas med 855,
570 eller 285 kronor i månaden beroende på
familjens inkomst. Under 2012 fick 90 procent
av de studerande med extra tillägg den högsta
bidragsnivån, 855 kronor per månad. Personer i
hushåll vars inkomst understiger 85 000 kronor
per år är berättigade till den bidragsnivån.
Diagram 3.3 Antal studerande med inackorderingstillägg
och extra tillägg 2009–2012
18 000
16 000

Kvinnor

14 000

Totalt

Män

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

3.5.1

Unga studerande på gymnasial nivå
i Sverige

De studiestöd som lämnas till unga studerande
på gymnasienivå i Sverige är studiehjälp och
bidrag till vissa funktionshindrade elever.
Indikator för att mäta rekryterande effekt:
- antal studerande med inackorderingstillägg.
Indikator för att mäta utjämnande effekt:
- antal studerande med inackorderingstillägg och extra tillägg.
Under 2012 fick ca 444 100 studerande studiehjälp för studier i Sverige, vilket är en minskning
med ca 5 procent jämfört med tidigare år. Av
dem som hade studiebidrag gick 72 procent i
kommunala gymnasieskolor och 26 procent i
fristående gymnasieskolor. Cirka 2 procent
studerade på folkhögskolor och i den
kommunala vuxenutbildningen.
Drygt 2 procent av samtliga studerande med
studiehjälp fick inackorderingstillägg under
22
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Källa: CSN

Antalet studerande som har fått sin studiehjälp
indragen på grund av olovlig frånvaro har ökat
med ca 43 procent från 2011 och uppgick under
2012 till 21 600 personer. Det motsvarar nära
5 procent av det totala antalet studerande med
studiehjälp. CSN:s rutin för när olovlig frånvaro
ska rapporteras till CSN ändrades den 1 januari
2012. Att fler studerande får sin studiehjälp
indragen beror dels på en ökad medvetenhet hos
skolorna om att ogiltig frånvaro ska rapporteras,
dels på skärpta riktlinjer från CSN för vad som
är heltidsstudier. Det var fler män än kvinnor
som fick indragen studiehjälp, 63 procent män
och 37 procent kvinnor. En hög andel av dem
som rapporterats ha olovlig frånvaro får ett återkrav av den studiehjälp som redan har hunnit
betalas ut.
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Källa: CSN

jämfört med 2011. En majoritet av de
studerande, 53 procent, var yngre än 25 år,
medan 28 procent var 30 år eller äldre och
10 procent var 40 år eller äldre. Åldersfördelningen har varit förhållandevis oförändrad
de senaste åren.
Cirka 30 700 studerande på gymnasial nivå
fick under 2012 studiemedel med den högre
bidragsnivån, vilket är en minskning med ca
600 personer jämfört med 2011. Andelen
studerande med den högre bidragsnivån,
28 procent, var i princip oförändrad jämfört med
2011.

3.5.2

Diagram 3.4 Antal studerande på grundskolenivå och
gymnasial nivå med studiemedel, fördelat på folkhögskolor
och komvux, 2009–2012

Tabell 3.5 Unga studerande på gymnasienivå med studiehjälp och Rg-bidrag
Antal studerande och utbetalade bidrag
Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utgifter
2012
(mnkr)

Studiehjälp i
Sverige

444 100

49

51

3 654

Studiebidrag

443 600

49

51

3 466

9 800

59

41

90

16 300

39

61

98

447

50

50

44

Inackorderingstillägg
Extra tillägg
Rg-bidrag

Vuxna studerande på grundskolenivå och gymnasial nivå i
Sverige

70000
60000

Vuxna studerande kan få studiemedel för studier
på grundskolenivå och gymnasial nivå.
Indikatorer för att mäta rekryterande effekt:
- antal studerande på grundskolenivå och
gymnasial nivå med studiemedel, och
- antal studerande på dessa nivåer med den
högre bidragsnivån.
Indikator för att mäta utjämnande effekt:
- antal studerande på grundskolenivå och
gymnasial nivå med den högre bidragsnivån.
Under 2012 fick ca 22 900 studerande studiemedel för studier på grundskolenivå, vilket är
oförändrat jämfört med året innan. Cirka
13 500 studerande fick studiemedel med den
högre bidragsnivån under 2012, vilket motsvarar
59 procent av stödtagarna på grundskolenivå.
Det är en ökning med knappt 1 procentenhet
jämfört med föregående år. De som studerar
med studiemedel på grundskolenivå är äldre än
studerande på andra nivåer. Under 2012 var
56 procent av de studerande på den nivån äldre
än 30 år, medan 19 procent var äldre än 40 år.
Under 2012 återfanns de flesta vuxenstuderande med studiemedel på grundskolenivå,
88 procent, inom kommunal vuxenutbildning
(komvux). Resterande studerade på folkhögskola.
Antalet personer med studiemedel för studier
på gymnasial nivå uppgick 2012 till ca
110 100, vilket är en minskning med 3 procent

Kvinnor

Män
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Källa: CSN

Av dem som studerade med studiemedel på
gymnasial nivå under 2012 läste ca 62 procent
inom komvux, vilket är en minskning med
6 procentenheter jämfört med 2011. Andelen
kvinnor av de vuxna studerande på grundskolenivå och gymnasial nivå inom komvux var drygt
66 procent medan 34 procent var män.
Motsvarande andelar för folkhögskolan var
61 procent kvinnor och 39 procent män.
Från och med 2011 får den högre bidragsnivån
inom studiemedlen lämnas till vissa arbetslösa
ungdomar i åldern 20–24 år för vissa studier på
grundskolenivå eller gymnasial nivå inom
komvux eller folkhögskola. Under 2012 fick
ungefär 3 150 ungdomar studiemedel med den
högre bidragsnivån. Antalet har ökat med
730 ungdomar jämfört med föregående år. Lika
många kvinnor som män tog del av satsningen
under 2012.
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Tabell 3.6 Vuxna studerande med studiemedel
Antal studerande och utbetalade bidrag
Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utgifter
2012
(mnkr)

Grundskolenivå

22 900

70

30

472

varav med den
högre bidragsnivån

13 500

73

27

380

Gymnasial nivå

110 100

61

39

2 121

varav med den
högre bidragsnivån

30 700

68

32

1 058

133 000

63

37

2 593

Totalt
Källa: CSN

3.5.3

Studerande på eftergymnasial nivå i
Sverige

Det studiestöd som lämnas till studerande på
eftergymnasial nivå i Sverige är studiemedel. Till
högskolestuderande med synskada eller annan
läsnedsättning ges även möjlighet att låna studielitteratur.
Indikator för att mäta rekryterande effekt:
- antal studerande på eftergymnasial nivå
med studiemedel.
Under 2012 studerade ca 336 600 personer på
eftergymnasial nivå i Sverige med studiemedel,
vilket är en ökning med 4 900 studerande jämfört med 2011. Under 2012 ökade antalet studiemedelstagare på eftergymnasial nivå med
1,5 procent och antalet är det största någonsin.
Diagram 3.5 Antal studerande på eftergymnasial nivå med
studiemedel, 2008–2012
400 000
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Källa: CSN

De allra flesta studiemedelstagare på eftergymnasial nivå under 2012, ca 88 procent,
24

studerade vid universitet eller högskola. Cirka
10 procent var registrerade som studerande vid
yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning. Resterande andel studerade inom
utbildningsformer som t.ex. kompletterande
utbildningar. Dessa andelar har inte förändrats
nämnvärt under de senaste åren. Antalet
studerande med studiemedel ökade under 2012
inom universitet och högskola medan antalet
studerande minskade något inom kvalificerad
yrkesutbildning och yrkeshögskola.
Av de studerande på eftergymnasial nivå med
studiemedel 2012 var 58 procent yngre än 25 år
och 17 procent 30 år eller äldre. Det har inte
skett några förändringar i åldersstrukturen
mellan 2011 och 2012.
Som framgår av tabellen nedan är det fler
kvinnor än män som har studiemedel för studier
på eftergymnasial nivå. Andelen kvinnor och
män som har studiemedel följer utvecklingen av
andelen kvinnor och män som studerar på eftergymnasial nivå.
Tabell 3.7 Studerande på eftergymnasial nivå i Sverige med
studiemedel
Antal studerande och utbetalade bidrag

Eftergymnasial
nivå

Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utgifter
2012
(mnkr)

336 600

59

41

6 621

Källa: CSN

Studielitteratur till vissa högskolestuderande

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
lanserade under året sin nya mediewebb
Legimus. Legimus har en del som riktar sig
enbart till studerande på universitet och högskolor. Vidare innehåller den flera funktioner
som är utvecklade för att personal på lärosäten
ska kunna förmedla service till de studerande.
MTM har under 2012 fortsatt att samverka med
universitet och högskolor för att kunna
producera delar av kurslitteraturen så att den är
tillgänglig redan vid terminsstarten.
Antalet studerande som har rätt att beställa
nyproduktion av obligatorisk kurslitteratur
var 4 714 personer under 2012, vilket är en
ökning med ca 330 personer jämfört med
föregående år. Utöver dessa studenter finns ett
antal som lånar obligatorisk kurslitteratur utan
att vara registrerade hos MTM. De använder i
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stället sitt universitetsbibliotek eller annat
bibliotek.

samtliga studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå studerade utomlands under 2012.
Andelen är oförändrad jämfört med året innan.

3.5.4

Diagram 3.6 Antal studerande med studiemedel vid
utlandsstudier i olika utbildningsnivåer, 2009–2012

Studerande utomlands

Det huvudsakliga stödet till studerande utomlands är studiemedel. Studerande under 20 år kan
i vissa fall få studiehjälp för gymnasiestudier
utomlands i form av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och ersättning för
dagliga resor. Studiemedel kan lämnas för
gymnasiala och eftergymnasiala studier utomlands. Rätten till studiemedel för studier på
gymnasial nivå utanför EES och Schweiz är dock
begränsad. Förutom ordinarie bidrag och lån kan
även merkostnadslån för bl.a. undervisningsavgifter och resor lämnas.
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Indikatorer för att mäta rekryterande effekt:
- antal studerande utomlands med studiehjälp, och
- antal studerande utomlands med studiemedel på gymnasial och eftergymnasial
nivå.

Studiehjälp

Antalet studerande med studiehjälp för
gymnasiestudier utomlands uppgick till ca
1 100 under 2012, vilket är oförändrat jämfört
med 2011. Av dessa fick 300 personer
inackorderingstillägg och ett fåtal personer fick
extra tillägg eller ersättning för dagliga resor.
Studiemedel

Antalet utlandsstuderande på gymnasial nivå
med studiemedel uppgick 2012 till knappt 700,
vilket är en ökning med 140 studerande jämfört
med året innan. Av de utlandsstuderande på
gymnasial nivå var 53 procent kvinnor och
47 procent män. Antalet utlandsstuderande på
eftergymnasial nivå med studiemedel uppgick
2012 till 32 700, vilket är en ökning med
2 procent jämfört med 2011. Det är fjärde året i
rad som antalet utlandsstuderande ökar efter
flera år med ett minskande antal. Av de utlandsstuderande på eftergymnasial nivå var 59 procent
kvinnor och 41 procent män. Cirka 9 procent av

Av de utlandsstuderande på eftergymnasial nivå
under 2012 utgjorde gruppen fritt utresande
studenter, dvs. studerande som på eget initiativ
studerar utomlands utan stöd av något avtal
mellan lärosäten, den största andelen med ca
65 procent. Gruppen studerande inom ramen för
utbytesprogram utgjorde ca 25 procent och
gruppen som läste en icke akademisk språkkurs
10 procent. Antalet fritt utresande och antalet
studerande inom ramen för utbytesprogram
ökade med 4 procent mellan 2011 och 2012.
Över en längre tidsperiod är trenden att fritt
utresande ökar och att andelen studerande på
ickeakademiska språkkurser minskar. Andelen
studerande på utbytesprogram har varit relativt
konstant under 2000-talet, men den har ökat
under 2011 och 2012.
Cirka 63 procent av de utlandsstuderande på
eftergymnasial nivå studerade under 2012 inom
EES och i Schweiz. De tio länder som tar emot
flest svenska studerande är USA, Storbritannien,
Danmark, Frankrike, Spanien, Polen, Australien,
Tyskland, Norge och Japan.
Det är främst yngre studiemedelstagare som
väljer utlandsstudier. Av de utlandsstuderande på
eftergymnasial nivå under 2012 var 64 procent
under 25 år och bara 7 procent 30 år eller äldre.
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Tabell 3.8 Studerande utomlands
Antal studerande och utbetalade bidrag
Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utgift
2012
(mnkr)

1 110

68

32

10

293

62

38

3,1

24

58

42

0,1

Studiemedel för
gymnasiala
studier

690

54

46

9

Studiemedel för
eftergymnasiala
studier

32 200

59

41

520

Totalt

34 000

59

41

539

Studiehjälp
varav
inackorderingstillägg
varav extra
tillägg eller
ersättning för
dagliga resor

Källa: CSN

3.5.5

Studieekonomi

Indikator för att mäta rekryterande och
utjämnande effekt:
- Studiemedlens allmänna köpkraft i en jämförelse med konsumentprisindex.
En jämförelse med konsumentprisindex (KPI)
visar att studiemedlens allmänna köpkraft under
2012 var den högsta sedan studiemedelssystemet
infördes 1965. Detta tyder på att studiemedlens
värde står sig relativt väl. Den ökade köpkraften
kan förklaras av att studiemedlen höjdes både
2010 och 2011.
Diagram 3.7 Jämförelse mellan utvecklingen av studiemedelsbeloppen och konsumentprisindex 2001–2012,
procentuell förändring

CSN har under de senaste åren ökat sin kunskap
om de studerandes ekonomiska och sociala
situation. När CSN undersöker hur mycket
studiemedlen räcker till används flera olika
metoder. CSN genomför bl.a. vartannat år en
större
enkätundersökning.
Den
enkätundersökning som CSN gjorde under 2011 visar
att bland de studerande som hade både
studiebidrag och studielån ansåg en tredjedel att
studiemedlen helt täcker deras levnadsomkostnader. Detta är en klar ökning jämfört
med föregående undersökning 2009. Vidare
ansåg 60 procent av samtliga studiemedelstagare
att studiemedlen täcker 75 procent eller mer av
levnadsomkostnaderna. Män uppger i något
större utsträckning än kvinnor att studiemedlen
helt eller till stor del täcker omkostnaderna.
Studerande kvinnor är generellt sett något äldre
än studerande män. Då levnadsomkostnaderna
tenderar att öka i takt med åldern, kan åldersskillnaden bidra till att förklara skillnaden mellan
män och kvinnor. Undersökningen visar också
att 42 procent av studiemedelstagarna arbetade
vid sidan av sina studier. Som skäl till varför de
väljer att arbeta vid sidan av studierna angav de
studerande bl.a. att de får arbetspraktik, att det
gör det lättare att få ett arbete efter avslutade
studier och att det är för att få extrapengar.
Sammantaget var 63 procent av studiemedelstagarna nöjda med sin ekonomiska situation,
vilket är en ökning med 12 procentenheter
jämfört med 2009. En ny undersökning av de
studerandes ekonomiska och sociala situation
kommer att göras under hösten 2013.
3.5.6

Studerande med barn
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För att underlätta för personer med barn att
studera får studiemedel i form av tilläggsbidrag
lämnas. Bidraget lämnas som ett differentierat
stöd beroende på antalet barn.
Indikatorer för att mäta rekryterande och utjämnande effekt:
- antal studerande med tilläggsbidrag,
- antal studerande utomlands med tilläggsbidrag, och
- andel studerande med studiemedel på
grundskolenivå, gymnasial nivå och eftergymnasial nivå med tilläggsbidrag.
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Under 2012 fick ca 78 000 studerande med
studiemedel tilläggsbidrag, vilket är en minskning med drygt 1 800 personer jämfört med
2011. Av dessa var 82 procent kvinnor och 18
procent män.
Diagram 3.8 Antal studerande med tilläggsbidrag, 2008–
2012
90 000
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Män

Totalt

80 000
70 000
60 000

3.5.7

Lånebenägenhet och den enskildes
skuldsättning

Indikatorer för att mäta rekryterande och
utjämnande effekt:
- antal studerande som tog studielån i
förhållande till antal studerande med
studiebidrag (s.k. lånebenägenhet),
- andel utlandsstuderande med studielån,
och
- andel studerande med studielån på eftergymnasial nivå med merkostnads- och
tilläggslån.
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Källa: CSN

Av det totala antalet kvinnor som hade studiemedel 2012 fick ca 23 procent tilläggsbidrag,
medan motsvarande andel för männen var nära
8 procent.
Andelen studerande med studiemedel på
grundskolenivå och gymnasial nivå som fick
tilläggsbidrag under 2012 var 51 respektive
27 procent, medan andelen på eftergymnasial
nivå var 12 procent. Av dem som studerade med
den högre bidragsnivån fick 49 procent tilläggsbidrag. Motsvarande andel för dem som studerade med det generella bidraget var 17 procent.
Skillnaderna i andelen med tilläggsbidrag kan
bl.a. förklaras av att det skiljer i ålder mellan de
olika grupperna och att äldre studerande oftare
har barn.
Tabell 3.9 Tilläggsbidrag till studerande med barn
Antal studerande och utbetalade bidrag
Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utgifter
2012
(mnkr)

Tilläggsbidrag

78 000

82

18

369

varav utlandsstuderande

557

57

43

2,6

Källa: CSN

Indikatorer för att mäta god effekt på samhällsekonomin:
- studerandes lånebenägenhet i olika åldersgrupper och på olika utbildningsnivåer,
- antal studerande med studielån på eftergymnasial nivå med merkostnads- och
tilläggslån,
- andel utlandsstuderande med studielån,
och
- genomsnittlig skuld på annuitetslån för
nya återbetalningsskyldiga fördelat på
studienivå och kön.

Lånebenägenhet

Antalet studerande som tar studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag, dvs. lånebenägenheten, har minskat
kontinuerligt sedan studiestödsreformen 2001.
Sedan 2009 har lånebenägenheten endast förändrats marginellt. Lånebenägenheten för
samtliga utbildningsnivåer var 67,2 procent
under 2012 jämfört med 66,9 procent 2011.
Studielån
Lånebenägenheten vid studier på grundskolenivå
minskade något under 2012 och var 34 procent.
Vid studier på gymnasial nivå minskade lånebenägenheten
marginellt
jämfört
med
föregående år och uppgick till 54 procent. Lånebenägenheten vid studier på eftergymnasial nivå i
Sverige ökade marginellt jämfört med föregående år och uppgick till ca 72 procent under
2012.
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Tabell 3.10 Studerandes lånebenägenhet i olika
utbildningsnivåer, 2009–2012
Andel av samtliga låntagare
2009

2010

2011

2012

Tilläggslån
Antalet studerande med studielån som även har
tilläggslån minskade under 2012. I genomsnitt
tog totalt 6 procent av de studerande med
studielån även tilläggslån under 2012. Under
2012 fick nära 15 000 personer med studielån
tilläggslån för studier i Sverige på eftergymnasial
nivå, vilket är en minskning med drygt 6 procent
jämfört med 2011.

Grundskolenivå

34,8

35,8

34,6

34,2

Kvinnor

30,9

31,3

30,4

29,8

Män

44,3

45,9

44,4

44,7

Gymnasienivå

54,9

55,6

54,5

53,9

Kvinnor

54,3

54,8

53,9

53,3

Män

56,1

57,0

55,4

54,8

Eftergymnasial nivå

72,2

71,9

71,7

72,1

Kvinnor

72,5

72,0

71,5

71,8

20 000

Män

71,9

71,7

71,8

72,6

18 000

Män tar oftare studielån jämfört med kvinnor.
Under 2012 tog 68,4 procent av männen lån
jämfört med 66,4 procent av kvinnorna. Speciellt
stor är skillnaden för studerande på grundskolenivå. Där är andelen studerande män som
hade studielån 45 procent jämfört med
30 procent för studerande kvinnor.
Utlandsstuderande är mer benägna att ta lån
än de som studerar i Sverige. Under 2012 var
andelen utlandsstuderande som hade studielån ca
83 procent, vilket är något högre jämfört med
föregående år.
Lånebenägenheten varierade inte enbart
mellan studerande på olika studienivåer utan
även mellan olika åldersgrupper. De yngsta och
de äldsta studiemedelstagarna var de som i minst
omfattning valde att ta studielån. För ungdomar
i åldrarna 20–24 år uppgick lånebenägenheten till
65 procent under 2012. Mest lånade studerande i
åldrarna 25–29 år, där 78 procent tog lån.
Diagram 3.9 Studerandes lånebenägenhet fördelat på
åldersgrupper och kön, 2012
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0
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Källa: CSN
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Diagram 3.10 Antal studerande med tilläggslån i olika
utbildningsnivåer, 2009–2012
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Merkostnadslån
Antalet stödtagare med merkostnadslån för t.ex.
undervisningsavgifter, dubbel bosättning eller
resor mellan hemorten och studieorten för
studier i Sverige ökade något under 2012.
Andelen studerande med studielån på
eftergymnasial nivå som även tog merkostnadslån var 3 procent, vilket är en marginell ökning
jämfört med tidigare år. Under året hade
6 200 personer merkostnadslån för studier på
eftergymnasial nivå i Sverige. Av dessa var
64 procent kvinnor och 36 procent män.
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Diagram 3.11 Antal studerande med merkostnadslån i olika
utbildningsnivåer, 2009–2012

Diagram 3.12 Genomsnittlig skuld på annuitetslån för nya
återbetalningsskyldiga 2012 fördelat på studienivå och kön
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Utlandsstuderande är den grupp som oftast tar
merkostnadslån. Andelen utlandsstuderande
med studielån som tog merkostnadslån under
2012 var 47 procent. Merkostnadslån till utlandsstuderande får lämnas för exempelvis resor, försäkring och undervisningsavgifter. Cirka 12 500
studerande fick under 2012 lån till undervisningsavgifter medan lån till resor lämnades till
ca 8 900 studerande och lån till försäkring till ca
6 100 studerande.
Tabell 3.11 Studerande med studielån, tilläggslån och merkostnadslån
Antal studerande och utbetalade belopp
Antal 2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män
(%)

Utbetalda
belopp
2012
(mnkr)

Studielån

313 815

59

41

13 128,9

Tilläggslån

18 900

60

40

210,1

Merkostnadslån

24 540

59

41

640,0

De studerande som har tagit lån för eftergymnasiala studier i Sverige och som börjat
betala tillbaka på sin skuld under 2012 har lånat i
genomsnitt 133 100 kronor. Denna grupp kan ha
studerat på flera utbildningsnivåer, men har inte
haft studiemedel för utlandsstudier. För dem
som har studerat på eftergymnasial nivå och som
helt eller delvis studerat utomlands var skuldsättningen i genomsnitt 245 200 kronor.
Utlandsstuderande är mer benägna att ta studielån än de som studerar i Sverige.
Av samtliga låntagare som blev återbetalningsskyldiga den 1 januari 2013 hade 89 procent en
skuld som var lägre än 200 000 kronor. Av
låntagarna hade en procent en skuld på
500 000 kronor eller mer. Jämfört med de som
blev återbetalningsskyldiga den 1 januari 2012
har skuldsättningen ökat något för samtliga
utbildningsnivåer och särskilt för de som har
studerat utomlands. För studerande utomlands
var den genomsnittliga skuldsättningen 11 000
kronor högre.

Den enskildes skuldsättning

Utbildning ger avkastning både för den enskilde
och för samhället i stort. Kostnaderna för
utbildning delas därför mellan den enskilde och
samhället. Studiemedlen består av en bidragsdel
och en frivillig lånedel där lånet ska avse den
investering som den enskilde gör.
Ett sätt att mäta skuldsättningen är att titta på
hur stor skuld de studerande har vid återbetalningens början, dvs. direkt efter studierna.
Skuldsättningen skiljer sig mycket mellan
studerande på olika nivåer.

3.5.8

Låntagare och den totala
studieskulden

Indikatorer för att mäta god effekt på samhällsekonomin:
- total studieskuld, varav andel osäkra
fordringar,
- andel inbetalt årsbelopp för bosatta utomlands jämfört med bosatta i Sverige,
- antal personer som har beviljats nedsättning av det belopp som ska betalas
tillbaka under året och totalt värde på nedsättningen,
29
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-

-

antal beviljade avskrivningsärenden fördelat på skäl och totalt avskrivet belopp,
antal personer där krav på återbetalning av
studiestöd har överförts till Kronofogdemyndigheten och den ackumulerade
fordran hos myndigheten, och
total fordran på utomlands bosatta återbetalare, varav andel osäkra fordringar.

Det totala antalet låntagare i de tre
återbetalningssystemen uppgick till knappt
1,5 miljoner vid utgången av 2012. Antalet
låntagare fortsatte att öka under 2012. Ökningen
jämfört med 2011 var ca 18 000 personer och
ökningen var något större än de senaste två åren.
Antalet låntagare med lån i två eller i vissa fall
tre olika återbetalningssystem uppgick till ca
156 300 personer. I takt med att låntagare slutbetalar sina skulder i de äldre återbetalningssystemen minskar antalet låntagare med mer än
ett lån. Under 2012 minskade antalet låntagare
med mer än ett lån med 19 200 personer.
Återbetalningen av studielån minskade något
under 2012. Jämfört med 2011 betalades det in
ca 0,2 miljarder kronor mindre till CSN. Totalt
betalades drygt 13 miljarder kronor inklusive
räntor och avgifter in. Av de årsbelopp som
debiterades 2012 betalades 93 procent in när det
gäller låntagare bosatta i Sverige. Denna andel
har varit stabil under de senaste fem åren. Motsvarande andel för låntagare bosatta utomlands
var 68 procent, vilket är en minskning med
2 procentenheter jämfört med 2011.

fordringar som riskerar att skrivas av. Andelen
osäkra fordringar är oförändrad jämfört med
2011. Vidare har CSN bedömt att av den totala
utestående fordran på 1,2 miljarder kronor i
fråga om återkrav av studiestöd är 0,7 miljarder
kronor osäkert.
Diagram 3.13 Osäkra fordringar, fördelat på lånetyp och
återkrav, 2009–2012 (mdkr)
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Källa: CSN

Antalet låntagare som CSN saknade adresser till
uppgick vid slutet av 2012 till ca 15 200, vilket
motsvarar 1 procent av samtliga låntagare. Detta
är en antalsmässig minskning jämfört med 2011,
men andelen av det totala antalet låntagare är
densamma som mellan 2009 och 2011. Den
totala utestående fordran för dessa låntagare
uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 1,4 miljarder
kronor, en minskning med 16 procent jämfört
med föregående årsskifte.

Tabell 3.12 Inbetalt belopp under det första betalningsåret
fördelat på bosättning1

Nedsättning av årsbelopp

Andel av debiterat belopp efter nedsättningar (%)

En person kan ansöka om att få det belopp som
han eller hon ska betala tillbaka under året nedsatt. Det finns tre huvudsakliga skäl till att en
återbetalare får nedsatt årsbelopp: nedsättning på
grund av låg inkomst, nedsättning på grund av
studier och nedsättning med hänsyn till
synnerliga skäl. Återigen sjunker antalet
personer som har fått nedsatt årsbelopp. Under
2012 fick 162 100 personer beslut om
nedsättning, vilket är 2 000 färre än under 2011.
Värdet av nedsättningarna är 1,13 miljarder
kronor, vilket är en minskning med 3 procent
jämfört med 2011.

Bosättning

Inbetalt 2010

Inbetalt 2011

Inbetalt 2012

Sverige

94,2

93,7

93,4

Utomlands

69,2

69,8

67,6

Okänd

3,4

4,1

3,3

Totalt

92,0

91,6

91,2

Källa: CSN
1
Inbetalningarna avser vad som har betalats under respektive avgiftsår.

Den totala studieskulden när det gäller studielån
ökade under 2012 från 189,9 till 194,4 miljarder
kronor. Ökningen beror på att antalet personer
med annuitetslån stiger för varje år, vilket ger
effekter på den totala studieskulden.
Av den totala studieskulden på 194,4 miljarder
kronor 2012 har CSN bedömt att 27,7 miljarder
kronor, eller ca 14 procent, utgörs av osäkra
30
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Avskrivningar

Utlandsbosatta återbetalare

Avskrivning av lån kan ske främst på grund av
åldersregler,
dödsfall,
behörighetsgivande
studier, sjukdom eller synnerliga skäl. Dessutom
skriver CSN av skulder som vid ett årsskifte är
100 kronor eller lägre, vilket redovisas som små
belopp i diagram 3.14.

Cirka 66 000 återbetalare, 56 procent kvinnor
och 44 procent män, var den 31 december 2012
bosatta utomlands, vilket är en ökning med ca
2 500 låntagare jämfört med 2011. Den totala
fordran hänförlig till de tre återbetalningssystemen när det gäller utlandsbosatta återbetalare uppgick vid slutet av 2012 till
14,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med
4 procent jämfört med 2011. Lånetypen
studielån fortsätter stå för den största delen av
de utlandsbosattas skulder med 7,1 miljarder
kronor. Av den totala fordran när det gäller
utlandsbosatta återbetalare avser 4 miljarder
kronor, eller ca 28 procent, osäkra fordringar.
CSN har under 2012 skickat 11 000 ärenden
som rör utlandsbosatta till inkassoföretag, vilket
är en ökning med 1 000 ärenden jämfört med
2011. Totalt har 24,4 miljoner kronor inbetalats
under 2012 i de ärenden som CSN har skickat
till inkasso i utlandsärenden, vilket är en
minskning med 11 procent jämfört med 2011.
CSN har under 2012 fortsatt arbetet med att
vidta rättsliga åtgärder i andra länder. Vid
utgången av 2012 hade myndigheten ca 250
pågående rättsliga processer för att få skulder
fastställda i utlandet.

Diagram 3.14 Beviljade avskrivningsärenden fördelat på
skäl, 2009–2012
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Källa: CSN

Under 2012 fick ca 53 000 låntagare sina skulder
helt eller delvis avskrivna, vilket är en minskning
med 9 000 personer jämfört med 2011. Det
totala avskrivna beloppet under 2012 var
627 miljoner kronor, vilket var en minskning
med 27 miljoner kronor jämfört med föregående
år.
Återbetalare med krav hos Kronofogdemyndigheten

I slutet av 2012 hade ca 90 000 personer,
51 procent kvinnor och 49 procent män, krav på
återbetalning av studiestöd som överförts till
Kronofogdemyndigheten. Det är en minskning
med 4 000 personer jämfört med 2011. Den
ackumulerade fordran hos Kronofogdemyndigheten som avser studiestöd uppgick vid
årets slut till 988 miljoner kronor, vilket är en
ökning med drygt 8 procent jämfört med 2011.
Andelen av alla återbetalningsskyldiga låntagare
med en skuld hos Kronofogdemyndigheten har
minskat något jämfört med de senaste fyra åren
och uppgick 2012 till 7,2 procent.

3.5.9

Studiestödsadministration

CSN:s verksamhet finansieras i huvudsak via
förvaltningsanslag och med inbetalda administrativa avgifter. Förvaltningskostnaderna uppgick
under 2012 till 820,3 miljoner kronor, vilket är
en minskning med 1,2 miljoner kronor jämfört
med 2011. Av intäkterna, som totalt uppgick till
860 miljoner kronor, bestod drygt 37 procent av
anslag (320 miljoner kronor) och knappt
62,5 procent av avgifter (537 miljoner kronor).
Resterande intäkter bestod av finansiella intäkter
och intäkter av bidrag. Inbetalda avgifter bestod
främst av expeditionsavgifter, uppläggningsavgifter och påminnelseavgifter.

31

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Diagram 3.15 Studiemedel styckekostnad för administration
för studiebidrag/lån och merkostnadslån i Sverige och utomlands, 2010–2012, kronor
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Källa: CSN

Ärendehantering
Handläggningstiderna har överlag förbättrats.
Speciellt när gäller de sökbara stöden inom
studiehjälpen och studiemedel för utlandsstudier.
Tabell 3.13 CSN:s genomsnittliga handläggningstider,
2010–20121
Antal dagar
Verksamhet

2010

2011

2012

Extra tillägg

24

24

17

Inackorderingstillägg

16

21

12

Studiemedel

15

12

11

Studiemedel, utland

37

30

22

Källa: CSN
1
Uppgiften avser den tid som går från det att ärendet kommer in till myndigheten
och till dess att beslutet har expedierats (kompletteringstid ingår).

Tillgänglighet och service
Under 2012 har antalet kunder som vill komma i
kontakt med CSN per telefon fortsatt att
minska och myndighetens servicenivå har
ytterligare förbättrats jämfört med år 2011.
Tabell 3.14 Nyckeltal för CSN:s service och information,
2010–2012
Tusental och tid
Verksamhet

2010

2011

2012

1 950

1 820

1 620

begär personlig service

1 620

1 500

1 350

Genomsnittlig väntetid i
telefonkö

2 min.
36 sek.

2 min.
1 sek.

1 min.
47 sek.

Antal besök webbplats

9 400

9 700

11 200

Antal besök Mina sidor

5 200

5 700

8 800

Antal inkomna samtal
Antal telefonsamtal

Källa: CSN
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Kvalitet i ärendehanteringen
CSN har fortsatt sitt arbete med att förbättra
kvaliteten i ärendehanteringen. Sedan 2011
används en ny modell för uppföljning av den
rättsliga
kvaliteten
i
ärendehanteringen.
Resultaten av CSN:s kvalitetsgranskningar visar
att kvaliteten har förbättrats inom samtliga
områden, studiehjälp, studiemedel och återbetalning. Drygt 97 procent av myndighetens
beslut är enligt kvalitetsgranskningarna rätt
utifrån gällande lagstiftning.
Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Regeringens mål med CSN:s arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är att CSN
ska motverka bidragsbrott och säkerställa att
utbetalningar från studiestödssystemet endast
görs till den som är berättigad till stöd från
systemet.
Det är inte möjligt för CSN att helt förhindra
felaktiga utbetalningar. Studiehjälp betalas ut i
efterskott, men myndigheten är beroende av att
skolornas rapportering är korrekt för att de
studerande ska få de stöd som de har rätt till.
Studiemedel betalas ut i förskott, men de
studerande är skyldiga att anmäla ändringar som
kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek. Att de studerande får de stöd
som de har rätt till bygger därmed på att de uppgifter som de studerande lämnar till CSN är
korrekta.
CSN arbetar för att det ska bli rätt från början
genom att förenkla myndighetens regler, rutiner
och arbetssätt. Myndigheten arbetar även med
kontroller före, under och efter utbetalning för
att säkerställa att rätt belopp betalas ut. CSN
samverkar också med skolor och andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket.
Under 2012 har CSN beslutat att kräva
tillbaka 557 miljoner kronor i felaktigt utbetalt
studiestöd, vilket utgör 2,2 procent av det totala
utbetalda beloppet för studiehjälp och studiemedel. Det är en ökning med 0,4 procentenheter
jämfört med 2011.
Under 2012 har totalt 135 personer anmälts
för misstänkt bidragsbrott. Det är en minskning
med 113 personer jämfört med 2011.
Minskningen beror på att CSN har prioriterat
att polisanmäla de personer som bedöms ha
begått bidragsbrott med uppsåt eller med
uppenbart grov oaktsamhet.
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CSN har under året haft ett särskilt fokus på
att hitta personer med studiemedel för studier
utomlands som gör sig skyldiga till medvetna
stödrelaterade brottsliga gärningar. De korrigeringar av utbetalt studiestöd och de åtgärder
som CSN har vidtagit tyder på att fler
utbetalningar än tidigare görs endast till den som
har rätt till studiestöd.
Överklagandenämnden för studiestöd

Utgifterna för Överklagandenämnden för
studiestöds (ÖKS) verksamhet uppgick under
2012 till ca 11,9 miljoner kronor. ÖKS hanterade
under året ca 6 900 ärenden, en minskning med
ca 400 ärenden jämfört med föregående år.
Under 2012 avgjordes 57 procent av alla
ärenden inom fyra veckor och 91 procent inom
nio veckor. Samtliga ärenden avgjordes inom sex
månader. Nämnden biföll ca 9 procent av det
totala antalet inkomna ärenden.
Tillgängligheten hos nämnden har under året
varit god. Nämndens kansli har telefontid under
hela arbetsdagen och några svårigheter för
allmänheten att komma i kontakt med nämnden
har inte framkommit.

3.6

Sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen

Under avsnittet görs en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelsen inom utgiftsområdet mot bakgrund av de indikatorer som
har redovisats under avsnitt 3.5.
Målen för studiestöden är, som angetts
tidigare, att studiestöden ska verka rekryterande
och därmed bidra till ett högt deltagande i
utbildning. De ska vidare utjämna skillnader
mellan individer och grupper i befolkningen och
i och med det bidra till ökad social rättvisa.
Studiestöden ska även ha en god effekt på
samhällsekonomin över tiden.
3.6.1

Rekryterande

Studiestödet ska verka rekryterande till studier
och bidra till ett högt deltagande i utbildning.
Antalet studerande med studiehjälp har under

2012 fortsatt att minska, vilket kan förklaras av
minskande ungdomskullar.
Antalet vuxna studerande med studiemedel på
grundskolenivå var oförändrat mellan 2011 och
2012. Sett över en femårsperiod har antalet
studiemedelstagare på grundskolenivå varierat
mellan 22 900 och 24 100 per år. Efter ett antal år
med ett ökat antal studiemedelstagare på
gymnasial nivå avstannade ökningen under 2011.
Bortsett från 2010 och 2011 så var dock antalet
under 2012, 110 100 studiemedelstagare, det
högsta sedan 2004. Det fortsatt höga antalet
studiemedelstagare på gymnasial nivå beror till
stor del på att regeringen under 2009–2012 har
satsat på fler utbildningsplatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux)
för att möta den ökade efterfrågan på
utbildningsplatser på grund av främst det
försämrade arbetsmarknadsläget. Att ökningen
har avstannat kan delvis bero på att den tillfälliga
satsningen på den högre bidragsnivån inom
yrkesvux under 2009 och 2010 är avslutad.
Efter en tillfällig minskning av antalet
studerande på eftergymnasial nivå ökade antalet
något under 2012. Antalet studerande med
studiemedel på eftergymnasial nivå har aldrig
varit högre, vilket bedöms bero på demografiska
faktorer och det rådande arbetsmarknadsläget
för ungdomar.
Den högre bidragsnivån inom studiemedlen
syftar till att rekrytera studerande med kort
utbildningsbakgrund till studier. Antalet
studerande på grundskolenivå med den högre
bidragsnivån har ökat från 13 300 till
13 500 mellan 2011 och 2012. Det innebär att
andelen studiemedelstagare med den högre
bidragsnivån har ökat något jämfört med 2011.
Under 2012 har dock antalet studerande på
gymnasienivå med den högre bidragsnivån
minskat jämfört med 2011. Sett över en
femårsperiod har antalet studerande med den
högre bidragsnivån minskat med drygt 1 procent
på grundskolenivå medan antalet har ökat med
25 procent på gymnasial nivå. Totalt sett har
antalet studerande med den högre bidragsnivån
ökat med 15 procent under tidsperioden.
Ökningen kan sannolikt delvis förklaras av de
tillfälliga satsningarna på den högre bidragsnivån
under tidsperioden. För studier som påbörjas
under 2011–2013 får den högre bidragsnivån
även lämnas inom ramen för regeringens
tillfälliga satsning på vissa arbetslösa ungdomar i
åldern 20–24 år för behörighetsgivande studier
33
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på grundskolenivå eller gymnasial nivå. Antalet
ungdomar med det högre bidraget uppgick till
3 150 under 2012, vilket var en ökning med
730 ungdomar jämfört med 2011. Den stora
ökningen kan sannolikt till stor del förklaras av
att satsningen nu fått ett större genomslag.
Sverige har i jämförelse med de flesta andra
länder ett generöst system för finansiering av
studier utomlands. Detta bidrar till att Sverige
har en hög andel studerande som förlägger delar
av eller hela sin utbildning utomlands. Det är
betydelsefullt att studiestödssystemet fungerar
effektivt även vid utlandsstudier och att utlandsstudier underlättas. Den sedan flera år nedåtgående trenden för utlandsstuderande bröts
under 2009 och antalet utlandsstuderande har
ökat sedan dess. Det ökade antalet beror
sannolikt på att det är stora ungdomskullar som
har lämnat gymnasieskolan de senaste åren och
att det är fler som studerar när det är lågkonjunktur. Sett över en längre tidsperiod är
trenden att andelen fritt utresande ökar och
andelen studerande på språkkurser minskar.
Andelen studerande på utbytesprogram har varit
relativt konstant under 2000-talet, bortsett från
ökningen 2011 och 2012.
För att studiemedlet ska ha en rekryterande
verkan är det viktigt att studiemedlets värde står
sig i relation till kostnadsläget i samhället. En
jämförelse med konsumentprisindex visar, enligt
CSN, att studiemedlets allmänna köpkraft under
2012 var den högsta sedan studiemedelssystemet
infördes i mitten av 60-talet.
Den
långsiktiga
minskningen
av
lånebenägenheten kan bl.a. förklaras av att de
studerande efter studiestödsreformen 2001 gör
en mer rationell bedömning av kostnaderna för
lånet. Sedan 2009 har dock lånebenägenheten
endast förändrats marginellt. Även möjligheten
till alternativa försörjningskällor påverkar valet
att ta studielån. Studerande under 20 år och äldre
studerande över 49 år är de som mest sällan tar
lån. Yngre studerande har ofta stöd från
föräldrar som bidrar ekonomiskt till den
studerandes uppehälle under studietiden. Äldre
studerande har oftare än andra ekonomiskt stöd
från partner eller arbetsinkomster.
Inom studiemedelssystemet finns det ett
tilläggslån som syftar till att rekrytera något
äldre studerande som tidigare har arbetat.
Antalet studiemedelstagare med tilläggslån har
fortsatt att minska under 2012. Detta beror
delvis på åldersstrukturen på studiemedels34

tagarna. Antalet studerande som är under 25 år,
och som därmed inte kan få tilläggslån, har ökat
mer än antalet äldre studerande under de senaste
åren.
Studiestödet är ett viktigt verktyg för att öka
deltagande i och bredda rekryteringen till
utbildning. Dessutom är studiestödet en viktig
faktor för att möjliggöra omställning i
arbetslivet. Antalet studiestödstagare på samtliga
utbildningsnivåer kan fortsatt anses vara på en
hög nivå. Mot bakgrund av de indikatorer som
redovisats är den samlade bedömningen att
målet om studiestödets rekryterande effekt har
uppfyllts.
3.6.2

Utjämnande

Inom studiestödssystemet finns det flera olika
stödformer som syftar till att utjämna skillnader
mellan individer och grupper i befolkningen.
Studerande inom gymnasieskolan kan t.ex. få det
extra tillägg som syftar till att öka möjligheterna
för ungdomar i inkomstsvaga hushåll att studera
och därmed undanröja sociala hinder för
utbildning. Resultaten från 2012 visar att ett ökat
antal studerande fick det extra tillägget.
Ökningen av det extra tillägget har de senaste
åren varit tydligast för familjer med mycket låga
inkomster. Under 2012 blev dock andelen
mottagare av extra tillägg som redovisade låga
inkomstunderlag oförändrad jämfört med 2011.
Resultatet av en undersökning som CSN
genomförde under 2012 visar att gruppen med
extra tillägg har genomgått andra förändringar
över tid. Från att tidigare ha levt i hushåll med en
ensamstående förälder lever studerande med
extra tillägg nu som barn i nyanlända familjer
eller som ensamkommande flyktingbarn. En hög
andel är också födda i Sverige med utrikes födda
föräldrar. Denna utveckling har fortsatt även
under de senaste åren. Under perioden
2005−2010 mer än halverades andelen
studerande med svensk bakgrund som hade
extra tillägg. En viktig förklaring till gruppens
förändring är att inkomstgränserna för att få
extra tillägg inte har förändrats sedan 1990-talet.
Den
övre
inkomstgränsen
motsvarade
90 procent av medelinkomsten 1994, medan den
endast motsvarade 53 procent av denna 2010.
Detta har inneburit att familjer med
realinkomster som tidigare gav rätt till extra
tillägg inte längre kan beviljas det. Det extra
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tillägget har setts över inom ramen för 2012 års
studiehjälpsutredning
(U 2012:02,
dir.
2011:122). Utredningen har lämnat sitt
betänkande Moderniserad studiehjälp (SOU
2013:52) som för närvarande bereds inom
Regeringskansliet.
Resultatet från den enkätundersökning som
CSN genomförde under 2011 visar att studiemedlens rekryterande kraft är något större för
studerande vars föräldrar har en kort utbildning
eller ingen utbildning alls. Studerande med högskoleutbildade föräldrar är den grupp som i
högst utsträckning angav att de skulle ha
studerat även om studiemedlet inte funnits.
Samtidigt angav relativt många av de studerande
vars föräldrar inte hade studerat att de skulle ha
studerat även utan studiemedlet. Detta kan
förklaras av att många har arbete som sin
huvudsakliga sysselsättning. Det sammantagna
resultatet av CSN:s undersökning visar dock att
studiemedlet bidrar till att möjliggöra studier
oavsett vilken social och ekonomisk bakgrund
den studerande har.
Inom studiemedelssystemet finns tilläggsbidraget till studerande med barn som syftar till
att hjälpa barn i ekonomiskt utsatta familjer och
underlätta för föräldrar att studera. Under 2012
minskade antalet studerande som fick tilläggsbidrag jämfört med tidigare år. Förändringen
beror på att antalet yngre studerande på eftergymnasial nivå, som ännu inte har barn, ökar
samtidigt som antalet studerande på grundskoleoch gymnasienivå minskar.
Den tillfälliga satsningen som innebär att
arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år kan få den
högre bidragsnivån inom studiemedlet har
fungerat utjämnande ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta då lika många män som
kvinnor har fått den högre bidragsnivån inom
ramen för satsningen. Totalt sett var det annars
69 procent kvinnor och 31 procent män som
studerade med den högre bidragsnivån under
2012. Andelen kvinnor respektive män med den
högre bidragsnivån varierar beroende på
studienivå. På grundskolenivån under 2012 var
det 70 procent kvinnor och 30 procent män
medan det på den gymnasiala nivån var
61 procent kvinnor och 39 procent män.
Skillnaden
kan
delvis
förklaras
av
inkomstskillnader och därmed behovet av
studiestöd. Den s.k. GRUV-utredningen
(U 2011:07) har i sitt betänkande Kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå – en

översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20) visat att män som
studerar på grundläggande nivå har högre
inkomster från förvärvsarbete än kvinnor medan
det omvända förhållandet råder på gymnasial
nivå.
Mot bakgrund av resultatet av de indikatorer
som redovisats är regeringens bedömning att
målet om studiestödens utjämnande effekt har
uppnåtts.
3.6.3

Effekt på samhällsekonomin

Studiestödssystemet måste vara långsiktigt samhällsekonomiskt hållbart. Det är därför viktigt
att de utbetalningar som görs från systemet är
riktiga och att den del av studiestödet som består
av lån återbetalas fullt ut.
Nästan 1,5 miljoner personer i Sverige, varav
60 procent kvinnor och 40 procent män, har
i dag en studieskuld. Detta motsvarar ungefär en
fjärdedel av befolkningen mellan 20 och 65 år.
Ökningen av antalet låntagare har fortsatt att
öka under 2012, vilket beror på att fler personer
har lånat för att studera.
Utgångspunkten för samtliga återbetalningssystem är att låntagarna ska betala tillbaka sina
skulder. Alltför hårda krav på återbetalning får
dock inte avskräcka från studier och motverka
studiemedlens rekryterande effekt. Därför finns
vissa trygghetsregler inbyggda i samtliga lånesystem.
Minskningen av antalet låntagare som får nedsättning av sitt årsbelopp och minskningen av
värdet av nedsättningarna fortsätter och har
stadigt minskat sedan 2004. CSN har i en
tidigare studie visat att många som har rätt till
nedsättning av årsbeloppet låter bli att ansöka
om detta. Det är ca 71 procent som betalar av på
sina lån i den takt som betalningsplanen
föreskriver. Det är dock problematiskt om
låntagare drabbas av betalningsproblem som
skulle kunna undvikas om låntagaren i stället
hade ansökt om nedsättning.
Värdet av det skuldbelopp som avskrevs under
2012 minskade jämfört med 2011. Nästan hälften av minskningen kan hänföras till
återbetalningspliktiga studiemedel som togs före
1989. Till skillnad från 2011 minskade även
avskrivningarna för annuitetslån och beloppet är
förhållandevis lågt i relation till fordrans storlek.
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Under 2012 har de beräknade osäkra
fordringarna när det gäller den totala
studieskulden och den utestående fordran i fråga
om återkrav av studiestöd varit oförändrade
jämfört med föregående år. Lånetypen studielån
som togs mellan 1989–2001 står fortfarande för
majoriteten, 64 procent, av den osäkra fordran.
Efter en samlad bedömning utifrån de
redovisade indikatorerna anser regeringen att
nuvarande lånesystem i stort sett fungerar bra
och därmed har en god effekt på
samhällsekonomin över tiden. Det finns dock
fortfarande brister i systemet när det gäller de
som är bosatta utomlands. Låntagare bosatta
utomlands återbetalar sina lån i betydligt mindre
omfattning än låntagare bosatta i Sverige. Av det
totala belopp som under 2012 debiterades
låntagare bosatta utomlands betalades endast
68 procent, vilket var en liten minskning jämfört
med 2011. Denna nivå har dock varit relativt
konstant under en längre tid. Nästan en tredjedel
av den totala fordran för dessa låntagare bedöms
vidare som osäker. Tendensen att allt fler
låntagare väljer att bosätta sig utomlands
fortsätter. Det är därför fortsatt viktigt att
komma tillrätta med de problem som finns i
återbetalningssystemen när det gäller utlandsbosatta återbetalare. Regeringen har under de
senaste åren vidtagit en rad åtgärder men det
återstår fortfarande mycket arbete. Regeringen
fortsätter att arbeta målinriktat med detta och
kommer att följa utvecklingen noga och om
nödvändigt återkomma med förslag på
ytterligare förändringar i syfte att vända denna
trend.
3.6.4

Studiestödsadministration

För att nå målen för studiestödet krävs en
studiestödsadministration som är ändamålsenlig
och effektiv.
CSN har under 2012 fortsatt förbättra resultaten inom myndighetens verksamhetsområden.
Myndigheten fungerar väl och visar upp bra
handläggningstider och har en effektiv och
rättssäker ärendehantering samt servicenivåer
som leder till att de studerande på ett riktigt och
snabbt sätt får de stöd de har rätt till.
ÖKS har under året nått ett godkänt resultat
när det gäller hanteringen av överklaganden.
Trots en fortsatt stor tillströmning av ärenden
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under 2012 har myndighetens handläggningstider varit goda.

3.7

Politikens inriktning

Studiestödssystemet i Sverige är ett av världens
mest generösa. Våra väl anpassade beloppsnivåer
skapar möjligheter att studera vidare eller
återuppta tidigare studier.
Systemet bidrar till att upprätthålla ett
bildningsideal och till att näringsliv och samhälle
försörjs med kompetens.
Regeringen har vid upprepade tillfällen
initierat höjningar av studiemedelsbeloppet,
barntillägget och fribeloppet de senaste åren.
Reformerna innebär att studiemedlet under 2013
uppgår till 9 776 kronor per studiemånad.
Regeringen vill stärka möjligheten till
omställning under hela arbetslivet. Därför läggs i
denna proposition ett antal förslag i syfte att
ekonomiskt underlätta för yrkesverksamma att
återgå till studier, se vidare denna proposition
Förslag till statens budget, finansplan och
skattefrågor avsnitt 6.5.2.
Mot bakgrund av detta anser regeringen att
fribeloppet bör höjas. Fribeloppet föreslås därför
i denna proposition höjas med ca 30 000 kronor
från
dagens
142 400 kronor
till
ca
172 400 kronor per kalenderår. Höjningen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Syftet är
främst att underlätta omställning och omskolning för studerande som tidigare har arbetat. Ett
högre fribelopp möjliggör exempelvis en fortsatt
god ekonomisk standard för personer som
tidigare haft löneinkomster. På så sätt undanröjs
hinder för omskolning och arbetslinjen stärks.
I samma syfte föreslår regeringen också att
det s.k. tilläggslånet inom studiemedlet höjs med
ca 1 900 kronor per studiemånad. Tilläggslånet
lämnas till studerande som tidigare har haft en
arbetsinkomst och syftar till att ekonomiskt
underlätta övergången från arbete till studier.
Tilläggslånet föreslås också kunna lämnas för
studier på deltid.
Förslagen
i
Pensionsåldersutredningens
betänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv
(SOU 2013:25) bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. I betänkandet föreslås bl.a. att
den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel
ska höjas. Regeringen anser att möjligheten att
finansiera sina studier med studiestöd ska utökas
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för att möjliggöra för fler att arbeta längre.
Därför föreslås att den åldersgräns vid vilken
avtrappning av studielån påbörjas höjs från 45 till
47 år den 1 juli 2014. Vidare föreslås att den övre
åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från
54 till 56 år den 1 juli 2014. Avskrivningsåldern
för studielån bör också höjas. Regeringen
bedömer dock att detta bör ske fr.o.m. den
1 januari 2015 och avser att återkomma till
riksdagen med förslag i den delen.
Allt fler läser utomlands – därför behöver
studiemedelssystemet för studier utanför Sverige
anpassas efter denna utveckling. Regeringen har
under våren 2013 överlämnat propositionen
Studiemedel i en globaliserad värld (prop.
2012/13:152) till riksdagen. I propositionen
presenteras flera förslag och bedömningar som
syftar till att skapa ett enklare och mer effektivt
studiemedelssystem för studier utomlands.
Främst bland dessa är att samma lånebelopp i
princip ska utgå vid studier utomlands som vid
studier i Sverige, att utbetalning ska ske
månadsvis i stället för terminsvis samt att
möjligheterna att låna till undervisningsavgifter
blir flexiblare. Förändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2015.
Regeringen anser att det finns ett fortsatt
behov av att stimulera arbetslösa ungdomar utan
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning
att återgå till studier, eftersom dessa ungdomar
har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Regeringen gör därför i denna proposition
bedömningen att den satsning som möjliggör för
arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år att få den
högre bidragsnivån inom studiemedlen bör förlängas med ett år. Regeringen avser också att
utvärdera satsningen.
Under våren 2013 har den s.k. GRUVutredningen och 2012 års studiehjälpsutredning
lämnat sina betänkanden Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn
för ökad individanpassning och effektivitet
(SOU 2013:20) respektive Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52). Betänkandena bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
En förutsättning för ett samhällsekonomiskt
hållbart och rättvist studiemedelssystem är en
hög rättssäkerhet låg risk för felaktiga
utbetalningar och punktlig återbetalning av
studielån. Regeringen avser att fortsatt följa
frågorna och säkerställa att CSN:s arbete på
dessa områden håller hög kvalitet. Regeringen
avser även att återkomma till frågan om att

införa en återbetalningsförsäkran i syfte att
ytterligare öka myndighetens möjligheter att
driva in förfallna skulder.
Det
är
centralt
att
studiestödsadministrationen fungerar väl. CSN är som
myndighet välskött men står inför finansiella
utmaningar. CSN:s finansieringsmodell har varit
föremål för översyn av Statskontoret (rapport
2012:8). Statskontoret har i översynen uppmärksammat brister i nuvarande finansieringsmodell.
Exempelvis anger Statskontoret att modellen
medför att CSN har sämre planeringsförutsättningar än andra myndigheter, att incitament att
effektivisera återbetalningsverksamheten saknas
och att det är svårt att styra och kontrollera
verksamheten. Statskontoret föreslår därför att
finansieringsmodellen byts ut till en modell som
innebär hel anslagsfinansiering. I syfte att ge
CSN långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar anser regeringen att nuvarande
modell för finansiering bör bytas ut så snart det
ekonomiska utrymmet för staten så medger.
Regeringen avser att återkomma till frågan i
budgetpropostionen för 2015.
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3.8

Budgetförslag

3.8.1

Hanteringen av kreditförluster på
studielån anpassas till budgetlagen

Regeringens bedömning: Budgetlagens (2011:203)

bestämmelser om finansiering av förväntad
förlust bör tillämpas fullt ut på nyutlåning av
studielån från och med 2014. Förluster på äldre
lån bör hanteras som hittills genom att anslag
belastas först när förlusten är konstaterad.
Ränteinbetalningarna från studerande får
disponeras för att betala räntekostnaderna till
Riksgäldskontoret. Detta innebär att bruttoredovisningen av räntor avskaffas.

Regeringens överväganden

I budgetlagen finns det bestämmelser om statens
utlåning. Bestämmelserna i 6 kap. 4 och 5 §§
budgetlagen
ska
enligt
lagens
övergångsbestämmelser, i fråga om studielån enligt
studiestödslagen (1999:1395), tillämpas från och
med den 1 januari 2014 (prop. 2012/13:1 utg.
omr. 15 avsnitt 3.8.3, bet. 2012/13:UbU2, rskr.
2012/13:125). Dessa bestämmelser rör bl.a. den
ränta som ska tas ut för ett lån och finansiering
av förväntad förlust.
Under 2013 har Regeringskansliet med stöd
av Centrala studiestödsnämnden (CSN),
Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret
arbetat för att ta fram en modell för tillämpningen av budgetlagens bestämmelser som är
effektiv och håller en hög kvalitet.
Kreditmodellen i budgetlagen
Budgetlagen innehåller generella bestämmelser
om den statliga utlåning som finansieras med lån
i Riksgäldskontoret. Bestämmelserna innebär en
enhetlig hantering av garantier och lån – en
garanti- och kreditmodell.
Kreditmodellen innebär att, precis som för
garantier, den förväntade kostnaden ska
beräknas innan ett lån ställs ut. Med förväntad
kostnad avses upplåningskostnad för staten,
förväntade förluster – hur stor del av lånet som
inte förväntas amorteras – och administrativa
kostnader för statens hantering av lånet. Den
förväntade kostnaden debiteras låntagaren. Om
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låntagaren inte ska betala denna kostnad eller
endast betala en del av den, ska anslagsmedel
anvisas för att täcka återstående del. Medel för
upplåningskostnaden används för finansiering av
denna del. Medel för att täcka förväntad förlust
förs till en kreditreserv i Riksgäldskontoret – ett
räntebärande konto. När förluster uppstår täcks
dessa från reserven. Bestämmelserna i
budgetlagen syftar till att få en effektiv styrning
av statens utlåningsverksamhet.
Omfattningen av studielån
Den största utlåningen från staten utgörs av
studielånen till studerande. CSN:s fordringar för
studielån uppgick till 193,7 miljarder kronor
2012. Av detta belopp utgörs 27,1 miljarder
kronor av osäkra fordringar (14 procent). CSN:s
ackumulerade lån i Riksgäldskontoret uppgick
till 176,5 miljarder kronor vid utgången av 2012.
En väsentlig skillnad mellan CSN:s fordran på
studerande och Riksgäldskontorets fordran på
CSN utgörs av kapitaliserade räntor, vilka för
närvarande inte motsvaras av någon upplåning i
Riksgäldskontoret.
En övergång till finansiering av förväntade
förluster
En tillämpning av budgetlagens bestämmelser
för studielån innebär att statens kostnader för
studielån synliggörs på budgetens utgiftssida,
dels kostnaderna för kreditförluster, dels nettokostnaderna för studiemedelsräntor.
Budgetlagens bestämmelser om förväntad
förlust avses tillämpas fullt ut på nyutlåning
medan stocken av befintliga lån hanteras som
hittills med finansiering av konstaterad förlust.
Skälet till detta är att få hanterbara effekter på
statens budget. De förväntade förlusterna hänförliga till stocken av lån är beräknade till
27,1 miljarder kronor vid utgången av 2012. En
likvärdig hantering av förväntad förlust hänförlig
till lånestocken skulle således innebära behov av
motsvarande anslagsmedel.
De förväntade förlusterna för nyutlåningen
beräknas och anslagsfinansieras när lånen utfärdas. I praktiken fastställs en procentandel av
nyutlåningen. För 2014 är förlustavsättningen
beräknad till 7,3 procent av utlånat belopp.
Medel för förväntade förluster förs till en kreditreserv. Reserven är räntebelagd, eftersom
förlusterna beräknas i det prisläge som gällde när
lånen ställdes ut. Förlusterna kommer därmed
att öka nominellt över tiden, dvs. diskonteras
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med en ränta som motsvaras av den ränta CSN
får på medlen i reserven.
En delad ordning mellan nyutlåning och lånestocken innebär dock vissa komplikationer för
CSN. Ett antal låntagare kommer att ha lån som
tagits både före och efter att de nya principerna
införs. Vid konstaterad förlust behöver
åtskillnad göras avseende om förlusten hanteras
enligt nya eller gamla principer. För att få en
hanterbar ordning bör en något förenklad
hantering tillämpas. Endast ett anslag bör anvisas
som underindelas i tre anslagsposter, en för
konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013,
en annan för förväntade förluster på nyutlåning
fr.o.m. 2014 och en tredje för avskrivning av
återkravsfordringar. En återkravsfordran uppstår
när studielån eller bidrag har beviljats och
utbetalats med ett för högt belopp. De belopp
som
avskrivning
av
återkravsfordringar
summerar till är dock relativt små.
För konstaterade förluster förs anslagsmedel
över månadsvis i tolftedelar till kreditreserven.
För förväntade förluster förs anslagsmedel över
månadsvis till kreditreserven utifrån den
procentuella förlustavsättningen beräknad på
utlånat belopp per månad. Konstaterade
förluster finansieras från kreditreserven.
CSN ska redovisa prognoser över såväl
anslagsförbrukningen som över användningen av
kreditreserven, vilken påverkar Riksgäldskontorets nettoutlåning.
För att få en överensstämmelse mellan statens
fordringar på studerande och statens upplåning
ska CSN ta upp lån även för kapitaliserade
räntor. Denna del av upplåningen används för att
finansiera räntekostnaderna i Riksgäldskontoret.
Detta är också en förutsättning för att
avskrivningarna av fordringarna mot studerande
ska motsvaras av uteblivna amorteringar till
Riksgäldskontoret, dvs. avspegla den faktiska
kostnaden för staten. Den engångsvisa
upplåningen vid införandet av lån för
kapitaliserad ränta redovisas mot inkomsttitel.
De kapitaliserade räntorna beräknas till ca
11,4 miljarder kronor vid utgången av 2013.
Varaktigt ökar nettoupplåningen med årets
kapitaliserade räntor. Eftersom den ökade
upplåningen kommer att användas för att betala
Riksgäldskontorets räntor, påverkas inte
Riksgäldskontorets nettoutlåning.
CSN:s befintliga modell för beräkning av
befarade förluster ligger till grund för
bedömningen av förväntade förluster. Den

innebär ett visst avsteg från de generella
modeller som börjat utvecklas inom bankerna i
samråd med Finansinspektionen men tar
samtidigt hänsyn till det särskilda regelverk som
gäller för CSN:s utlåning. För att säkerställa att
tillräckliga medel avsätts till kreditreserven ska
CSN årligen beräkna den procentuella avsättning
för kommande år som behövs för att uppfylla
kraven
på
ansvarsfull
avsättning
till
kreditreserven.
Hantering av studiemedelsräntor
Budgetlagen föreskriver att det för ett lån ska tas
ut en ränta som motsvarar statens förväntade
kostnad för lånet. Om låntagaren ska betala en
ränta som inte helt täcker dessa kostnader, ska
regeringen föreslå riksdagen hur mellanskillnaden ska finansieras. Kreditmodellen
innebär således för studielånens del att
ränteinbetalningarna från studerande får
disponeras för att betala räntekostnaderna till
Riksgäldskontoret. Detta innebär att den
nuvarande bruttoredovisningen på statens
budget av studiemedelsräntor avskaffas. I stället
disponeras mottagna räntor från studerande för
att finansiera räntan på lånen i Riksgäldskontoret
– upplåningsräntan. Ett nytt anslag föreslås
inrättas för finansiering av den 30-procentiga
nedsättningen av låneräntan för de studerande.
Räntekostnaderna hålls isär från kreditförlusterna.
Sammanställning av föreslagna och beräknade
anslagsförändringar vid övergång till ny förlusthantering

I detta avsnitt redovisas hur de nya anslagen
1:3 Avsättning för kreditförluster och 1:4 Statens
utgifter för studiemedelsräntor förhåller sig till det
tidigare anslaget 1:3 Studiemedelsräntor, vilka
konsekvenser förändringarna har på statens
budget och vilka tekniska justeringar som görs
av utgiftstaket.
Av tabell 3:15 framgår vilka belopp som förs
över
från
det
tidigare
anslaget
1:3 Studiemedelsräntor till de nya anslagen
1:3 Avsättning för kreditförluster och 1:4 Statens
utgifter för studiemedelsräntor.
Av tabellen kan utläsas anvisat belopp för
anslag 1:3 Studiemedelsräntor enligt budgetpropositionen för 2013 och vilka belopp som
beslutats enligt tidigare års budgetpropositioner.
Anslaget påverkas direkt av förändrad nivå på
39

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

räntorna till Riksgäldskontoret, dvs. de makroekonomiska förutsättningarna påverkar anslagets
storlek. Förändrad efterfrågan på studiemedel,
t.ex. av demografiska skäl eller konjunktursvängningar, påverkar anslaget som volymförändringar. Beslutade och beräknade överföringar från andra anslag förekommer i viss
omfattning men har ofta inte särskilt stor
påverkan.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
anslagen 1:3 Studiemedelsräntor, 1:3 Avsättning för
kreditförluster och 1:4 Statens utgifter för
studiemedelsräntor
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

Anvisat 2013
för 1:3
Studiemedelsräntor

3 836 403

3 836 403

3 836 403

3 836 403

73 470

54 304

52 470

33 699

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-210 054

-600 033

-466 607

286 119

Volymer

-102 730

-9 163

87 708

262 526

Överföring
till/från andra
anslag

31

285

285

285

Summa 1:3
Studiemedelsräntor

3 597 120

3 281 796

3 510 259

4 419 032

Överföring till
anslag 1:3 1
Avsättning för
kreditförluster

1 515 246

1 566 355

1 499 042

1 502 010

Överföring till
anslag 1:4
Statens
utgifter för
studiemedelsräntor

1 600 496

916 065

983 682

1 266 790

-481 378

-799 376

-1 027 535

- 1 650 232

Förändring till följd av:
Beslut
anslag

Övrigt
Outnyttjat
belopp
1

Varav 76 200 tkr avser konstaterade förluster hänförliga till upplåning av
kapitaliserad ränta.

I tabellen har tagits upp de överföringar som
föreslås för att finansiera de utgifter som uppkommer på de nya anslagen 1:3 Avsättning för
kreditförluster och 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor. När det gäller anslaget 1:4 Statens
utgifter för studiemedelsräntor uppstår en övergångseffekt 2014 till följd av att CSN betalar
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ränta till Riksgäldskontoret kvartalsvis i efterskott. Räntan för kvartal 4, 2013, betalas och
anslagsavräknas därför 2014 tillsammans med
räntan för kvartal 1–3, 2014. Eftersom bruttoredovisning tillämpades under 2013 belastar
räntekostnaden för kvartal 4, 2013, anslaget till
100 procent och för kvartal 1–3, 2014, till 30
procent. För övriga år belastas anslaget med 30
procent av räntekostnaden för lånen till Riksgäldskontoret. Differensen mellan behovet av
medel på de två nya anslagen och det tidigare
anslaget 1:3 Studiemedelsräntor visar behovet av
en teknisk justering. För att inte få någon effekt
på de takbegränsade utgifterna bör följande tekniska justeringar av utgiftstaket göras.
1) Uppjustering för omläggning av anslagsfinansiering från konstaterad förlust till
förväntad förlust för nyutlåning. Justering
görs för avsättning för förväntad förlust
minskad med konstaterade förluster
hänförliga till nyutlåningen under samma
period.
2) Nedjustering för ändrad princip för redovisning av studiemedelsräntor på statens
budget.
3) Uppjustering för ökad anslagsbelastning i
fråga om konstaterade förluster hänförliga
till upplåning för kapitaliserad ränta.
I tabellerna 3.16–3.18 nedan framgår förväntade
utgifter på de föreslagna nya anslagen och
finansiering av utgifterna samt teknisk justering
av utgiftstaket (se vidare denna proposition
Förslag till statens budget, finansplan och
skattefrågor avsnitt 5.4).
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Tabell 3.16 Teknisk uppjustering av utgiftstaket för
omläggning från konstaterad förlust till förväntad förlust för
nyutlåning

Tabell 3.19 Totalt behov av teknisk justering
Miljoner kronor

Miljoner kronor

Summa 1:3

2014

2015

2016

2017

1439,0

1 490,2

1 422,8

1 425,8

Avsättning
för kreditförluster,
exkl. förluster på
kap. ränta
på lånestocken
1:3 Studiemedelsräntor
ap 2 Avskrivningar

-402,0

-414,0

-424,0

-434,0

Teknisk
uppjustering

1 037,0

1 076,2

998,8

991,8

Tabell 3.17 Teknisk nedjustering för ändrad princip för
redovisning av räntor
2014

2015

2016

2017

1 600,5

916,1

983,7

1 266,8

1:3 ap 1
Studiemedelsränta

-3 195,1

Teknisk nedjustering

-1 594,6

-2 867,8

- 1951,7

-3 086,3

- 2102,6

Tabell 3.18 Teknisk uppjustering för förväntade förluster
på lånestockens kapitaliserade ränta
Miljoner kronor

1:3 Avsättning
för kreditförluster

2014

2015

2016

2017

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

Tillkommande
utgifter för
förluster på
kapitaliserad
ränta
Teknisk
uppjustering

Sammantaget innebär förändringarna ett totalt
behov av teknisk nedjustering under utgiftstaket
enligt tabell 3.19.

2016

2017

-481,4

-799,4

-1 027,5

-1 650,2

1:1 Studiehjälp

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:1 Studiehjälp
Tusental kronor

-3 985,0

-2 718,2

2015

Med anledning av den förändrade hanteringen av
kreditförluster för studielån utgår anslaget
1:3 Studiemedelsräntor ur budgeten under
utgiftsområde 15. De två föreslagna anslagen
redovisas i avsnitt 3.8.4 anslag 1:3 Avsättning för
kreditförluster och i avsnitt 3.8.5 anslag
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor. I
avsnitt 3.8.9 redovisas även lån i Riksgäldskontoret. Avsnittet omfattar utvecklingen av
låneskulden och av studiemedelsräntan samt
innehåller förslag till bemyndigande om att ta
upp lån i Riksgäldskontoret.
3.8.2

Miljoner kronor

1:4 Statens
utgifter för
studiemedelsräntor

Totalt behov
av teknisk
justering

2014

2012

Utfall

3 666 805

2013

Anslag

3 471 787

2014

Förslag

3 382 155

2015

Beräknat

3 329 251

2016

Beräknat

3 329 246

2017

Beräknat

3 348 439

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 713
3 470 058

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för studiehjälp
i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg
enligt
studiestödslagen
(1999:1395). Anslaget får användas för utgifter
för ersättning till svenska elever utomlands för
vissa resor. Anslaget får användas för utgifter för
kostnadsersättning till elever i gymnasial
lärlingsutbildning.
Kompletterande information

Bestämmelser om ersättning till svenska elever
utomlands för vissa resor finns i förordningen
(CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.
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kronor 2015, 15 miljoner kronor 2016 och
18 miljoner kronor 2017.

Tabell 3.21 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiehjälp, utfall 2012 och prognos 2013–2017
Antal personer, i tusental, och tusental kronor
2012

2013

2014

2015

2016

2017

444,0

423,6

406,9

395,7

393,0

396,1

7,9

7,8

7,7

7,7

7,7

7,8

16,3

17,0

17,3

17,8

18,7

19,9

6,0

5,9

6,0

6,0

6,0

6,0

10,1

8,7

8,2

8,0

7,9

8,0

9,2

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Studiebidrag
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp
Extra tillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp

Inackorderingstillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp

Källa: CSN och egna beräkningar

Regeringens överväganden

Regeringen avser att införa en särskild kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning. Dessa elever har ofta extra kostnader
för kost och transporter under den tid som
utbildningen är förlagd till en arbetsplats.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Som redovisats ovan avser regeringen att införa
en kostnadsersättning för elever i gymnasial
lärlingsutbildning fr.o.m. 2014, se vidare under
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning avsnitt 4.5.4. Regeringen föreslår
därför att anslaget ökas med 52,9 miljoner
kronor 2014. Det beräknas öka med
73,1 miljoner kronor 2015, 89,1 miljoner kronor
2016 och med 100,1 miljoner kronor 2017. Det
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
uppförda
anslaget
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet föreslås minska med
motsvarande belopp.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2013 att försöksverksamheten med ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan byggt på det
tekniska programmet skulle förlängas t.o.m.
2015. Utgifterna för studiehjälp beräknades öka
med 3,6 miljoner kronor 2015. Regeringen anser
att verksamheten bör permanentas fr.o.m. 2015.
Detta beräknar öka utgifterna med 12 miljoner
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Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Drygt 98 procent av de elever som avslutar
grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan
samma år. Andelen var ungefär lika stor för
kvinnor som för män. Ytterligare ett antal
påbörjar gymnasiestudier nästföljande år.
Utgifterna för studiehjälp är därför främst beroende av utvecklingen av befolkningen i åldern
16–20 år.
Befolkningsframskrivningar från Statistiska
Centralbyrån visar att antalet ungdomar i
aktuella åldrar nådde sin topp under 2009 och
kommer att minska med knappt 15 procent
under perioden 2011–2017.
Diagram 3.16 Folkmängd 16–20 år 2011 och 2012 samt
prognos 2013–2017
Antal
400 000
Kvinnor

350 000

Män

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
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Mot denna bakgrund bedöms utgifterna minska
såväl för studiebidraget och inackorderingstillägget som för det extra tillägget. Sammantaget
bedöms utgifterna minska med ca 142,5 miljoner
kronor under 2014. Åren 2015, 2016 och 2017
beräknas utgifterna minska med 224,0, 239,4
respektive 234,2 miljoner kronor jämfört med
vad som har anvisats för 2013.
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Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Studiehjälp
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

3 471 787

3 471 787

3 471 787

3 471 787

49 300

81 500

96 900

110 900

-142 532

-224 036

-239 441

-234 248

3 329 251

3 329 246

3 348 439

utbetalningar av vissa former av studiestöd som
upphört.
Kompletterande information

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag

3 600

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

3 382 155

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 3 382 155 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Studiehjälp för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
3 329 251 000 kronor, 3 329 246 000 kronor
respektive 3 348 439 000 kronor.

Bestämmelser om statlig ålderspensionsavgift för
studiebidrag finns i förordningen (1998:1512)
om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
Studiemedlen är till övervägande del rättighetsstyrda och därför är utgifterna framför allt
beroende av antalet studerande som deltar i en
studiestödsberättigande utbildning och ansöker
om och beviljas studiebidrag och tilläggsbidrag.
Dessutom påverkas utgifterna av beslut om t.ex.
nya utbildningsplatser eller höjda bidragsbelopp.
Därutöver påverkas utgiftsnivån av de
studerandes studietakt, studietid och uppgivna
inkomster som överstiger fribeloppsgränserna.
Utgifterna påverkas också av den allmänna prisutvecklingen i samhället genom att studie- och
tilläggsbidraget är indexerat med prisbasbeloppet.
Tabell 3.24 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiemedel, utfall 2012, prognos 2013 och beräknat för
2014–2017
Antal personer, i tusental, och tusental kronor

3.8.3

1:2 Studiemedel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

460,0

468,9

473,8

466,1

448,7

434,9

18,3

18,0

17,9

18,2

18,4

18,9

Antal

37,5

41,8

71,8

63,5

63,9

61,5

Genomsnittligt
årsbelopp1

38,4

38,1

38,2

38,5

38,3

40,0

Generella bidraget
Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:2 Studiemedel

Antal

Tusental kronor

2012

Utfall

12 697 366

2013

Anslag

14 699 447

2014

Förslag

14 034 163

2015

Beräknat

13 802 924

2016

Beräknat

13 485 689

2017

Beräknat

13 514 228

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 158 606
12 927 524

Genomsnittligt
årsbelopp1
Högre bidraget

1

Exklusive statlig ålderspensionsavgift.
Källa: CSN och egna beräkningar.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
2 379 247 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2014. Beloppet har
minskats med 209 504 tkr som avser regleringsbelopp för 2011.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag
enligt studiestödslagen (1999:1395). Anslaget får
användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för studiebidrag enligt lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift. Anslaget får
användas
för
utgifter
för
retroaktiva

Regeringens överväganden
Regeringens förslag: Fribeloppet, dvs. den högsta
inkomst en studerande får ha per kalenderhalvår
utan att studiemedlen minskas, ska höjas med ca
30 000 kronor per kalenderår räknat från 2013
års nivå. Den nya fribeloppsnivån ska gälla från
och med den 1 januari 2014. Studiestödslagen
(1999:1395) ska ändras i enlighet med detta.
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Ärendet och dess beredning

CSN har under beredningen av ärendet beretts
tillfälle att yttra sig över förslaget och har inte
haft några invändningar.
Skälen för regeringens förslag

I syfte att ge studerande ökade möjligheter till
förbättrad ekonomi genom inkomster utöver
studiemedlen föreslår regeringen att det s.k. fribeloppet ska höjas fr.o.m. den 1 januari 2014.
Fribeloppet höjdes senast 2011 (prop. 2009/10:1
utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr.
2009/10:127) i enlighet med förslag av den
studiesociala kommittén i betänkandet Stärkt
stöd för studier (SOU 2009:28). En höjning av
fribeloppet underlättar omställning genom att
ekonomiskt underlätta för yrkesverksamma att
studera vidare. Att ge fler studerande än i dag
ekonomiska incitament att arbeta vid sidan av
studierna
överensstämmer
också
med
regeringens
arbetslinje.
Fribeloppet
vid
20 veckors heltidsstudier under ett kalenderhalvår föreslås öka från 160 procent till
193,71 procent av prisbasbeloppet räknat utifrån
2013 års nivå. Fribeloppsnivåerna är knutna till
studieomfattning och ska anpassas därefter.
Studiestödslagen föreslås ändras i enlighet
med ovanstående. Regeringens lagförslag finns i
avsnitt 2.1.
Regeringens förslag: Den övre åldersgränsen för

rätt till studiemedel höjs från 54 år till 56 år.
Nedtrappningen i rätten att låna inom studiemedelssystemet ska ske mellan 47 och 56 års
ålder.
De nya åldersgränserna ska gälla för studier
som bedrivs från och med den 1 juli 2014.
Studiestödslagen (1999:1395) ska ändras i enlighet med detta.

Ärendet och dess beredning

Pensionsåldersutredningen har i sitt betänkande
Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)
föreslagit bl.a. att den övre åldersgränsen för rätt
till studiemedel inom studiemedelssystemet höjs
från 54 år till 57 år och att den s.k. lånetrappan
börjar vid 45 års ålder såsom i dag men förlängs
med tre år.
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Vidare har CSN under beredningen av ärendet
beretts tillfälle att yttra sig över regeringens
förslag och har inte haft några invändningar.
Remissinstanserna

En majoritet av remissinstanserna, bl.a. CSN,
Universitets- och högskolerådet, Pensionärernas
Riksorganisation och Saco Studentråd, tillstyrker
eller har inga invändningar mot utredningens
förslag. Sveriges Kommuner och Landsting och
CSN anser att förslaget om höjda åldersgränser
förbättrar möjligheterna till ett livslångt lärande.
CSN anser att det är rimligt att hålla nere antalet
låneveckor
när
låntagarna
blir
äldre.
Tjänstemännens Centralorganisation och Landsorganisationen instämmer i huvudsak med utredningens förslag men anser samtidigt att
studiefinansieringen för äldre hade kunnat vara
ännu generösare.
Skälen för regeringens förslag

Från samhällsekonomisk synpunkt är studier i
yngre år ofta att föredra framför studier senare i
livet. I många fall finns det dock goda skäl att
studera även efter ungdomsåren. En höjd övre
åldersgräns för rätt till studiemedel och därmed
förbättrade möjligheter att finansiera sin utbildning kan därför anses gynna såväl den enskilde
som samhället. Den enskilde får bättre
möjligheter att finansiera sina studier, och
samhället drar nytta av att individen fortsatt kan
vara en tillgång på arbetsmarknaden.
I dagens samhälle där krav ställs på
kompetensutveckling under i princip hela yrkeslivet är det viktigt att möjligheter till finansiering
av studier finns jämförelsevis högt upp i åldrarna.
Vid 54 års ålder, dvs. dagens åldersgräns för rätt
till studiemedel, återstår för de flesta personer
fortfarande många år av aktiv yrkesverksamhet.
Under en så lång tidsperiod är det troligt att
individen kan behöva genomgå någon form av
utbildning för att kunna ställa om till de krav
som ställs i arbetslivet. Det är därför rimligt att
det finns möjligheter att utbilda sig både inom
sitt yrke och för en ny yrkesinriktning även för
den som är något äldre. Regeringen föreslår
därför att den övre åldersgränsen för rätt till
studiemedel höjs och att studiemedel ska kunna
lämnas t.o.m. det kalenderår då den studerande
fyller 56 år.
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Pensionsåldersutredningen har föreslagit att
åldersgränsen inom studiemedelssystemet höjs
till 57 år mot bakgrund av utredningens förslag
om att anställda får utökad rätt att kvarstå i
tjänst och att den lägsta åldern för pensionsuttag
höjs. Regeringen instämmer, likt en majoritet av
remissinstanserna, i att rätten att finansiera
studier med studiemedel ska utökas för att
möjliggöra för fler att arbeta längre. En höjd
åldersgräns stärker arbetslinjen då hinder för
omskolning undanröjs. Regeringen anser emellertid att en höjning av åldersgränsen till 56 år är
mer rimlig. Eftersom kortare tid därefter återstår
i arbetslivet och eftersom intresset för studier,
och därmed behovet av studiestöd, avtar finns
det dock inte skäl att höja åldersgränsen utöver
detta.
Enligt nuvarande bestämmelser sker en
begränsning i rätten till studielån mellan 45 och
54 års ålder. Motivet till den s.k. lånetrappan är
bl.a. att skuldsättningen för personer med kort
återbetalningstid inte ska bli alltför hög. Med
anledning av förslaget om en höjd åldersgräns
för rätt till studiemedel anser regeringen också
att det är rimligt att lånetrappan flyttas fram med
två år, dvs. motsvarande höjningen av
åldersgränsen. Regeringen föreslår därför att en
nedtrappning i rätten att låna inom studiemedelssystemet ska ske mellan 47 och 56 års
ålder. Till skillnad från vad utredningen
föreslagit
anser
regeringen
att
ingen
nedtrappning ska vid 45 och 46 års ålder.
Förslaget innebär utökade möjligheter för äldre
studerande att finansiera sina studier med
studielån samtidigt som skuldsättningen inte blir
för hög för den enskilde.
Studiestödslagen föreslås ändras i enlighet
med ovanstående. Berörda föreslagna paragrafer
(3 kap. 3 och 9 §§) utformas vidare så att de
upplyser om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar vissa
ytterligare föreskrifter.
Regeringens bedömning: Den tillfälliga satsningen

på arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år som
saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning bör förlängas, så att dessa ungdomar
under vissa förutsättningar kan få den högre
bidragsnivån inom studiemedlen även för studier
på grundläggande eller gymnasial nivå som
påbörjas under 2014.

Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utg. omr. 15, bet. 2012/13:UbU2,
rskr. 2012/13:125) gjorde regeringen bedömningen att den tillfälliga satsningen på arbetslösa
ungdomar i åldern 20–24 år som saknar
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning
bör förlängas, så att dessa ungdomar under vissa
förutsättningar kan få den högre bidragsnivån
inom studiemedlen även för studier som
påbörjas under 2013. Satsningen inleddes 2011.
Regeringen har därefter beslutat om ändringar
i studiestödsförordningen (2000:655) i enlighet
med detta.
CSN har under beredningen av ärendet
beretts tillfälle att yttra sig över bedömningen
och har inte haft några invändningar.
Skälen för regeringens bedömning

Regeringen anser att det finns ett fortsatt behov
av att stimulera arbetslösa ungdomar utan
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning
att återgå till studier, eftersom dessa ungdomar
har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Regeringen anser därför att den tillfälliga
satsningen som gör det möjligt för arbetslösa
ungdomar i åldern 20–24 år att kunna få den
högre bidragsnivån inom studiemedlen bör
förlängas med ytterligare ett år. Det innebär att
arbetslösa ungdomar som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning bör kunna
få den högre bidragsnivån även för studier på
dessa nivåer som påbörjas under 2014. Endast de
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för
ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin
och som har avbrutit sina studier före
halvårsskiftet 2012 bör omfattas av den tillfälliga
satsningen. Som i dag bör studiemedel med den
högre bidragsnivån kunna lämnas till dess att
slutbetyg ges på grundläggande nivå,
gymnasieexamen ges på gymnasial nivå eller
studieomdöme ges från folkhögskola, dock
längst under viss tid. Studiemedel med den högre
bidragsnivån lämnas inom ramen för anvisade
medel och i den ordning som ansökningarna
kommer in till CSN. Studiestödsförordningen
bör ändras i enlighet med detta.
Regeringen bedömer att ca 1 500 ungdomar
kommer att omfattas av satsningen under 2014,
ca 750 ungdomar 2015 och ca 375 ungdomar
2016.
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Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
I propositionen Vårändringsbudget för 2013 har
regeringen föreslagit en anpassning av åtgärderna
inom utbildningssystemet för 2013 och aviserat
en fortsatt satsning 2014. Förslaget på utbildningsområdet innebär en tillfällig ökning av
medlen till utbildningsplatser inom yrkesinriktad
och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial
nivå motsvarande 7 000 platser samt tillfälliga
medel för utbildningsplatser inom universitet
och högskolor, motsvarande 1 400 platser för
ingenjörsutbildningar och för sjuksköterskeutbildningar. Den föreslagna satsningen
bedömdes öka utgifterna för studiemedel med
408,6 miljoner kronor 2013. Regeringen föreslår
att satsningen fortsätter under 2014 med
motsvarande antal platser och föreslår därför att
anslaget ökas med 408,6 miljoner kronor 2014.
Regeringen har beslutat att lärar- och förskollärarutbildningar vid Stiftelsen Waldorflärarhögskolan ska berättiga till studiestöd.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med 4,8
miljoner kronor 2014 samt beräknar att det ökar
med 4,8 miljoner kronor 2015, 4,9 miljoner
kronor 2016 och 5 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår i denna proposition att
den högsta inkomst en studerande får ha per
kalenderår utan att studiemedlen minskas, det
s.k.
fribeloppet,
ska
höjas
med
ca 30 000 kronor. Regeringen föreslår att
anslaget ökas med 49,6 miljoner kronor 2014
samt
beräknar
att
det
ökar
med
50,3 miljoner kronor 2015, 51,5 miljoner kronor
2016 och med 53,4 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår i denna proposition att
åldern för rätt till studiemedel höjs med två år
liksom åldern för när nedtrappning i rätten att
låna inom studiemedelssystemet ska ske.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
32,1 miljoner kronor 2014 samt beräknar att det
ökar med 64,3 miljoner kronor permanent
fr.o.m. 2015.
Regeringen bedömer att den tillfälliga
satsningen där den högre bidragsnivån inom
studiemedlen i vissa fall kan lämnas till
studerande som är yngre än 25 år bör förlängas
med ett år. Regeringen föreslår att anslaget ökas
med 127,6 miljoner kronor 2014 samt beräknar
att det ökar med 65,2 miljoner kronor 2015 och
med 33,2 miljoner kronor 2016.
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För att skapa ytterligare flexibilitet när det
gäller yrkeshögskolans utbud av utbildningar
bedömer regeringen att möjligheten att anordna
utbildning utan statsbidrag bör utnyttjas. De
studerande bör dock kunna beviljas studiestöd
för dessa utbildningar. Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med 3,8 miljoner kronor
2014 samt beräknar att det ökar med
7,4 miljoner kronor 2015, 7,5 miljoner kronor
2016 och med 7,6 miljoner kronor 2017, se
vidare under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning avsnitt 4.6.2.
Ökade medel beräknas fr.o.m. 2015 till hälsooch
sjukvårdsutbildningar
i
Stockholm
motsvarande
340
helårsstudenter
2015,
515 helårsstudenter 2016 och 720 helårsstudenter fr.o.m. 2017. Regeringen beräknar att
anslaget ökar med 12,8 miljoner kronor 2015,
19,4 miljoner
kronor
2016
och
med
27,2 miljoner kronor 2017.
Med anledning av att ökade medel beräknas
till speciallärarutbildningen motsvarande ca
100 helårsstudenter beräknar regeringen att
anslaget ökar med 2,5 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Med anledning av att medlen till kompletterande utbildningar för personer med
utländsk
examen
enligt
förordningen
(2008:1101) om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning ökar
med motsvarande ca 100 helårsstudenter föreslår
regeringen att anslaget ökas med 3,8 miljoner
kronor 2014 samt beräknar att det ökar med
3,8 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) har
inte nått den omfattning som regeringen tidigare
beräknat och som det finns avsatta medel för.
Regeringen föreslår därför att anslaget minskas
med 10 miljoner kronor 2014 samt beräknar att
det minskar med 12,3 miljoner kronor 2015.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Jämfört med de makroantaganden som låg till
grund för beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen för 2013 bedöms anslagsbelastningen minska med 31,8 miljoner kronor
2014.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Utgiftsnivån bedöms minska med 493 miljoner
kronor 2014 jämfört med 2013. Jämfört med de
antaganden om antalet studiemedelstagare under
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2013 som låg till grund för beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen för 2013 bedöms
antalet studiemedelstagare minska.
Anslagsförändringar till följd av övriga skäl
Regleringsbeloppet när det gäller den statliga
ålderspensionsavgiften blir ca -209 miljoner
kronor, jämfört med -154 miljoner kronor för
2013. Regleringsbeloppet fastställs av Försäkringskassan och utgör skillnaden mellan den löpande inbetalda preliminära avgiften och den
statliga ålderspensionsavgiften.
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Studiemedel

3.8.4

1:3 Avsättning för kreditförluster

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:3 Avsättning för kreditförluster
Tusental kronor

2012

Utfall

0

2013

Anslag

0

2014

Förslag

1 542 096

2015

Beräknat

1 585 092

2016

Beräknat

1 519 046

2017

Beräknat

1 522 970

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

14 285 997

14 285 997

14 285 997

14 285 997

Förändring till följd av:
Beslut

327 866

-521 031

-772 688

-936 499

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-31 798

126 863

361 184

738 471

-493 050

-213 432

-457 013

-728 758

Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

906

1 271

1 271

1 271

-55 758

123 256

66 938

153 746

14 034 163

13 802 924

13 485 689

13 514 228

Ändamål

Anslaget får användas för avsättning till kreditreserv för utgifter för konstaterade förluster på
utlåning t.o.m. 2013 samt för förväntade
förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt
studiestödslagen (1999:1395). Anslaget får även
användas för avsättning till kreditreserv för att
täcka kostnader för nedskrivning och inlösen av
vissa studielån med statlig kreditgaranti samt för
avskrivning av återkrav som avser lån.
Kompletterande information

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 14 034 163 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Studiemedel för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
13 802 924 000 kronor,
13 485 689 000 kronor respektive
13 514 228 000 kronor.

Bestämmelser om finansiering av kreditförluster
hänförliga till statens utlåning finns i budgetlagen (2011:203) och i förordningen (2011:211)
om utlåning och garantier. Bestämmelser finns
även i kungörelsen (1961:384) om avskrivning av
lån för studier.
Regeringens överväganden

En anpassning av hanteringen av studielån till
budgetlagens
bestämmelser
medför
att
hanteringen av kreditförluster förändras.
Regeringens överväganden med anledning av
dessa förändringar har redovisats i avsnitt 3.8.1.
Anslaget är nytt och har inte anvisats några
medel i statens budget för 2013. I årets budgetförslag redovisas inga andra förslag till
förändringar än anslagsförändringar till följd av
de reformer som presenteras i denna proposition
samt överföring av budgetmedel från det tidigare
anslaget 1:3 Studiemedelsräntor som upphör
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fr.o.m. 2014. För 2014 är förlustavsättningen
beräknad till 7,3 procent av utlånat belopp.
Regeringens förslag: Tilläggslånet inom studiemedlen höjs från 0,99 till 1,98 procent av prisbasbeloppet per vecka för en heltidsstuderande,
vilket motsvarar en höjning med ca 1 900 kronor
per studiemånad från och med den 1 januari
2014. Tilläggslån ska även få lämnas för studier
på deltid från och med den 1 juli 2014.

Ärendet och dess beredning
Den studiesociala kommittén har i sitt betänkande Stärkt stöd för studier (SOU 2009:28)
föreslagit bl.a. att tilläggslån även ska kunna
lämnas vid deltidsstudier. Betänkandet har under
2009 varit föremål för remissbehandling. Ingen
av remissinstanserna har haft några synpunkter
på en utvidgning i den delen (U2009/2195/SV).
CSN har under beredningen av ärendet
beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och har
inte haft några invändningar.

1,98 procent av prisbasbeloppet per vecka för en
heltidsstuderande fr.o.m. den 1 januari 2014.
Studiemedelsbeloppet
blir
därmed
ca
1 900 kronor högre per studiemånad vid
heltidsstudier.
I syfte att bättre anpassa tilläggslånet till olika
individers behov föreslås vidare att tilläggslån
även ska kunna lämnas vid deltidsstudier om
50 eller 75 procent, vilket inte är möjligt i dag.
Beloppsnivån ska vara anpassad till studieomfattningen. Denna förändring föreslås gälla
fr.o.m. den 1 juli 2014.
Studiestödslagen (1999:1395) föreslås ändras i
enlighet med ovanstående. Berörd föreslagen
paragraf (3 kap. 14 §) har vidare utformats så att
den upplyser om att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar
vissa ytterligare föreskrifter. Regeringens lagförslag finns i avsnitt 2.1.
Regeringen har tidigare, i propositionen
Studiemedel i en globaliserad värld (prop.
2012/13:152) gjort bedömningen att tilläggslån
även bör kunna lämnas för studier inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och i Schweiz.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Skälen för regeringens förslag
Studiemedlen är den viktigaste finansieringskällan för de flesta studerande på olika utbildningsnivåer. Studiemedel består av studiebidrag,
studielån,
tilläggsbidrag,
tilläggslån
och
merkostnadslån. Beloppen är huvudsakligen
kopplade till prisbasbeloppet och beräknas per
vecka.
Totalbeloppet
(studiebidrag
och
studielån) uppgår under 2013 till 9 776 kronor
per studiemånad. För en studerande som också
har tilläggslån är totalbeloppet 11 682 kronor per
studiemånad under 2013.
Tilläggslån kan i dag lämnas till heltidsstuderande fr.o.m. det år då de fyller 25 år. För
att få tilläggslån måste den studerande ha haft en
inkomst året före studiernas början på minst
415 procent av prisbasbeloppet (184 675 kronor
under 2013). Tilläggslånet syftar till att underlätta övergången från arbete till studier för äldre
studerande, då dessa ofta har högre levnadsomkostnader till följd av att den tidigare
arbetsinkomsten gett förutsättningar för detta.
För att ytterligare underlätta övergången mellan
arbete och studier föreslår regeringen att
tilläggslånet höjs från 0,99 procent till
48

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Beloppen beräknas utifrån förväntad nyutlåning
utifrån de satsningar som presenteras i denna
proposition.
Regeringen föreslår att tilläggslånet i studiemedlen ska höjas och att tilläggslånet även får
lämnas för studier på deltid. Regeringen föreslår
att anslaget ökas med 17,7 miljoner kronor 2014
och beräknar att det ökar med 17,9 miljoner
kronor 2015, 18,2 miljoner kronor 2016 samt
18,7 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår i denna proposition att
den högsta inkomst en studerande får ha per
kalenderår utan att studiemedlen minskas, det
s.k. fribeloppet, ska höjas med ca
30 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget
ökas med 4,3 miljoner kronor 2014 samt
beräknar att det ökar med 4,3 miljoner kronor
2015, 4,4 miljoner kronor 2016 och med
4,6 miljoner kronor 2017.
Regeringen föreslår i denna proposition att
åldern för rätt till studiemedel höjs med två år,
liksom åldern för när nedtrappning i rätten att
låna inom studiemedelssystemet ska ske.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
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2,8 miljoner kronor 2014 samt beräknar att det
ökar med 5,5 miljoner kronor permanent fr.o.m.
2015. Regeringen gör bedömningen att även
avskrivningsåldern för studielån bör höjas.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
12 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Regeringen bedömer att den tillfälliga satsningen där den högre bidragsnivån inom studiemedlen i vissa fall kan lämnas till studerande som
är yngre än 25 år bör förlängas med ett år. Regeringen föreslår att anslaget ökas med
1,3 miljoner kronor 2014 samt beräknar att det
ökar med 0,7 miljoner kronor 2015 och med
0,3 miljoner kronor 2016.
För att skapa ytterligare flexibilitet när det
gäller yrkeshögskolans utbud av utbildningar
bedömer regeringen att möjligheten att anordna
utbildning utan statsbidrag bör utnyttjas. De
studerande bör dock kunna beviljas studiestöd
för dessa utbildningar. Regeringen föreslår
därför att anslaget ökas med 0,9 miljoner kronor
2014 samt beräknar att det ökar med
1,4 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Ökade medel beräknas fr.o.m. 2015 till hälsooch sjukvårdsutbildningar i Stockholm motsvarande 340 helårsstudenter 2015, 515 helårsstudenter 2016 och 720 helårsstudenter fr.o.m.
2017. Regeringen beräknar att anslaget ökar med
1,1 miljoner kronor 2015, 1,6 miljoner kronor
2016 och med 2,2 miljoner kronor 2017.
Med anledning av att ökade medel beräknas
till speciallärarutbildningen motsvarande ca
100 helårsstudenter beräknar regeringen att
anslaget ökar med 0,21 miljoner kronor
permanent fr.o.m. 2015.
Med anledning av att medlen till kompletterande utbildningar för personer med utländsk
examen enligt förordningen (2008:1101) om
högskoleutbildning som kompletterar avslutad
utländsk utbildning ökar med motsvarande ca
100 helårsstudenter föreslår regeringen att
anslaget ökas med 0,35 miljoner kronor 2014
samt beräknar att det ökar med 0,35 miljoner
kronor permanent fr.o.m. 2015.
Lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) har
inte nått den omfattning som regeringen tidigare
beräknat och som det finns avsatta medel för.
Regeringen föreslår därför att anslaget minskas
med 0,5 miljoner kronor 2014 samt beräknar att
det minskar med 0,7 miljoner kronor 2015.

Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Anslaget påverkas av förändrade makroekonomiska förutsättningar. Vid ändrade prisbasbelopp påverkas det totala studiemedelsbeloppet och därmed även studielånet som utgör
grund för avsättning för förväntade förluster.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Anslaget påverkas av förändrad volym av
utlånade medel samt av förändringar i förlustavskrivningar på lån tagna före 2014.
Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
I samband med att anslaget 1:3 Studiemedelsräntor avvecklas överförs medel därifrån till detta
anslag, motsvarande konstaterade förluster, förväntade förluster och avskrivning av återkrav.
Regeringen föreslår att medel överförs från
anslag 1:3 Studiemedelsräntor till anslag
1:3 Avsättning för kreditförluster enligt följande:
1 515,2 miljoner kronor 2014, 1 566,4 miljoner
kronor 2015, 1 499,0 miljoner kronor 2016 och
1 502,0 miljoner kronor 2017 enligt tabell 3.27.
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Avsättning för kreditförluster
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

26 850

18 737

20 004

20 960

Anvisat 2013
Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag

1 515 246

1 566 355

1 499 042

1 502 010

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 542 096

1 585 092

1 519 046

1 522 970

Regeringen föreslår att 1 542 096 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Avsättning för
kreditförluster för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 1 585 092 000 kronor,
1 519 046 000 kronor respektive 1 522 970 000
kronor.
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3.8.5

1:4 Statens utgifter för
studiemedelsräntor

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:4 Statens utgifter för
studiemedelsräntor
Tusental kronor

2012

Utfall

0

2013

Anslag

0

2014

Förslag

2015

Beräknat

2016

Beräknat

986 288

2017

Beräknat

1 270 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1 602 121
918 108

Ändamål

Anslaget får användas för statens utgifter
avseende nedsättning av studiemedelsräntor, för
ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel
och för avgifter till Riksgäldskontoret för
studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen
(1973:349),
studiestödslagen
(1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa. För 2014 får
anslaget även användas för ränteutgiften
avseende kvartal 4, 2013, och för att täcka
eventuellt underskott för 2013 på det tidigare
anslaget 1:3 Studiemedelsräntor.
Kompletterande information

De viktigaste faktorerna som styr utgifterna på
anslaget är upplåningsräntan och storleken på
CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret för
studielån tagna efter 1988. Den totala skulden
för studielån i Riksgäldskontoret förändras
årligen med de belopp som utlånas som nya lån
under året och med de belopp som återbetalas av
låntagarna. Även avskrivningar och konvertering
av lån i äldre system till lån som finansieras i
Riksgäldskontoret påverkar den totala skulden.
Regeringens överväganden

För att anpassa hanteringen av studiemedelsräntor till kreditmodellen enligt budgetlagen bör
de räntor som de studerande betalar för studielån
disponeras för att finansiera räntekostnaderna
för upplåningen i Riksgäldskontoret. Det innebär att statens nettokostnad för studiemedels50

räntor, som utgörs av den 30-procentiga
nedsättningen av räntan som gäller i förhållande
till CSN:s låntagare, tydliggörs på statens
budget.
För lån upptagna i Riksgäldskontoret för att
finansiera lånedelen i återkravsfordran belastas
anslaget med ränteutgifter, låntagarnas betalning
av räntor avseende återkrav redovisas mot
inkomsttitel.
Anslaget är nytt och har inte anvisats några
medel i statens budget för 2013. I årets budgetförslag redovisas inga andra förslag till
förändringar än anslagsförändringar till följd av
de reformer som presenteras i denna proposition
samt överföring av budgetmedel från det tidigare
anslaget 1:3 Studiemedelsräntor som upphör
fr.o.m. 2014.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Beloppen beräknas utifrån förväntad nyutlåning
utifrån de satsningar som presenteras i denna
proposition.
Regeringen föreslår i denna proposition att
den högsta inkomst en studerande får ha per
kalenderår utan att studiemedlen minskas, det
s.k. fribeloppet, ska höjas med ca 30 000 kronor.
Statens utgifter för studiemedelsräntor bedöms
därför öka med 0,2 miljoner kronor 2014 och
beräknas öka med 0,2 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Regeringen föreslår i denna proposition att
åldern för rätt till studiemedel höjs med två år,
liksom åldern för när nedtrappning i rätten att
låna inom studiemedelssystemet ska ske.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
0,1 miljoner kronor under 2014 samt beräknar
att det ökas med 0,2 miljoner kronor permanent
fr.o.m. 2015.
Regeringen föreslår att tilläggslånet inom
studiemedlen ska höjas och att tilläggslånet även
får lämnas för studier på deltid. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 1,2 miljoner kronor
2014 samt beräknar att det ökas med
1,0 miljoner kronor 2015, 1,2 miljoner kronor
2016 och med 1,6 miljoner kronor 2017.
Regeringen bedömer att den tillfälliga
satsningen där den högre bidragsnivån inom
studiemedlen i vissa fall kan lämnas till
studerande som är yngre än 25 år bör förlängas
med ett år. Regeringen föreslår att anslaget ökas
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med 0,05 miljoner kronor 2014 samt beräknar
att det ökas med 0,09 miljoner kronor 2015 och
med 0,14 miljoner kronor 2016.
För att skapa ytterligare flexibilitet när det
gäller yrkeshögskolans utbud av utbildningar
bedömer regeringen att möjligheten att anordna
utbildning utan statsbidrag bör utnyttjas. De
studerande bör dock kunna beviljas studiestöd
för dessa utbildningar. Regeringen föreslår
därför att anslaget ökas med 0,09 miljoner
kronor 2014 samt beräknar att det ökas med
0,2 miljoner kronor 2015, 0,2 miljoner kronor
2016 och med 0,3 miljoner kronor 2017.
Ökade medel beräknas fr.o.m. 2015 till hälsooch sjukvårdsutbildningar i Stockholm motsvarande 340 helårsstudenter 2015, 515 helårsstudenter 2016 och 720 helårsstudenter fr.o.m.
2017. Regeringen beräknar att anslaget ökas med
0,3 miljoner kronor 2015, 0,6 miljoner kronor
2016 och med 0,8 miljoner kronor 2017.
Med anledning av att ökade medel beräknas
till speciallärarutbildningen motsvarande ca
100 helårsstudenter beräknar regeringen att
anslaget ökar med 0,07 miljoner kronor
permanent fr.o.m. 2015.
Med anledning av att medlen till
kompletterande utbildningar för personer med
utländsk
examen
enligt
förordningen
(2008:1101) om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning ökar
med motsvarande ca 100 helårsstudenter föreslår
regeringen att anslaget ökas med 0,01 miljoner
kronor 2014 samt beräknas öka med
0,01 miljoner kronor permanent fr.o.m. 2015.
Lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) har
inte nått den omfattning som regeringen tidigare
beräknat och som det finns avsatta medel för.
Regeringen föreslår därför att anslaget minskas
med 0,02 miljoner kronor 2014 samt beräknar
att det minskar med 0,03 miljoner kronor 2015.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
De makroekonomiska förutsättningar som
påverkar statens utgifter för studiemedelsräntor
är nivån på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret
och prisbasbeloppet.

Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
I samband med att anslaget 1:3 Studiemedelsräntor avvecklas överförs medel därifrån till detta
anslag för tidigare beslutade satsningar
motsvarande statens utgifter för studiemedelsräntor beräknade enligt den presenterade
modellen.
Regeringen föreslår att medel överförs från
anslag 1:3 Studiemedelsräntor till anslag
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor enligt
följande: 1 600,5 miljoner kronor 2014,
916,0 miljoner kronor 2015, 983,7 miljoner
kronor 2016 och 1 266,8 miljoner kronor 2017.
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

1 625

2 043

2 606

3 210

1

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag

1 600 496

916 065

983 682

1 266 790

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 602 121

918 108

986 288

1 270 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 1 602 121 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Statens utgifter för
studiemedelsräntor för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 918 108 000 kronor,
986 288 000 kronor respektive 1 270 000 000
kronor.

Anslagsförändringar till följd av förändrade
volymer
Anslaget påverkas av förändrad volym av
utlånade medel.
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3.8.6

1:5 Bidrag till kostnader vid viss
gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk

Regeringens överväganden

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:5 Bidrag till kostnader vid
viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i
teckenspråk

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

57 503

2013

Anslag

61 150

2014

Förslag

61 150

2015

Beräknat

61 150

2016

Beräknat

61 150

2017

Beräknat

61 150

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2013

3 647

1

2014

2015

2016

2017

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

Förändring till följd av:

57 183

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

61 150

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till
vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
(Rg-bidrag).
Anslaget får även användas för utgifter för
bidrag till kursdeltagare i teckenspråksutbildning
för föräldrar till barn som för kommunikation är
beroende av teckenspråk (TUFF).
Anslaget får användas för utgifter för statlig
ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om
statlig ålderspensionsavgift för bidrag till kursdeltagare i TUFF-utbildning.
Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till anordnare av TUFF-utbildning.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 61 150 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till kostnader
vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk för 2014. För 2015, 2016
och
2017
beräknas
anslaget
till
61 150 000 kronor, 61 150 000 kronor respektive
61 150 000 kronor.
3.8.7

1:6 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Tusental kronor

Kompletterande information

Bestämmelser om bidrag till elever vid Rhanpassad gymnasieutbildning samt till elever i
utbildning för döva eller hörselskadade finns i
förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan.
Bestämmelser om bidrag till anordnare av och
deltagare
i
TUFF-utbildning
finns
i
förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.
Bestämmelser om statlig ålderspensionsavgift för
bidrag till kursdeltagare finns i förordningen
(1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter
m.m.
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2012

Utfall

19 629

2013

Anslag

29 000

2014

Förslag

27 000

2015

Beräknat

27 000

2016

Beräknat

27 000

2017

Beräknat

27 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 871
27 000

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade
eller dyslektiker och för utvecklingsprojekt i
syfte att effektivisera produktionsmetoder.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Anslaget får även användas för utgifter för
räntor och amortering av lån för att utveckla en
talboksproduktion baserad på inläsning genom
s.k. talsyntes till den del dessa utgifter inte har
finansierats med de medel som för budgetåret
2005 tilldelats det under utgiftsområde 16 uppförda anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa
studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 700 000 kronor 2015.

Kompletterande information

Anslaget disponeras av Myndigheten för
tillgängliga medier. Myndighetens namn var till
och med 2012 Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Myndigheten ska i samverkan med övriga
bibliotek förse synskadade och andra läshandikappade med litteratur.
Utgiften påverkas av bl.a. antalet studerande
med funktionsnedsättning som begär anpassad
studielitteratur.

Skälen för regeringens förslag

Myndigheten för tillgängliga medier ansvarar
för produktion av studielitteratur för
högskolestuderande som är synskadade,
rörelsehindrade eller dyslektiker. Produktionen sker i form av beställningar under 2014
som innebär utgifter följande budgetår.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 3 700 000 kronor 2015.

Tabell 3.33 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

2 1800

2 620

3 700

2 620

3 700

3 700

-2 188

-2 620

-3 700

Utestående åtaganden

2 620

3 700

3 700

Erhållet/föreslaget bemyndigande

7 000

7 000

3 700

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

Under 2012 ökade antalet producerade titlar.
Kostnaderna för verksamheten minskade dock
under 2012 eftersom andelen talböcker med
syntetiskt tal med en lägre kostnad att framställa
ökade.
Antalet studerande som har rätt att beställa
nyproduktion av obligatorisk kurslitteratur var
4 383 personer under 2012.
Effektiviserade produktionsmetoder har inneburit att anslaget inte har utnyttjats helt under
de senaste två åren. Regeringen föreslår därför
att anslaget minskas med 2 miljoner kronor
2014. Anslaget beräknas minska med 2 miljoner
kronor permanent fr.o.m. 2015. Anslaget

Beräknat
2015

-3 700

12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid föreslås
öka med motsvarande belopp 2014 och beräknas
öka med 2 miljoner kronor permanent fr.o.m.
2015.

53

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens
finansiering. CSN bör undantas från
bestämmelsen
i
15 § anslagsförordningen
(2011:223) om att inkomster som en myndighet
får disponera och som till en obestämd del ska
täcka utgifterna i en viss verksamhet ska
redovisas mot anslag på samma grund som
utgifterna. I stället ska inbetalade avgifter
redovisas mot anslaget. Avgifterna avser
expeditionsavgifter, påminnelseavgifter, övriga
administrativa avgifter och uppläggningsavgifter.

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

29 000

29 000

29 000

29 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 27 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 27 000 000 kronor,
27 000 000 kronor respektive 27 000 000 kronor.

Tabell 3.36 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Anslag

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

326,9

436,2

758,6

19,8

Prognos 2013

329,0

439,0

763,2

4,8

Budget 2014

343,8

439,0

786,9

-4,1

Regeringens överväganden

3.8.8

1:7 Centrala studiestödsnämnden

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:7 Centrala studiestödsnämnden
Tusental kronor

2012

Utfall

322 427
1

2013

Anslag

328 951

2014

Förslag

343 827

2015

Beräknat

339 827

2

2016

Beräknat

343 115

3

2017

Beräknat

350 068

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 235
301 713

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 339 927 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 339 927 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 339 827 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Centrala studiestödsnämndens förvaltningsutgifter.
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Regeringen gör bedömningen att en kostnadsersättning för elever i gymnasial lärlingsutbildning bör införas. För att säkerställa CSN:s
hantering av detta föreslår regeringen att
anslaget ökas med 4,1 miljoner kronor 2014 och
beräknar att det ökar med 1,9 miljoner kronor
2015, 1,9 miljoner kronor 2016 och 1,9 miljoner
kronor 2017. Det under utgiftsområde
16 Utbildning
och
universitetsforskning
uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet föreslås minska
med motsvarande belopp.
För att säkerställa CSN:s hantering av de
ytterligare förändringar som presenteras i denna
proposition föreslår regeringen att anslaget ökas
med 1,7 miljoner kronor 2014.
Av anslagssparandet på ca 14 miljoner kronor
avser ca 9,9 miljoner kronor medel som myndigheten får disponera. Resterande del har förts
bort genom indragning.
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Diagram 3.17 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall
2010–2012 och prognos 2013–2017

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Centrala studiestödsnämnden

240 000

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

220 000

2014

2015

2016

2017

200 000

328 951

328 951

328 951

328 951

160 000
140 000

Förändring till följd av:

120 000

Pris- och löneomräkning 2

8 543

8 444

11 708

18 612

Beslut

4 774

874

882

900

Överföring
till/från andra
anslag 3
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

180 000

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

-1 026

-1 026

-1 036

-1 057

2 585

2 584

2 609

2 662

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källa: CSN

343 827

339 827

343 115

350 068

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012. Beloppet är således
exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 343 827 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Centrala studiestödsnämnden för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 339 827 000 kronor,
343 115 000 kronor respektive
350 068 000
kronor.

CSN:s upplåning sker till en av Riksgäldskontoret fastställd räntesats. Staten subventionerar studielåneräntan till de studerande
med 30 procent. I diagram 3:18 redovisas den
räntesats som CSN betalar för lånen i Riksgäldskontoret.
Diagram 3.18 Studiemedelsränta, ränta 2013 och prognos
2014–2017 jämfört med ränta 2013 i budgetpropositionen
för 2013
4
Prognos

3,5

BP2013

3
2,5

3.8.9

Lån i Riksgäldskontoret

CSN:s upplåning i Riksgäldskontoret beskrivs
sist i avsnitt 3.4. Av redovisningen framgår att
den samlade utestående skulden för studielån
tagna mellan 1989 och 2012 i Riksgäldskontoret
var 176 449 miljoner kronor vid utgången av
2012. Under 2013 bedöms nettoupplåningen bli
6 407,4 miljoner kronor. Avskrivningar och
konvertering av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret bedöms uppgå till 387 respektive
26 miljoner kronor. I samband med övergången
till ny hantering av förluster på studielån utökar
CSN lånet i Riksgäldskontoret för att finansiera
kapitaliserad ränta på 11 400 miljoner kronor för
lån tagna före 2014. Låneskuldens förväntade
utveckling redovisas i diagram 3:17 där hänsyn
tagits till förändrad hantering av lån och förväntade förluster i enlighet med budgetlagen.

2
1,5
1
0,5
0
2013

2014

2015

2016

2017

Källa: CSN

Bemyndigande att ta upp lån i Riksgäldskontoret
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för
studielån som inklusive tidigare gjord upplåning
uppgår till högst 200 205 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag

Den totala skulden för studielån hos Riksgäldskontoret beräknas uppgå till ca 182 470 miljoner
55
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kronor vid utgången av 2013 för studielån tagna
efter 1988. För 2014 beräknas nettoupplåningen
till omkring 5 885 miljoner kronor, avskrivningar till 474 miljoner kronor och konvertering
av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret
till 21 miljoner kronor. Därutöver beräknas
behov av engångsvis upplåning för att finansiera
räntekostnaderna i Riksgäldskontoret för kapitaliserade räntor på beräknade 11 400 miljoner
kronor vid utgången av 2013 för att därmed få
överensstämmelse mellan statens fordringar på
studerande och statens upplåning. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 ta upp lån
i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive
tidigare gjord upplåning uppgår till högst
200 205 000 000 kronor.

Tusental kronor

12 050

2013

Anslag

12 250

2014

Förslag

12 629

2015

Beräknat

13 844

2

2016

Beräknat

14 088

3

2017

Beräknat

14 405

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

501
11 955

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 13 661 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 661 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 13 661 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Överklagandenämnden för studiestöds förvaltningsutgifter.
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Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

12 250

12 250

12 250

12 250

567

793

1 087

1 046

1 064

1 088

-19

-19

-20

-20

12 629

13 844

14 088

14 405

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

398

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:8 Överklagandenämnden
för studiestöd

Utfall

Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Överklagandenämnden för studiestöd

1

3.8.10 1:8 Överklagandenämnden för
studiestöd

2012

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 12 629 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Överklagandenämnden för studiestöd för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 13 844 000
kronor, 14 088 000 kronor respektive 14 405 000
kronor.

Utbildning och
universitetsforskning

16
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i
högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 och
10.2.35),

2.

godkänner vad regeringen föreslår i fråga
om krav på lämplighet vid antagning till
utbildning som leder till förskollärar-,
grundlärar- eller ämneslärarexamen i en
försöksverksamhet (avsnitt 4.1.2),

3.

godkänner vad regeringen föreslår om
separat antagning av sökande som omfattas
av studieavgiftsskyldighet (avsnitt 4.7.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2014
besluta om kapitaltillskott på högst
800 000 000 kronor till European Spallation
Source ESS AB (avsnitt 4.8.4),

5.

bemyndigar regeringen att under 2014
besluta om medlemskap i ett konsortium
för europeisk forskningsinfrastruktur, ett
Eric-konsortium, för konstruktionen och
driften
av
forskningsanläggningen
European Spallation Source, ESS (avsnitt
4.8.4),

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och
annan
pedagogisk
verksamhet
ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 608 000 000
kronor 2015 och 2016 (avsnitt 10.1.5),

7.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:6 Särskilda insatser inom
skolområdet besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
32 000 000 kronor 2015 (avsnitt 10.1.6),
8.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
205 123 000 kronor 2015 (avsnitt 10.1.10),

9.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 3 350 000 000
kronor 2015–2020 (avsnitt 10.1.14),

10. bemyndigar regeringen att delta i bildandet
av en stiftelse för främjande av vetenskaplig
forskning och utbildning samt informationsverksamhet genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt
besluta att tillskjuta medel om högst
10 000 000 kronor under förutsättning att
motsvarande medel donerats för stiftelsens
bildande (avsnitt 10.2.16),
11. godkänner
att
riksdagens
tidigare
ställningstaganden om ämnesdidaktiska
centrum i naturvetenskap och teknik inte
längre ska gälla (avsnitt 10.2.65),
12. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
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16 273 000 000 kronor 2015–2024 (avsnitt
10.3.1),
13. bemyndigar regeringen att under 2014–
2017 besluta om medlemskap i nio
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av årliga
medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt
10.3.1),
14. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 1 533 000 000 kronor 2015–2019
(avsnitt 10.3.2),
15. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget
3:4
Rymdforskning
och
rymdverksamhet besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
1 300 000 000 kronor 2015–2034 (avsnitt
10.3.4),

16. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 1 700 000 000 kronor 2015–2022
(avsnitt 10.3.6),
17. bemyndigar regeringen att under 2014
besluta om kapitaltillskott på högst
12 000 000 kronor till holdingbolag knutna
till universitet och högskolor (avsnitt
10.3.13),
18. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 4:1 Internationella program besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 153 000 000 kronor 2015–2017
(avsnitt 10.4.1),
19. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
enligt
följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Statens skolverk

459 878

1:2

Statens skolinspektion

371 110

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

689 449

1:4

Sameskolstyrelsen

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

189 816

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

105 878

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
1:11 Bidrag till vissa studier
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

33 076
2 708 302
466 618
3 691 000

400 400
17 525
101 621
9 162
2 908 449

1:15 Särskilt utbildningsstöd

157 564

2:1

Universitetskanslersämbetet

135 617

2:2

Universitets- och högskolerådet

105 136

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 522 625

2:4

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning

1 969 455

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 839 950

2:6

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

2 026 160
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2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 871 951

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

1 463 380

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 562 848

2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

1 520 323

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 235 819

2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

1 035 060

2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 353 523

2:14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

800 342
618 428

2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

1 460 085

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 032 758

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning

1 370 646

2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

624 897

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning

352 795

2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

580 991

2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning

201 005

2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

976 138

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

283 945

2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

682 498

2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning

223 017

2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

522 156

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

207 207

2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

266 603

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning

85 569

2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

814 559

2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

110 103

2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

568 829

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning

83 977

2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

191 133

2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning

47 759

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

88 561

2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning

25 874

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:52 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning

440 294
57 228
395 688
55 586
417 968
84 649
361 923
56 210
350 782
47 084
314 837
41 253
359 009
40 796
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2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning

151 908
8 202

2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

60 431

2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning

4 909

2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

121 537
8 294
370 473

2:60 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning

52 546

2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

23 548

2:62 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning

9 231

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

2 892 777

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

653 890
588 064

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 314 815

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 506 437

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

133 697

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

350 681

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

3:7

Institutet för rymdfysik

3:8

Kungl. biblioteket

3:9

Polarforskningssekretariatet

3:10 Sunet

260 061

26 643
551 309
50 091
346 569
38 553
43 834

3:11 Centrala etikprövningsnämnden

9 249

3:12 Regionala etikprövningsnämnder

40 538

3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål

162 911

4:1

Internationella program

81 589

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

Summa
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) ska ha
följande lydelse.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Bilaga 1
Nuvarande lydelse
I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)

1 Senaste lydelse 2012:910. Ändringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och

Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur förteckningen.
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Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Föreslagen lydelse
I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
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Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
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3 Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk

3.2

verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial
yrkesutbildning, högre utbildning och forskning
samt myndigheter inom utbildnings- och
forskningsområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Statens skolverk

377

415

416

460

451

450

457

1:2 Statens skolinspektion

346

354

350

371

380

386

395

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

695

671

660

689

699

711

726

27

60

59

33

34

34

35

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet

632

1 591

1 468

2 708

3 083

3 021

2 711

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet

377

460

384

467

479

454

470

3 658

3 676

3 670

3 691

3 691

3 691

3 660

116

167

140

190

193

198

202

95

104

101

106

107

109

111

277

523

357

400

247

83

8

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

1:4 Sameskolstyrelsen

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet, m.m.
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet,
m.m.
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
1:11 Bidrag till vissa studier
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:15 Särskilt utbildningsstöd
Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

15

16

15

18

18

18

16

101

99

99

102

107

109

111

8

9

9

9

9

9

10

2 083

3 022

3 049

2 908

2 135

2 078

1 907

150

147

144

158

156

155

157

8 956

11 312

10 919

12 310

11 788

11 506

10 976
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Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Universitetskanslersämbetet

126

123

136

137

138

141

2:2 Universitets- och högskolerådet

103

103

105

106

107

110

Utfall
2012

Universitet och högskolor

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

1 399

1 370

1 384

1 523

1 536

1 567

1 605

2:4 Uppsala universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 833

1 842

1 842

1 969

1 994

2 025

2 066

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

1 764

1 798

1 754

1 840

1 853

1 889

1 936

2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

1 887

1 896

1 896

2 026

2 051

2 083

2 125

2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

1 789

1 833

1 833

1 872

1 887

1 925

1 972

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 362

1 377

1 377

1 463

1 471

1 494

1 524

2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

1 536

1 545

1 612

1 563

1 572

1 584

1 608

2:10 Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 430

1 448

1 448

1 520

1 539

1 563

1 595

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

1 219

1 214

1 185

1 236

1 240

1 260

1 285

987

993

993

1 035

1 048

1 064

1 086

1 325

1 324

1 314

1 354

1 369

1 404

1 443

2:14 Linköpings universitet: Forskning och
forskarutbildning

743

750

750

800

810

823

839

2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

2:12 Umeå universitet: Forskning och
forskarutbildning
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

600

603

615

618

642

659

683

2:16 Karolinska institutet: Forskning och
forskarutbildning

1 307

1 339

1 339

1 460

1 478

1 501

1 531

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

1 037

995

940

1 033

1 057

1 046

1 078

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och
forskarutbildning

1 106

1 303

1 303

1 371

1 388

1 469

1 499

2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

619

614

620

625

620

613

613

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och
forskarutbildning

338

340

340

353

357

363

370

2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

562

566

552

581

585

584

596

2:22 Karlstads universitet: Forskning och
forskarutbildning

194

195

195

201

204

207

211

2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

945

958

935

976

985

983

993

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

274

276

276

284

287

292

298

2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

663

657

641

682

700

720

732

2:26 Örebro universitet: Forskning och
forskarutbildning

215

216

216

223

226

229

234

2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

510

513

501

522

514

499

499

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

197

199

199

207

210

213

217
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Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

270

262

262

267

260

233

226

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och
forskarutbildning

83

83

83

86

87

88

90

2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

834

800

800

815

816

829

842

2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

104

105

105

110

111

113

115

2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

566

559

561

569

567

545

551

78

78

78

84

85

86

88

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och
forskarutbildning
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

0

191

194

197

201

2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig
forskning och forskarutbildning

0

48

48

49

50

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

88

87

85

89

90

91

93

2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning

25

25

25

26

26

27

27

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

431

433

433

440

439

436

445

53

55

53

57

58

59

60

393

389

380

396

389

376

374

54

54

53

56

56

57

58

412

411

401

418

414

402

400

82

82

80

85

86

87

89

349

356

347

362

360

351

350

53

54

53

56

57

58

59

345

345

337

351

347

338

340

46

46

45

47

48

48

49

305

310

312

315

305

287

283

39

40

39

41

42

42

43

335

352

340

359

333

315

318

39

39

38

41

41

42

43

143

149

140

152

154

156

159

8

8

7

8

8

8

9

59

59

57

60

61

62

63

4

4

4

5

5

5

5

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och
forskarutbildning
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och
forskarutbildning
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och
forskarutbildning
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och
forskarutbildning
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och
forskarutbildning
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och
forskarutbildning
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
2:52 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning
och forskarutbildning
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Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

119

119

119

122

123

125

127

8

8

7

8

8

9

9

350

364

364

370

372

361

359

2:60 Södertörns högskola: Forskning och
forskarutbildning

40

41

40

53

53

54

55

2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och forskarutbildning
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

23

23

23

24

24

24

25

2:62 Försvarshögskolan: Forskning och
forskarutbildning

9

9

8

9

9

9

10

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet

2 748

2 774

2 764

2 893

2 934

2 978

3 066

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

559

1 016

725

654

605

884

963

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

359

455

444

588

691

709

726

2 225

2 256

2 202

2 315

2 391

2 450

2 510

37 477

38 640

38 099

40 146

40 567

41 296

42 171

4 604

5 151

4 887

5 506

5 663

5 849

5 970

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella
organisationer

317

260

254

260

260

260

260

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

118

131

124

134

135

138

141

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet

267

349

342

351

353

379

383

26

26

26

27

27

27

28

549

551

538

551

551

551

551

47

49

48

50

51

52

53

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
Summa Universitet och högskolor
Forskning
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation

3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer
3:7 Institutet för rymdfysik

328

340

336

347

351

356

364

3:9 Polarforskningssekretariatet

38

38

34

39

39

40

40

3:10 Sunet

43

44

43

44

44

45

46

6

9

9

9

9

9

10

3:8 Kungl. biblioteket

3:11 Centrala etikprövningsnämnden
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Summa Forskning

32

40

40

41

41

42

42

130

153

149

163

165

177

181

6 506

7 140

6 830

7 521

7 690

7 925

8 070

Vissa gemensamma ändamål
80

78

82

82

82

82

31

31

30

31

31

31

31

8

9

9

9

9

9

10

4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och
forskning

10

12

11

12

13

13

13

Summa Vissa gemensamma ändamål

49

132

128

134

134

135

135

52

57

54

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

111

112

109

0

0

0

0

4:1 Internationella program
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet

Äldreanslag
2013 2:35 Dans- och cirkushögskolan:
Grundutbildning
2013 2:36 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2013 2:37 Stockholms dramatiska högskola:
Grundutbildning
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Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

11

24

23

0

0

0

0

126

124

121

0

0

0

0

2013 2:46 Högskolan på Gotland: Forskning och
forskarutbildning

20

21

20

0

0

0

0

2013 2:63 Operahögskolan i Stockholm:
Grundutbildning

17

17

17

0

0

0

0

5

2013 2:38 Stockholms dramatiska högskola:
Konstnärlig forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
2013 2:45 Högskolan på Gotland: Grundutbildning

2013 2:64 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

365

360

0

0

0

0

57 589

56 336

60 110

60 179

60 861

61 352

0

2012 2:1 Högskoleverket

180

0

2012 2:2 Verket för högskoleservice

24

0

2012 4:1 Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

57

0

848
53 837

Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

2

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tabell 3.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2014

Anvisat 2013 1

57 137

2015

57 137

2016

57 137

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

57 137

Investeringar
930

1 598

2 432

3 523

2 114

1 508

1 359

764

-1

7

7

7

-71

-72

-74

-74

60 110

60 179

60 861

61 352

Volymer

Övrigt

3

Ny ramnivå

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

2014

2017

Förändring till följd av:

1

0
0

5

240

Summa Äldreanslag

1

0
0

5

2012 1:11 Förstärkning av basfärdigheter

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

13 296
2

3

Summa ramnivå

45 732
1 082
60 110

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för utgiftsområdet är att Sverige ska vara
en framstående kunskaps- och forskningsnation
som präglas av hög kvalitet.
Regeringen redovisade i budgetpropositionen
för 2012 förslag till mål för utgiftsområde 16.
Riksdagen godkände målet i enlighet med
regeringens förslag (prop. 2011/12:1, bet.
2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).
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Inom Utbildningsdepartementet fortsätter det
långsiktiga arbetet med att utveckla mål- och
resultatredovisningen i budgetpropositionen.
Utbildningsutskottet har i samband med
behandlingen av budgetpropositionerna för 2012
och 2013 följt upp regeringens resultatredovisning inom de båda utgiftsområden som
utskottet
bereder,
utgiftsområdena
15
Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning. Av Utbildningsutskottets betänkande
(bet. 2012/13:UbU1) framgår att utskottet välkomnar de förändringar av redovisningen som
regeringen har gjort med anledning av de
iakttagelser som utskottet förde fram i förra
årets budgetbetänkande (bet. 2011/12:UbU:1),
exempelvis när det gäller den sammanställning av
mål för utgiftsområdet, mål för verksamhetsområdena och indikatorer i en tabell och den
precisering av vilka indikatorer som bedöms vara

34

centrala för att följa måluppfyllelsen för respektive verksamhetsområde. Utskottet gör vidare
vissa iakttagelser om hur regeringens resultatredovisning till riksdagen kan förbättras ytterligare från ändamåls- och läsbarhetssynpunkt.
Det övergripande målet för utgiftsområdet som
riksdagen beslutat gäller som mål för respektive
verksamhetsområde. Enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1) bör bedömningen av måluppfyllelse
göras för respektive verksamhetsområde och
inte samlat för hela utgiftsområdet på grund av
verksamhetsområdenas olika karaktär. Utbildningsutskottet uttrycker i sitt betänkande förståelse för att resultatredovisningen behöver
anpassas efter de olika verksamhetsområdena
inom utgiftsområdena men framhåller att det
vore önskvärt om regeringen konsekvent redovisade sin bedömning av måluppfyllelsen inom
de olika verksamhetsområdena.
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Tabell 3.4 Mål och indikatorer för utgiftsområde 16
Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation som präglas av hög kvalitet
Barn- och
ungdomsutbildning

Kommunernas
vuxenutbildning

Eftergymnasial
yrkesutbildning

Universitet och högskolor

Forskning och utveckling

VO-mål

VO-mål

VO-mål

VO-mål

VO-mål

Svensk barn- och ungdomsutbildning ska vara av hög
och likvärdig kvalitet. Alla
barn och elever ska ges
förutsättningar att nå de
nationella målen och
utveckla sina kunskaper,
färdigheter och
kompetenser så långt som
möjligt.

Målet för de skolformer som
ingår i kommunernas
vuxenutbildning är att
vuxna ska stödjas och
stimuleras i sitt lärande. De
ska ges möjlighet att
utveckla sina kunskaper och
sin kompetens i syfte att
stärka sin ställning i
arbets- och samhällslivet
samt att främja sin
personliga utveckling.
Utgångspunkten för
utbildningen ska vara den
enskildes behov och
förutsättningar. För
kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för
vuxna gäller att de som fått
minst utbildning ska
prioriteras.

Utbildningarna inom
yrkeshögskolan ska svara
mot behoven av arbetskraft
med eftergymnasial
yrkesutbildning i arbetslivet
eller medverka till att
utveckla eller bevara
kvalificerat yrkeskunnande
inom smala yrkesområden
som är betydelsefulla för
individen och samhället.
Kompletterande utbildningar ska tillgodose olika
utbildningsbehov utanför
det offentliga utbildningssystemet.

Utbildning och forskning vid
universitet och högskolor
ska hålla en internationellt
sett hög kvalitet och
bedrivas effektivt.

Sverige ska vara en
framstående forskningsnation, där forskning och
innovation bedrivs med hög
kvalitet och bidrar till
samhällets utveckling och
näringslivets konkurrenskraft.

Indikatorer

Indikatorer

Indikator

Indikatorer

Indikatorer

Förskola
Deltagande i förskola
Personalens behörighet
Förskoleklass
Deltagande i förskoleklass
Personalens behörighet
Grundskola
Resultat på nationella prov
Betyg och meritvärden
Andelen behöriga till
gymnasieskolans nationella
program
Lärares behörighet
Resultat i internationella
studier
Grundsärskolan
Lärares behörighet
Gymnasiesärskolan
Lärares behörighet
Gymnasieskolan
Resultat på Nnationella
prov
Betygsresultat
Andel elever med slutbetyg
inom tre år
Andel elever i gymnasieskolan som har fullföljt
gymnasieskolan och fått
grundläggande behörighet
alternativt examen inom tre
år
Överströmning från
preparandutbildning och
programinriktat individuellt
val till nationella program i
gymnasieskolan
Lärares behörighet
Resultat i nnternationella
studier

Komvux
Antal heltidsstuderande
Andel kursdeltagare som
har slutfört eller avbrutit en
påbörjad kurs under året
och andel som fortsätter en
påbörjad kurs nästa år
Betyg på gymnasial nivå
Särvux
Antal elever
Sfi
Antal elever
Antal heltidsstuderande.
Andel kursdeltagare som
har slutfört eller avbrutit en
påbörjad kurs under året
och andel som fortsätter en
påbörjad kurs nästa år
Andel deltagare som
uppnått lägst godkänt betyg
på nationella slutprov
Lärare
Lärares behörighet

Yrkeshögskolan
Andelen examinerade som
har ett arbete året efter
avslutad utbildning
Andelen examinerade som
har ett arbete inom
utbildningsområdet

Universitetskanslersämbetes kvalitetsutvärderingar
Examenstillstånd
Lärarresurser (andel
disputerade
lärare)
(Inresande studenter)
Vetenskapliga publiceringar
Externa medel för forskning
Prestationsgrad
Genomströmning i utbildning på forskarnivå

Antal vetenskapliga artiklar
i Sverige och vissa mindre
och medelstora europeiska
länder
Antal vetenskapliga artiklar
i Kina, Japan, Sydkorea och
vissa större europeiska
länder
Genomsnittligt antal
citeringar per artikel för de
högst citerade länderna
inkl. Sverige
Genomsnittligt antal
citeringar för olika
vetenskapsområden i
Sverige
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3.4

Inledning

Utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning har i huvudsak följande omfattning
och behandlas i följande avsnitt.
−

Barn- och ungdomsutbildning
förskola
annan pedagogisk verksamhet
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
specialskola
sameskola
fritidshemmet
gymnasieskola
gymnasiesärskola

−

Kommunernas vuxenutbildning
kommunal vuxenutbildning (komvux)
särskild utbildning för vuxna (särvux)
utbildning i svenska för invandrare (sfi)

−

Eftergymnasial yrkesutbildning
utbildning inom yrkeshögskolan
kvalificerad yrkesutbildning
vissa kompletterande utbildningar med
enskilda huvudmän

−

Universitet och högskolor
universitet och högskolor med statlig
huvudman (högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt
forskning) och enskilda utbildningsanordnare inom högskoleområdet. Sveriges
lantbruksuniversitet ingår i utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Delar av utbildning och forskning
vid Försvarshögskolan ingår i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

−

Forskning
statlig finansiering av forskning och forskningsmyndigheter.

I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom
skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet
och vissa myndigheter inom forskningsområdet
samt medlemsavgifter till Unesco och verksamheten vid Svenska Unescorådet.

De offentliga kostnaderna för området uppgick
2012 preliminärt till ca 304 miljarder kronor,
inklusive studiestöd 2 (redovisas under utgiftsområde 15 Studiestöd) och medel från
kommuner och landsting. Delar av de medel
som kommuner och landsting avsätter för
utbildning finansieras genom de generella statsbidragen till kommunerna. Huvudmannaskapet
för den verksamhet som ingår i utgiftsområdet
delas mellan stat, kommun, landsting och
enskilda huvudmän.
Såväl kommuner som enskilda är huvudmän
för förskola, fritidshem, annan pedagogisk
verksamhet,
förskoleklass,
grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
och yrkeshögskolan medan enbart kommuner är
huvudmän för komvux, särvux och sfi.
Landsting kan också vara huvudmän för vissa
utbildningar. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan. Staten är huvudman för
flertalet universitet och högskolor, men det finns
även ett antal enskilda utbildningsanordnare
inom högskoleområdet.
Anslagen inom utgiftsområdet finansierar
endast till en mindre del skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning.
Dessa verksamheter finansieras med kommunala
skattemedel, men även med det generella statliga
bidraget till kommunerna samt med vissa riktade
statsbidrag. Avgifter svarar för en del av finansieringen av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet samt vissa myndigheter, men utgör
en mycket liten andel. Anslagen inom utbildningsområdet finansierar högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid statliga universitet och högskolor och vid de enskilda
utbildningsanordnare inom högskoleområdet
som tilldelas statsbidrag samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och
vissa kompletterade utbildningar. Från och med
den 1 augusti 2011 finansieras kostnader för
högskolestudier till viss del genom avgifter i och
med införandet av studieavgifter för medborgare
i länder utanför EES och Schweiz. Forskning
och utbildning på forskarnivå vid universitet och
högskolor finansieras genom direkta anslag och
medel från anslagsfinansierade forskningsråd.

2 Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig

ålderspensionsavgift.
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Forskning finansieras även av forskningsstiftelser, EU och andra externa finansiärer.
Nedanstående tabeller ger en översikt över
omfattningen av den verksamhet som bedrivs
inom utgiftsområdet. Översikten sträcker sig
över tidsperioden 2007–2012. Uppgifterna
bygger på statistik från Statens skolverk,
Statistiska centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetets NU-databas om inget annat
anges.
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Tabell 3.5 Antal barn, elever och studerande 2007−20121,
1 000-tal

Läsår/Kalenderår

Läsår/Kalenderår

Skolform

07/08
2007

Barn- och ungdomsutbildning

08/09
2008

09/10
2009

10/11
2010

11/12
2011

12/13
2012

Totalt

2

Totalt

417

433

446

458

472

482

Flickor

203

210

216

222

229

234

Pojkar

214

223

230

236

243

249

25

22

20

19

18

Flickor

11

10

10

9

Pojkar

11

10

10

9

Totalt

335

346

358

378

397

411

Flickor

161

167

173

183

192

199

174

179

185

11/12

12/13

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,0

4,9

4,9

4,8

4,7

4,6

196

205

Kvinnor

2,4

2,4

2,4

2,4

2,3

2,2

Män

2,6

2,5

2,5

2,4

2,4

2,3

Totalt

73

82

91

96

102

108

Kvinnor

41

46

52

55

59

62

Män

32

36

39

41

43

46

Totalt

34

37

39

42

42

41

Kvinnor

18

20

21

22

22

21

Män

15

16

18

20

21

20

Totalt

26

27

29

28

28

28

Kvinnor

17

17

19

18

18

18

9

9

8

10

10

11

Folkhögskolor 8

205

Förskoleklass3
Totalt

93

98

100

104

104

108

Flickor

45

48

49

50

51

52

Pojkar

48

50

51

53

53

55

Totalt

936

906

892

886

889

899

Flickor

456

442

435

432

433

438

Pojkar

479

465

457

455

456

462

Totalt

390

396

395

386

369

352

Kvinnor

189

192

191

187

178

169

Totalt

278

280

Män

201

204

204

199

191

182

Kvinnor

164

Män

114

Män

Kompletterande utbildningar

Grundskola3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Flickor

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

14
6
8

13
5,2
8,0

13
4,9
7,7

12
4,7
7,4

11
4,2
6,6

10
3,7
5,9

8,7
3,6
5,1

9,3
3,9
5,4

9,4
3,9
5,5

9,3
3,9
5,4

9,0
3,7
5,3

8,8
3,6
5,2

Totalt

0,51

0,52

0,50

0,50

0,50

0,46

Flickor

0,24

0,23

0,22

0,22

0,23

0,20

Pojkar

0,28

0,28

0,29

0,28

0,27

0,26

82

74

81

87

88

84

199

177

187

195

198

190

133

118

119

124

127

122

66

59

68

72

71

68

Pojkar

Grundsärskola
Totalt
Flickor
Pojkar

Gymnasiesärskola
Totalt
Flickor
Pojkar

Specialskola

Vuxenutbildning
Komvux5, 6,
Heltidsstuderande
Kursdeltagare

Kvinnor
Män

Totalt

5,4

5,2

5,4

5,6

65,9

66,4

Kvinnor

3,6

3,4

3,7

3,8

,1

4,5

Män

1,8

1,7

1,7

1,7

2,1

1,9

304

321

318

311

165

178

186

186

183

115

126

135

132

128

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå,6,10,11

Svenska utlandskolor 4
Totalt

9

Universitet och högskolor

Gymnasieskola

38

10/11

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskoleutbildningar (YH)6, 7

Fritidshem

Pojkar

09/10

Sfi5

Pedagogisk omsorg
28

08/09

Särvux

Förskola

Total

07/08

Utbildning på forskarnivå

18

18

18

18

19

19

Kvinnor

9

9

9

9

9

9

Män

9

9

9

9

10

10

Totalt

1

12

Uppgifterna avser läsår och antal barn/elever/studerande och är hämtade från
Sveriges officiella statistik (Statens skolverk, Statistiska centralbyrån och
Universitetskanslersämbetets NU-databas) om inget annat anges.
2
Avser antalet inskrivna barn och elever den 15 oktober.
3
Inklusive sameskola.
4
Antal elever i reguljär utbildning.
5
Antal heltidsstuderande.
6
Avser kalenderår.
7
Avser studerande på alla utbildningsomgångar som pågått under ett kalenderår
(startade, avslutade och under hela kalenderåret pågående omgångar), inklusive
de studerande som tillkommit under utbildningens gång. En person räknas som
studerande så länge han eller hon finns med på minst en rekvisition av
statsbidrag. De som är registrerande på flera utbildningsomgångar under ett
kalenderår räknas en gång för varje omgång. Även de som är registrerade på
flera omgångar inom en utbildning räknas en gång för varje omgång. Detta är
dock en marginell andel (mindre än 0,2 procent av de studerande åren 2011 och
2012). Tidsserien är uppdaterad för alla år under perioden 2007–2112 utifrån
den ovan beskrivna förändrade definitionen som infördes i november 2012.
Tidigare inkluderades alla regeistrerade studerande även de som hoppat av
studierna året innan.
8
Avser antal deltagare i långa kurser.
9
Kompletterande utbildningar ska tillgodose olika utbildningsbehov utanför
utbildningssystemet. Utbildningarna bedrivs av enskilda huvudmän framförallt
inom konsthantverk, friskvård m.m.
10
Avser helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå exklusive
uppdragsutbildning.
11
Totaluppgifterna från och med 2009 är hämtade från
Universitetskanslersämbetets NU-databas.
12
Avser antal doktorander med minst en procents aktivitet under hösten.
Uppgifterna är kompletterade med efterrapporteringar.
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Tabell 3.6 Offentliga kostnader budgetår 2007−2012,
Mdkr1
2007

Förskola

3

2009

2010

2011

2012 2

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

90

92

93

95

99

100

Lärare och personal

44,6

48,2

50,6

53,4

56,5

59,7

Pedagogisk
omsorg 3

2,6

2,5

2,3

2,1

2,0

1,9

3

10,9

11,3

11,9

12,4

13,3

13,7

Kvinnor

88

89

90

92

95

97

0,45

0,48

0,48

0,51

0,53

0,57

Män

2,5

2,8

3,1

3,2

3,4

3,6

4,4

4,6

4,9

5,0

5,2

5,4

Pedagogisk omsorg2

Grundskola

75,3

77,9

77,4

78,6

80,2

83,2

Totalt

5,7

5,1

4,5

4,1

3,9

3,6

Gymnasieskola4

33,9

36,1

37,1

37,2

37,7

37,4

Kvinnor

0,12

Män

Fritidshem

Öppen verksamhet
Förskoleklass

1

2008

Tabell 3.7 Antal lärare/personal fördelade på kön, 2007−
20131, 1 000-tal

Förskola2
Totalt

Svenska
utlandsskolor 5

0,12

0,13

0,12

0,12

0,13

Grundsärskola

4,2

4,3

4,3

4,3

4,2

4,1

Totalt

Gymnasiesärskolan

2,2

2,5

2,7

2,7

2,8

2,8

Kvinnor

Specialskola

0,47

0,45

0,46

0,47

0,48

0,48

Vuxenutbildning 6

5,3

5,4

5,6

6,0

5,5

5,5

Studieförbund

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

Folkhögskolor 7

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

YH, KY8

1,16

1,23

1,33

1,49

1,51

1,28

Universitet och
högskolor9

47,1

49,5

52,1

54,8

58,4

60,7

Studiestöd10

19,3

19,1

21,0

22,2

21,5

20,7

Summa

258

270

279

287

297

304

Förskoleklass3,4

Andel av BNP i
procent

8,3

8,4

9,0

8,6

8,5

8,6

5,6

5,1

4,5

4,1

3,8

3,6

0,04

0,03

0,04

0,04

0,08

0,07

Fritidshem2

12

12

12

11

14

17

10,0

9,4

9,3

8,7

11,1

13

2,4

2,3

2,3

2,4

3,3

4

Totalt

0,67

0,72

0,72

0,68

0,68

0,70

Kvinnor

0,66

0,71

0,72

0,68

0,68

0,70

Män

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Män

Redovisningen omfattar inte polisprogrammet, försvarsmaktens utbildningar,
arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata
utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser.
2
Preliminära uppgifter för 2012, dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor
och studiestöd.
3
Nettokostnad exklusive avgifter.
4
Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering.
5
Omräknade värden baserat på antalet elever i reguljär utbildning.
6
Inkluderar komvux, särvux, sfi och även Centrum för flexibelt lärande (CFL)
(t.o.m. 2007)
7
Resultatredovisning för folkhögskolorna återfinns under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid, avsnitt 16 Folkbildning.
8
Enbart KY-utbildningar t.o.m. 2009-06-30.
9
Inkluderar forskning och forskarutbildning.
10
Inkluderar studiebidrag och studiemedlens bidragsdel samt kostnaderna för
räntesubventioner, avskrivningar och statlig ålderspensionsavgift.
Resultatredovisning för studiestöd återfinns under utgiftsområde 15 Studiestöd.

Öppen förskola2

Personal verksamma i flera verksamhetsformer
Totalt

18

18

18

19

17

15

Kvinnor

15

15

15

16

14

13

Män

2,8

3,0

3,1

3,4

3,1

3

Totalt

6,4

6,3

6,3

6,4

6,7

6,9

Kvinnor

6,1

6,0

6,0

6,0

6,3

6,5

0,34

0,37

0,36

0,39

0,40

0,40

Totalt

78

76

73

73

74

74

Kvinnor

58

57

55

55

56

57

Män

20

19

18

18

18

18

Totalt

3,0

3,1

3,0

2,8

2,7

2,8

Kvinnor

2,6

2,6

2,6

2,4

2,3

2,4

0,46

0,48

0,46

0,42

0,44

0,4

Totalt

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

Kvinnor

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

0,69

0,68

0,71

0,71

0,70

0,7

Totalt

0,24

0,23

0,22

0,21

0,19

0,16

Kvinnor

0,19

0,17

0,17

0,17

0,15

0,13

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,03

Totalt

32

32

31

31

30

29

Kvinnor

15

16

15

15

15

14

Män

16

16

16

16

15

14

Män
Grundskola3,4

Grundsärskola3

Män
Gymnasiesärskola3

Män
Specialskola3

Män
Gymnasieskola

3

39
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Svenska utlandskolor

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

Totalt

0,29

0,28

0,28

0,26

0,26

0,21

Kvinnor

0,22

0,21

0,20

0,20

0,20

0,16

Män

0,08

0,07

0,08

0,06

0,06

0,05

4 909

Varav kommunal

4 119

Varav fristående
Varav kommunal

790
1 253
751

Totalt

3,5

3,2

3,2

3,4

3,4

2,6

Kvinnor

2,3

2,1

2,1

2,2

2,2

1,7

Varav landsting

17

0,9

Varav fristående

485

1,2

Män
Särvux

1,1

1,1

1,2

1,2

3

Totalt

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,26

Kvinnor

0,22

0,22

0,24

0,24

0,24

0,22

Män

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,04

Totalt

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

2,2

3

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

0,30

0,32

0,33

0,36

0,35

0,34

Totalt

5,6

5,5

5,5

5,8

5,9

5,0

Kvinnor

4,1

4,0

4,0

4,2

4,3

3,8

Män

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,2

Kvinnor
Män
Vuxenutbildning (totalt)

Kompletterande utbildningar

6

Totalt

0,41

0,40

0,43

0,44

0,40

…

Kvinnor

0,21

0,20

0,21

0,22

0,21

…

Män

0,20

0,20

0,22

0,22

0,19

…

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kalenderår

Universitet och högskolor7
Totalt
Kvinnor
Män

23,6

24,0

25,0

26,4

27,9

27,9

9,7

10,0

10,6

11,2

12,0

12,1

13,9

14,0

14,5

15,2

15,9

15,8

därav:
Professorer
Totalt

4,1

4,2

4,4

4,5

4,8

4,9

Kvinnor

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Män

3,3

3,4

3,5

3,5

3,7

3,7

”…” = Uppgift saknas.
1
Uppgifterna avser läsår och antal elever/studerande/antal heltidstjänster om
inget annat anges.
2
Avser antalet anställda, exklusive arbetsledare, som arbetar med barn.
3
Avser antal årsarbetare.
4
Inklusive sameskola.
5
Avser antal tjänstgörande lärare.
6
Avser antal årsarbetare. Från och med 2012 ingår inte längre personal verksam
vid externa utbildningsanordnare i måttet över antal årsarbetare i komvux, måttet
är därför att anse som underskattat.
6
Avser antalet lärare i heltidstjänster, utbildningar med statsbidrag/studiestöd.
7
Undervisande och forskande personal exklusive forskarstuderande.

40

Grundskolor

Gymnasieskolor

Komvux6

Sfi

Tabell 3.8 Antalet skolenheter och lärosäten 2012

5

Universitet och högskolor

34

Enskilda utbildningsanordnare inom högre
utbildning

17

Övergången mellan olika utbildningsformer

Av de elever som läsåret 2011/12 avslutade sina
studier i grundskolan gick 98 procent direkt
vidare till gymnasieskolan. Andelen var ungefär
lika stor för män som för kvinnor.
Av de som påbörjat en kurs inom komvux
2012 hade ca 56 procent mer än två års
gymnasieskola som studiebakgrund, 19 procent
hade en 2-årig eller kortare gymnasieutbildning
och 22 procent hade endast grund- eller folkskola som utbildningsbakgrund. Andelsfördelningen var ungefär densamma 2011. För 3
procent av eleverna saknas uppgift om utbildningsbakgrund.
Elevers övergång från gymnasieskolan till
högskolan (inkluderar inte yrkeshögskolan)
redovisas upp till tre år efter avslutade
gymnasiestudier. Andelen direktövergångar från
gymnasieskolan till högskolan ökade från 19
procent av de som avslutade sina gymnasiestudier våren 2007 till 26 procent 2009, varefter
andelen har minskat till 24 procent av de som
avslutade sina gymnasiestudier 2011. De mest
aktuella uppgifterna som finns att tillgå för
övergångar tre år efter avslutade gymnasiestudier
avser elever som slutförde gymnasieskolan och
fick slutbetyg eller motsvarande våren 2009. Av
dessa gick 26 procent direkt vidare till
högskolan, 38 procent gick vidare inom två år
och 45 procent inom tre år. Av kvinnorna var det
51 procent och av männen 39 procent som gick
vidare inom tre år.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Av de som påbörjat en yrkeshögskoleutbildning
2012 hade ca 47 procent ett två till tre år långt
yrkesförberedande
gymnasieprogram
som
studiebakgrund. Andelen var 44 procent för
kvinnorna och 51 procent för männen3. Andelen
var ungefär densamma 2011 4. När det gäller
sysselsättningen närmast före påbörjande av en
yrkesutbildning eller kvalificerad yrkeshögskoleutbildning avser de senaste resultaten de som
examinerats 2011. Närmare 16 procent var
studerande året före påbörjandet av utbildningen.
Av de som tog ut en examen inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå mellan läsåren 2003/04 och 2007/06 hade
4,7 procent gått vidare till utbildning på
forskarnivå senast under läsåret 2010/11. Bland
kvinnorna var andelen 3,7 procent och bland
männen 6,7 procent. Eftersom fler kvinnor än
män tar ut en examen på högskolenivå, är dock
skillnaden mellan de båda könen när det gäller
antalet som går vidare till utbildning på forskarnivå mindre än skillnaden i andelen.

3.5

och förnya den befintliga verksamheten.
Anslagen för högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå är huvudsakligen prestationsrelaterade.
–

Reglering och uppställda mål. För
utgiftsområdet fastställs mål och bestämmelser som föreskrivs i lagar och andra författningar. Vidare ingår mål för de statliga
myndigheternas
verksamhet.
För
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för
invandrare gäller skollagen (2010:800),
förordningar som reglerar de olika
skolformerna, läroplaner och andra
författningar. För yrkeshögskolan gäller
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. För kvalificerad yrkesutbildning
gäller lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning
och
förordningen
(2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. För universitet och högskolor gäller
främst
högskolelagen
(1992:1434),
högskoleförordningen (1993:100) och
förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor. På högskoleområdet finns
det en särskild lag för enskilda utbildningsanordnare, lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina, som hänvisar till vissa
krav på utbildningen i högskolelagen. Inom
området forskningens infrastruktur finns
myndigheten Kungl. biblioteket som
ansvarar för insamlande, bevarande och
tillhandahållande av material enligt lagen
(1993:1392)
om
pliktexemplar
av
dokument.

–

Uppföljning eller granskning. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten
för
yrkeshögskolan
och
Universitetskanslersämbetet har uppföljnings- eller gransknings- och i vissa fall
statistikansvar inom sina respektive
områden. Statistiska centralbyrån svarar för
övrig utbildnings- och forskningsstatistik.

–

Utvärdering, kvalitetssäkring och granskning.
De ovan nämnda myndigheterna, förutom
Skolinspektionen, har samtliga ett utvärderingsansvar inom sina respektive områden.

Utgiftsområdets styrmedel m.m.

Huvudmannaskap och finansieringsformer
varierar mellan olika verksamheter inom utgiftsområdet. Statens styrmedel och insatser består
av följande.
–

Statlig finansiering. Anslagen inom utgiftsområdet utgör inte den dominerande
finansieringskällan i fråga om barn- och
ungdomsutbildning och kommunernas
vuxenutbildning. Finansiering sker dels
genom kommunala medel, dels genom de
generella och riktade statsbidragen till kommunerna. Högskolesektorn och yrkeshögskolan finansieras i huvudsak genom
direkta statliga anslagsmedel. Anslagen
avser statlig verksamhet samt bidrag till
kommunal och enskild verksamhet. Anslagsmedel används inte bara för löpande
verksamhet utan också som kompletterande finansiering för att förändra, utveckla

3 Årsrapport 2013, Myndigheten för yrkeshögskolan.
4 Årsrapport 2012, Myndigheten för yrkeshögskolan.

41
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Skolor, förskolor, fritidshem och huvudmän ska dokumentera sitt kvalitetsarbete.
Skolinspektionen genomför regelbundet
tillsyn i varje kommun när det gäller skolväsendet, annan pedagogisk verksamhet
samt vuxenutbildning. Vidare ingår i myndighetens uppgifter tillståndsprövning, dvs.
godkännande av enskilda huvudmän för
bl.a. grund- och gymnasieskolor och motsvarande skolformer. I myndighetens
ansvar ingår såväl tillsyn över som kvalitetsgranskning av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet m.m. Universitets
och högskolors kvalitetsarbete är enligt
högskolelagen ett åliggande för lärosätena
själva.
Universitetskanslersämbetet
utvärderar löpande utbildningar vid alla universitet och högskolor. Universitetskanslersämbetet beslutar också om
examenstillstånd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för statliga universitet och högskolor. För konstnärlig utbildning på forskarnivå beslutar Universitetskanslersämbetet om examenstillstånd för
statliga universitet och högskolor. För
annan utbildning på forskarnivå beslutar
Universitetskanslersämbetet om examenstillstånd för statliga högskolor. Vidare
yttrar sig ämbetet i ärenden om tillstånd för
enskilda utbildningsanordnare att utfärda
examina. Institutet för arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering
(IFAU) ska inom ramen för sitt uppdrag
utvärdera effekter av olika reformer och
åtgärder inom utbildningsväsendet samt
effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder
inom utbildningsväsendet.
–

–

42

Tillsyn. Skolinspektionen har ansvar för
tillsyn över skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet. Myndigheten för
yrkeshögskolan har tillsyn över främst
utbildningarna inom yrkeshögskolan. Inom
universitets- och högskolesektorn utövar
Universitetskanslersämbetet tillsyn inom
sitt ansvarsområde.
Utvecklingsinsatser. Skolverket ska stödja
kommuner och andra huvudmän i deras
utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att
förbättra deras förutsättningar att arbeta
med utveckling av verksamheten för ökad
måluppfyllelse inom barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Myndig-

heten för yrkeshögskolan ska främja
utvecklingen av bl.a. utbildningarna inom
yrkeshögskolan
och
utbildningarnas
kvalitet. Inom högre utbildning och forskning ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete
bedrivas vid universitet och högskolor.
–

Internationellt samarbete. Det internationella samarbetet inom de utbildnings- och
forskningspolitiska områdena är en viktig
del av de statliga insatserna.

Verksamheterna inom utgiftsområde 16 har ett
nära samband med verksamheter inom andra
utgiftsområden. Den största delen av verksamheterna inom utgiftsområdet bedrivs av kommunerna. Verksamheterna finansieras dels med
kommunala skatteintäkter, dels med generella
statsbidrag under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommunerna och med riktade
statsbidrag under bl.a. utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utgiftsområde
15 Studiestöd omfattar olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter
för vissa studiesociala insatser.
Forskningsverksamheten vid universitet och
högskolor finansieras utöver medel från utgiftsområde 16 med medel från andra utgiftsområden, stiftelser och andra externa finansiärer.
Arbetsmarknadsutbildning bedrivs och finansieras inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
och folkbildningen finansieras inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid.

3.6

Resultatredovisning

3.6.1

Internationellt samarbete

Det internationella utbildnings- och forskningssamarbetet bidrar till att öka kvaliteten i
svensk utbildning och forskning samt till att ge
ökad kunskap om och förståelse för andra länder
och deras kulturer. En utbildning och forskning
av hög kvalitet stärker Sveriges möjligheter att
stå starkt inför globaliseringens utmaningar.
Internationellt lyfts utbildningens och forskningens betydelse fram i allt fler sammanhang.
Dialog och erfarenhetsutbyte syftar till att skapa
bättre förutsättningar för att möta gemensamma
utmaningar.
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Det internationella samarbetet stöds genom
en rad samarbetsprogram, däribland EU:s
program för utbildningssamarbete, programmet
för livslångt lärande, programmet för forskningssamarbetet, EU:s 7:e ramprogram för
forskning och utveckling, Nordiska ministerrådets program Nordplus och det nationella
programmet Linnaeus-Palme för samarbete och
utbyte inom högre utbildning med länder i
utvecklingsländerna. Genom dessa program
erbjuds stöd för enskilda personers rörlighet
samt samarbetsprojekt för forskning och projekt
för alla utbildnings- och verksamhetsformer:
förskolan, skolan, den högre utbildningen,
vuxenutbildningen och kompetensutvecklingen i
arbetslivet.
EU

Utbildning
EU-arbetet inom utbildningsområdet har under
2013 präglats av förhandlingarna om det nya
EU-programmet
för
utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott som ska
gälla för perioden 2014–2020.
I slutet av november 2011 presenterade
kommissionen ett förslag till ett nytt utbildningsprogram, Erasmus för alla. Det övergripande syftet med det föreslagna programmet
är att stärka kvaliteten i europeisk utbildning
genom samarbetsprojekt och insatser för att
stimulera studenters mobilitet. Programförslaget
omfattar de aktiviteter som för närvarande täcks
av Programmet för livslångt lärande, Ung och
aktiv i Europa samt ett antal program inom
högre utbildning som omfattar samarbeten med
tredje land. Ett nytt idrottsprogram och Jean
Monnet-programmet inkluderas i det nya
programförslaget och ett nytt initiativ om en
europeisk studielånegaranti för studerande på
avancerad nivå föreslås.
Efter förhandlingar under våren 2012 antog
utbildningsministrarna vid sitt rådsmöte i maj,
en s.k. partiell allmän inriktning i fråga om
programmet. Europaparlamentet beslutade om
sitt betänkande i fråga om programmet i slutet
av 2012. Under våren 2013 har förhandlingar
mellan rådet och europaparlamentet pågått och
ett beslut om programmet, som kommer att heta
Erasmus+, förväntas fattas under hösten 2013.
Under 2012 hölls tre formella rådsmöten på
utbildningsområdet, i februari, maj och

november. Vid rådsmötet i februari antog
utbildningsministrarna 2012 års gemensamma
rapport från rådet och kommissionen om
genomförandet av den strategiska ramen för
europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning
2020) Allmän och yrkesinriktad utbildning för
ett smart och hållbart Europa för alla.
Vid rådsmötet i maj enades medlemsstaterna
om rådsslutsatser där ett riktmärke för andelen
sysselsatta tre år efter avlagd examen på
gymnasial eller eftergymnasial nivå fastslås.
Riktmärket som ministrarna enades om är att
senast 2020 bör andelen utexaminerade sysselsatta (i åldersgruppen 20–34 år) vara minst 82
procent i EU. Den faktiska andelen var 76,5
procent i EU som helhet 2010.
Vid rådsmötet i november 2012 kom
utbildningsministrarna fram till en politisk
överenskommelse om en rekommendation i
fråga om validering av icke-formellt och
informellt lärande. Ministrarna antog också slutsatser om utbildningens bidrag för ekonomisk
återhämtning, tillväxt och sysselsättning. Vid
mötet i november antog ministrarna även slutsatser om läs- och skrivkunnighet som lyfter
fram bl.a. lärarnas kompetens, vikten av tidig
identifiering av eventuella läs- och skrivsvårigheter och tidiga åtgärder. Läs- och skrivkunnighet var också temat för det informella
utbildningsministermöte som hölls i Cypern i
oktober 2012.
I november 2012 publicerade kommissionen
sitt meddelande En ny syn på utbildning: att
investera i färdigheter för att uppnå bättre
socioekonomiska resultat. I meddelandet lyfter
kommissionen fram ett antal prioriteringar i
fråga
om
kompetensförsörjning
och
utbildningspolitiska utmaningar både på nationell och på europeisk nivå.
Under våren 2013 har två rådsmöten ägt rum.
I februari 2013 antog utbildningsministrarna
slutsatser
baserade
på
kommissionens
meddelande En ny syn på utbildning samt höll
en debatt på temat ”utbildning för kompetens
och arbetstillfällen, stabilitet och tillväxt”. I maj
antog ministrarna slutsatser om den högre
utbildningens sociala dimension och höll en
debatt på temat ”säkerställande av ett läraryrke
av högsta kvalitet till stöd för bättre
läranderesultat”.
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Forskning
Agendan
inom
den
europeiska
forskningspolitiken dominerades under 2012
nästan helt av EU:s nästa program för forskning
och innovation, Horisont 2020, som ska gälla
2014–2020. Horisont 2020 kommer ge stöd för
forskning inom utvalda prioriterade områden
och syftet är att göra EU till världsledare inom
dessa. Kommissionens förslag till program består
av ett antal olika delförslag vilka behandlades i
rådet och i Europaparlamentet.
I maj 2012 tog rådet ställning till det
övergripande förslaget till ett ramprogram som
består av delarna och prioriteringarna vetenskaplig excellens, industriellt ledarskap och
samhällsutmaningar. Ramprogrammet anger på
ett övergripande plan innehållet i Horisont 2020.
Förslaget till deltaganderegler behandlades av
rådet i oktober 2012. Dessa regler anger
villkoren för deltagandet i ramprogrammet samt
deltagarnas rättigheter och skyldigheter. Vilka
ersättningsregler som ska gälla inom Horisont
2020 var den enskilt mest diskuterade frågan.
I december 2012 tog rådet ställning till det
särskilda programmet inom Horisont 2020.
Detta program anger mer detaljerat än ramprogrammet vilka aktiviteter som ska finansieras
från Horisont 2020. Rådet tog under hösten
2012 även ställning till förslagen om Europeiska
institutet för innovation och teknik (EIT), vilka
utgör en del av lagstiftningspaketet för Horisont
2020.
I Europaparlamentet tog det ansvariga
utskottet för industri, handel och forskning
(ITRE) ställning till delförslagen inom Horisont
2020 i november 2012. I början av 2013 inleddes
förhandlingar mellan rådet och parlamentet för
att uppnå enighet om utformningen av Horisont
2020.
Förutom Horisont 2020 behandlade rådet
under 2012 även frågan om det Europeiska
forskningsområdet (ERA). Grunden för
behandlingen var dels Europeiska rådets beslut
från februari 2011 att ERA ska vara förverkligat
2014, dels det meddelande om ERA som
kommissionen presenterade i juli 2012. Med
utgångspunkt i meddelandet antog rådet i
december 2012 rådslutsatser om ERA, vilka
anger det fortsatta arbetets huvudsakliga
prioriteringar.
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Rymd
I och med Lissabonfördraget 2009 (artikel 189)
fick EU delad kompetens inom rymdområdet
och därmed också mandat att spela en större roll
inom europeisk rymdverksamhet. EU utvecklar
därför stegvis sina ambitioner och aktiviteter
inom området.
EU är inte längre enbart användare av
rymdteknik. I projekt som har lika starka
politiska och vetenskapliga eller tekniska drivkrafter blir EU:s och ESA:s roller svåra att
särskilja. Samarbetet och samordningen mellan
ESA och EU är därmed en viktig fråga för de
båda aktörerna och dess respektive medlemsstater.
Kommissionen publicerade i slutet av 2012 ett
meddelande om sin syn på processen för hur
lämpliga relationer mellan EU och ESA bör
utvecklas, vilket utgör grunden för en fortsatt
och bredare diskussion med rådet och
parlamentet.
European Space Agency, ESA

Under 2012 har det inom den europeiska
rymdorganisationen European Space Agency
(ESA) förts en diskussion om hur de framtida
relationerna mellan EU och ESA bör utvecklas.
Medlemsstaternas inriktning för detta uttrycktes
i en rådsdeklaration vid mötet i ESA:s
ministerråd i november 2012.
Vid ministerrådets möte gjorde också Sverige
tillsammans
med
övriga
medlemsstater
åtaganden för deltagande i de frivilliga ESAprogrammen som man vill prioritera och
fastställde nivån för det obligatoriska grund- och
vetenskapsprogrammen för perioden 2013–2017.
Europarådet

Europarådets
verksamhet
fokuserar
på
kärnområdena mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatsprincipen.
Arbetet
inom
utbildningsområdet
är
koncentrerat kring utbildning för demokratiskt
medborgarskap och mänskliga rättigheter samt
interkulturell förståelse. Under 2013 har ett
möte i Utbildningskommittén hållits. Vid mötet
fördes bl.a förberedande diskussioner inför
ministermötet. Huvudpunkt vid ministermötet i
april 2013 var den gemensamma deklaration som
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markerade vikten av att ha ett inkluderande
utbildningssystem som ger alla lika tillgång till
utbildning, att stärka institutionernas självbestämmande, att stödja fortbildning av personal
på alla nivåer, att ge elever och studenter
förutsättningar för att leva ett liv som aktiva
medborgare, att bekämpa korruption och
bedrägeri inom utbildning genom bildande av en
”paneuropeisk plattform” och slutligen att
studera möjligheten att ta fram ett ramverk med
etiska riktlinjer för lärare.
Nordiska ministerrådet

Ministerrådet för utbildning och forskning
(MR-U) ansvarar för Nordiska ministerrådets
samarbete inom utbildnings-, forsknings- och
språkpolitik. MR-U koordinerar dessutom det
nordiska samarbetet inom it-politik och
mobilitetspolitik.
MR-U prioriterade under 2012 och 2013
Nordiska ministerrådets globaliseringsinitiativ.
Ministerrådet ansvarade för globaliseringsprojekt
omfattande allt från grundskola till högre
utbildning, vuxenutbildning och forskning.
Under 2012 behandlades en översyn av det
nordiska forskningssamarbetet som utförts på
uppdrag av MR-U. Utveckling av ett mer
effektivt, fokuserat och sektorsövergripande
samarbete på forskningsområdet prioriterades.
Under 2013 har Nordiska ministerrådets
organisation på språkområdet setts över. Den
nya organisationen gäller från och med den 1
januari 2014.
Som ordförande i Nordiska ministerrådet
under 2013 har Sverige fokuserat på ett minskat
utanförskap, stärkt konkurrenskraft, ett hållbart
samhälle, de demografiska utmaningarna och
Norden i världen. Satsningar har därmed
initierats exempelvis för att
–

reducera ungdomsarbetslöshet genom att
utveckla formerna för lärande på arbetsplatser, och

–

bidra till det nationella arbete som görs för
att åstadkomma innovativa, nya och välfungerande lösningar på välfärdsproblem i
Norden.

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) spelar en betydelsefull roll
när det gäller analys av utbildningssystemets
funktionssätt och hur medlemsländernas
forskningssatsningar utformas. Kärnan i
verksamheten på utbildningsområdet utgörs av
jämförande studier, analyser, statistik och
indikatorer. Kärnan i verksamheten på
forskningsområdet
utgörs
av
statistiska
jämförelser mellan ländernas forskning och av
rekommendationer om forskningssatsningar.
Sverige deltar i Programme for International
Student Assessment (PISA) som syftar till att
undersöka i vilken grad deltagande länders
utbildningssystem bidrar till att femtonåriga
elever, som snart kommer att ha avslutat den
obligatoriska skolan, är rustade att möta
framtiden. Genom olika prov undersöks
elevernas förmågor inom kunskapsområdena
matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
Sedan 2000 genomförs studien vart tredje år.
Under 2012 genomfördes den femte PISA
undersökningen.
Resultaten
av
denna
presenteras i december 2013.
Sverige deltar också i Programme for the
International
Assessment
of
Adult
Competencies (PIAAC) som inrättades 2008.
PIAAC mäter den vuxna befolkningens
kunskaper, kompetens och allmänna färdigheter
inom områdena läsförståelse, matematik och
problemlösning. Det är den mest omfattande
internationella studien som har genomförts i sitt
slag. De första resultaten kommer att publiceras
i oktober 2013. Resultaten kommer att
möjliggöra internationella jämförelser inom de
testade områdena. Genom samarbete med
kommissionen är avsikten att resultaten även ska
kunna användas till indikatorer inom EU-samarbetet.
Sverige deltar även i studien Teaching and
Learning International Survey (TALIS 2013).
Det är en studie som vänder sig till lärare och
skolledare och ur olika perspektiv fokuserar på
deras arbete. Statens skolverk har regeringens
uppdrag att svara för genomförandet av studien i
Sverige. Resultaten kommer att offentliggöras
2014.
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Unesco

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation. Varje
medlemsland ska enligt Unescos konstitution ha
en nationalkommission, vilken ska utgöra en
länk mellan landets regering och Unesco.
Sveriges nationalkommission är Svenska
Unescorådet.
Svenska Unescorådets arbete baseras på den
svenska Unescostrategin (2008–2013) som utgör
grunden för en tydlig och samordnad politik för
hela det svenska engagemanget i Unesco.
I december 2011 beslutade regeringen att
Sverige skulle kandidera till Unescos styrelse.
Under 2012 har en valplattform utarbetats och
en kandidat har utsetts. Valplattformen tar sin
utgångspunkt i den svenska Unescostrategin och
pekar bl.a. ut kvalitet i utbildning, samarbete
inom havs- och vattenforskning, press- och
yttrandefrihet samt upprätthållandet av Unescos
kulturkonventioner som prioriterade områden
för Sverige.
För att kartlägga hur relevanta och effektiva
olika FN-organisationer är i relation till målen
för den svenska utvecklingspolitiken genomförs
s.k. organisationsbedömningar. Under 2012 har
en organisationsbedömning av Unesco genomförts som visar att organisationen i stor
utsträckning är effektiv, men att verksamheten
fortfarande behöver prioriteras bättre.
Unesco har fem stora vetenskapsprogram:
International Hydrological Programme (IHP),
Intergovernmental Oceanographic Commission
(IOC), Man and the Biosphere Programme
(MAB), International Geosciences Programme
(IGCP)
och
Management
of
Social
Transformations (MOST). Sverige är representerat i styrelsen för IHP. I Sverige samordnas
Unescos vetenskapliga arbete av Vetenskapsrådet. I detta arbete ingår berörda myndigheter
och centrala forskningsfinansiärer.
Under 2012 utsåg Unesco Östra Vätternbranten till det femte biosfärområdet i Sverige
och Hälsingegårdarna till Sveriges femtonde
världsarv.
Unescos största programområde är utbildning
och Sverige fortsätter att arbeta för att stärka
Unescos arbete med FN:s årtionde för
utbildning för hållbar utveckling.
En stor del av Unescos arbete bedrivs i ett
stort antal underprogram, kommittéer, institut
och arbetsgrupper. Under 2012 har svenska
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representanter valts in i International
Programme for the Development of Communication (IPDC) och UNESCO Institute of
Statistics (UIS).
Svenska Unescorådet har under 2012 deltagit i
en arbetsgrupp med uppgift att finna vägar för
svenskt genomförande av konventionen om
skydd för det immateriella kulturarvet.
Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete
mellan 47 länder på högskoleområdet. Syftet är
att främja rörlighet, anställningsbarhet och
konkurrenskraft. Besluten i kommunikén från
det senaste ministermötet 2012 i Bukarest ligger
till grund för arbetsprogrammet fram till nästkommande ministermöte som ska genomföras i
Jerevan 2015. Arbetsprogrammet fokuserar
främst på frågor inom den sociala dimensionen,
mobilitet, erkännande, anställningsbarhet och
relationen mellan det gemensamma europeiska
området för högre utbildning och övriga världen.
3.6.2

Uppföljning av EU:s gemensamma
utbildningsmål

I maj 2009 enades EU-ländernas utbildningsministrar om en fortsättning av utbildningssamarbetet och ett ramverk med strategiska
mål för detta arbete fram till 2020 (Utbildning
2020). Därmed fastställdes fem riktmärken
som fram till 2020 ska vara vägledande för
uppföljningen av arbetet. I november 2011
antogs ett kompletterande sjätte riktmärke om
rörlighet i utbildningssyfte och förra året
antogs ett sjunde riktmärke om sysselsättning
efter avslutad utbildning. Riktmärkena är
följande.
–

Andelen 18–24-åringar som inte har en
fullföljd gymnasieutbildning och som inte
studerar ska vara mindre än tio procent.

–

Andelen personer i åldern 30–34 år med
minst två års eftergymnasial utbildning ska
uppgå till minst 40 procent.

–

Andelen elever med låga prestationer i
läsförmåga, matematik respektive naturvetenskap ska uppgå till högst 15 procent.
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–

Andelen barn i åldern fyra år fram till
skolstart som går i förskoleverksamhet ska
uppgå till minst 95 procent.

–

Andelen vuxna som deltagit i någon form
av utbildning de senaste fyra veckorna ska
uppgå till minst 15 procent.

–

Andelen
högskoleexaminerade
som
studerat utomlands under en period som
omfattar minst 15 högskolepoäng ska
uppgå till minst 20 procent och andelen 18–
34-åringar som deltar i en grundläggande
yrkesutbildning
och
som
studerat
utomlands under minst två veckor ska
uppgå till minst sex procent.

–

Sysselsättningsgraden bland personer i
åldern 20–34 år tre år efter att de avlagt
examen5 på gymnasial eller eftergymnasial
nivå ska uppgå till minst 82 procent.

Riktmärkena följs upp i kommissionens årliga
rapport Education and Training Monitor. I dessa
uppföljningar används indikatorer som bygger
på statistiska undersökningar som genomförs på
jämförbara sätt i alla medlemsländer. De värden
som redovisas kan på så sätt jämföras länderna
emellan, men de kan samtidigt avvika från den
nationella totalräknade statistiken. För fyra av
riktmärkena (de två förstnämnda, det femte och
det sista) används indikatorer som bygger på
urvalsundersökningen Labour Force Survey, i
Sverige benämnd Arbetskraftsundersökningen
(AKU). Indikatorn som används för att följa
upp det tredje riktmärket bygger på OECD:s
internationella kunskapsmätning PISA som
genomförs vart tredje år. Det fjärde riktmärket
följs upp med hjälp av de data som samlas in
gemensamt av UNESCO, OECD och EU
(UOE-statistiken). Det är ännu inte slutligt
fastställt hur det sjätte målet ska följas upp.
Riktmärket om unga vuxna utan fullföljd
gymnasieutbildning berör utöver gymnasieskolan den kommunala vuxenutbildningen,
folkbildningen och personalutbildning. Riktmärket om vuxnas lärande berör förutom de tre
sistnämnda utbildningsformerna även högskolan

och yrkeshögskolan. På motsvarande sätt
omfattar riktmärket om den eftergymnasiala
utbildningen
såväl
högskolan
som
yrkeshögskolan. Dessa och övriga riktmärken
redovisas därför samlat i detta avsnitt.
Riktmärkena avser EU som helhet och inte
enskilda medlemsländer. En del länder förutsätts
kunna bidra till utvecklingen i Europa genom att
överträffa riktmärket. Riktmärkena om unga
vuxna utan fullföljd gymnasieutbildning och om
eftergymnasial utbildning tillhör de övergripande
mål i EU 2020-strategin som stats- och
regeringscheferna antog i juni 2010 och som
redovisas i de årliga s.k. reformprogrammen. De
nationella mål som regeringen antagit för dessa
riktmärken är att andelen unga vuxna som inte
har en fullföljd gymnasieutbildning och som inte
studerar ska uppgå till mindre än tio procent och
att andelen med minst två års eftergymnasial
utbildning ska uppgå till mellan 40 och 45
procent 2020.
I det följande redovisas hur Sverige ligger till i
förhållande till de antagna riktmärkena för hela
EU utifrån senast publicerade uppgifter. Det
anges också hur EU-länderna som helhet ligger
till.
EU-mål: Färre unga vuxna med låg utbildning

Andelen svenska 18–24-åringar utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte befann sig i
utbildning uppgick 2012 till 7,5 procent, vilket
är under EU:s riktmärke liksom Sveriges
nationella mål om mindre än 10 procent
(diagram 3.1) men är nästan en procentenhet
högre är 2011. Genomsnittet inom EU som
helhet har successivt förbättrats något, men
andelen uppgick trots det till 12,8 procent
2012 (preliminär uppgift). Den lägsta andelen
med låg utbildning har Kroatien och
Slovenien, 4,2 respektive 4,4 procent. Bland
män finns genomgående en större andel
lågutbildade än bland kvinnor, såväl i Sverige
som i EU.

5 I de länder och för de utbildningar där ingen formell examen avläggs

mäts indikatorn i stället utifrån andelen som fullföljt den gymnasiala eller
eftergymnasiala utbildning de deltagit i.
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Diagram 3.1 Andel av unga i åldern 18-24 år som inte har
gymnasieutbildning och som inte studerar, procent (2012)

Totalt

Totalt

Riktmärke
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Sverige

Diagram 3.2 Andelen i åldern 30-34 år med minst två års
eftergymnasial utbildning (2012)
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Källa: Eurostat

Definitionen av indikatorn är att individen
saknar eller har mindre än två års studier på
gymnasial nivå och inte under den senaste fyraveckorsperioden befunnit sig i formell eller ickeformell utbildning.6 En person som har gått
minst två år i gymnasieskolan räknas alltså inte
in, även om han eller hon inte fullföljt
utbildningen.
EU-mål: Högre andel med eftergymnasial
utbildning

20
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EU-mål: Större andel15-åringar med godtagbar
baskompetens

Måluppfyllelsen för det tredje riktmärket – att
färre ungdomar (högst 15 procent) ska prestera
på låg nivå i läsning, matematik respektive
naturvetenskap – mäts med hjälp av OECD:s
internationella kunskapsmätning PISA. Den
senaste mätningen genomfördes 2012 och
resultaten från denna kommer att publiceras i
december 2013. Enligt de uppgifter som nu finns
tillgängliga, som är från mätningen 2009,
uppgick andelen svenska 15-åringar med svag
läsförmåga till drygt 17 procent, vilket utgjorde
en försämring jämfört med tidigare mätningar.
För de 18 EU-länder för vilka det finns
motsvarande statistik var den genomsnittliga
andelen 20 procent (diagram 3.3). Såväl i Sverige
som i de flesta andra EU-länder var andelen
svaga läsare betydligt större bland pojkar än
bland flickor.
Diagram 3.3 Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning,
procent (2009)
Totalt

Sverige

Andelen 30–34-åringar som har minst två års
eftergymnasial utbildning har ökat i Sverige
sedan 2002 och uppgick 2012 enligt EU:s
redovisningsmodell till 47,9 procent (53,7
procent för kvinnor och 42,4 procent för män),
vilket ligger både över EU:s riktmärke och
Sveriges nationella mål. I detta mått ingår
högskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning
och utbildning inom yrkeshögskolan. Även i
Europa i övrigt har andelen med eftergymnasial
utbildning ökat kraftigt och uppgick 2012 till
35,8 procent (diagram 3.2.).

10

Källa: Eurostat

Riktmärke
Flickor
Pojkar

EU 18

Totalt
Flickor
Pojkar
6 Icke formell utbildning är utbildningar som inte ingår i det ordinarie

utbildningssystemet, exempelvis studieförbundens kursverksamhet och
vissa personalutbildningar.
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När det gäller matematik hörde 21 procent av de
svenska 15-åringarna till de lågpresterande 2009,
också det en försämring jämfört med tidigare
mätningar, och en bra bit från EU:s riktmärke
(diagram 3.4). Motsvarande andel i EU-länderna
var något högre, 22 procent. I flertalet länder var
andelen svaga i matematik större bland flickor än
bland pojkar, men bland de svenska eleverna var
könsskillnaderna små.
Diagram 3.4 Andelen lågpresterande 15-åringar i
matematik, procent (2009)

EU-mål: Större andel barn i förskola

Andelen barn i förskoleåldern (från fyra år till
åldern för skolstart) som går i förskola har ökat
successivt under lång tid i Sverige. Utvecklingen
är densamma för flickor och pojkar. År 2010 var
andelen 95,1 procent, vilket är strax över
riktmärket för EU. Även EU-genomsnittet har
successivt ökat och var samma år 92,4 procent
(diagram 3.6).
Diagram 3.6 Andelen barn 4 år upp till skolstart som deltar
i förskoleverksamhet, procent (2000 och 2010)
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I naturvetenskap presterade 19 procent av de
svenska 15-åringarna på en låg nivå 2009, även
detta en försämring jämfört med tidigare och
högre än EU:s riktmärke (diagram 3.5). Den
genomsnittliga andelen inom EU var något
mindre, knappt 18 procent. Genomgående var
andelen lågpresterande i naturvetenskap något
mindre bland flickor än bland pojkar.
Diagram 3.5 Andelen lågpresterande 15-åringar i
naturvetenskap, procent (2009)
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Källa: Eurostat

EU-mål: Fler vuxna i olika former av utbildning

Riktmärke för utbildningssamarbetet som rör
vuxnas deltagande i utbildningar gäller såväl
formella utbildningar inom utbildningsväsendet
som icke-formella, t.ex. personalutbildning.
Sverige hörde med sina 26,7 procent till de
länder som 2012 hade den allra största andelen,
tillsammans med övriga nordiska länder. Den
genomsnittliga andelen i EU-länderna var nio
procent 2012, en andel som varit i stort sett
konstant de senaste åren. Utvecklingen under
senare tid är, såväl i EU som helhet som i
Sverige, tyvärr svår att bedöma på grund av
tidsseriebrott. Det kan dock konstateras att
Sverige ligger långt över riktmärket (15 procent)
i detta avseende och att kvinnor i högre grad än
män deltar i utbildning (diagram 3.7).
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0

5

10

15

20

25
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Sysselsättningsgraden tre år efter avslutad
gymnasial eller eftergymnasial utbildning är
högre bland män än bland kvinnor, såväl i
Sverige som i EU (diagram 3.9).

Diagram 3.7 Andelen vuxna (25–64 år) som deltagit i
utbildning, procent (2012)
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Diagram 3.9 Sysselsättningsgraden bland 20–34-åringar tre
år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial
nivå, procent (2012)
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EU-mål: Sysselsättning efter avslutad utbildning

Sysselsättningsgraden tre år efter senast avslutad
gymnasial eller eftergymnasial utbildning var
82,4 procent i Sverige 2012. Det är något högre
än EU:s riktmärke (82 procent). Genomsnittet
för EU var samma år 72,4 procent. Skillnaderna
mellan
länderna
är
stor
med
en
sysselsättningsgrad omkring 90 procent i
Tyskland, Nederländerna, Österrike, Malta och
Island men under 50 procent i Grekland. Som en
följd av den finansiella krisen har sysselsättningsgraden minskat sedan 2008 i såväl
Sverige som i EU totalt sett (diagram 3.8).
Minskningen är dock betydligt mindre i Sverige
än inom EU som helhet.
Diagram 3.8 Sysselsättningsgraden bland 20–34-åringar tre
år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial
nivå, procent (20082012)
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3.7

Miljöledningsrapporter

Statliga myndigheter ska utveckla miljöledningssystem och årligen rapportera sina
resultat till regeringen och Naturvårdsverket
enligt förordningen (2009:907) om miljöledning
i statliga myndigheter. I enlighet med förordningen har det kommit in rapporter från
myndigheter inom Utbildningsdepartementets
område.
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4 Politikens inriktning

Kunskap ger den enskilda människan möjligheter att växa och att påverka sin situation. En
god utbildning öppnar perspektiv och ger goda
livsförutsättningar för individen. En hög utbildningsnivå är också nödvändig för samhället samt
för att Sverige som nation ska kunna konkurrera
på världsmarknaden och därmed säkra välståndet.
Det finns stora utmaningar för utbildningsväsendet sedan en längre tid tillbaka. Svenska
elevers kunskapsresultat har sjunkit under lång
tid enligt många undersökningar. Alltför många
av de elever som lämnar grund- eller gymnasieskolan saknar fullständiga betyg. Utbildningsväsendets koppling till arbetsmarknaden behöver
därför stärkas för att underlätta övergången till
arbete. Att förbättra utbildningsväsendet
kommer att ta lång tid och kräver betydande
insatser.
En avgörande faktor för att svenska elevers
kunskapsresultat ska kunna förbättras är duktiga
lärare. Regeringen prioriterar därför insatser för
att höja lärarnas kompetens och läraryrkets
status. Regeringen har också genomfört ett stort
antal reformer av utbildningsväsendet i syfte att
förbättra elevernas studieresultat. Dessa
reformer omfattar bl.a. ett stärkt pedagogiskt
uppdrag i förskolan, förbättrad uppföljning av
elevernas resultat i grundskolan, en reformerad
gymnasieskola samt incitament för högre
kvalitet i högskolan. Samtidigt har vuxenutbildningen utvecklats och ger människor
möjligheter till nya chanser.
Dessa reformer genomförs nu, men regeringen bedömer att ytterligare insatser är nödvändiga. För att stärka Sveriges möjligheter att
konkurrera med kunskap föreslår regeringen i
denna proposition bl.a. följande.

–

Statsbidrag för fler karriärtjänster.

–

Insatser för att öka omfattningen av
gymnasial lärlingsutbildning.

–

Fortbildningssatsning inom läsning och
skrivning.

–

Utökad undervisningstid i matematik.

Regeringen vill också fortsätta investera i forskning för att långsiktigt förbättra landets förutsättningar för samhällsutveckling och näringslivets konkurrenskraft.
Investeringar i utbildning och forskning är
investeringar i framtiden, både för Sverige som
nation och för den enskilda människan.

4.1

Lärare, förskollärare och rektorer

Gemensamt för hela skolväsendet är personalens
betydelse. För att höja elevernas studieresultat är
bra lärare den enskilt viktigaste faktorn. Till de
allra viktigaste utmaningarna för skolan hör
därför att höja lärares kompetens och läraryrkets
status och attraktionskraft. Ett effektivt skoledarskap är också en viktig förutsättning för att
förbättra elevernas studieresultat. I förskolan
krävs välutbildade förskollärare för att genomföra det pedagogiska uppdrag som den reviderade läroplanen innebär.
Regeringen har genomfört en lång rad insatser
för lärarna och andra personalkategorier inom
skolväsendet och föreslår här ytterligare
åtgärder.
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4.1.1

Öka rekryteringen av lärare och
förskollärare

Att fler lärare har djup ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens är viktigt för att höja
kvaliteten i svensk skola. Det är därför angeläget
att lärarförsörjningen kan tryggas och att alla
elever får sin undervisning av behöriga lärare.
Rekryteringsläget är särskilt problematiskt när
det gäller ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9 i flera ämnen och ämneslärare med
inriktning mot gymnasieskolan i vissa ämnen,
särskilt naturorienterande ämnen och teknik.
Det råder även brist på behöriga yrkeslärare i
skolväsendet.
Inför hösten 2012 ökade dock antalet förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna med 21 procent jämfört med året
innan. Motsvarande statistik för höstterminen
2013 visar återigen en ökning, denna gång på
nästan 15 procent. Regeringen menar att det
ökande söktrycket är glädjande men att mer
behöver göras för att attrahera fler till lärar- och
förskolläraryrkena, särskilt till det förstnämnda,
och skapa fler vägar in i yrkena.

utöver de 5 miljoner kronor som tidigare
beräknats och beräknar 5 miljoner kronor för
ändamålet 2015 i enlighet med vad som redovisades i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1).
Dimensionering av lärar- och
förskollärarutbildning

För närvarande saknas specificerad statistik över
lärares behörighet för skolform, ämne och årskurs, men generellt råder det brist på utbildade
lärare i skolväsendet. Det finns därför behov av
att ta fram en mer detaljerad prognos över
behovet av olika lärarkategorier, utifrån skolväsendets behov och hur många lärare som
utbildas inom olika kategorier. En sådan prognos
kan ge universitet och högskolor ett förbättrat
underlag för dimensioneringen av sina lärarutbildningar. Prognosen ska även innefatta
underlag för förskollärarutbildningen. Regeringen avser därför att ge Skolverket i uppdrag
att i samarbete med Universitets- och högskolerådet ta fram en sådan prognos. För uppdraget
föreslås 3 miljoner kronor avsättas för 2014.

Medel till informationskampanj
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

I december 2010 fick Statens skolverk i uppdrag
att i samarbete med dåvarande Högskoleverket
genomföra en informationskampanj om läraroch förskolläraryrkena och de nya lärar- och
förskollärarutbildningarna (U2010/7661/S). Ett
tilläggsuppdrag gavs i november 2012 och
kampanjen inriktades då särskilt mot att fler ska
lockas till lärarutbildning med inriktning mot
ämnesområdena naturvetenskap och teknik
(U2012/6128/S). Ytterligare ett tilläggsuppdrag
gavs i augusti 2013 för att kampanjen under 2013
till viss del specifikt ska inriktas på att attrahera
fler
män
till
förskollärarutbildningen
(U2013/5045/S).
Det påbörjade strategiska arbetet med att
attrahera fler ungdomar och unga vuxna till
lärar- och förskolläraryrkena bör fortsätta. Den
fortsatta kampanjen bör bedrivas främst med
inriktning mot matematik, teknik och naturorienterande
ämnen
samt
yrkesämnen.
Regeringen har inom ramen för anvisade medel
under 2011–2013 fördelat 24 miljoner kronor för
detta ändamål, och föreslår att ytterligare 5
miljoner kronor avsätts för verksamheten 2014
52

En modell som har visat sig ha potential att
attrahera studenter till lärarutbildningen är den
kombination av arbete och studier som genomförts i flera länder, t.ex. i USA under namnet
Teach for America. Studenter med en tidigare
examen som har genomfört sin utbildning med
goda studieresultat ges möjlighet att läsa en
kompletterande pedagogisk utbildning för att nå
en ämneslärarexamen samtidigt som de arbetar i
en skola med låg måluppfyllelse. Organisationen
Teach for Sweden och ett antal universitet och
högskolor har tagit initiativ till att arbeta på detta
sätt.
Efter förslag i budgetpropositionen för 2013
avsattes 1,5 miljoner kronor för en försöksverksamhet med denna inriktning. Därutöver
fick organisationen Teach for Sweden 3 miljoner
kronor 2013 för arbete med att rekrytera, utbilda
och handleda studenter. Vidare beräknades
5 miljoner kronor för 2014, 6 miljoner kronor
för 2015 och 2,5 miljoner kronor för 2016. För
att utöka verksamheten och möjliggöra för fler
lärosäten och studenter att genomföra mot-
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svarande utbildning föreslår regeringen att
satsningen utökas och att totalt 14 miljoner
kronor avsätts för 2014. För 2015 beräknas totalt
15 miljoner kronor och för 2016 totalt 11,5
miljoner kronor. Studenterna bör även fortsättningsvis främst ha ämneskunskaper i naturorienterande ämnen, matematik och teknik.
Särskild kompletterade utbildning för personer
med examen på forskarnivå

I syfte att öka antalet lektorer i skolan presenterade regeringen i promemorian Karriärvägar
m.m. i fråga om lärare i skolväsendet
(U2012/4904/S) förslag till en särskild
kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med examen på forskarnivå som har
varit verksamma som lärare på ett universitet
eller en högskola eller i skolväsendet. Den
särskilda kompletterande pedagogiska utbildningen om sammanlagt en termins studier bör
leda till ämneslärarexamen. I promemorian
gjordes också bedömningen att det bör finnas
möjlighet till statlig finansiering till de
studerande under studietiden. Förslaget bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Utökat ULV-uppdrag

Inom satsningen utländska lärares vidareutbildning (ULV) kan personer med en utländsk
lärarutbildning komplettera tidigare studier och
yrkesverksamhet för att kunna bli behöriga att
undervisa i den svenska skolan. Sex lärosäten har
sedan 2007 regeringens uppdrag att erbjuda
utbildning inom ULV. Satsningen ger lärosätena
rätt till en ersättning per helårsstudent som är
något högre än den ordinarie, bl.a. för att täcka
kostnader för bedömning och validering av
tidigare studier och yrkeserfarenheter. I dag
finns fler sökande än det finns platser inom
ULV. Regeringen föreslår därför att ytterligare
13 miljoner kronor avsätts för verksamheten och
studiemedel för 2014 och beräknar lika mycket
årligen därefter, vilket motsvarar en utbyggnad
med cirka 100 utbildningsplatser.

Waldorfpedagogik

Pedagogisk mångfald är viktigt i ett modernt
skolväsende. Högt ställda krav på kvalitet och
likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever
är samtidigt av högsta vikt oavsett pedagogisk
inriktning. Waldorfpedagogiken är den största
alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. Hösten 2012 gick ca 7 000 elever och
barn i de totalt ca 40 waldorfskolor och
70 waldorfförskolor som finns i landet. Till
skolorna och förskolorna finns ca 700 lärare och
förskollärare knutna av vilka många saknar en
högskoleexamen med pedagogisk inriktning.
Inget statligt lärosäte utbildar lärare eller förskollärare med waldorfinriktning. I stället ges utbildningarna av utbildningsanordnare vilkas verksamhet hittills har finansierats utan statliga
medel. Regeringen föreslår att 10 miljoner
kronor avsätts för 2014 för utbildning av lärare
och förskollärare med waldorfinriktning och
beräknar 10 miljoner kronor årligen därefter.
4.1.2

Högre kvalitet i lärar- och
förskollärarutbildning

En lärarutbildning som väl förbereder framtida
lärare för läraryrket är avgörande för resultaten i
skolan. Likaså är förskolan, vars pedagogiska roll
stärkts, beroende av välutbildade förskollärare.
Regeringen har genomfört en rad åtgärder för
att skapa högre kvalitet i de svenska lärar- och
förskollärarutbildningarna och här redovisas
ytterligare åtgärder som gäller för båda utbildningarna.
Utbildning baserad på vetenskap och beprövad
erfarenhet

För att på bästa sätt förbereda för det kommande yrkeslivet behöver blivande lärare och
förskollärare tillägna sig både ett praktiskt yrkeskunnande och teoretiska kunskaper under sin
utbildning. Bland lärar- och förskollärarutbildarna vid ett lärosäte behöver därför både
personer med vetenskaplig kompetens och
yrkesskickliga lärare och förskollärare med relevant och aktuell lärar- och förskollärarerfarenhet
finnas för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.
Jämfört med den tidigare lärarexamen innehåller
examensbeskrivningarna för de fyra lärar- och
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förskollärarexamina som infördes 2011 förtydligade mål för examen. Genom reformen har
kraven på de teoretiska kunskaperna skärpts
avsevärt, särskilt betonas de didaktiska kunskaperna. Dessa förändringar har varit nödvändiga.
Regeringen gör dock bedömningen att den del
av didaktiken som handlar om hur man undervisar, dvs. metodiken, behöver tydliggöras ytterligare för att de blivande lärar- och förskollärarna
ska få det praktiska yrkeskunnande de behöver.
Regeringen avser därför att förtydliga examensmålen i detta avseende.
Högre kvalitet i de verksamhetsförlagda
utbildningsdelarna

De verksamhetsförlagda utbildningsdelarna
(VFU) i lärar- och förskollärarutbildningarna
ger studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och utveckla sitt praktiska
yrkeskunnande. VFU har förändrats i och med
de nya examina som infördes 2011. Det finns
anledning att gå vidare med insatser för att ytterligare utveckla VFU.
En försöksverksamhet med övningsskolor
och övningsförskolor, vid vilka studenterna vid
ett lärosäte genomför huvuddelen av sin VFU, är
avsedd att genomföras 2014–2019. Verksamheten syftar till att höja kvaliteten i VFU:n, bl.a.
genom att säkerställa kvaliteten på handledningen och ökade kontakter mellan lärosäte
och övningsskola respektive övningsförskola.
För
försöksverksamheten
föreslås
att
40 miljoner kronor avsätts för 2014 och för 2015
–2019 beräknas lika mycket årligen, i enlighet
med vad som redovisades i budgetpropositionen
för 2013.
För att ytterligare motivera såväl studenter
som lärosäten och skolor att prioritera arbetsinsatser kopplade till VFU finns det behov av att
se över hur en förtydligad bedömning av VFU
inom lärar- och förskollärarutbildningarna kan
utformas. Regeringen avser därför att utreda hur
en förtydligad bedömning av studentens prestationer under VFU med en flergradig betygsskala skulle kunna utformas och hur en sådan
förändring skulle kunna genomföras. Regeringen
avser också att särskilt låta granska kvaliteten på
VFU:n i lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Försöksverksamhet med krav på lämplighet vid
tillträde till lärar- och förskollärarutbildning
Regeringens förslag: Krav på att den som antas till

utbildning som leder till förskollärar-,
grundlärar- eller ämneslärarexamen är lämplig
för lärar- eller förskolläraryrket får ställas i en
försöksverksamhet vid vissa statliga universitet
och högskolor.

Ärendet och dess beredning: Regeringen har i
juni 2013 aviserat en försöksverksamhet med
lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildning. Vidare har Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) hållit ett möte i
augusti 2013 med företrädare för Umeå
universitet, Stockholms universitet, Karlstads
universitet och Malmö högskola samt Universitets- och högskolerådet. Vid mötet diskuterades
förutsättningarna för att genomföra en försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till förskollärar- och lärarutbildning
(U2013/4255/UH). Myndigheterna ställde sig
positiva till ett genomförande av en begränsad
försöksverksamhet. De betonade vikten av att
ramarna och förutsättningarna för en försöksverksamhet beaktas, däribland rättssäkerhetsaspekten för de sökande och att eventuella ökade
kostnader för myndigheterna behöver täckas.
Även vikten av att överväga den praktiska hanteringen av lämplighetsbedömning i samband med
ansöknings- och antagningsprocessen lyftes
fram av myndigheterna.
Därefter har Universitets- och högskolerådet,
Universitetskanslersämbetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet,
Malmö högskola, Sveriges kommuner och
landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens förslag.
Synpunkterna finns tillgängliga i Regeringskansliet.
Majoriteten av de tillfrågade instanserna, däribland Universitets- och högskolerådet, Stockholms
universitet, Umeå universitet och Lärarnas riksförbund, ser positivt på förslaget eller har inte
haft några invändningar mot att en försöksverksamhet genomförs. Stockholms universitet
framför t.ex. att förslaget sammanfattar det
viktiga med en försöksverksamhet när det gäller
bl.a. vikten av rättssäkerhet under försöks-
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verksamheten. Enligt universitetet innebär vidare
en lämplighetsprövning att den sökande blir
medveten om sitt utbildnings- och yrkesval.
Universitetskanslersämbetet tar inte ställning till
förslaget men framför synpunkter när det gäller
bl.a. tydligheten och rättssäkerheten för de
sökande i samband med antagning. Myndigheten
föreslår att tidpunkten för ett genomförande av
en försöksverksamhet bör skjutas fram för att
kunna utredas vidare innan beslut om
föreskrifter fattas. Malmö högskola föreslår att
det bör ställas krav på att den sökande bedöms
bli lämplig för lärar- eller förskolläraryrket.
Några instanser, bl.a. Lärarförbundet och Sveriges
kommuner och landsting, betonar vikten av att
försöksverksamheten
utvärderas
noga.
Stockholms universitet framhåller att de
föreslagna medlen får svårt att täcka kostnaderna
för att en försöksverksamhet ska bli bra.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen,
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges
Kommuner och Landsting samt Friskolornas
riksförbund har samlats i juni 2013 kring
förändringar i fråga om bl.a. en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen. Det är enligt regeringen viktigt att sökande som antas till läraroch förskollärarutbildning bedöms vara lämpliga
i en kommande yrkesutövning och har reflekterat över sitt utbildnings- och yrkesval. En bedömning av sökandes lämplighet ger också sökande en tidig återkoppling på sitt yrkesval. Det
innebär även att sökande som kan anses uppenbart olämpliga för en kommande yrkesutövning
inte kommer i fråga för tillträde till lärar- och
förskollärarutbildning. I dagsläget kan det dröja
till slutet av en utbildning innan en student som
inte passar som lärare eller förskollärare får besked om detta. Det skulle alltså gagna såväl
sökande som den framtida skolan att redan i ett
tidigt skede kunna göra en bedömning av om en
person passar för lärar- eller förskolläraryrket.
En ordning med lämplighetsprövning kan också,
tillsammans med andra åtgärder som presenteras
i denna proposition, bidra till att kvaliteten i
verksamheten vid skolan eller förskolan och på
aktuella utbildningar höjs.
För att bli antagen till utbildning som leder till
förskollärar-, grundlärar-, eller ämneslärarexamen vid statliga universitet och högskolor
kan det därför finnas skäl att överväga att ställa
krav på att bara den som är lämplig för lärareller förskolläraryrket får antas. Innan ett

ställningstagande till frågan om att eventuellt
införa ett sådant krav kan göras anser dock regeringen att det bör genomföras en försöksverksamhet där krav på sökandes lämplighet
ställs, som bör utvärderas noga. Vid ett genomförande av försöksverksamhet bör det, vilket
också flera universitet har framhållit, ställas höga
krav på rättssäkerheten för de sökande. Resultatet av en bedömning av sökandes lämplighet
bör i försöksverksamheten ligga till grund för
såväl behörighet som urval till de aktuella utbildningarna. En försöksverksamhet bör genomföras
i begränsad omfattning vid några statliga universitet och högskolor som har aktuella examenstillstånd. Ett genomförande av en försöksverksamhet överensstämmer också med vad som
anförs i betänkandet En hållbar lärarutbildning
(SOU 2008:109) där det framgår att möjligheterna att anordna lämplighetsprov för
antagning till lärarutbildning bör undersökas.
I den försöksverksamhet som bör genomföras
ligger att de lärosäten som deltar i verksamheten
ges möjlighet att pröva olika modeller av
lämplighetsbedömning. Detta skapar också
förutsättningar att få praktiska erfarenheter av
sådana bedömningar. En försöksverksamhet
bidrar också till att få ett underlag kring vad ett
eventuellt krav på lämplighet får för konsekvenser när det gäller sökandebild och studentunderlag. Försöksverksamheten bör påbörjas
2014 och pågå under tre år för att därefter utvärderas noga, så att ett ställningstagande efter noggrann prövning kan göras till frågan om ett krav
på lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket vid
antagningen till de aktuella utbildningarna bör
införas generellt. Försöksverksamheten bör
genomföras så att deltagande universitet och
högskolor inledningsvis tar fram och utprövar
hur försöksverksamheten bör genomföras för att
först därefter låta krav på lämplighet tillämpas
skarpt i samband med antagning. Ett sådant
upplägg innebär att Universitetskanslersämbetets
synpunkt om tidpunkten för försöksverksamheten tillgodoses.
Bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning finns i huvudsak i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100). Frågor om krav på
behörighet och urval vid tillträde till
högskoleutbildning har också underställts riksdagens godkännande vid ett flertal tillfällen (se
t.ex. prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17,
rskr. 2006/07:202). Riksdagen bör därför godkänna att det i en försöksverksamhet vid statliga
55

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

universitet och högskolor får ställas krav på att
den som antas till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen är
lämplig för lärar- eller förskolläraryrket.
Regeringen avser att i förordning meddela
nödvändiga föreskrifter om bl.a. krav på lämplighet vid antagning under försöksverksamheten.
Universitetskanslersämbetet har i sina synpunkter
lyft angelägna frågor om bl.a. rättssäkerhet. Enligt regeringens mening är sådana frågor viktiga
att beakta inför den senare delen av försöksverksamheten. Regeringen avser att utforma
föreskrifterna för försöksverksamheten i samverkan med berörda myndigheter. Vidare avser
regeringen också att lämna ett uppdrag om verksamheten till Universitets- och högskolerådet,
som bör ansvara för samordningen av verksamheten. I ett sådant uppdrag bör ingå att utgöra
metodstöd för deltagande universitet och högskolor i vilket frågor om kvalitet och rättssäkerhet bör beaktas.
Försöksverksamheten kommer att innebära
kostnader för de deltagande lärosätena i samband med planering och genomförande av
lämplighetsbedömningar och för Universitetsoch högskolerådet när det gäller samordning av
verksamheten. Regeringen avser därför att fördela 5 miljoner kronor för försöksverksamheten
2014 inom ramen för medel som anvisas och för
2015 och 2016 beräknas lika mycket behöva fördelas, se anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor.
Lärarutbildning vid fler enskilda
utbildningsanordnare

Nya lärar- och förskollärarutbildningar startade
2011 för att skapa tydligare struktur och högre
kvalitet. Utöver nuvarande utbildningar vid universitet och högskolor finns det anledning att
överväga om en mer fristående lärarutbildning
kan bidra ytterligare till att locka fler att söka sig
till exempelvis ämneslärarutbildning.
Regeringen avser därför att se över förutsättningarna för en enskild utbildningsanordnare att
starta lärarutbildning. Utgångspunkten är att
utbildningen ska uppfylla kraven i examensordningen, förbereda väl för läraryrket, hålla hög
vetenskaplig kvalitet och ställa höga krav på studenterna.
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4.1.3

Legitimation, behörighet och
fortbildning

Eleverna ska mötas av legitimerade och behöriga
lärare i klassrummet. Systemet med legitimation
för lärare och förskollärare har funnits sedan
2011. För att få anställas utan tidsbegränsning,
ansvara för undervisningen och självständigt besluta om betyg ska det fr.o.m. den 1 december
2013, som huvudregel, krävas legitimation. Legitimationskravet och de av regeringen beslutade
behörighetsreglerna innebär att kraven på
huvudmannen att använda sig av kunniga och
kompetenta lärare och förskollärare har skärpts.
Fortsatt hantering av legitimation för lärare och
förskollärare

Skolverket uppger att verket kommer att ha fattat beslut om samtliga legitimationer före den
1 december 2013 avseende ansökningar som har
kommit in före den 1 september 2013. Regeringen bedömer dock att det finns behov av ytterligare tillfälliga medel för de närmaste åren,
bl.a. för att kunna bibehålla tillräcklig
handläggarkapacitet och för it-utveckling.
Regeringen har genom förordningsändringar
beslutat om samt i propositionen Vissa skolfrågor (prop. 2012/13:187) föreslagit förändringar i
regelverket för legitimation och behörighet. Det
handlar bl.a. om övergångsregler för att lärare
med gedigen erfarenhet av undervisning ska
kunna få sin yrkeserfarenhet tillgodoräknad och
validerad. Dessa förändringar är avsedda att träda
i kraft i december 2013 och innebär ökade kostnader för Skolverkets hantering som beräknas
till 77 miljoner kronor 2014, vilket finansieras
med medel från satsningen Lärarlyftet II.
Regeringen föreslår att totalt 146 miljoner
kronor avsätts för legitimationsreformen för
2014 och beräknar 50 miljoner kronor för 2015
och 15 miljoner kronor för 2016.
Regeringen avser vidare att återkomma till
riksdagen med förslag om att genomförd introduktionsperiod för lärare och förskollärare
framöver inte ska krävas för att erhålla legitimation.
För att få en bättre kunskap om hur stor andel
av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare
bör Skolverket få i uppdrag att redovisa sådana
uppgifter tillsammans med en analys av statistiken senast den 1 oktober 2014.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Lärarlyftet ll förlängs

4.1.4

Karriärvägar

Lärarlyftet II är en satsning i huvudsak inriktad
på att lärare med examen ska kunna komplettera
sin utbildning för att bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar.
Satsningen pågår sedan 2011 och, enligt tidigare
beslut, t.o.m. 2015 (U2011/5531/S). I budgetpropositionen för 2013 beräknades 447 miljoner
kronor för 2014 och 194 miljoner kronor för
2015.
Regeringen har erfarit att en del huvudmän
avvaktar med att låta lärare ta del av Lärarlyftet II
eftersom de först vill veta vilken behörighet
lärarna får angiven på legitimationen. Regeringen
har dessutom, som nämnts ovan, föreslagit övergångsregler för legitimation och behörighet för
lärare vilka medför ökade kostnader för legitimering av lärare och minskat behov av behörighetsgivande fortbildning. Med anledning av ovanstående föreslår regeringen att det avsätts ett något
lägre belopp för 2014 än vad som tidigare har
aviserats samt anser att satsningen ska förlängas
t.o.m. 2016.
Regeringen föreslår därför att sammanlagt
331 miljoner kronor avsätts för 2014 och beräknar 228 miljoner kronor 2015 och 75 miljoner
kronor 2016 för detta ändamål.

Lärare ska ges möjlighet att göra karriär utan att
lämna undervisningen, så att eleverna kan möta
de skickligaste lärarna. I syfte att göra läraryrket
mer attraktivt genomför regeringen därför en
karriärutvecklingsreform för lärare.
Reformen innebär att skolhuvudmän som inrättar karriärtjänsterna förstelärare och lektor
ges möjlighet att söka statsbidrag för lönepåslag
för dessa särskilt yrkesskickliga lärare. I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) föreslog regeringen att 187 miljoner kronor skulle
avsättas för reformen för 2013, vilket gav utrymme för lönepåslag för drygt 4 000 karriärtjänster fr.o.m. hösten 2013. När reformen
skulle vara fullt utbyggd 2016, enligt vad som
aviserades i budgetpropositionen för 2012, skulle
de beräknade medlen på 880 miljoner kronor
räcka till lönepåslag för ca 10 000 karriärtjänster,
vilket beräknas motsvara ungefär var tionde
lärare med legitimation.
Regeringen kan konstatera att det har varit
stort intresse från huvudmännens sida för att
söka statsbidrag för att inrätta tjänster för
särskilt skickliga lärare.
Fler tjänster

Validering av kunskaper för behörighet

Det finns många legitimerade lärare med gedigen
kunskap inom ett eller fler ämnen trots att de
inte har behörighet för detta eller dessa ämnen.
För den legitimerade lärare som vill få sin yrkeserfarenhet validerad i ämnen som inte omfattas
av examen bör det vara möjligt att få behörighet
inom ramen för Lärarlyftet II. Det kan vara fråga
om lärare som inte omfattas av övergångsregler
om ålder eller antal verksamma år. Regeringen
har därför inom ramen för anvisade medel tilldelat Stockholms universitet medel för att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna
för validering i detta sammanhang. Regeringen
föreslår att 3 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål för 2014 och beräknar lika mycket för
2015.

För att reformen ska få påtagliga effekter på
läraryrkets attraktivitet, och i förlängningen på
elevernas studieresultat, vill regeringen skapa
ökade förutsättningar för att fler lärare ska
kunna gå vidare i karriären inom yrket. Regeringen föreslår därför att satsningen på karriärtjänster förstärks så att det från och med hösten
2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster. Från och med hösten 2016 föreslås
satsningen utökas ytterligare något till att omfatta lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca
17 000 förstelärartjänster.
Regeringen föreslår att ytterligare 377 miljoner kronor avsätts för detta ändamål för 2014
och beräknar 554 miljoner kronor ytterligare för
2015, 504 miljoner kronor ytterligare för 2016
samt fr.o.m. 2017 ytterligare 589 miljoner
kronor årligen.
Regeringen avser att följa upp att statsbidraget
används på avsett sätt och utvärdera dess effekter.
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Skolor i utanförskapsområden

Det finns områden i Sverige där utanförskapet är
högt. Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet (URB) definieras s.k. utanförskapsområden utifrån kriterierna förvärvsfrekvens,
andel med långvarigt försörjningsstöd, andel
behöriga elever till gymnasieskolans nationella
program samt befolkningsmängd för stadsdelen.
Exempel på sådana områden är Tensta och
Rinkeby i Stockholms kommun, Herrgården
och Södra Sofielund i Malmö och Västra och
Östra Bergsjön i Göteborg.
De skolor som finns i dessa utanförskapsområden har i många fall större utmaningar än
andra skolor. Eftersom det på dessa skolor,
jämfört med skolor i andra områden, ofta finns
en större andel elever med sämre förutsättningar
och större behov menar regeringen att det är
viktigt att särskilt skickliga lärare rekryteras till
dessa skolor. För att förbättra skolornas förutsättningar bör det därför vara naturligt att
andelen karriärtjänster är högre på skolor i
utanförskapsområden. I syfte att stimulera att
särskilt skickliga lärare rekryteras till skolor i
utanförskapsområden avser regeringen att se
över hur en öronmärkning av medlen kan
utformas för att långsiktigt öka måluppfyllelsen.
Karriärtjänster i förskolan

Kvaliteten i förskolan är viktig. Det finns skäl att
pröva om systemet med karriärtjänster i grundoch gymnasieskolan bör vidgas till förskolan. En
svårighet i sammanhanget är att syftet med de
nuvarande karriärtjänsterna i skolan är att förstärka drivkrafterna att uppnå goda studieresultat. Resultatuppföljningen i förskolan är
mindre tydlig. Skälen att utvidga reformen till
förskolan är bland annat att det kan förväntas
underlätta rekryteringen av förskollärare långsiktigt. Mot denna bakgrund bör det utredas i
vilken utsträckning systemet skulle kunna
tillämpas och byggas ut även för förskollärare i
förskolan.
4.1.5

Minska lärares administration

Lärare ska inte använda sin tid till administrativt
arbete om det inte är nödvändigt för deras
undervisning eller är uppgifter som är en förut58

sättning för undervisning. Många lärare upplever
dock att de successivt har fått en ökad administrativ börda. Regeringen menar att lärares
profession behöver återupprättas på så sätt att
mer tid frigörs för att undervisa elever.
För att åstadkomma detta har regeringen
därför föreslagit att kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner minskas i propositionen Minskade krav på dokumentation i skolan
(prop. 2012/13:195). Förslaget innebär att kravet
på skriftliga individuella utvecklingsplaner tas
bort helt i årskurs 6–9 i grundskolan och att
dessa bör utarbetas minst en gång per läsår i
årskurs 1–5 i stället för minst en gång per termin.
Det är dock av stor vikt att uppföljningen av
elevernas kunskaper och informationen till
elever och föräldrar inte försämras. Innehållet i
utvecklingssamtalet föreslås därför förtydligas på
så sätt att den information som tidigare gavs i en
skriftlig individuell utvecklingsplan i stället ska
lämnas muntligt vid utvecklingssamtalet.
Skolverket har dessutom i sitt regleringsbrev fått
i uppdrag att i ett allmänt råd om skriftliga
individuella utvecklingsplaner med omdömen ta
fram blanketter och stöd som kan användas i
arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Regeringen avser att ge lämplig
myndighet i uppdrag att följa effekterna av
reformen.
Vidare har en departementspromemoria tagits
fram med förslag som syftar till att minska de
statliga administrativa kraven i fråga om åtgärdsprogram (Ds 2013:50). Enligt förslaget i
departementspromemorian ska elevernas rätt till
särskilt stöd motsvara dagens regler men kravet
på att skriftligt dokumentera det särskilda stödet
i åtgärdsprogram för de elever som är i behov av
särskilt stöd avskaffas. Vidare måste sådana program enligt förslaget bara upprättas på begäran
av föräldrarna. Denna departementspromemoria
har remitterats.
Statens skolinspektion har dessutom fått i
uppdrag att utforma en åtgärdsplan i syfte att
minska den dokumentationsmängd som
myndigheten inhämtar (dnr U2013/3680/GV).
Förändringar i skolans regelverk som görs i
syfte att minska lärares administrativa börda bör
åtföljas av särskilda implementeringsinsatser.
Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor avsätts
för detta ändamål för 2014 och beräknar
10 miljoner kronor för 2015.
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Frågan om hur lärares administrativa börda
skulle kunna minskas bereds vidare inom
Regeringskansliet.
4.1.6

Evidensbaserad skola och förskola

Det vetenskapliga förhållningssättet i skolan kan
utvecklas och forskningsbaserad kunskap om
effektiva metoder och arbetssätt i skolan bör
spridas till dem som är verksamma i skolan.
Utöver insatser för utbildningen (se avsnitt
4.1.2) föreslås åtgärder för dem som redan finns i
skolväsendet.
Skolforskningsinstitut

För att kunna utveckla och förbättra undervisningen bör bl.a. lärare och förskollärare ges
bättre förutsättningar att kunna omsätta relevanta nationella och internationella forskningsresultat i praktiken. Regeringen bedömde därför
i propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) att insatser ska göras för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola
till dem som är verksamma där. För verksamheten föreslås 20 miljoner kronor för 2014 och
beräknas 20 miljoner kronor årligen fr.o.m.
2015, i enlighet med vad som aviserades i
budgetpropositionen för 2013. Regeringen har
för avsikt att inrätta en ny myndighet för detta
ändamål. Regeringen kommer därför att tillsätta
en särskild utredare för att förbereda och
genomföra bildandet av en sådan myndighet.
Regeringens avsikt är att den nya myndigheten
ska kunna inleda sin verksamhet den
1 september 2014.
Ämnesdidaktiska centrum för naturvetenskap och
teknik

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 att 5 miljoner kronor skulle avsättas årligen
i syfte att stimulera och sprida ämnesdidaktisk
forskning inom bl.a. naturvetenskap och teknik.
I propositionen Forskning och innovation
bedömde regeringen därefter att 5 miljoner
kronor bör avsättas per år fr.o.m. 2013 för att
stimulera den ämnesdidaktiska forskningen

inom matematik, naturvetenskap och teknik och
sprida dess resultat. Regeringen har under 2013
uppdragit åt Skolverket att föreslå ett eller högst
två lärosäten som ska få i uppdrag av regeringen
att bilda ett eller två ämnesdidaktiska centrum
för
naturvetenskap
och
teknik
(dnr
U2013/4201/S, U2013/3132/UH). Vidare avser
regeringen att fortsatt stärka Nationellt centrum
för matematikutbildning vid Göteborgs universitet.
4.1.7

Speciallärare och specialpedagoger

Andelen elever som är i behov av särskilt stöd
ökar och således ökar även behovet av lärare med
specialpedagogisk kompetens. Av Statistiska
centralbyråns årliga rapport 2011 framgår att det
råder brist på sökande med speciallärar- och
specialpedagogutbildning till de tjänster som
arbetsgivare utlyser. Prognosen fram till 2030 för
de båda yrkesgrupperna är att det kommer att
råda en ökad brist bl.a. på grund av förestående
pensionsavgångar och krav på lärarlegitimation.
Utökning av antalet utbildningsplatser på
speciallärarutbildningen

För att möta elever i behov av särskilt stöd krävs
en bred kompetens hos lärare i allmänhet och
hos lärare med specialpedagogisk kompetens i
synnerhet. Den komplexa problembilden och de
sviktande skolresultaten för många av dessa
elever medför att ytterligare kompetens på området bör finnas i skolan.
Regeringen bedömer därför att medel bör
avsättas för att utöka speciallärarutbildningen
med 100 utbildningsplatser fr.o.m. 2015. Medel
bör tilldelas lärosätena enligt tabell 4.1. Platserna
beräknas i huvudsak fördelas efter studenternas
efterfrågan och storleken på nuvarande
utbildning. För de nya platserna beräknar regeringen 10 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2015.
Därutöver avser regeringen att se över behovet av att inrätta en ny inriktning mot
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom
speciallärarexamen.
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Tabell 4.1 Utbyggnad av speciallärarutbildning, platser
2015
Lärosäte

2015

Göteborgs universitet

15

Stockholms universitet

20

Umeå universitet

5

Linköpings universitet

10

Karlstads universitet

10

Linnéuniversitetet

5

Örebro universitet

10

Malmö högskola

10

Mälardalens högskola

10

Högskolan Kristianstad

5

Summa

100

Specialpedagogexamen

Det dåvarande Högskoleverket analyserade på
regeringens uppdrag behovet av en särskild
specialpedagogexamen och behovet av specialpedagoger (rapport 2012:11R). Högskoleverket
föreslog att specialpedagogexamen skulle
avskaffas och ersättas av en särskild inriktning
inom speciallärarexamen. Regeringen avser dock
inte att göra några förändringar av specialpedagogexamen för närvarande.
4.1.8

Rektorer

Ett väl fungerande ledarskap i skolan är centralt
för att åstadkomma ökad måluppfyllelse. Det
pedagogiska ledarskapet innebär återkoppling
och stöd till lärarna. Det är därför fortsatt viktigt
att uppmärksamma förutsättningarna för att
rektorerna ska lyckas med ledarskapet i skolan.
Rektorslyftet förlängs

Sedan 2011 pågår Rektorslyftet, en fortbildning
särskilt inriktad på det pedagogiska ledarskapet
om 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå. Mot
bakgrund av utbildningsbehovet anser regeringen att det är angeläget att fortbildningen
fortsätter och att den därför bör förlängas ett år.
Skolverket redovisar att de rektorer som har
deltagit i satsningen har varit mycket nöjda (se
t.ex. Skolverkets årsredovisning för 2012). I
enlighet med tidigare avisering i budget60

propositionen för 2013 föreslås 20 miljoner
kronor avsättas för satsningen för 2014.
Regeringen beräknar nu även 15 miljoner kronor
för 2015.
Rektorernas ledarskap

Studier visar att många rektorer upplever att tillräcklig tid inte kan avsättas till den pedagogiska
ledningen av verksamheten, bl.a. på grund av en
stor administrativ börda. Regeringen anser att
det finns behov av att få fördjupad kunskap om
hur rektorns arbete ser ut i praktiken, vad det får
för konsekvenser för verksamheten och hur
förutsättningarna för rektor att agera som ledare
kan stärkas. Regeringen avser därför att tillsätta
en utredning i syfte att analysera rektorernas
arbetssituation och hur rektorernas ansvar och
befogenheter samt pedagogiska ledarskap kan
stärkas. Regeringen föreslår att 2 miljoner
kronor avsätts för detta för 2014.

4.2

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet

4.2.1

En förskola i världsklass

Den svenska förskolan är en uppskattad och
viktig del av välfärden och varje dag går cirka
480 000 barn till förskolan. Den spelar en viktig
roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till
att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. Förskolan bidrar också till ett mer jämställt samhälle, eftersom den möjliggör för både
kvinnor och män att kombinera föräldraskap och
arbete.
De senaste åren har ambitionerna för förskolan höjts. Under 2011 började en ny skollag
(2010:800) och en reviderad läroplan för förskolan att tillämpas, vilket har inneburit att det
pedagogiska uppdraget har stärkts. Aldrig tidigare har ambitionen för barns lärande varit så
hög. Det har också blivit tydligare vad varje barn
har rätt att få med sig av förskolans verksamhet.
Satsningar på förskolans personal

Förskolans personal spelar en viktig roll när det
kommer till barns utveckling och lärande. Rege-
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ringens arbete för att höja förskolläraryrkets
status och garantera kvaliteten i verksamheten
fortsätter.
Sedan 2011 finns en förskollärarlegitimation
som innebär att endast den som har förskollärarlegitimation ska fr.o.m. den 1 december 2013 få
anställas utan tidsbegränsning som förskollärare.
I linje med förskolans utvidgade pedagogiska
uppdrag anser regeringen att det ska göras satsningar på kompetenshöjande insatser för förskolans personal. Under 2012–2014 genomförs
därför en utbildningssatsning där regeringen
inom ramen för avsatta medel satsar totalt ca
120 miljoner kronor. Förskollärare kan gå kurser
som avser barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare och förskolechefer kan gå kurser
avseende uppföljning och utvärdering. Från
höstterminen 2013 erbjuds också två nya kurser,
en med inriktning på naturvetenskap och teknik
och den andra med inriktning på flerspråkighet
och interkulturell kompetens. Även barnskötare
och annan personal kan delta i de nya kurserna.
Vidare finns också forskarskolor där förskollärare kan bedriva forskning inom sitt yrkesområde. Syftet med att stärka forskningen inom
förskolans område är att på så sätt utveckla kvaliteten i förskolan. Möjligheten att forska bidrar
också till att stärka den personliga och yrkesmässiga utvecklingen för den enskilde förskolläraren.
Vid sidan om förskollärarna kommer annan
personal som t.ex. barnskötare att även i fortsättningen spela en viktig roll i förskolan.
Förskoleplats i tid

Enligt skollagen ska kommuner erbjuda
förskoleplats inom fyra månader från det att
ansökan har inkommit. Majoriteten av landets
kommuner klarar denna tidsgräns, men alltför
många kommuner lever inte upp till tidsgränsen.
Att förskolan är tillgänglig är inte bara viktigt för
barnen utan också för deras föräldrar. För många
föräldrar är förskolan en förutsättning för att de
ska kunna arbeta. Regeringen tillsatte därför en
särskild utredare (U 2012:05, dir. 2012:54) som
bl.a. har undersökt i vilken omfattning förskoleplats inte erbjuds inom lagstadgad tid och
analyserat om det finns behov av och är lämpligt
att införa ytterligare åtgärder eller incitament för
att fler barn ska erbjudas förskoleplats i tid. Den
särskilde utredaren redovisade den 14 juni 2013

sitt betänkande Förskolegaranti (SOU 2013:41).
Det innehöll förslag om att införa en nationell
förskolegaranti med bl.a. en platsdag för att förtydliga när kommunen senast är skyldig att
erbjuda förskoleplats, och en informations- och
rapporteringsskyldighet
för
kommuner.
Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.
Statistik på individnivå i förskola och pedagogisk
omsorg

Nationell statistik på individnivå avseende barn
som deltar i förskola och pedagogisk omsorg har
länge efterfrågats av forskarsamhället, något som
skulle möjliggöra uppföljning, utvärdering och
forskning om verksamheterna som inte kan
erhållas i dag. Motsvarande statistik finns redan
för övriga skolformer, dock med vissa undantag.
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att
införa en individbaserad statistik avseende barn
som deltar i förskola och pedagogisk omsorg
(U2013/4201/S, U2013/3132/UH). Under 2013
utreder Statens skolverk förutsättningarna för
och konsekvenserna av framtagande av statistik
på individnivå gällande deltagande i förskola och
pedagogisk omsorg med vederbörlig hänsyn
tagen till enskildas integritet. Insamling av
statistik ska påbörjas 2014 och statistiken ska
därefter finnas tillgänglig årligen. I enlighet med
vad regeringen föreslog i budgetpropositionen
för 2013, tillfördes Skolverket 3 miljoner kronor
under 2013, och för 2014 föreslås 2 miljoner
kronor avsättas för framtagande av statistik på
individnivå gällande deltagande i förskola och
pedagogisk omsorg. Från och med 2015 beräknas 2 miljoner kronor per år för detta ändamål.
4.2.2

Omsorg på kvällar, nätter och helger

För att det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete är det viktigt att det
finns tillgång till omsorg av barn också under
så kallad obekväm arbetstid. Detta är särskilt
viktigt för ensamstående föräldrar, i synnerhet
kvinnor då de utgör majoriteten av alla dem
som arbetar deltid och under obekväma
arbetstider.
I den nya skollagen finns det en bestämmelse
om att kommuner ska sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds i den omfattning som
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behövs med hänsyn till bl.a. föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier. Sedan dess har både
antalet kommuner som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid och antalet inskrivna barn ökat.
År 2012 var knappt 5 000 barn i 151 kommuner
inskrivna i omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Motsvarande antal för
2010 var drygt 4 000 barn i 118 kommuner och
2011 drygt 4 500 barn i 130 kommuner. Att fler
får tillgång till omsorg på obekväm arbetstid är
en utveckling som regeringen vill uppmuntra.
För att stimulera kommunerna att i ökad
omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och
helger aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2013 ett riktat statsbidrag om
sammanlagt 108,5 miljoner kronor 2013–2016.
Kommuner kan fr.o.m. andra kalenderhalvåret
2013 ansöka om statsbidrag enligt förordningen
(2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

4.3

4.2.3

4.3.1

Män i förskolan

Det övergripande målet för regeringens
jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska
ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. En utgångspunkt för förskolan är att
flickor och pojkar ska ges möjlighet att pröva
och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet. Det är viktigt att
redan i förskolan synliggöra för flickor och
pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av
yrke. Bland annat därför är det av betydelse att
öka andelen män som arbetar som förskollärare
och barnskötare. Regeringen gav i augusti 2013
Skolverket ett tilläggsuppdrag (U2013/5045/S)
att komplettera den pågående informationskampanjen om lärar- och förskolläraryrkena och
de nya lärar- och förskollärarutbildningarna så
att den till viss del specifikt inriktas på att attrahera fler män till förskollärarutbildningen. Regeringen gav samtidigt Skolverket ett tilläggsuppdrag (U2013/5044/S) att under 2013 och
2014 genomföra en samlad insats i syfte att öka
antalet och andelen män som arbetar som
förskollärare och barnskötare i förskolan.
Insatsen omfattar konferenser och presentation
av lärande exempel om arbete med att öka mäns
intresse för förskollärarutbildning och arbete
som förskollärare och barnskötare i förskolan.
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Ökade kunskaper i skolan

En viktig utmaning för skolväsendet är att höja
kunskapsresultaten. Nationella och internationella utvärderingar och studier har visat att
resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats kontinuerligt sedan
början av 1990-talet. Dessutom presterar pojkar
generellt sett sämre än flickor.
Omfattande reformer har genomförts av regeringen, men som konstaterades i betänkandet
Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30), kan reformerna tidigast
förväntas få ett visst genomslag i mitten på 2010talet – ett genomslag som sedan gradvis bör
kunna förstärkas fram till slutet av 2020-talet.
Regeringen föreslår i denna proposition medel
för ytterligare insatser för ökade kunskaper och i
detta avsnitt redovisas generella insatser för att
höja kunskapsresultaten.
Tidig och tydlig uppföljning

Varje elev har rätt till en individanpassad undervisning så att han eller hon kan utvecklas så långt
som möjligt utifrån sina förutsättningar. För att
förverkliga detta och nå bättre resultat för
grundskolan förutsätts att elevernas kunskapsutveckling fortlöpande följs upp och att eventuella insatser sätts in tidigt.
Bedömningsstöd i årskurs 1

Behovet av tidiga insatser för att förebygga
svårigheter senare i skolgången är stort. Det
finns dock en risk att de elever som är i behov av
särskilt stöd får detta stöd alltför sent under
grundskoletiden, vilket kan resultera i att de får
svårt att nå målen för utbildningen. Regeringen
har därför för avsikt att ge Skolverket i uppdrag
att utarbeta och implementera ett tydligt och
konkret bedömningsstöd för uppföljning av
elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling
samt matematik. Bedömningsstödet ska kunna
användas redan i årskurs 1 för att tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd, eller av extra
stimulans, och finnas tillgängligt för skolorna att
använda senast under läsåret 2014/15.
Regeringen föreslår att 2 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014 samt beräknar
2 miljoner kronor för 2015.
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Utvärdering av den nya betygsskalan

Hösten 2011 infördes en ny betygsskala i bl.a.
grund- och gymnasieskolan. För att få en tydlig
bild av hur den nya betygsskalan fungerar i
praktiken har regeringen för avsikt att genomföra en utvärdering av reformen.
Alla elever ska genomföra nationella prov

Nationella prov används i ett antal ämnen i årskurs 3, 6 och 9 för att bedöma grundskoleelevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för
betygsättning. Nationella prov används även
inför betygsättningen i vissa angivna kurser i
gymnasieskolan och på gymnasial nivå i
kommunal vuxenutbildning. För många elever
saknas dock provbetyg till följd av att eleverna
inte genomfört alla provdelar som proven består
av. För att lärare ska ha ett så komplett betygsunderlag som möjligt avser regeringen att i
berörda förordningar förtydliga att när det gäller
de prov som obligatoriskt ska användas är det
obligatoriskt för eleverna att genomföra proven.
Fler kursprov i provbanken

Inom ramen för den s.k. provbanken för
gymnasieskolan tillhandahåller Skolverket olika
kursprov som håller samma kvalitet som de
obligatoriska nationella proven. De är inte
obligatoriska att använda i gymnasieskolan men
kan utnyttjas flexibelt under året för att stödja
lärares betygsättning.
Regeringen anser att sådana kursprov kan
bidra till rättvis och likvärdig betygsättning och
bedömer därför att ytterligare kursprov bör
utvecklas och tillhandahållas i provbanken
fr.o.m. 2015, företrädesvis i kurserna Engelska 7
och i Historia 1. Regeringen föreslår därför att
det avsätts 5 miljoner kronor för 2014 för att
utveckla proven samt beräknar 1 miljon kronor
årligen därefter.
4.3.2

Läsning

De internationella studierna PISA 2009 och
PIRLS 2011 visar samstämmigt att svenska
elevers läsförmåga har försämrats under 2000-

talet. Denna bild stöds också av nationella
undersökningar. PIRLS 2011 visar bl.a. att
elevernas läsförmåga i årskurs 4 har försämrats
mest när det gäller sakprosa, dvs. faktatexter.
Regeringens bedömning är att många lärare
behöver kunskap om fler metoder för att kunna
individanpassa
undervisningen
i
större
utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och
skrivutveckling. Att förbättra elevernas läs- och
skrivförmåga ses främst som en uppgift för
ämnet svenska, men eftersom eleverna tidigt har
stora svårigheter att ta till sig faktatexter behöver
även lärare i andra ämnen lära sig mer om läsprocessen som en del av ämnet.
Regeringen föreslår därför en kompetensutvecklingsinsats med utbildade handledare och
webbaserat stöd för olika lärarkategorier och där
det kollegiala lärandet är i fokus, i likhet med
satsningen Matematiklyftet. Satsningen bör i
första hand omfatta lärare som undervisar i
ämnet svenska i grundskolan och gymnasieskolans första år.
Regeringen har för avsikt att ge Skolverket i
uppdrag att genomföra en sådan kompetensutvecklingsinsats under perioden 2014–2018.
Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014. För 2015
beräknas 56 miljoner kronor, för 2016 och 2017
beräknas 93 miljoner kronor per år, och för 2018
46 miljoner kronor.
4.3.3

Mera tid för matematik

Matematik är ett viktigt ämne och grundläggande kunskaper är bl.a. en förutsättning för
att klara många högskoleutbildningar. Även när
det gäller matematik visar internationella studier,
både PISA 2009 och TIMSS 2011 för årskurs 8,
att svenska elevers kunskaper har försämrats
sedan 1990-talet. Vidare är mer än var tionde elev
inte behörig till ett nationellt program i
gymnasieskolan. Detta är i stor utsträckning
beroende på bristande kunskaper i matematik.
Regeringen har därför vidtagit flera åtgärder
för att lyfta elevernas matematikkunskaper och
två stora satsningar aviserades i budgetpropositionen för 2013. Den ena satsningen är en
ämnesdidaktisk fortbildningssatsning för matematiklärare, Matematiklyftet, som är avsedd att
pågå t.o.m. 2016. För satsningen beräknas totalt
650 miljoner kronor avsättas. Den andra satsningen handlar om mer tid i skolan för mate63
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matikämnet. I enlighet med propositionen
Utökad undervisningstid i matematik (prop.
2012/13:64,
bet.
2012/13:UbU16,
rskr.
2012/13:199) har riksdagen beslutat att utöka
undervisningstiden i matematik i grundskolan
och motsvarande skolformer med 120 timmar
fr.o.m. höstterminen 2013, vilka enligt
regeringens bedömning i propositionen bör fördelas med en timme i veckan i årskurs 1–3. För
detta föreslogs 250 miljoner kronor avsättas för
2013. För 2014 föreslås 500 miljoner kronor
avsättas, och fr.o.m. 2015 beräknas 500 miljoner
kronor årligen. Beloppen förs till anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner i
enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.
Även efter denna utökning är undervisningstiden i ämnet i ett internationellt perspektiv
fortfarande låg. De tidigare aviserade satsningarna bör därför enligt regeringens mening
kompletteras med ytterligare en utökning av
undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer med motsvarande en timme
per vecka för årskurs 4–6.
Regeringen beräknar att 245 miljoner kronor
bör avsättas under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner, anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning för detta ändamål för 2016
och fr.o.m. 2017 490 miljoner kronor årligen.

4.4

En skola för alla

Likvärdighet handlar om att alla elever ska få
utbildning utifrån sina olika förutsättningar och
behov, så att de uppnår kunskapskraven och får
möjlighet att utvecklas så långt möjligt. Skolan
ska också ge alla elever, oavsett geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden,
lika tillgång till utbildning. Ytterligare insatser
behövs för att stärka kvaliteten på utbildningen,
oavsett elevens bakgrund och vilken skola eleven
har valt.
4.4.1

Garanterad undervisningstid

De uppföljningar av den garanterade undervisningstiden som har gjorts av såväl Statens skolverk som Statens skolinspektion visar på
problem i både grund- och gymnasieskolan.
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Enligt regeringens mening finns det starka
indikationer på att eleverna i grundskolan inte
alltid får den garanterade undervisningstid de har
rätt till enligt skollagen (2010:800). För att
underlätta uppföljningen och därmed säkra
elevernas rätt till den garanterade undervisningstiden i grundskolan bör timplanen (bilaga 1 till
skollagen) stadieindelas, dvs. undervisningstid
bör anges i timmar per stadie (årskurs 1–3, 4–6
respektive 7–9) i stället för som total tid för hela
grundskolan. Regeringen bedömer även att skillnaderna är alltför stora när det gäller hur mycket
undervisningstid eleverna får i den mål- och
resultatstyrda gymnasieskolan.
Regeringen har för avsikt att ge Skolverket i
uppdrag att dels föreslå en stadieindelad timplan
för grundskolan, dels utreda hur en starkare
styrning av undervisningstiden i gymnasieskolan
kan utformas. För detta ändamål föreslår regeringen att 2 miljoner kronor avsätts 2014. För
2015 beräknas 1 miljon kronor.
4.4.2

Resursfördelning utifrån olika
elevers behov och förutsättningar

Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i
landet den anordnas. I dag anges i läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lgr11) att en likvärdig utbildning inte innebär
att undervisningen ska utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser ska fördelas
lika, utan att hänsyn ska tas till elevernas olika
förutsättningar och behov.
Som Skolverket har redovisat i ett par studier
följer kommunerna detta i varierande utsträckning. Enligt Skolverket finns det anledning att
ifrågasätta om differentieringen av resurser
mellan skolor och förskolor är tillräcklig. För att
förtydliga att kommunerna ska fördela resurser
efter elevernas olika behov och förutsättningar
anser regeringen att detta bör framgå av skollagen.
Regeringen menar vidare att det i skollagen
bör förtydligas att även rektorn och förskolechefen, inom sina givna ramar, har ansvar för att
fördela resurser efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
Regeringen avser därför att återkomma till
riksdagen i frågan.
Regeringen bedömer att dessa förtydliganden
inte kommer att innebära någon ändring i fördelningen av ansvar eller medföra några ekono-
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miska konsekvenser i förhållandet mellan staten
och kommunerna.
4.4.3

Särskilda insatser

Alla elever, oavsett bakgrund och familjeförhållanden, ska få en undervisning som är
anpassad till deras förutsättningar och behov.
Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Något som kan underlätta detta kompensatoriska uppdrag som skolan har är om eleverna
ges möjlighet till extra undervisning under
organiserade pedagogiska former utanför ordinarie undervisningstid, exempelvis efter den
ordinarie skoldagens slut eller på loven. För
elever som riskerar att inte nå kunskapskraven
kan sådana insatser förbättra deras möjligheter
att lyckas med skolarbetet.
Läxhjälp

Skolan ansvarar för att elever under ordinarie
undervisningstid får det stöd och den hjälp som
de behöver för att klara kunskapskraven. Samtidigt är läxor viktiga för att ge eleverna möjlighet till repetition och mängdträning av sådant
som har behandlats i undervisningen. Extra stöd
och hjälp hemifrån bidrar till goda kunskapsresultat, men alla elever har inte tillgång till detta.
Om skolan tillhandahåller läxhjälp skulle det
kunna kompensera för detta och bidra till ökad
måluppfyllelse och likvärdighet. Regeringen har
därför för avsikt att införa ett tidsbegränsat
statsbidrag till huvudmännen för att anordna
läxhjälp. Fokus bör vara på elever i årskurs 6–9.
Detta gynnar främst elever som riskerar att inte
klara kunskapskraven och bidrar till ökad likvärdighet. Regeringen avser också att ge ideella läxhjälpsföreningar möjlighet att söka statsbidrag
för sina verksamheter.
Regeringen föreslår att 16 miljoner kronor
avsätts för dessa ändamål för 2014. För 2015
beräknas 28 miljoner kronor, för 2016 beräknas
24 miljoner kronor och för 2017 beräknas
12 miljoner kronor.

Sommarskola

För elever som av olika anledningar inte har nått
kunskapskraven inom ramen för den vanliga
undervisningen kan mer tid till undervisning
under loven öka förutsättningarna att nå dem.
Regeringen har därför för avsikt att införa ett
statsbidrag för anordnande av undervisning
under sommarlovet. Fokus bör vara på elever i
årskurs 6–9 som riskerar att inte klara kunskapskraven. Det bör även vara möjligt för huvudmännen att ansöka om statsbidrag för anordnande av undervisning på andra lov, t.ex. sporteller påsklovet, för eleverna i årskurs 9. För
elever som erbjuds utbildning på sommaren
direkt efter avslutad årskurs 9 ska möjlighet till
prövning för slutbetyg erbjudas.
Regeringen avser även att ge Skolverket i uppdrag att samla in kompletterande statistik för de
elever som prövar för betyg under sommaren,
för att ge en mer rättvisande bild av hur många
elever som vid höstterminens start uppfyller
behörighetskraven för gymnasieskolans nationella program, dvs. gymnasiebehörighet.
Den utbildning som omfattas av skolplikt
avslutas i och med årskurs 9 och målet för
utbildningen kan anses vara att uppnå gymnasiebehörighet. Regeringen avser att tillsätta en
utredning som ska utreda förutsättningarna för
och ta fram förslag om obligatorisk sommarskola för de elever som inte når behörighet till
gymnasieskolans nationella program. För elever
som även efter den obligatoriska sommarskolan
inte har uppnått sådan behörighet ska
utredningen utreda och ta fram förslag om förlängd skolplikt.
Det bör även vara möjligt att ansöka om statsbidrag för sommarskola för de elever på
gymnasieskolans yrkesprogram som inte har
nått kunskapskraven på den inledande kursen i
matematik.
Regeringen föreslår att 78 miljoner kronor
avsätts för dessa ändamål för 2014. För 2015 och
2016 beräknas 78 miljoner kronor årligen.
4.4.4

Nyanlända elever

Elever som har invandrat efter sju års ålder, dvs.
efter tidpunkten för ordinarie skolstart i Sverige,
når som regel sämre skolresultat än de elever
som invandrat i yngre åldrar. Att ta emot elever
som nyligen har anlänt till Sverige innebär en
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stor men viktig utmaning. Förutsättningarna för
utbildning är på många sätt annorlunda än för
övriga elever, bl.a. på grund av att de allra flesta
nyanlända eleverna inte kan svenska. De
nyanlända eleverna utgör dessutom en heterogen
grupp och har ofta skiftande skolbakgrund.
Utökad undervisningstid i svenska

Kunskaper i det svenska språket är viktiga för
den nyanlända elevens möjlighet att kunna delta
i ordinarie undervisning. Som en del i arbetet för
att stärka nyanlända elevers studieresultat har
medel avsatts och beräknats för ett riktat statsbidrag för en försöksverksamhet med utökad
undervisningstid i ämnet svenska med motsvarande tre timmar i veckan för nyanlända
elever i årskurs 6–9 under perioden 2013–2016.
Denna försöksverksamhet bör utökas till att
även omfatta årskurs 1–5. Regeringen föreslår
därför att 45 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål för 2014 och beräknar 90 miljoner
kronor för 2015 respektive 2016, utöver vad som
har aviserats i budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1).
Svenska som andraspråk förändras

Ämnet svenska som andraspråk har inte fungerat
tillfredsställande i grundskolan. Måluppfyllelsen
har varit låg i ämnet och det har felaktigt ofta
betraktats som ett stödämne till ämnet svenska.
Många lärare saknar kompetens i ämnet och
urvalet av elever har ibland skett på godtyckliga
grunder. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet utreder nu frågan hur utbildning i
svenska för nyanlända elever och elever med
annat modersmål än svenska ska kunna förbättras.
4.4.5

Friskolekommittén

Villkoren för kommunala och fristående skolor
bör i så stor utsträckning som möjligt vara lika
för att eleverna ska få en likvärdig utbildning.
Friskolekommittén lämnade den 20 augusti 2013
sitt slutbetänkande, Friskolorna i samhället
(SOU 2013:56).
När det gäller obligatoriskt samråd mellan
kommuner och en enskild huvudman inför eta66

blering av en fristående skola, vandelsprövning
av fristående huvudmän, skärpta sanktioner vid
brister samt ett ”snabbspår” vid byte av huvudman för en befintlig fristående skola avser regeringen att återkomma till riksdagen med lagförslag under innevarande mandatperiod. Frågor
om införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor, inklusive meddelarskydd, liksom
om ägarprövning och syftesbeskrivningar i
bolagsordning kommer att hanteras av andra
utredningar. Regeringen avser vidare att ge Skolverket i uppdrag att utveckla ett nytt
informationssystem med utgångspunkt i
Friskolekommitténs förslag. För ett nytt
informationssystem beräknar regeringen att
4,5 miljoner kronor avsätts för 2014. Vidare
beräknar regeringen 4 miljoner kronor för 2015
och därefter 2 miljoner kronor årligen.
4.4.6

Fristående skolors ekonomiska
stabilitet m.m.

En ökande andel fristående skolor kräver mer
omfattande granskningar av skolors ekonomiska
stabilitet. Under senare år har också antalet
ansökningar om övertagande av befintliga verksamheter ökat. Regeringen anser att Skolinspektionen bör ges möjligheter att förstärka
den ekonomiska kompetensen i tillsynsarbetet
för att klara behovet av omfattande granskningar
av skolors ekonomiska stabilitet och effektivt
kunna hantera ansökningar om övertagande.
Därutöver har Friskolekommittén lämnat förslag, bl.a. om prövning av ägarnas lämplighet och
långsiktighet och om ett mer aktivt användande
av sanktioner vid allvarliga brister, som medför
behov av ytterligare resurser för Skolinspektionen.
Regeringen föreslår därför att 3,5 miljoner
kronor avsätts för Skolinspektionen för detta
ändamål för 2014 och beräknar därefter
7 miljoner kronor årligen.
4.4.7

Stärkt tillgång till undervisning i
minoritetsspråk

Elever som tillhör de fem nationella minoriteterna bör få stärkt tillgång till undervisning i
sitt minoritetsspråk. Skollagens krav på att elever
måste ha grundläggande kunskaper för att ha rätt
till undervisning i sitt modersmål bör därför tas
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bort för dessa elever. Därmed stärks de nationella minoriteternas möjligheter att tillägna sig,
använda och utveckla sina språk. Regeringen
avser att remittera ett sådant förslag och återkomma till riksdagen i denna fråga. För att ytterligare stärka de nationella minoritetsspråkens
ställning avser regeringen också att ge Skolverket
i uppdrag att ta fram förslag till kursplaner på
nybörjarnivå för dessa språk inom ramen för
ämnet modersmål. Regeringen föreslår att totalt
2 miljoner kronor avsätts för dessa ändamål för
2014, och beräknar 5 miljoner kronor för 2015
och 9 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2016.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner beräknas ökas med dessa belopp.
4.4.8

Elever som felaktigt mottagits i
grundsärskolan eller
gymnasiesärskolan

Att elever som tillhör grundsärskolan eller
gymnasiesärskolans målgrupp tas emot i dessa
skolformer – och att övriga elever inte gör det är
en viktig rättssäkerhetsfråga. Skolinspektionen
har bedömt att minst en procent av eleverna i
grundsärskolan felaktigt har mottagits där.
Åtgärder har redan vidtagits för att stärka
rättssäkerheten, t.ex. skärpta krav i skollagen på
kontinuerlig uppföljning och prövning av mottagandet i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.
Regeringen avser även att ge Skolverket i uppdrag att bl.a. genomföra informationsinsatser
gentemot huvudmännen om mottagandet i
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Regeringen föreslår att 2 miljoner kronor avsätts för
detta ändamål för 2014.
4.4.9

Trygghet och studiero

Det är av största vikt att skolan är en trygg plats
för alla elever och all personal. En trygg skolmiljö och studiero är centrala förutsättningar för
utbildning av hög kvalitet och för att barn och
ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undersökningar som mäter
trygghet och studiero visar att en majoritet av
eleverna trivs i skolan, med sina lärare och andra
elever. Samtidigt visar Skolverkets undersökningar att drygt var tionde elev i årskurs 4–9
och i gymnasieskolan upplever att de sällan eller

aldrig har arbetsro. Utan arbetsro är det svårare
att uppnå kunskapskraven.
Områden som är nära förknippade med
studiero i skolan är bl.a. kränkande behandling,
närvaro och elevinflytande. När det gäller kränkande behandling och närvaro visar rapporter att
många elever känner sig otrygga i skolan och att
skolorna brister i att förebygga ogiltig frånvaro.
Regeringen avser därför att följa upp och utvärdera vad de redan vidtagna åtgärderna, t.ex.
den nya skollagen, har inneburit för skolornas
arbete med elevernas trygghet och studiero.
Även ytterligare åtgärder för att förbättra
elevernas studiemiljö kan bli aktuellt.

4.5

Gymnasieskolan

Många av de insatser som har redovisats ovan
omfattar flera delar av skolväsendet, men regeringen har också förslag som enbart gäller
gymnasieskolan.
Hösten 2011 reformerades gymnasieskolan
för att bättre förbereda eleverna för framtida
studier och kommande arbetsliv. För att ytterligare stärka kvaliteten i utbildningen och minska
problem med bristande matchning mellan utbud
och efterfrågan på arbetsmarknaden föreslås här
ytterligare insatser.
4.5.1

Gymnasiereformens finansiering

Enligt regeringens bedömning i propositionen
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
(prop.
2008/09:199)
förbättrar
gymnasiereformen på sikt förutsättningarna
när det gäller elevers genomströmning samt
skolornas planering, schemaläggning och
möjligheter att kunna fylla undervisningsgrupperna. I samband med budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 25)
aviserade regeringen därför en reglering av
anslaget till kommunerna i enlighet med den
kommunala finansieringsprincipen. Denna
reglering påbörjades 2012 i enlighet med riksdagens beslut.
Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) delade i samband med budgetpropositionen för 2013 bedömningen att mer
tydliga effektiviseringsmöjligheter kunde uppkomma först 2014 då reformen skulle få fullt
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genomslag (prop. 2012/13:1, utg.omr. 16). Regeringen bedömde därför att 895 miljoner kronor
borde tillskjutas för de första två åren och riksdagen beslutade i enlighet därmed.
Regeringen bedömer nu att gymnasiereformen på kort sikt inte leder till lägre kostnader i den omfattning som tidigare beräknats.
Den beräknade besparingen för 2014 och 2015
bör därför inte genomföras och beloppen för
åren därefter minskas. För detta ändamål föreslår
regeringen att 1 360 miljoner kronor avsätts
2014 och beräknar 1 930 miljoner kronor för
2015 och beräknar därefter 1 460 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2016.
Regeringen menar att detta på sikt kommer
att medföra ett ekonomiskt utrymme för
kommunerna. Detta utrymme bör även
användas för att stärka rättigheterna till
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Regeringen avser därför, efter överenskommelse
med SKL, att återkomma till riksdagen med förslag som stärker dessa rättigheter. För det första
handlar det om att utöka rätten att delta i
kommunal vuxenutbildning i syfte att uppnå
grundläggande behörighet till högskolan. Denna
rätt omfattar i dag elever med en examen från
gymnasieskolans yrkesprogram och regeringen
menar att denna rättighet bör utökas till en
generell rättighet, dvs. till att omfatta alla vuxna
som är behöriga till sådan utbildning. För det
andra anser regeringen att det bör införas en
rättighet att delta i vuxenutbildning i syfte att
uppnå särskild behörighet till högskolan. Även
denna rättighet föreslås omfatta alla vuxna som
är behöriga till sådan utbildning. Regeringen
menar att dessa rättigheter bör gälla fr.o.m. den
1 januari 2017.
4.5.2

Teknikprogrammet

De svenska teknikföretagens förmåga att möta
den globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen bygger på god tillgång på
kompetens inom sektorn. Teknikprogrammet,
det nationella program på gymnasieskolan som
framför allt syftar till arbete inom denna sektor,
kan utvecklas ytterligare genom ett par åtgärder.
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Gymnasieingenjörsexamen blir permanent

Sveriges behov av personer med en kortare
ingenjörsutbildning är stort och förväntas växa.
Sedan hösten 2011 pågår därför en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år inom
gymnasieskolan, T4. Utbildningen syftar till en
gymnasieingenjörsexamen och ska till vissa delar
vara förlagd till en eller flera arbetsplatser och
bygga på gymnasieskolans teknikprogram. Regeringen avser att i en proposition till riksdagen
föreslå att verksamheten permanentas fr.o.m.
höstterminen 2015. För detta ändamål beräknar
regeringen, inklusive kostnader för studiehjälp,
50 miljoner kronor för 2015, 110 miljoner
kronor för 2016, 140 miljoner kronor för 2017
och 150 miljoner årligen fr.o.m. 2018.
Utveckling av teknikprogrammet

Industrins utveckling de senaste decennierna
förutsätter mer kvalificerad kompetens och för
att möta industrins behov bör teknikprogrammet utvecklas och göras mer flexibelt.
Regeringen avser därför tillsätta en utredning
med uppdraget att se över hur programmet kan
förändras och få minst en ny industriell inriktning som leder till yrkesexamen.
4.5.3

Yrkesutbildning

Den gymnasiala yrkesutbildningen utgör en viktig del av den nationella kompetensförsörjningen. Såväl i samband med gymnasiereformen 2011 som senare har olika åtgärder
vidtagits för att höja kvaliteten, bl.a. genom att
Statens skolinspektion och Statens skolverk har
fått utökade resurser för att arbeta med yrkesutbildning och genom Skolverkets uppdrag om
utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (U2012/757/GV m.fl.). Det behövs
dock ytterligare insatser.
I detta avsnitt redovisas förslag som omfattar
både gymnasial lärlingsutbildning och yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd,
samt insatser för att stimulera användandet av de
yrkesintroduktionsavtal som tecknats av arbetsmarknadens parter. Genom de insatser som föreslås i detta avsnitt samt i avsnitt 4.5.4 bedömer
regeringen att riksdagens tillkännagivande att
regeringen bör återkomma avseende höjd kvali-
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tet i det arbetsplatsförlagda lärandet på
gymnasieskolans
yrkesprogram
(bet. 2012/13:UbU6, rskr. 2012/13:186) kan
anses slutligt tillgodosett.
Samarbete mellan myndigheter och branscher

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är ett
viktigt inslag i yrkesutbildningen och bidrar till
att ungdomar får egna erfarenheter av arbetslivet,
utvecklar en yrkesidentitet och börjar bygga ett
eget nätverk med potentiella framtida arbetsgivare. Lärande på arbetsplats utgör även en
central del i de yrkesintroduktionsavtal som
parter inom flera branscher har tecknat (se även
Finansplanen samt avsnitt 4.5.1 i UO14). Planering, handledning, uppföljning och dokumentation är viktiga förutsättningar för att
lärandet i arbetslivet ska hålla hög kvalitet. Detta
gäller både den APL som förekommer i
gymnasieskolan och i det lärande som ska ske
inom yrkesintroduktionsavtalen.
Samarbetet mellan berörda myndigheter,
branschorganisationer och parter kring olika
former av lärande i arbetslivet bör intensifieras.
Regeringen anser att detta samarbete även bör
omfatta andra frågor som berör yrkesutbildning,
kompetensförsörjning och ungdomars övergång
från utbildning till arbetsmarknad. Även olika
statliga stödinsatser bör samordnas.
Regeringen föreslår därför att 6 miljoner
kronor avsätts för dessa ändamål för 2014 och
beräknar 8 miljoner kronor per år för 2015 och
2016 samt 6 miljoner kronor per år för 2017 och
2018. Nedan beskrivs närmare ytterligare stöd
till branscher när det gäller dels gymnasial yrkesutbildning, dels yrkesintroduktionsavtal.
Utvecklingsstöd till branscher avseende
gymnasial yrkesutbildning

Flera branschorganisationer visar stort engagemang och vilja att arbeta för ökad kvalitet i
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta kan
omfatta både lärlingsutbildning och APL inom
skolförlagd yrkesutbildning. Det är glädjande,
eftersom ett starkt engagemang från branscherna
är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens
kvalitet. Det finns en stor variation mellan
branschernas förutsättningar vad gäller erfarenhet, organisation och resurser som kan avsättas.

Regeringen bedömer att fler branscher bör
kunna ta fram material för utbildning och på
olika sätt stödja arbetsgivare som tar emot elever
på APL. Regeringen anser därför att ett
utvecklingsstöd till branscherna bör införas.
Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014 och beräknar
25 miljoner kronor per år 2015 och 2016.
Utvecklingsstöd till branscher avseende
yrkesintroduktionsavtal

I samtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om yrkesintroduktionsavtal
har parterna påtalat behovet av att stödja arbetsgivarna så att de kan erbjuda ungdomar en
strukturerad handledning och utbildning på
arbetsplatsen. Regeringen anser att branschernas
arbetsgivar- och arbetstagarparter bör erbjudas
stöd i syfte att utveckla stödstrukturer för
lärande på arbetsplatsen. Regeringen föreslår
därför att ett riktat statsbidrag införs så att
parterna gemensamt kan bygga upp stödstrukturer för handledning och lärande på
arbetsplatsen inom respektive bransch. Statsbidraget ska kunna lämnas till organisationer
som åtar sig att genomföra sådana utvecklingsinsatser.
Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014 och beräknar
30 miljoner kronor per år för 2015 och 2016
samt 20 miljoner kronor per år för 2017 och
2018. Utöver detta anser regeringen att
branscherna under perioden 2014–2018 bör ges
operativt stöd i syfte att främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet vad gäller de stödstrukturer som byggs upp. Detta stöd bör enligt
regeringen samordnas med liknande insatser
inom yrkesutbildningsområdet, enligt vad som
beskrivits ovan.
Förbättrad uppföljning av yrkesutbildningen

Elever, föräldrar, huvudmän och branscher
behöver bättre information om de olika yrkesprogrammens kvalitet, t.ex. om etablering på
arbetsmarknaden efter avslutade studier och
utbildningens relevans för arbetslivet.
Skolverket har därför på uppdrag av regeringen lämnat förslag på hur en systematisk och
långsiktig uppföljning av ungdomars etablering
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på arbetsmarknaden kan utvecklas. Regeringen
avser att gå vidare med delar av förslaget och
menar att uppföljningen även bör omfatta de
högskoleförberedande programmen. Regeringen
föreslår att 7 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål för 2014 och beräknar 7 miljoner
kronor årligen därefter.

Regeringen föreslår att 57 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014 och beräknar
75 miljoner kronor för 2015, 91 miljoner kronor
för 2016 och därefter 102 miljoner kronor
årligen.
Lärlingsanställning

Kampanj för yrkesprogrammen

Yrkesprogrammen ger möjligheter för de elever
som vill gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasieskolan samtidigt som det finns möjligheter till
fortsatta studier för den som önskar det. Skolverket har i uppdrag att utveckla informationen
om gymnasial yrkesutbildning för att ge en allsidig bild av gymnasieskolan. Regeringen avser
att ge Skolverket i uppdrag att i samarbete med
de nationella programråden genomföra en
informationskampanj om yrkesutbildning med
elever i grundskolan som målgrupp. Regeringen
föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål för 2014 och beräknar 5 miljoner
kronor för 2015.
4.5.4

Lärlingsutbildning

Till skillnad från flera andra europeiska länder
har svenskt arbetsliv en tradition av att förlita sig
på skolförlagd yrkesutbildning. För att stärka
elevers ställning på arbetsmarknaden bör fler ges
möjlighet att välja en arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning, dvs. en lärlingsutbildning. Regeringen föreslår medel för flera insatser för att öka
lärlingsutbildningens attraktivitet och kvalitet.
Kostnadsersättning för eleverna

Under den del av utbildningstiden som eleven
arbetar som lärling på arbetsplatsen kan eleven
få ökade kostnader för resor och gemensamma
måltider med arbetskollegor. Ingen elev ska
behöva välja bort lärlingsalternativet av ekonomiska skäl och därför bedömer regeringen att
en
kostnadsersättning till eleven
på
1 000 kronor per studiemånad då lärlingen har
utbildningskontrakt bör införas. Det motsvarar ca 100 kronor per dag som eleven är på
arbetsplatsen.
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En proposition om en ny anställningsform,
gymnasial lärlingsanställning, bereds inom
regeringskansliet. Syftet är att underlätta övergången från skola till arbetsliv genom att inrätta
en tidsbegränsad anställningsform som är
anpassad till gymnasiala lärlingar.
Höjt anordnarbidrag till arbetsplatsen

I dag utgår ett statligt anordnarbidrag på
40 000 kronor per lärling och år varav minst
30 000 kronor riktas till arbetsplatsen och högst
10 000 kronor till skolhuvudmannen. För att öka
incitamenten för arbetsgivare att ta emot lärlingar föreslås att bidraget höjs med
17 500 kronor per lärling och år.
Kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet
ökar om den som handleder lärlingen är väl förtrogen med vad det innebär att vara handledare.
Därför föreslår regeringen att arbetsgivaren ska
kunna få ytterligare 10 000 kronor per lärling
och år under förutsättning att lärlingens handledare deltagit i en av Skolverket godkänd handledarutbildning. Det innebär att bidraget för en
arbetsplats med en utbildad handledare totalt
kan bli minst 57 500 kronor. Regeringen
bedömer att anordnarbidraget på sikt, i ökad
utsträckning bör villkoras med att handledaren
är utbildad.
Regeringen föreslår att 97 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål för 2014 samt beräknar
142 miljoner kronor för 2015, 181 miljoner
kronor för 2016 och 210 miljoner kronor för
2017.
Stöd för att främja lärlingsutbildning

Sverige har en lång tradition av skolförlagd
yrkesutbildning. Att etablera en välfungerande
lärlingsutbildning av hög kvalitet är därför ett
långsiktigt arbete som kräver omfattande förberedelser av både huvudmän och arbetsgivare.
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Det finns i dag ett stort antal kommuner som
inte har någon lärlingsutbildning i egen regi eller
enbart i mindre omfattning. För att stimulera att
lärlingsutbildning anordnas föreslår regeringen
därför ett utvecklingsbidrag för att främja att
lärlingsutbildning ska komma till stånd. Detta
bidrag bör användas för att utveckla och samordna lärlingsutbildning och bidraget bör fördelas av Skolverket. Myndigheten bör även på
andra sätt stimulera att lärlingsutbildning
anordnas i större utsträckning. Regeringen föreslår sammantaget att 30 miljoner kronor avsätts
för detta ändamål för 2014 och beräknar
30 miljoner kronor årligen 2015–2017.

Regeringen avser att presentera en ungdomspolitisk proposition under 2014. I propositionsarbetet bereds för närvarande förslag som syftar
till att förbättra register, statistik och uppföljningen av det kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år
och som inte genomför eller har fullföljt en
gymnasieutbildning. Regeringen föreslår därför
att 6,5 miljoner kronor avsätts för dessa ändamål
för 2014. Vidare beräknar regeringen 12,5
miljoner kronor för 2015 och 12 miljoner kronor
årligen fr.o.m. 2016. (se vidare utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommunerna).

en möjlighet till vidare utbildning eller
omskolning eller att komplettera befintlig
utbildning från hemlandet. Vuxenutbildning ger
därmed ökade möjligheter för dessa individer att
etablera sig på arbetsmarknaden. Individers mål
med utbildningen varierar kraftigt vilket ställer
höga krav på anordnarna. Det framgår av den
nyligen införda Lvux12 att vuxenutbildning ska
kunna möta varje elev utifrån dennes individuella
behov och förutsättningar. Ett centralt tema vid
reformeringen av vuxenutbildningen är därför
att utbildningen i högre grad ska vara anpassad
efter varje enskild elevs förutsättningar, mål och
livssituation.
Regeringen anser att det finns behov av att
öka genomströmningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Ett sätt att åstadkomma
detta kan vara att ställa högre krav på att eleverna
deltar aktivt i den undervisning som anordnas.
Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor
avsätts för 2014 och beräknar att 30 miljoner
kronor därefter kommer att avsättas årligen för
att ersätta kommunerna och berörda myndigheter för kostnader för detta. Regeringen avser
att återkomma med förslag på hur ökade krav på
studieaktivitet närmare ska utformas.
I april 2013 presenterades GRUV-utredningens betänkande Kommunal vuxenutbildning
på grundläggande nivå – en översyn för ökad
individanpassning och effektivitet (SOU
2013:20). Förslagen i betänkandet bereds för
närvarande i Regeringskansliet.

4.6

Vuxenutbildning

Rätt till grundläggande och särskild
högskolebehörighet

4.6.1

Kommunernas vuxenutbildning

4.5.5

Unga som varken arbetar eller
studerar

Reformering av vuxenutbildningen

Parallellt med reformeringen av grund- och
gymnasieskolan reformeras vuxenutbildningen.
Bland annat har en ny skollag (2010:800), en ny
förordning (2011:1108) om vuxenutbildning och
en ny läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12)
börjat tillämpas.
Reformeringen av vuxenutbildningen är nödvändig då dess roll blivit bredare och viktigare.
Inte minst har vuxenutbildningen under de senaste åren fått en allt viktigare plats i integrationen av nyanlända. Många personer som
invandrat till Sverige får genom vuxenutbildning

I avsnitt 4.5.1 redogörs för finansieringen av
gymnasiereformen. Regeringen menar att de förslag som där redovisas på sikt kommer att medföra ett ekonomiskt utrymme för kommunerna.
Detta utrymme bör även användas för att stärka
rättigheterna till komvux på gymnasial nivå.
Regeringen avser därför, efter överenskommelse
med Sveriges kommuner och landsting, att återkomma till riksdagen med förslag som stärker
dessa rättigheter. För det första handlar det om
att utöka rätten att delta i kommunal vuxenutbildning i syfte att uppnå grundläggande
behörighet till högskolan. Denna rätt omfattar i
dag elever med en examen från gymnasieskolans
yrkesprogram och regeringen menar att denna
rättighet bör utökas till en generell rättighet, dvs.
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till att omfatta alla vuxna som är behöriga till
sådan utbildning. För det andra anser regeringen
att det bör införas en rättighet att delta i vuxenutbildning i syfte att uppnå särskild behörighet
till högskolan. Även denna rättighet föreslås
omfatta alla vuxna som är behöriga till sådan
utbildning. Regeringen menar att dessa rättigheter bör gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.
Viktigt att statliga satsningar får full effekt

Dagens resurstilldelning till kommunerna
genom de riktade statliga satsningarna på yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå
(yrkesvux) och lärlingsutbildning för vuxna
(lärlingsvux) är tillfällig och syftar till att kunna
möta den ökade efterfrågan på yrkesinriktad
vuxenutbildning under konjunkturnedgången.
Utan satsningarna hade möjligheten att erbjuda
en vuxenutbildning som motsvarar de behov
som finns varit betydligt sämre för många
kommuner.
Regeringens satsningar är historiskt sett
mycket stora. Samtidigt kan regeringen konstatera att många kommuner avsätter allt mindre
resurser
till
vuxenutbildningen.
Att
kommunerna har minskat sin egen finansiering
innebär att statens resurstillskott inte har inneburit den ökning av antalet platser inom komvux
och särskild utbildning för vuxna (särvux) som
förväntades.
Regeringen har i budgetpropositionen för
2013 aviserat att den avser att förtydliga regelverket så att de statliga satsningarna ska innebära
nettoökningar av antalet utbildningsplatser. Just
nu pågår en översyn av reglerna för statsbidragen
för yrkesvux och lärlingsvux. Utgångspunkten är
att satsningar ska få största möjliga effekt när det
gäller antalet utbildningsplatser och kvalitet
inom komvux och särvux. Regeringen avser att
återkomma i frågan.
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Tabell 4.2 Helårsplatser 2012–2016
Antal

Yrkesvux

m.m. 7

Lärlingsvux

2012

2013

2014

2015

2016

5 500

17 650

14 650

1 125

375

1 300

3 600

4 000

2 000

2 000

Yrkeshögskolan 8

21 700

23 000

28 000

28 000

26 500

Folkhögskolan 9

24 800

25 800

25 800

24 800

24 800

Summa

53 500

70 050

72 450

55 925

53 675

Fortsatta satsningar inom vuxenutbildningen

Regeringen inledde 2009 satsningen på yrkesvux.
I 2013 års ekonomiska vårproposition (prop.
2012/13:100) aviserade regeringen, mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden, en
ytterligare satsning motsvarande 7 000 årsplatser
inom yrkesvux under 2014. Det föreslås således
att ytterligare 350 miljoner kronor avsätts för
yrkesvuxsatsningen 2014.
Det är fortsatt angeläget att de som saknar
grundläggande utbildning motiveras att skaffa
sig sådan utbildning. För att motivera arbetslösa
ungdomar att återuppta sina grundskole- eller
gymnasiestudier bedömer regeringen att den
tillfälliga satsningen som gör det möjligt för
arbetslösa ungdomar i åldern 20−24 år, som
avbrutit sin grundskole- eller gymnasieutbildning före den 1 juli 2011 och som är
inskrivna i någon av garantierna, att kunna få den
högre bidragsnivån inom studiemedlet bör förlängas med ett år (se även utgiftsområde 15
Studiestöd, avsnitt 3.8.3). Regeringen föreslår att
37,5 miljoner kronor avsätts för detta ändamål
2014. För samma ändamål beräknar regeringen
19 miljoner kronor för 2015 och 9 miljoner
kronor 2016.

7

Inklusive särskilda platser för arbetslösa ungdomar i åldern
20−24 år
8 Antalet platser inom yrkeshögskolan visar beviljade årsplatser
2012. För 2013−2017 redovisas beräknat antal årsplatser utifrån
en genomsnittlig kostnad för varje utbildningsplats. Utfallet av
de beräknade årsplatserna påverkas av variationer i
utbildningslängd och kostnad, samt av om utbildningsstarter
ställs in på grund av för få sökande.
9 Det beräknade antalet årsstudieplatser på folkhögskola anger
den övre gränsen för det antal platser som folkhögskolorna kan
anordna inom ramen för beräknade framtida bidrag till
folkbildningen givet att Folkbildningsrådets nuvarande
fördelning mellan folkhögskolor och studieförbund kvarstår.
Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om
fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna.
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Utöver de statliga satsningarna inom kommunernas vuxenutbildning finns det även statligt
finansierade platser inom yrkeshögskolan och
folkhögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan
har funnits i fyra år och regeringen har flera
gånger under denna period avsatt extra resurser
för att kunna utöka antalet årsplatser inom
yrkeshögskolan. Senast i budgetpropositionen
för 2013 föreslogs respektive beräknades medel
avsättas för en nivåhöjning med 1 500 årsplatser
för 2013, 3 000 årsplatser för 2014 respektive
2015 och 1 500 årsplatser för 2016. Under 2013
har antalet årsplatser i studiemotiverande folkhögskolekurser utökats från 4 000 till 8 000.
Antalet årsplatser på folkhögskolans allmänna
kurs utökades med 1 000 platser under 2013.
Regeringen föreslår att medel för en utökning
med 1 000 årsplatser ska avsättas även för 2014.
Sfi-utredningen

Sfi-utredningen (U 2011:05, dir. 2011:81 och
2013:10) ska redovisa sitt uppdrag senast den
1 oktober 2013. Utredningen ska lämna förslag
som kan leda till ökad flexibilitet och individanpassning av utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Utbildningen ska utformas så att den
bättre svarar mot individens mål, behov och
yrkesval. Genom en bättre målanpassning av
utbildningen kan förutsättningarna för eleven att
genomföra och fullfölja sina studier sannolikt
förbättras. Utredningen ska överväga om sfi ska
upphöra som egen skolform och i stället
inordnas i komvux eller särvux. I Sfi-utredningens uppdrag ingår även att överväga om
Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla den utbildning i svenska som ingår i
etableringsplanen enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Enligt direktiven ska utredningen också
föreslå hur individens valfrihet kan ökas inom
sfi. Om utredaren föreslår att sfi ska inordnas i
komvux och särvux, ska förslag för ökad valfrihet inom komvux och särvux också lämnas.
Regeringen avser för övrigt att återkomma till
riksdagen under det första halvåret 2014 med
förslag om att avveckla sfi-bonusen (se vidare
utgiftsområde 13).

4.6.2

Yrkeshögskolan

Sedan yrkeshögskolan startade 2009 har intresset
för yrkeshögskoleutbildningarna varit stort.
Inom yrkeshögskolan samlas ett stort antal
eftergymnasiala yrkesutbildningar som tidigare
fanns i ett svåröverskådligt utbildningssystem.
Yrkeshögskolans flexibilitet med ett ständigt
omprövat utbud av utbildningar har skapat ett
effektivt utbildningssystem med kontinuerlig
uppföljning av utbildningarnas resultat.
Utbildningar utan statsbidrag

För att skapa ytterligare flexibilitet när det gäller
yrkeshögskolans utbud av utbildningar bör
möjligheten att anordna utbildning utan statsbidrag, men med möjlighet för de studerande att
få studiestöd, utnyttjas. Därför bör 200 nya platser med enbart studiestöd införas fr.o.m. 2014.
På detta sätt möjliggörs ett utökat utbud av
utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.
Ökad flexibilitet

Under de s.k. trepartssamtalen mellan arbetsmarknadens parter och regeringen har det framförts önskemål om bättre möjligheter att delta i
yrkeshögskoleutbildning i flexibla former, bl.a.
på distans, på deltid och som enstaka kurser.
Anordnarna kan redan med stöd av gällande
regelverk bedriva utbildning i flexibla former och
som uppdragsutbildning. Behoven och konsekvenserna av att vidga dessa möjligheter behöver
analyseras närmare.
Kompletterande utbildningar

Som regeringen tidigare har aviserat planeras en
förändring av det nuvarande regelverket för
statligt stöd till kompletterande utbildningar.
Förändringarna innebär bl.a. att vissa yrkesinriktade utbildningar på eftergymnasial nivå
kommer att få söka sig till yrkeshögskolans
regelverk.
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Fortsatta utvecklingsinsatser

För att öka kvaliteten och förbättra träffsäkerheten inom yrkeshögskolans utbildningar finns
behov av fortsatta utvecklingsinsatser.
Statskontoret menar i sin myndighetsanalys av
Myndigheten för yrkeshögskolan (2012:29) att
det finns en risk att viktiga kvalitetsaspekter
faller bort om inte enskilda yrkeshögskoleutbildningar följs upp i högre grad än i dag. Tillsyn och kvalitetsgranskning är en viktig del i
myndighetens arbete för att utbildningarna ska
hålla god kvalitet. Regeringen avser att se över
hur myndighetens arbete kan stärkas i detta
avseende.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska
svara mot det behov av kompetens som arbetslivet uppger sig ha. Utbildningarnas träffsäkerhet
bygger på att bedömningarna som arbetsgivare,
företag och andra organisationer lämnar är så
välgrundade som möjligt. En närmare granskning av dessa samband bör utföras för att ge
bättre kunskaper om dimensioneringen av yrkeshögskolan i relation till behoven av och efterfrågan på kompetens.
Regeringen avser att se över om vissa utbildningsanordnare har behov av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar i mer långsiktiga former.
Det kan gälla utbildningar som är centrala för
vissa offentliga kärnuppgifter eller som av andra
skäl behöver särskilda villkor för att kunna
anordnas.
4.6.3

Nationell referensram för
kvalifikationer för livslångt lärande

Europaparlamentet och rådet antog den 23 april
2008 en rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
(2008/C 111/01), EQF.
Sverige avser att införa rekommendationen
och arbetet med att utarbeta en nationell referensram för kvalifikationer pågår. Syftet med
referensramen är att underlätta jämförelser av
olika utbildningsnivåer nationellt och internationellt för att främja rörligheten. Avsikten är
att skapa en referensram som omfattar kvalifikationer baserade på såväl teoretiskt som praktiskt lärande.
Regeringen anser att en nationell referensram
för kvalifikationer är ett viktigt verktyg som kan
tydliggöra nivårelationerna mellan de olika
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kvalifikationerna och i ökad utsträckning främja
det livslånga lärandet i Sverige.
Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan den
1 juli 2009 nationell samordningspunkt för EQF
och har inrättat en portal på sin webbplats med
syfte att sprida information om arbetet med
EQF och en nationell referensram i Sverige.

4.7

Högre utbildning

Högre utbildning av hög kvalitet är avgörande
för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Högre
utbildning behövs för välutbildad arbetskraft och
skapar förutsättningar för forskning och ökad
kunskap. Högre utbildning bidrar också till
bildning och enskilda individers utveckling,
samhällsengagemang och kritiska tänkande.
Regeringens mål är att utbildning och
forskning vid universitet och högskolor ska hålla
en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas
effektivt.
Efterfrågan på högskoleutbildning är fortsatt
stor, och det är väsentligt att de resurser som
tilldelas verksamheten verkligen används i syfte
att erbjuda de utbildningar som studenterna och
arbetsmarknaden efterfrågar.
4.7.1

Kvalitet som mål

För att nå de övergripande målen för
högskolepolitiken är det angeläget med ett
fortsatt arbete för ökad kvalitet i utbildning och
forskning.
Kvalitetssäkring

För att kunna uppnå hög utbildningskvalitet har
universitet och högskolor stor frihet att
självständigt utforma sin verksamhet. Men med
friheten följer också ett stort ansvar. Som en
följd av lärosätenas ökade självbestämmande blir
statens uppgift främst övergripande styrning,
uppföljning, tillsyn och kvalitetsgranskning. I
detta ingår att pröva lärosätenas tillstånd att
utfärda examina och att ansvara för utvärdering
av utbildningarnas resultat i förhållande till
målen. Universitetskanslersämbetet, tidigare
Högskoleverket, har en central roll för att
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fullgöra det som är statens uppgift. Huvudansvaret för kvalitetssäkring har lärosätena själva.
Under 2014 kommer Universitetskanslersämbetets första cykel med utbildningsutvärderingar att avslutas och arbetet med nästa
cykel att inledas. Systemets inriktning mot
granskning av utbildningsresultat kvarstår i
enlighet med propositionen Fokus på kunskap –
kvalitet i den högre utbildningen (prop.
2009/10:139,
bet. 2009/10:UbU20,
rskr. 2009/10:320 och 321). Inför nästa cykel är
det dock viktigt att ta till vara erfarenheterna
från gjorda granskningar och eventuellt göra
justeringar av utvärderingsmetoden. Universitetskanslersämbetet bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete av utvärderingsmetoden och
det ligger inom myndighetens uppdrag att göra
eventuella förändringar av denna.
Erfarenheterna från de hittills gjorda
granskningarna är goda. Lärosäten och
utvärderare har överlag gett positiva omdömen
om hur Högskoleverket respektive Universitetskanslersämbetet har genomfört utvärderingarna.
Från många håll vittnas också om att
utvärderingarna har bidragit till intern kvalitetsutveckling, inte minst genom att de mål som
anges i examensbeskrivningarna har kommit i
fokus.
För att kunna utvärdera resultaten av en
utbildning har Universitetskanslersämbetet
beslutat att det måste finnas minst fem självständiga arbeten från de tre senaste åren inom
ämnet. Det har dock visat sig att många
utbildningar inte har kunnat utvärderas då de
inte har nått denna gräns. Detta gäller också de
utbildningar som är nystartade och av den
anledningen ännu inte har kunnat redovisa minst
fem självständiga arbeten. Därutöver finns det
kurser och ämnen som många studenter läser
som en del av sin examen, men som inte utgör
huvudområde för en examen. Dessa kurser och
ämnen omfattas inte heller av vare sig nuvarande
eller tidigare system för utbildningsutvärdering.
Sammantaget finns det därmed en grupp
utbildningar som inte omfattas av systemet.
Universitetskanslersämbetet har sedan 2011 till
uppgift att även granska ett urval av kurser som
inte leder till någon examen och därför inte
omfattas av utvärderingssystemet. Regeringen
avser att noggrant följa denna fråga.
Även ledarskapet inom högskolan är viktigt
för kvaliteten. Regeringen angav i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:130)

att det finns internationell forskning som visar
att ledarskapets kvalitet vid universitet och
högskolor har stor inverkan på kvaliteten på
såväl utbildning som forskning. Regeringen
angav också att den har för avsikt att utreda
ledarskapet vid svenska lärosäten. Frågan bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Resurstilldelning utifrån kvalitet

För att öka incitamenten för högre kvalitet i
utbildningen fördelas sedan 2013 en del av
resurserna för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå på grundval av resultaten i
Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar. Omdömet mycket hög kvalitet för
utbildningar innebär en ökad resurstilldelning
för respektive lärosäte.
Tilldelningen av resurser utifrån kvalitet för
respektive lärosäte baseras på volymen studenter
på de utvärderade utbildningarna, beräknat
genom antalet examinerade på de utvärderade
utbildningarna
multiplicerat
med
den
utvärderade utbildningens längd.
Ett fåtal utvärderade utbildningar med
omdömet mycket hög kvalitet har rapporterat
noll antal examina, vilket därmed inte skulle
utgöra grund för resurstilldelning. Regeringens
bedömning är dock att det till respektive lärosäte
bör tilldelas en minsta ersättning på 60 000
kronor per utbildning med detta omdöme,
oberoende
av
antalet
examina
inom
utbildningen.
För 2014 föreslås 195 miljoner kronor
fördelas till lärosäten med utbildningar som har
getts omdömet mycket hög kvalitet. Tilldelningen sker till varje berört lärosäte från anslaget
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.
Fördelningen till respektive lärosäte bör göras i
regleringsbreven för 2014 så att resurstilldelningen kan baseras på de utbildningar vars
utvärderingsresultat är beslutade av Universitetskanslersämbetet senast den 1 november 2013.
Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen
beräknas vara fullt utbyggd 2015 och då omfatta
295 miljoner kronor.
Anslag och examenstillstånd

Varje år tilldelas universitet och högskolor anslag
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
75
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Inom denna ram ska ett lärosäte planera och
genomföra utbildning som svarar mot
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Anslaget ändras vanligtvis inte beroende
på om ett lärosäte tilldelas eller blir av med ett
examenstillstånd. Det kan dock finnas skäl att i
vissa fall frångå denna princip.
Med anledning av regeringens förslag i
budgetpropositionen för 2012 omfördelades
medel mellan lärosäten med lärar- och förskollärarutbildning för att kunna behålla en god
lärar- och förskollärarförsörjning. Omfördelningen byggde framför allt på de examenstillstånd som medgavs.
Förändringar inom anslagen kan behöva ske i
framtiden och även inom andra områden än
lärarutbildningen, både för att trygga arbetsmarknadens behov och för att främja utbildning
med kvalitet.

de sökande till högskolan och till följd av
situationen för ungdomar på arbetsmarknaden
vill regeringen fortsatt betona att det är viktigt
att universitet och högskolor ger hög prioritet åt
möjligheterna för studenter att påbörja en
högskoleutbildning som leder till en examen.
Inom högskolans utbildningsutbud bör det dock
även finnas utrymme för utbildning av tydlig
fortbildningskaraktär. För att stärka Sveriges
internationella konkurrenskraft och för att möta
individers efterfrågan är det av stor vikt att det
utöver utbildning på grundnivå finns ett
välavvägt utbud av utbildning på avancerad nivå
av hög kvalitet.
Högskolans utbildningsuppdrag

En av Universitetskanslersämbetets huvuduppgifter är kvalitetssäkring. Det är dock inte
tillräckligt att undersöka enbart vilken kvalitet
utbildningarna håller. Även hur effektivt verksamheten bedrivs är en del av den statliga uppföljningen. Enligt högskolelagen (1992:1434) ska
lärosätena utnyttja de tillgängliga resurserna
effektivt för att hålla en hög kvalitet i
verksamheten. Mot den bakgrunden är
ytterligare en annan av Universitetskanslersämbetets huvuduppgifter att granska hur
effektivt verksamheten bedrivs vid universitet
och högskolor. Effektivitetsgranskningen är
också viktig mot bakgrund av att anslagen som
lärosätena tilldelas för utbildning och forskning
uppgår till närmare 40 miljarder kronor årligen.
Det är väsentligt att effektivitetsperspektivet är
en integrerad del i den tillsyn och uppföljning
som myndigheten genomför.

Den högre utbildningen ska enligt högskolelagen vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund
och på beprövad erfarenhet. Vidare ska
utbildning på grundnivå väsentligen bygga på de
kunskaper elever får på nationella program i
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Den vetenskapliga grunden i kombination med
kraven på förkunskaper är utgångspunkten för
vad som ska betraktas som högskoleutbildning.
Gränsdragningen mellan olika utbildningsformer är ibland svår. Regeringen menar att
sådan utbildning som primärt hör hemma inom
gymnasieskolan eller vuxenutbildningen inte bör
ges som högskoleutbildning.
En del av Universitetskanslersämbetets uppdrag är, som tidigare har nämnts, att följa hur
effektivt verksamheten inom universitet och
högskolor bedrivs. Om anslag avsedda för
högskoleutbildning används för utbildning som
skulle kunna ges inom andra utbildningsformer,
menar regeringen att effektiviteten i den statliga
resursanvändningen kan ifrågasättas. Det bör i
sådana fall uppmärksammas av Universitetskanslersämbetet.

4.7.2

Dimensionering av högre utbildning

Att analysera effektivitet

Utbildningsutbudet vid universitet
och högskolor

Regeringen anser att målsättningen för
universitet och högskolor bör vara att ständigt
utveckla utbildningsutbudet för att uppnå
utbildningar med hög kvalitet som möter
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Mot bakgrund av en stor efterfrågan hos
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Eftergymnasial utbildning av hög kvalitet bidrar
till
såväl
individens
som
Sveriges
konkurrenskraft. Risken för arbetslöshet är
mindre för den som har genomgått en eftergymnasial utbildning. Det finns därför anledning
att sträva mot att en hög andel av befolkningen
ska ha genomgått en sådan utbildning. Många
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goda förutsättningar finns i det svenska systemet
för att en hög andel av befolkningen ska ges
tillgång till högre utbildning. Sverige har t.ex. en
hög andel studenter med högskolebehörighet
och en relativt hög övergångsfrekvens till högre
utbildning. Sverige är också ett av de länder som
enligt OECD satsar mest resurser per student
inom högre utbildning.
Internationella jämförelser mellan utbildningssystem
är
komplicerade,
eftersom
systemen ofta skiljer sig åt. Det svenska
systemet har några utmärkande drag som måste
beaktas vid jämförelser. Till exempel har Sverige
en demografisk utveckling som innebär stora
svängningar över tid medan många andra länders
utveckling är mer stabil. Finansieringen i Sverige
är nästan helt och hållet offentlig och en mycket
liten andel betalas av individerna själva. Det
svenska utbildningssystemet är till en betydande
del organiserat i fristående kurser. Många andra
länder har mer bundna studievägar. Det betyder
att många svenska studenter läser kortare
utbildningar inom högskolan.
Utgångspunkten för regeringen är att
målsättningen för befolkningens utbildningsnivå
ska vara ambitiös men realistisk och förenlig
med en hållbar tillväxt och sunda offentliga
finanser. Det är dessutom viktigt att den
utbildning som ges är av hög kvalitet. Inom
ramen för EU:s gemensamma utbildningsmål är
Sveriges nationella mål att andelen 30–34-åringar
som har minst två års eftergymnasial utbildning
2020 ska uppgå till 40–45 procent. Detta mål
bygger på en bedömning baserat på studiemönstret för den aktuella åldersgruppen.
Andelen 30–34-åringar som har minst två års
eftergymnasial utbildning har sedan 2002 ökat i
Sverige och uppgick 2012 enligt EU:s definition
till 47,9 procent. Denna andel förväntas sjunka
något fram till 2020. Detta beror framför allt på
att de personer som år 2020 kommer att vara 30–
34 år hade ett lägre studiedeltagande när de
befann sig i åldern 19–25 år, dvs. det åldersspann
inom vilket individer normalt bedriver högskolestudier i större omfattning. EU-målet 2020
sammanfaller också med en period då antalet 30–
34-åringar i Sverige är ovanligt högt.
Svenska folkets samlade utbildningsnivå, mätt
som andel av befolkningen mellan 20-65 års
ålder med eftergymnasial utbildning, kommer
enligt Statistiska centralbyrån fram till 2030 att
stiga oavbrutet med ca en procent vartannat år –
från 37 till 46 procent.

En prognos som har gjorts inom Regeringskansliet, i dialog med Universitetskanslersämbetet, visar att förändringarna i årskullarnas
storlek innebär att de årskullar som slutar
gymnasieskolan de kommande åren har förutsättning att påbörja en eftergymnasial utbildning
i betydligt högre utsträckning än tidigare, givet
dagens studiemönster och resurser till eftergymnasial utbildning, samt oförändrad andel
högskolenybörjare som är inresande studenter.
Prognosen för t.ex. dem som slutar gymnasieskolan 2020 är att 63 procent kan komma att få
plats att påbörja utbildning inom universitet,
högskola eller yrkeshögskola innan de fyllt 34 år.
Det kan jämföras med 53 procent för dem som i
år har slutat gymnasieskolan. Görs prognosen
för år 2030 är utfallet vidare att 53 procent av
30–34 åringar, dvs. de som nu är i tonåren, också
kan komma att ha genomfört minst tvåårig eftergymnasial utbildning. Det skulle i sådant fall vara
en nivå som Sverige aldrig förr har nått upp till.
Antagandena bakom prognoserna som nu har
redovisats är att ungdomars studiemönster till
eftergymnasial utbildning ser ut som i dag och
att resurserna till högskole- och yrkeshögskoleutbildning är lika stora som i dag. Dessutom
förutsätts att andelen av högskolenybörjarna
som är inresande studenter är densamma som
2012. Dessa förutsättningar kan komma att
förändras över tid. I prognoserna har hänsyn
tagits till att antalet helårsstudenter kommer att
minska något de närmaste åren jämfört med
2012 års nivå. Detta är en följd av att regeringen
har genomfört förändringar för att stärka
högskolans kvalitet och prioriterat utbildningar
som efterfrågas av arbetsmarknaden och
studenter. Genom dessa åtgärder förväntar sig
regeringen att en ännu större andel av
studenterna kommer att studera minst två år i
högskolan.
Regeringens slutsats är att någon ytterligare
generell utbyggnad av volymen utbildningsplatser inom universitet och högskola inte är
motiverad under den överskådliga tiden.
Prognoserna kommer att redovisas till EUkommissionen för att ge en bild av utvecklingen
i Sverige vad gäller högre utbildning.
Trots att Sverige har en hög andel studerande i
eftergymnasial utbildning är examensfrekvensen
lägre i Sverige än i många andra jämförbara
länder. Orsakerna är sannolikt att det i Sverige är
många studenter som läser enstaka kurser utan
avsikt att ta examen, men också att många
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studenter som uppfyller examenskraven inte
begär ut examensbeviset eftersom sådana
dokument i många fall inte efterfrågas i Sverige.
Vidare finns det studenter som nästan är helt
klara med sina studier men som får jobb och
därmed slutar innan de sista momenten i
utbildningen är avslutade.
Platser i högskolan

Enligt regeringens mening bör två aspekter
påverka beslut om den totala dimensioneringen
av olika utbildningar. För det första ska
studenternas egna val av utbildning och lärosäte
väga tungt. För det andra ska arbetsmarknadens
behov spela stor roll. Detta har regering och
riksdag uttalat vid ett flertal tillfällen. I huvudsak
är det universitet och högskolor som ansvarar
för dimensioneringen av utbildningsutbudet och
som har långtgående frihet att styra över denna.
Regeringen vill därför betona att det är viktigt att
universitet och högskolor vid planering av
utbildningsutbudet tar del av analyser gällande
det framtida behovet på arbetsmarknaden. För
stora delar av utbudet behöver sådana analyser
grundas på bedömningar om arbetsmarknaden
på såväl regional som nationell nivå.
Huvudprincipen att lärosätena själva ansvarar
för dimensioneringen baserat på bedömningar av
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov bör bestå. Regeringen ser dock att
samverkan mellan lärosäten sinsemellan liksom
med andra berörda myndigheter innebär
möjligheter till en bättre dimensionering av
utbildningarna. För att ytterligare underlätta för
lärosätena i arbetet med dimensionering avser
regeringen att ge Universitetskanslersämbetet i
uppdrag att följa upp lärosätenas arbete med
dimensioneringen.
En viktig del i att underlätta ungdomars
etablering på arbetsmarknaden är att studenter
ges en chans att påbörja en utbildning som leder
till en examen och som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den stora flexibiliteten i högskolans
utbildningsutbud ger också möjlighet för redan
yrkesverksamma till kvalificerad fortbildning
och omställning.
Precis som regeringen angav i budgetpropositionerna för 2012 (prop. 2011/12:1) och
för 2013 (prop. 2012/13:1) finns det anledning
att för vissa specifika utbildningar och lärosäten
förändra
dimensioneringen.
Det
gäller
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utbildningar där efterfrågan på arbetsmarknaden
överstiger utbudet av utbildade personer,
framför allt inom utbildningar där bristen har
kvarstått under ett antal år. Regeringen angav i
budgetpropositionerna att det är angeläget med
fortsatt utbyggnad av lärarutbildningar, av
utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet,
samt av utbildningar inom teknik. Under 2012
och 2013 har regeringen aviserat en utbyggnad
av bl.a. läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningar som nu pågår.
Hälso- och sjukvårdsutbildningar

Efterfrågan på högskoleutbildad personal inom
hälso- och sjukvård samt tandvård bedöms öka
snabbare än tillgången.
Riksdagen har därför efter förslag av
regeringen under innevarande och föregående
mandatperiod anvisat medel för en utökning av
läkarutbildningen med ca 325 nybörjarplatser
och av tandläkarutbildningen med ca 72
nybörjarplatser.
I enlighet med den utbyggnad av läkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2013 föreslås medel för
2014 tillföras Göteborgs universitet och
Linköpings universitet motsvarande 20 nybörjarplatser vardera på läkarutbildningen. Även medel
motsvarande 12 nybörjarplatser respektive 5
nybörjarplatser på tandläkarutbildningen föreslås
tillföras Umeå universitet och Karolinska
institutet. Från och med 2014 föreslås även
medel tillföras Örebro universitet för delar av
universitetets läkarutbildning. Övriga delar
finansieras genom interna omprioriteringar inom
universitetet.
Regeringen bedömde i budgetpropositionen
för 2012 att volymen på sjuksköterskeutbildningarna borde ökas i storleksordningen
700 platser för att möta den framtida efterfrågan.
I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1) gjorde regeringen bedömningen att
en utökning 2013 om 415 nybörjarplatser då var
rimlig, bl.a. baserat på uppgifter i budgetunderlagen för de aktuella lärosätena om tillgången till
platser för verksamhetsförlagd utbildning m.m.
Av dessa bedömdes 385 platser kunna tillkomma
vid statliga universitet och högskolor. Därutöver
anvisades medel till Röda korsets högskola,
Sophiahemmet Högskola och Ersta Sköndal
högskola motsvarande en ökning med
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sammanlagt 30 nybörjarplatser vardera 2013.
Regeringen föreslår nu att medel anvisas till
dessa tre högskolor motsvarande en ökning med
ytterligare 30 nybörjarplatser 2014. Medel
motsvarande ytterligare 40 nybörjarplatser
beräknas därutöver vid dessa högskolor 2015.
Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal är
särskilt stor i Stockholmsregionen och blir allt
större i takt med att inflyttningen till området
fortsätter. Utöver vad som aviserades i
budgetpropositionen för 2013 anser regeringen
att det behöver göras en särskild satsning på
hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm,
företrädesvis sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Regeringen beräknar därför 34
miljoner kronor för detta ändamål under 2015.
Resurserna bör fördelas med motsvarande ca 250
utbildningsplatser till Karolinska institutet, samt
motsvarande 30 utbildningsplatser vardera till
Röda korsets högskola, Sophiahemmet högskola
och Ersta Sköndal högskola. För 2016 beräknas
51 miljoner kronor för samma ändamål.
Ingenjörsutbildningar

Regeringen har genomfört satsningar för att öka
intresset för och kunskapen inom matematik,
naturvetenskap och teknik på olika nivåer inom
utbildningsväsendet. Detta är avgörande för att
säkra den framtida kompetensförsörjningen
inom dessa områden för näringslivet och för
samhället i stort.
Antalet sökande till ingenjörsutbildningarna
har ökat under de senaste åren. För att tillvarata
de teknikintresserade sökandenas kompetens
och intresse utökades medel för civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna i budgetpropositionerna för 2012 och för 2013.
Utbyggnaden av dessa utbildningar fortsätter i
enlighet med vad som tidigare har aviserats.
Lärarutbildningar

Regeringen har genomfört flera reformer för att
förbättra resultaten i skolan. Efterfrågan på
personal med pedagogisk examen på högskolenivå förväntas i vissa lärarkategorier vara större
än utbudet. Regeringen föreslår att resurser
motsvarande 100 utbildningsplatser för speciallärarutbildning avsätts under 2014, se avsnitt
4.1.7.

Tillfälliga platser i högre utbildning

Efterfrågan på högre utbildning är fortsatt hög
även om den på sikt förväntas minska på grund
av de minskande ungdomskullarna. Med
anledning av den utdragna lågkonjunkturen har
regeringen genomfört tillfälliga satsningar på
platser i högre utbildning.
Mot denna bakgrund föreslog regeringen i
budgetpropositionen för 2013 en tillfällig
satsning motsvarande ytterligare ca 4 200 platser
i högskolan under perioden 2013–2015. Universitet och högskolor föreslås därför, i enlighet
med vad som beräknades i budgetpropositionen
för 2013, tillföras 300 miljoner kronor för 2014
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Även för 2015 beräknas 300 miljoner kronor för
de tillfälliga platserna.
Med anledning av att det råder en stor efterfrågan på sjuksköterskor och ingenjörer på
arbetsmarknaden har riksdagen efter förslag av
regeringen i propositionen Vårändringsbudget
för 2013 (prop. 2012/13:99) beslutat om en
tillfällig satsning motsvarande ca 1 400 platser
riktade till sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna under perioden 2013–2014. För
denna satsning föreslås 107 miljoner kronor
avsättas för 2014.
I denna proposition föreslår regeringen att
28 miljoner kronor anvisas som tillfälliga medel
under 2014 för att möta den fortsatt höga
efterfrågan från studenter på högskoleutbildning. Medlen föreslås fördelas till lärosäten
som finansierar den utbyggnad av läkar-,
tandläkar-, och civilingenjörsutbildningarna som
presenterades i budgetpropositionen för 2012
respektive 2013.
Insatser för akademiker med utländsk utbildning

En avgörande faktor för att en person med
utländsk utbildning ska kunna etablera sig på
arbetsmarknaden med arbetsuppgifter som
motsvarar personens utbildningsnivå kan ofta
vara att kunna komplettera sin utbildning inom
den svenska högskolan. Särskilt betydelsefullt är
detta för personer inom legitimations- eller
behörighetsyrken, såsom lärare och sjukvårdspersonal, som behöver komplettera sin utländska
utbildning för att den ska kunna ligga till grund
för behörighet eller legitimation.
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Ur både individens och samhällets perspektiv
är det av stor vikt att tillvarata den kompetens
som finns i Sverige. För att kunna upprätthålla
nuvarande antal platser inom kompletterande
utbildning föreslår regeringen att ytterligare
8 miljoner kronor anvisas för kompletterande
utbildning för yrkesgrupperna lärare, jurister,
läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Utöver
denna förstärkning föreslår regeringen att
resurserna för kompletterande utbildning för
personer med en utländsk lärarutbildning utökas
med ytterligare 8,9 miljoner kronor. Se avsnitt
4.1.1. Satsningen på kompletterande högskoleutbildning för dessa yrkesgrupper omfattar
därmed sammanlagt ca 70 miljoner kronor.
Regeringen avser att ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa etableringen på
arbetsmarknaden för individer som har
genomgått kompletterande utbildningar.
Studenter som inte är aktiva

Uppföljningar av studenternas prestationer visar
att ca tio procent av studenterna inte tar några
högskolepoäng alls på de kurser de är
registrerade på. Framför allt finns de inaktiva
studenterna inom distansutbildning, där de som
inte avlägger några högskolepoäng utgör ca
20 procent av samtliga registrerade helårsstudenter. För vissa kurser kan andelen vara
ännu högre.
Att en student inte tar några poäng alls är inte
nödvändigtvis ett tecken på inaktivitet. Det kan
finnas andra förklaringar till detta. Ett exempel
är studenter som deltar i en kurs men som sedan
inte får godkänt på examinationen. Det kan
också vara fråga om studenter som deltar i
undervisning men av någon anledning inte deltar
i examinationen. Det förekommer dock också
att studenter registrerar sig på en kurs utan att
sedan aktivt delta. Vilka uppgifter om deltagande
i utbildning och prov som universitet och
högskolor ska registrera framgår av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier
m.m. vid universitet och högskolor.
Enligt regeringens uppfattning bör avräkningen av helårsstudenter mot takbeloppet göras
för personer som aktivt deltar i studier. En
student som endast är registrerad på en kurs
utan att bedriva studier bör inte ingå i
avräkningen mot takbeloppet. Det är mot denna
bakgrund viktigt att lärosätena har interna
80

rutiner för att kontrollera att studenter som inte
deltar i utbildningen inte heller ingår i
avräkningen mot takbelopp. Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) pågår ett
arbete med att förtydliga vad som bör gälla i
fråga om registrering av studenter.
Regeringen anser att det är bekymmersamt att
de inaktiva studenterna framför allt finns på
fristående kurser på distans. Regeringen har i
tidigare budgetpropositioner framhållit att
distansutbildning i många fall är ett viktigt
komplement till det utbildningsutbud som
erbjuds på campus. En utbildning som inte
kräver studentens fysiska närvaro och dessutom
ger stor frihet i tid ger möjlighet för fler
personer att ta del av högre utbildning.
Regeringen vill betona att lärosätenas ansvar för
att planera utbildningsutbudet även innebär ett
ansvar att analysera varför korta kurser med låga
förkunskaper i många fall har en mycket låg
prestationsgrad och varför inaktivitetsgraden är
så hög inom vissa kurser. Regeringen avser att
noggrant följa frågan.
4.7.3

Tredjelandsstudenter

Studieavgifter

Regeringen anser att svenska lärosäten ska
konkurrera på den globala utbildningsmarknaden med hög kvalitet på utbildningen,
inte genom att erbjuda avgiftsfri utbildning.
Därför infördes hösten 2011 med anledning av
propositionen Konkurrera med kvalitet –
studieavgifter
för
utländska
studenter
(prop. 2009/10:65,
bet.
2009/10:UbU15,
rskr. 2009/10:230) studieavgifter för studenter
som inte är medborgare i länder inom det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller i Schweiz (s.k. tredjelandsstudenter).
I likhet med erfarenheter från andra länder
som infört studieavgifter minskade inledningsvis
antalet studerande som inte var medborgare i en
stat inom EES eller i Schweiz vid svenska
högskolor. Antalet har därefter ökat igen, men
nivån är fortfarande lägre än den var före
avgifternas införande.
Av Högskoleverkets uppföljning av studieavgiftssystemet (Andra året med studieavgifter –
lärosätenas
erfarenheter,
Högskoleverkets
rapport 2012:26 R) framgår att studenter väger
in andra faktorer än kvalitet vid valet av
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studiedestination. Sådana faktorer är en effektiv
och ändamålsenlig antagningsprocess, tillgången
på stipendier, möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt möjligheten att göra
karriär i Sverige efter studierna.
Regeringens mål är en fortsatt ökning av
antalet utländska studenter som studerar vid
svenska lärosäten, vilket regeringen har uttalat
både i tidigare nämnda proposition om avgifter
och i propositionen Gränslös kunskap – en
högskola
i
globaliseringens
tid
(prop. 2008/09:175). En ökad internationalisering av den högre utbildningen är viktig för
att utveckla kvaliteten i högskolan. Internationaliseringen ger studenterna förståelse för andra
länder, och den mångfald som de utländska
studenterna bidrar till är ett kännetecken för de
mest framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöerna i världen. Tredjelandsstudenter bidrar
på en rad olika sätt till svensk högre utbildning
och forskning och till det svenska samhället i
stort. Riksdagen (Utbildningsutskottet) har
instämt i regeringens syn att det är viktigt att öka
rekryteringen av utländska studenter till Sverige
samt har uttalat att den ökade internationella
studentrörligheten
och
den
skärpta
konkurrensen om studenterna innebär att
svenska lärosäten ska ges de bästa förutsättningarna att konkurrera med väletablerade
lärosäten från andra länder (bet. 2008/09:UbU19
s. 14 och 15).
Många utländska studenter som studerar vid
svenska lärosäten utnyttjar senare möjligheten
att stanna i Sverige för att genomgå forskarutbildning eller arbeta i andra delar av samhället.
Andra återvänder till sina hemländer och har då,
förutom utbildning, med sig kontakter och
erfarenheter från vistelsen i Sverige till ömsesidig
nytta för bägge länder.
Mot den bakgrunden förslår regeringen i
denna proposition de åtgärder som beskrivs i
kommande avsnitt för att göra Sverige mer
attraktivt som studiedestination för studenter
som inte är medborgare i länder inom det EES
eller i Schweiz.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller i Schweiz. För sökande eller
studenter som inte är medborgare i någon av
nämnda stater, s.k. tredjelandsmedborgare, ska
ett universitet eller högskola som har staten som
huvudman ta ut en anmälningsavgift och en
studieavgift för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå enligt förordningen (2010:543)
om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor. För att bli antagen till
sådan utbildning ska enligt förordningen en
studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som
universitetet eller högskolan bestämmer.
Avgiftsskyldigheten har gällt sedan mitten av
2011 och infördes med anledning av propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för
utländska
studenter
(prop. 2009/10:65,
bet. 2009/10UbU15, rskr. 2009/10:230). Av
propositionen framgår att regeringen då
bedömde att samma behörighets- och urvalsbestämmelser i fråga om tillträde till utbildning
på grundnivå och avancerad nivå bör gälla för
såväl studieavgiftsskyldiga som avgiftsbefriade
studenter och att reglerna om behörighet och
urval ger goda möjligheter för universiteten och
högskolorna att bestämma urvalsgrunder,
särskilt för utbildning på avancerad nivå. Vidare
bedömde regeringen att det då inte skulle
genomföras
några
förändringar
av
bestämmelserna, men att utvecklingen noggrant
skulle följas.
Sedan avgiftsskyldigheten infördes har antalet
studerande tredjelandsmedborgare minskat med
nära 80 procent. Mot den bakgrunden har
Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) i en skrivelse till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) framfört att det
finns olösliga problem med dimensionering och
köbildning
när
anslagsfinansierade
och
avgiftsbetalande studenter behandlas i samma
urvalsgrupper
(U2012/6304/UH).
Enligt
förbundet skapar detta svåra planeringsproblem
för lärosätena och bidrar till problem med långa
ledtider. Intresserade studenter riskerar enligt
SUHF att välja alternativa länder att studera i.

Separat antagning av avgiftsskyldiga studenter

Bakgrund
Högskoleutbildning är enligt högskolelagen
(1992:1434) avgiftsfri för studenter som är
medborgare i en stat som omfattas av avtalet om
81
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Regeringens förslag: Ett universitet eller en
högskola som har staten som huvudman och
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska
få möjlighet att separat anta sökande som
omfattas av studieavgiftsskyldighet för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå.
Ärendet och dess beredning: En promemoria
om antagning av studieavgiftsskyldiga studenter
(U2013/4281/UH) har utarbetats inom
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
Den innehåller förslag som möjliggör separat
antagning till utbildning på grundnivå och
avancerad nivå av sökande som kommer att
omfattas av studieavgiftsskyldighet. Promemorian har remissbehandlats och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i
Utbildningsdepartementet (U2013/4281/UH).
Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens förslag.
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Universitets- och högskolerådet,
Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) samt en majoritet av universiteten och
högskolorna tillstyrker eller har inte några
invändningar mot förslaget. SUHF, inklusive 32
lärosäten som är medlemmar i förbundet och
som står bakom förbundets yttrande, anser att
möjligheten till separat antagning är positiv och
att möjligheten kan komma att leda till att fler
sökande från länder utanför EES och Schweiz
kan antas. Även Lunds universitet välkomnar
möjligheten att utbilda fler studenter än vad som
är möjligt med nuvarande anslagsfinansiering.
Migrationsverket ser positivt på åtgärder som
främjar möjligheterna för utländska studenter att
studera här i landet och välkomnar att lärosätena
får möjlighet att anta studenter löpande. De
remissinstanser som avstyrker förslaget,
däribland Överklagandenämnden för högskolan,
Malmö högskola och Sveriges förenade studentkårer, anser att förslaget innebär ett avsteg från
principen om att anta de mest lämpade
studenterna baserat på deras meriter och att det
därmed i vissa fall kan krävas lägre meriter vid
antagning av studieavgiftsfinansierade studenter
än vid antagning av anslagsfinansierade
studenter. Överklagandenämnden för högskolan
och Diskrimineringsombudsmannen efterlyser en
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närmare analys av om förslaget är förenligt med
diskrimineringslagen (2008:567). Universitetskanslersämbetet framför att högskolelagen måste
ändras, eftersom förslaget inte är förenligt med
4 kap. 1 § högskolelagen och regeringen saknar
bemyndiganden att få meddela bestämmelser på
området.
När det gäller förslaget om ikraftträdande av
förändringen, den 1 februari 2014, är remissopinionen delad. Enligt Universitets- och
högskolerådet samt Malmö högskola krävs det
längre tid för att få lokala regler och rutiner på
plats och för att möjliggöra anpassningar av
antagningssystemet. SUHF, Lunds universitet
och Kungl. Tekniska högskolan betonar att det är
viktigt att de föreslagna förordningsändringarna
kan träda i kraft den 1 februari 2014 eller
tidigare.
Skälen för regeringens förslag: I högskolelagen fastställs vissa principer som rör tillträdet
till högskoleutbildning. Universitet och
högskolor ska så långt det kan ske med hänsyn
till de kvalitetskrav som ställs enligt lagen som
studenter ta emot de sökande som uppfyller
behörighetskraven för studierna (4 kap. 1 §).
Kan inte alla sökande till en utbildning tas emot,
ska urval göras bland de sökande (4 kap. 3 §).
Närmare bestämmelser om tillträde finns i
högskoleförordningen (1993:100) och i andra
förordningar som ansluter till högskolelagen.
Frågor om antagning avgörs av högskolan. De
nuvarande bestämmelserna om tillträde till
högskoleutbildning gäller oavsett om en sökande
är avgiftsbefriad eller studieavgiftsskyldig. I
huvudsak förutsätter bestämmelserna om urval
att alla sökande ska jämföras med varandra i
merithänseende. Det är därför i praktiken inte
möjligt för ett statligt universitet eller högskola
som omfattas av högskolelagen att dela upp de
sökande till en utbildning i olika antagningar.
Bestämmelserna
om
tillträde
medför
nackdelar för lärosätena när det gäller
rekrytering av tredjelandsmedborgare, eftersom
antagningen inte kan genomföras vid den
tidpunkt när söktrycket från denna kategori
sökande är som störst. Besked om antagning
från ett svenskt lärosäte lämnas många gånger
efter det att en tredjelandsmedborgare redan har
accepterat ett erbjudande om en utbildningsplats
från ett annat land. Erfarenheterna visar också
att de nuvarande bestämmelserna om tillträde
sätter gränser för hur många studieavgiftsskyldiga studenter som ett lärosäte kan anta. När
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ett lärosäte ligger nära eller över det s.k.
takbeloppet, dvs. lärosätenas rätt till ersättning
för studenter och deras prestationer upp till en
viss nivå, kan lärosätet bli tvunget att begränsa
antalet anslagsfinansierade studenter på grund av
att ingen finansiering ges för ytterligare
studenter inom denna kategori. Antalet studieavgiftsskyldiga som kan antas och utbildas är
däremot inte beroende av anslagets storlek,
eftersom det inte är fråga om en statlig
finansiering. Bestämmelserna om urval innebär
dock att inte heller fler studieavgiftsfinansierade
studenter kan antas även om resurser, såsom
lärare och lokaler, är tillgängliga för detta.
För att möjliggöra för statliga universitet och
högskolor att anta fler och högt meriterade
tredjelandsmedborgare
bör
det
enligt
regeringens uppfattning införas en ordning som
gör det möjligt med separat antagning av
sökande som är studieavgiftsskyldiga vid
tidpunkten för antagning enligt förordningen
(2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift
vid universitet och högskolor. Detta bör gälla i
fråga om utbildning på grundnivå och avancerad
nivå. Mot bakgrund av att finansieringssystemet
innebär att utbildning finansieras på olika sätt för
studieavgiftsbefriade respektive studieavgiftsskyldiga studenter kommer de olika kategorierna
av sökande inte att konkurrera om samma
utbildningsplatser vid separata antagningar.
Antagningarna kan hållas skilt från varandra och
urval göras inom respektive antagning. En
ordning med separata antagningar av studieavgiftsfinansierade studenter skapar också
förutsättningar för en långsiktig planering för
universitet
och
högskolor.
Lärosätenas
prognoser för intäkter från den studieavgiftsfinansierade verksamheten underlättas och det
ger lärosätena bättre möjligheter att planera för
utökning av verksamheten genom att t.ex.
anställa ytterligare lärare.
Vid en separat antagning kan det dock inte
uteslutas att de sökandes meriter, såsom bl.a.
Överklagandenämnden för högskolan och Sveriges
förenade studentkårer påpekar, kan komma att
skilja sig åt mellan studieavgiftsskyldiga och
anslagsfinansierade studenter. Regeringen anser
liksom Lunds universitet därför att ett system
med separata antagningar för studieavgiftsskyldiga studenter ställer höga krav på
noggrannhet och likabehandling i antagningsprocessen.

Verksamheten vid universitet och högskolor
ska enligt 1 kap. 4 § högskolelagen avpassas så att
en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska enligt
nämnda paragraf utnyttjas effektivt för att hålla
en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet
är också en gemensam angelägenhet för universitetens och högskolornas personal och studenter.
Kravet på kvalitet måste alltid beaktas av lärosätena. Vidare ska, enligt vad som har redovisats
ovan lärosätena enligt 4 kap. 1 §, så långt det kan
ske med hänsyn till kvalitetskravet i fråga om
utbildning och forskning som studenter ta emot
de sökande som uppfyller behörighetskraven för
studier. För att upprätthålla en god kvalitet och
hög internationell konkurrenskraft ligger det i
ett lärosätes eget intresse att väl meriterade
sökande antas även vid en separat antagning av
studieavgiftsskyldiga. Av kravet på kvalitet och
effektivt resursutnyttjande följer också att en
separat antagning inte får genomföras så att detta
påverkar dimensioneringen av de anslagsfinansierade studenternas tillgång till högskoleutbildning negativt. Dessutom anser regeringen
till skillnad från Universitetskanslersämbetet att
möjligheten för statliga universitet och högskolor att besluta om separata antagningar inte
står i strid med 4 kap. 1 §. Bestämmelsen tar
sikte på lärosätenas uppgift att anta så många
studenter som möjligt så länge kvalitetskravet
kan upprätthållas och innebär inte att alla
sökande måste antas vid en och samma
antagning (prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3,
rskr. 1992/93:103).
En grundförutsättning är att de sökande som
antas vid en separat antagning uppfyller de
behörighetskrav som regleras i bl.a. högskoleförordningen. Om inte alla behöriga sökande
kan tas emot till en utbildning, ska enligt vad
som har angetts ovan urval göras. Vid urval ska
hänsyn tas till de sökandes meriter. Detta bör
gälla även vid separat antagning av studieavgiftsskyldiga sökande. Urvalsgrunderna bör
bestå av sakliga omständigheter som är av
betydelse för utbildningen. Att omständigheterna ska vara sakliga är ett uttryck för att
universiteten och högskolorna ska iaktta
saklighet enligt vad som följer av 1 kap. 9 §
regeringsformen.
Lärosätena har en skyldighet att hålla en hög
kvalitet i fråga om utbildning. Avgiftsskyldiga
studenters resultat ingår på samma sätt som
avgiftsbefriade studenters resultat i Universitets83
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kanslersämbetets
utbildningsutvärderingar.
Universitet och högskolor kan därför inte ställa
lägre krav på avgiftsskyldiga studenter utan att
riskera att gå miste om medel från det kvalitetsbaserade resurstilldelningssystemet eller att
riskera att få examenstillstånd återkallat. Vidare
har lärosätena ett intresse av att upprätthålla ett
gott internationellt anseende för att kunna
rekrytera högt meriterade studenter. Med
beaktande av detta ser inte regeringen att det
finns anledning att befara att meriterna hos de
som antas som studieavgiftsskyldiga respektive
anslagsfinansierade kommer att skilja sig åt
nämnvärt. Regeringen avser att noga följa
utvecklingen.
När det gäller frågan om huruvida en ordning
med separata antagningar är förenlig med
diskrimineringslagstiftning
som
bl.a.
Diskrimineringsombudsmannen har lyft fram gör
regeringen inget annat ställningstagande än det
som redovisats i remisspromemorian. En
möjlighet för statliga universitet och högskolor
att genomföra separata antagningar bedöms vare
sig direkt eller indirekt diskriminera någon
sökande till högskoleutbildning. Unionsmedborgare, liksom medborgare i stat inom EES och
i Schweiz likabehandlas med svenska medborgare. Ordningen bedöms inte heller kunna
komma att missgynna någon grupp som skyddas
av diskrimineringslagstiftningen, t.ex. personer
med viss etnisk tillhörighet. Eftersom urvalsgrunderna bör bestå av sakliga omständigheter
som är av betydelse för utbildningen, kan
lärosätena inte använda kvotering eller t.ex.
etnisk tillhörighet som urvalsgrunder. Under alla
omständigheter är ordningen proportionerlig i
förhållande till de syften med separat antagning
som har redovisats ovan. En möjlighet till
separata antagningar bedöms alltså vara förenlig
med såväl diskrimineringslagen (2008:567) som
Sveriges åtaganden i förhållande till Europeiska
unionen (EU). Ordningen bedöms inte heller
stå i strid med åtaganden i förhållande till andra
internationella organisationer.
Utöver de bestämmelser om principerna om
tillträde till högskoleutbildning som finns i
högskolelagen har regeringen med stöd av sin
restkompetens meddelat föreskrifter i förordning om urval. Frågor om tillträde till högskoleutbildning har dock underställts riksdagens
godkännande vid ett flertal tillfällen (se t.ex.
prop. 2006/07:107, bet 2006/07:UbU17,
rskr. 2006/07:202). Vidare har regeringen som
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framgår ovan tidigare redovisat till riksdagen sin
bedömning att det inte skulle genomföras några
ändringar i fråga bestämmelser om urval av
sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet. För att regeringen ska kunna
meddela föreskrifter som möjliggör separat
antagning av studieavgiftsskyldiga sökande krävs
riksdagens godkännande. Det föreslås därför att
ett universitet eller en högskola som har staten
som huvudman och som omfattas av högskolelagen ska få möjlighet att separat anta sökande
som omfattas av studieavgiftsskyldighet till
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå.
Regeringen anser det angeläget att ge statliga
universitet och högskolor rätt att anordna
separat antagning så snart som möjligt. Detta
kan ske tidigast under våren 2014 så att som
Universitets- och högskolerådet har påpekat
förutsättningar ges att anpassa antagningssystemet. Förslaget bedöms inte leda till några
ekonomiska konsekvenser för myndigheternas
anslagsfinansierade verksamhet. Lärosätena ska
beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås, vilket även gäller kostnaderna
för separat antagning. Förslaget bedöms i allt
väsentligt inte heller leda till några ökade
kostnader för staten. Regeringens sammantagna
bedömning är att förslaget ger universitet och
högskolor möjlighet att ta in fler högt
meriterade avgiftsfinansierade studenter utan att
detta går ut över den övriga verksamheten.
Frågan om tillträde till högskolan är en central
fråga både för kvalitet i utbildningen och ur ett
studentperspektiv. Regeringen avser därför att
följa upp reformen.
Stipendier

Regeringen har sedan införandet av studieavgifter gjort omfattande satsningar på stipendier.
Från och med 2013 är sammanlagt 160 miljoner
kronor anvisade för stipendier till avgiftsskyldiga
studenter. Av dessa medel avser 100 miljoner
stipendier inom utgiftsområde 7, Internationellt
bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Dessa
medel bidrar till uppfyllandet av de svenska
biståndspolitiska målen och 70 miljoner kronor
fördelas till stipendieprogram för studenter som
kommer från länder på OECD:s s.k. DAC-lista
och 30 miljoner kronor till stipendieprogram för
studenter från Sveriges 12 långsiktiga samarbets-
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länder inom biståndet. Stipendierna innebär bl.a.
att studenter från låg- och medelinkomstländer
har möjlighet att få högre utbildning och
erfarenheter som utvecklar både studenten och
hemlandet. Dessa stipendieprogram avser studier
på avancerad nivå och administreras av Svenska
institutet. Av regeringens sammanlagda
stipendiesatsning avser 60 miljoner kronor
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, anslaget 4:1 Internationella program,
för samtliga avgiftsskyldiga studenter utom de
från Sveriges tolv långsiktiga samarbetsländer.
Regeringen avser att öppna dessa senare
stipendier även för studenter från Sveriges
långsiktiga samarbetsländer inom biståndet.
Regeringen bedömer att antalet stipendier ska
ökas ytterligare och att 50 miljoner kronor
fördelas till stipendier för studieavgiftsskyldiga
studenter inom utgiftsområde 7. Medlen avses
fördelas till studenter från de fattigaste länderna
som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med,
i enlighet med de svenska biståndspolitiska
målen. Regeringen beräknar att ytterligare 50
miljoner kronor bör avsättas för ändamålet
under 2015.
Migration

När personer får möjligheter att arbeta, studera,
undervisa eller forska en period i ett annat land
knyts sociala, politiska, ekonomiska och
kulturella band av stor betydelse för integration
med länder såväl inom som utanför Europas
gränser. Migration kan spela en viktig roll för
utvecklingen i ursprungslandet, i destinationslandet samt för migranten och hans eller hennes
familj. I kunskapsintensiva ekonomier som den
svenska kommer utbildningens och forskningens kvalitet i kombination med vår arbetsmarknads attraktionskraft för högkvalificerade
personer att få alltmer avgörande betydelse för
sysselsättning och tillväxt. För att kunna
attrahera och behålla internationell kompetens i
landet är det av stor vikt att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för denna målgrupp.
Kommittén för cirkulär migration och
utveckling har i sitt slutbetänkande, Cirkulär
migration och utveckling – förslag och
framåtblick (SOU 2011:28), föreslagit en rad
åtgärder som kan bidra till att studenter och
doktorander från tredjeland väljer att komma till
Sverige för att studera och på så sätt bidra till

utvecklingen i såväl Sverige som ursprungslandet. Kommittén har bl.a. föreslagit att det bör
införas en ny tillståndsform, uppehållstillstånd
för utbildning på forskarnivå, för en person från
tredjeland som har antagits till utbildning på
forskarnivå. Möjligheten att få permanent
uppehållstillstånd och möjligheten för familjemedlemmar att få uppehållstillstånd bör enligt
kommitténs förslag motsvara vad som gäller för
arbetskraftsinvandrare. Detta innebär att
doktoranden efter avslutad utbildning skulle ha
möjlighet att ansöka om och beviljas permanent
uppehållstillstånd. Vidare har kommittén
föreslagit att familjemedlemmar till den som har
beviljats uppehållstillstånd för studier vid
universitet eller högskola, och som har beviljats
tidsbegränsat uppehållstillstånd, även ska kunna
beviljas arbetstillstånd för den tid som studierna
pågår. Kommittén har också föreslagit att det
införs en möjlighet för studenter, vars studier
ska pågå minst två terminer, att beviljas
uppehållstillstånd för en tid av sex månader efter
avslutade studier. Slutbetänkandet med de
förslag som framförs har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen bedömer att det är angeläget att
det finns goda förutsättningar för att attrahera
och rekrytera internationella studenter, inklusive
doktorander, till Sverige. Regeringen avser
därför att återkomma i frågan.
4.7.4

Tillträde till högskoleutbildning

Höstterminen 2011 började de första eleverna i
den reformerade gymnasieskolan. Program och
inriktningar har gjorts om och upplägget av
utbildningarna är mer styrt än tidigare, dvs.
utrymmet för elevernas fria val är mindre.
Innehållet
i
de
högskoleförberedande
programmen har förändrats för att ge en bättre
förberedelse för högskolestudier. I samband med
detta har kraven på grundläggande behörighet till
högskoleutbildning skärpts och motsvarar nu
kraven för examen från ett högskoleförberedande program.
Den nya betygsskalan (A–F), som tillämpas
första gången 2013, kommer sannolikt att
innebära att det blir färre elever som når det
högsta betyget jämfört med tidigare. Sökande
från den nya gymnasieskolan kommer samtidigt
att vara bättre förberedda för högskolestudier än
sökande som har gått ut gymnasieskolan före
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reformen. Dessa sökande bedöms ändå ha
svårare att konkurrera om högskoleplatser med
sina betyg om de söker till högskolan enligt
nuvarande bestämmelser, eftersom de konkurrerar i samma grupp som sökande med äldre
betyg. Regeringen har därför fattat beslut om
ändringar i bestämmelserna om fördelning av
platser på grundval av betyg som innebär att
sökande som har gått den nya gymnasieskolan
kommer att konkurrera i två grupper i
betygsurvalet, i urvalsgruppen för sökande med
betyg från gymnasieskolan och i en särskild
gymnasieexamensgrupp.
Den
särskilda
gymnasieexamensgruppen kommer att finnas
under en övergångsperiod om tre år från och
med antagningen till höstterminen 2014 till och
med antagningen till vårterminen 2017.
Högskoleprovets uppgift är att fungera som
urvalsinstrument när det råder konkurrens om
tillgängliga platser på en utbildning. Det
kriterium efter vilket rangordning ska ske vid
tillämpning av resultat på högskoleprovet som
urvalsgrund är studiefärdighet, ofta uttryckt som
förväntad studieframgång. Det har uppmärksammats att det vid antagningen till högskolan
har varit möjligt att komma in på vissa utbildningar med väldigt låga provresultat (0,1). Mot
bakgrund av att rangordningen ska ske utifrån
studiefärdighet anser regeringen att det är rimligt
att ha ett lägsta gränsvärde för ett giltigt provresultat. Var en sådan gräns ska ligga behöver
dock utredas. Regeringen har därför gett
Universitets- och högskolerådet i uppdrag att
lämna förslag på ett lägsta gränsvärde för ett
giltigt resultat vid antagning på grundval av
resultat
från
högskoleprovet
(U2013/3508/UH). Uppdraget ska redovisas
senast den 15 oktober 2013.
I april 2012 gav riksdagen regeringen till känna
att teckenspråk bör likställas med moderna språk
i fråga om meritpoäng (bet. 2011/12:UbU17,
rskr. 2011/12:192). En remisspromemoria med
förslag i frågan har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och har
remissbehandlats. Frågan bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
4.7.5

Jämställdhet

Regeringen har vid flera tillfällen framfört att en
individs kunskaper och kompetens, inte individens kön, ska vara avgörande vid befordran.
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Detta gäller inom såväl universitet och högskolor som andra arbetsplatser. Befolkningens
samlade resurser och potential måste utnyttjas
effektivt för att skapa förutsättningar för
internationellt konkurrenskraftig forskning och
utbildning. Arbetet med att uppnå jämn
könsfördelning är ett långsiktigt förändringsarbete och insatser krävs på flera nivåer inom
lärosätena. För att ta tillvara tillgänglig
kompetens är det därför viktigt att universitet
och högskolor skapar sådana möjligheter för
forskarkarriärer att kvinnor och män har lika
möjligheter att meritera sig, både inom
utbildning på forskarnivå och senare i forskarkarriären.
Regeringen har under ett antal år angett mål
för
könsfördelningen
av
nyrekryterade
professorer på lärosätena. Rekryteringsmålen för
innevarande period omfattar samtliga universitet
och högskolor med statlig huvudman samt
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i
Jönköping och gäller t.o.m. 2015. I en departementspromemoria föreslås en ny modell för
rekryteringsmålen (U2012/2998/UH). Vidare
föreslås att målen ska sättas efter dialog mellan
lärosäten och regeringen men att målen ska
innebära en höjning i ambitionen att nå en
jämnare
könsfördelning
bland
samtliga
professorer jämfört med i dag. Förslaget innebär
också att varje lärosäte ska redovisa och
analysera måluppfyllelsen årligen. Promemorian
har remitterats.
Vid sidan av målet för könsfördelningen har
regeringen i olika propositioner under de senaste
åren gjort bedömningen att den politiska
styrningen ska minska och att universitet och
högskolor ska ges ett ökat självbestämmande
över sin verksamhet. Regeringen avser att
återkomma i frågan.
En direkt följd av att den politiska detaljstyrningen av universitet och högskolor minskar
är att regeringens behov av att följa
verksamheten ökar. I november 2011 gav
regeringen Högskoleverket i uppdrag att göra en
förstudie i syfte att kartlägga tillgängligt
underlag samt undersöka vilket underlag som
saknas för att följa upp anslagen till lärosätena
för forskning och forskarutbildning ur ett
jämställdhetsperspektiv (U2011/6115/JÄM). I
uppdraget ingick även att kartlägga och analysera
vilka aspekter som i övrigt behöver beaktas för
att följa upp anslagen ur ett jämställdhetsperspektiv. I december 2012 redovisade

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Högskoleverket uppdraget och rapporten visar
att det i dag inte finns några underlag för
uppföljning av anslagen. Av rapporten framgår
bl.a. att det finns tekniska svårigheter för
lärosätena att ta fram statistik över hur många
kvinnor respektive män som finansieras av
anslagen.
I syfte att närmare bereda frågan avser
regeringen att låta genomföra en kartläggning
vid ett fåtal lärosäten av fördelningen av anslaget
för forskning och forskarutbildningen mellan
könen. Kartläggningen ska bygga på frivilligt
deltagande.
4.7.6

Ett förändrat högskolelandskap

Ökad mångfald genom ombildning till
högskolestiftelse

Sverige påverkas starkt av de utmaningar och
möjligheter som den globala utvecklingen
skapar. Landets universitet och högskolor måste
ges bästa möjliga förutsättningar för att bedriva
sin verksamhet framgångsrikt. Universitet och
högskolor arbetar i global konkurrens och måste
göra så än mer i framtiden. Som framgår av bl.a.
flera utredningar de senaste åren är myndighetsformen i många fall inte tillräckligt flexibel för
lärosätenas skiftande behov. Regeringen uttalade
i budgetpropositionen för 2012 att det finns skäl
att pröva om fler statliga lärosäten bör och kan
ges möjlighet att ombildas till stiftelsehögskolor.
Mot den bakgrunden har det remitterats en
departementspromemoria om att det i
stiftelselagen ska föras in bestämmelser om en
ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelser (U2013/4153/UH). Enligt förslaget
ska en högskolestiftelses ändamål vara att
bedriva utbildning och forskning på en
internationellt hög nivå. Stiftelseformen är en väl
beprövad form för högskoleverksamhet i Sverige
och möjliggör för lärosätena att på ett flexiblare
sätt hantera omvärldsförändringar.
Samgåenden

I en tid av allt starkare internationell konkurrens
blir kunskap och kreativitet avgörande för
samhällets utveckling. För att Sverige ska hävda
sig i konkurrensen krävs starka universitet och
högskolor som erbjuder utbildning och

forskning av hög internationell kvalitet. Genom
ökad profilering och utvecklad samverkan kan
lärosätena stärka sina utbildnings- och
forskningsmiljöer. På så sätt blir de också
mindre sårbara och resurserna kan utnyttjas mer
effektivt. Regeringen vill understryka att
förstklassig utbildning och forskning kan
bedrivas vid såväl större som mindre lärosäten.
Vidare bör utbildning enligt regeringens mening
finnas på många platser i landet för att underlätta
för fler att studera. Förändringar av
organisationen bör bygga på lärosätenas egna
bedömningar och på frivillighet.
På framställan från lärosäten kan regeringen
välja att stödja frivilliga samgåenden. Regeringen
föreslår att 55 miljoner kronor avsätts för 2014
och samma belopp beräknas för kommande år
för att samgåenden mellan lärosäten ska kunna
stödjas.
Uppsala universitet och Högskolan på Gotland

Riksdagen godkände i enlighet med budgetpropositionen för 2013 att verksamheten vid
Högskolan på Gotland den 1 juli 2013 inordnas i
Uppsala universitet. Bland annat med anledning
av samgåendet har Karolinska institutet, som
ansvarat för sjuksköterskeutbildning på Gotland,
kommit in med en begäran om att anslagsmedel
för sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs
till Uppsala universitet. Uppsala universitet avser
att påbörja sjuksköterskeutbildning på Gotland
under 2014. Se vidare avsnitt 10.2.3 och 10.2.15.
En ny konstnärlig högskola

Med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2013 ska verksamheterna vid Dansoch cirkushögskolan, Operahögskolan i
Stockholm och Stockholms dramatiska högskola
ingå i en ny högskola som inleder sin verksamhet
den 1 januari 2014.
Det huvudsakliga syftet är att främja
utvecklingen och kvaliteten i den konstnärliga
forskningen, bl.a. genom att skapa en stark och
långsiktigt livskraftig miljö i Stockholm för
konstnärlig forskning och konstnärlig forskarutbildning.
Den konstnärliga forskningen har utvecklats
kraftfullt det senaste decenniet. De satsningar
som regeringen har genomfört har bidragit till
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att den svenska konstnärliga forskningen har
uppmärksammats internationellt. I propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) presenterades en satsning på
konstnärlig forskning om totalt 40 miljoner
kronor, varav 26 miljoner till det nya lärosätet i
Stockholm (se avsnitt 4.8.2 Forskning i
näringsliv och samhället i denna proposition).
Enligt
regeringen
skapar
samgåendet
förutsättningar för de olika konstarterna att
komma närmare varandra och tillsammans med
de ökade resurserna möjliggörs en nydanande
verksamhet med internationell lyskraft.

4.8

Forskning

Regeringens mål för forskningspolitiken är att
Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med
hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling
och näringslivets konkurrenskraft. I denna proposition presenterar regeringen förslag för 2014.
Regeringen presenterade i oktober 2012 propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:1
51) där bedömningar av forsknings- och innovationspolitikens inriktning beskrevs för perioden 2013–2016. I enlighet med propositionen
föreslår regeringen i denna proposition att de
statliga anslagen för forskning och innovation
ökas med 960 miljoner kronor för 2014.
Tillsammans med de satsningar som presenterades i 2008 års proposition Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) innebär detta
nivåökningar på totalt 9 miljarder t.o.m. 2016
jämfört med 2008.
Tabell 4.3 Anslagsökningar 2014
(mnkr)

Universitet och högskolor

610

Vetenskapsrådet

235

Vinnova*

225

Formas*

70

Forte*

40

Regeringen

88

–

för ITER

–

för kliniska studier

-230
10

Totalt

960

*Under andra utgiftsområden.

4.8.1

Högre kvalitet och effektivitet

Svensk forskning håller en hög kvalitet, men det
finns tecken på att forskningen i Sverige har
tappat i konkurrenskraft i förhållande till flera
jämförbara länder. Denna trend behöver vändas.
Att investera i kunskap och forskning innebär
att förbättra landets förutsättningar långsiktigt,
vilket är att investera i landets framtid.
För att nå bättre resultat i svensk forskning
anser regeringen att det behövs insatser som
höjer kvaliteten och öppnar för ett ökat risktagande i forskningen, som t.ex. satsningen på
rekryteringsstöd för toppforskare, samt ger goda
villkor för forskare.
Ökade anslag till universitet och högskolor

De statliga anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning utgör
basen för den forskning som bedrivs vid lärosätena. Universitet och högskolor bär den
nyfikenhetsstyrda grundforskningen, men också
delar av den behovsmotiverade forskningen.
Staten ställer höga krav på att den forskning som
bedrivs ska hålla hög kvalitet och att den kan
bidra till samhällets utveckling, offentliga
verksamheters effektivitet och näringslivets
konkurrenskraft. Det är viktigt att universitet
och högskolor ges förutsättningar att kunna
fatta långsiktiga beslut, vilket bl.a. innebär att
lärosätena bör ha ett stort eget handlingsutrymme för bedömningar och prioriteringar av
vilken forskning som ska bedrivas vid ett lärosäte
och på vilket sätt. Genom de direkta anslagen för
forskning
och
forskarutbildning
skapas
möjlighet att ge goda villkor för forskare i form
av tryggare finansiering och fler anställningar.
Anslagen fyller också en viktig funktion för att
möjliggöra ett risktagande där det krävs större
långsiktighet än vad kortare projektbidrag kan
ge.
Regeringen bedömde därför i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) att
anslagen för forskning och forskarutbildning till
universitet och högskolor bör öka i nivå med
totalt 900 miljoner kronor under perioden 2014–
2016.
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Regeringen föreslår därmed att anslagen för
forskning och forskarutbildning ökas med
600 miljoner kronor 2014. Anslaget beräknas
öka med ytterligare 300 miljoner kronor 2016.
Fördelning efter kvalitetsindikatorer

Regeringen anser att det är viktigt att skapa
incitament för ökad kvalitet i forskning. Av de
befintliga anslagen för forskning och forskarutbildning fördelas tio procent efter kvalitetsindikatorerna publiceringar och citeringar samt
externa medel. I propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) bedömde regeringen att fr.o.m. 2014 bör ytterligare tio
procent av de direkta anslagen omfördelas efter
kvalitetsindikatorerna.
Regeringen föreslår därmed att den andel av
de ökade anslagen till forskning och forskarutbildning som tillförs omfördelningen höjs från
tio till 20 procent med den fördelning som
angavs i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).
Tabell 4.4 Fördelning av nya medel samt omfördelning
2014
Tusentals kronor
Nya medel

Omfördelning

Totalt
tillskott

72 257

-1 034

71 223

Lunds universitet

78 800

11 622

90 422

Göteborgs universitet

58 128

-1 189

56 939

Stockholms universitet

57 391

-2 650

54 741

Umeå universitet

35 877

-12 611

23 267

Linköpings universitet

30 803

4 768

35 572

Karolinska institutet

65 269

30 398

95 667

Uppsala universitet

Kungl. Tekniska högskolan

38 421

3 920

42 340

Luleå tekniska universitet

10 921

-5 117

5 803

8 786

-6 793

1 993

Linnéuniversitetet

15 044

-12 229

2 815

Örebro universitet

7 668

-5 297

2 371

Mittuniversitetet

7 021

-2 360

4 661

Blekinge tekniska högskola

3 567

-2 719

848

Malmö högskola

3 591

-726

2 865

Mälardalens högskola

3 334

1 004

4 338

994

-807

187

Högskolan i Borås

2 061

-1 504

557

Högskolan Dalarna

2 845

-2 294

551

Högskolan i Gävle

5 175

-4 335

839

Karlstads universitet

Gymnastik- och
idrottshögskolan

Högskolan i Halmstad

2 041

-825

1 216

Högskolan Kristianstad

2 681

-2 214

467

Högskolan i Skövde

1 511

-791

720

Högskolan Väst

1 354

-501

852

Södertörns högskola

4 160

7 098

11 258

Sveriges lantbruksuniversitet

33 979

-2 368

31 611

Chalmers tekniska högskola

27 046

6 309

33 355

5 275

3 244

Högskolan i Jönköping

8 519

Övriga

14 000

14 000

Summa

600 000

600 000

Fördelningen av nya medel och omfördelningen
av medel från anslagen för forskning och
forskarutbildning görs i enlighet med vad som
beskrivs i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30). De universitet
och högskolor som ingår i resursfördelningsmodellen föreslås få ökade anslag för forskning
och forskarutbildning med 586 miljoner kronor.
Fördelningen är utformad så att alla universitet
och högskolor får ett tillskott om minst en
procent av sitt anslag för forskning och
forskarutbildning. Ytterligare tio procent av
respektive universitet och högskolas anslag för
forskning och forskarutbildning ingår i den
föreslagna omfördelningen. Totalt omfattar
omfördelningen 2 400 miljoner kronor. Av dessa
omfördelas 68 miljoner kronor i denna proposition mellan lärosätena. Det får till följd att
omfördelningen av medel för 2014 inkluderar ett
större belopp jämfört med de senaste årens
omfördelning. Ett tillskott av forskningsmedel
tilldelas även vissa högskolor som inte ingår i
resursfördelningsmodellen. Konstfack, Kungl.
Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm och Försvarshögskolan föreslås få
ökade anslag för forskning och forskarutbildning
med 500 000 kronor vardera. För att stärka vårdforskningen vid Ersta Sköndal högskola och
Sophiahemmet högskola föreslås att bidragen till
dessa ökar med 7 respektive 5 miljoner kronor.
Sammantaget
omfattar
dessa
ökningar
14 miljoner kronor och redovisas under övrigt i
tabell 4.4.
Kvalitet i samverkan

För att forskning och utbildning effektivt ska
bidra till samhällets utveckling och Sveriges
globala konkurrenskraft är universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället
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av stor betydelse. Regeringen presenterade
därför i propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) att anslagsnivån för forskning och utveckling till Verket för innovationssystem bör öka med totalt 60 miljoner kronor
under perioden 2013–2016.
I denna proposition föreslår regeringen en
ökning av anslaget på 20 miljoner kronor för
2014. Medlen ska användas för finansiering av
universitets och högskolors forskning och
forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i
samverkan med det omgivande samhället i
termer av relevans och nyttiggörande.
Kollegial bedömning

De resurser som staten tilldelar universitet och
högskolor bör fördelas så att kvalitet stimuleras.
I propositionen Ett lyft för forskning och
innovation (prop. 2008/09:50) presenterades ett
system som innebär att en viss del av de direkta
anslagen för forskning och forskarutbildning
fördelas utifrån olika mått på kvalitet. Detta är
enligt regeringens mening en viktig signal. Det
markerar universitetens och högskolornas
grundläggande ansvar för kvaliteten i forskningen och skapar incitament för tydliga
strategier och omprioriteringar av insatser.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) gjorde regeringen bedömningen att ett system som innefattar kollegial
bedömning skulle kunna ge en mer sammantagen bedömning där även ett forskningsområdes aktuella potential kan vägas in i stället
för att enbart grunda resursfördelningen på
historiska data. På så vis kan, enligt vad som
anges i propositionen, en mer sammanvägd
bedömning av ett lärosätes forskning göras där
olika ämnesområden värderas efter sin särart.
Den kollegiala bedömningen bör göras utifrån
respektive forskningsområdes förutsättningar
med relevant statistik och data som underlag.
Vidare framgår av propositionen bl.a. att ett
sådant system belönar kvalitet på ett bredare sätt
än dagens fördelningsmodell, är kvalitetsdrivande och kan även ge bra förutsättningar för
långsiktig planering på lärosätena. Det är också
ett system som passar forskningsområden vars
publiceringstraditioner inte fullt ut inkluderas i
indikatorer som citeringar och publiceringar
samt externa medel. Kollegiala bedömningar kan
också ta hänsyn till ett bredare kvalitetsbegrepp
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än vad enbart exempelvis citeringar och externa
medel för forskning kan. Det kan t.ex. ingå
bedömningar av olika former av nyttiggörande
av
forskningsbaserad
kunskap.
Sådana
utvärderingar ger också verktyg för universitet
och högskolor att ytterligare utveckla sin egen
verksamhet.
Regeringen har därför gett Vetenskapsrådet i
uppdrag att i samråd med Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande
samt Verket för innovationssystem utreda och
lämna förslag till en modell för resursfördelning
till universitet och högskolor, som innefattar
kollegial bedömning och som gör det möjligt att
fördela resurser på ett sådant sätt att det
premierar kvalitet och prestation i forskning. Ett
förslag till en modell ska innefatta såväl
vetenskapliga bedömningar som bedömning av
forskningens relevans och nytta för samhället.
Framstående forskare

Den främsta tillgången inom forskningen är
kunniga, envisa och modiga individer med en
drivkraft att göra nya upptäckter. Förutsättningarna för framstående forskare behöver
förbättras som ett led i arbetet med att stärka
kvaliteten inom svensk forskning. För att stärka
de svenska universiteten och högskolorna och
höja kvaliteten på forskningen presenterade
regeringen i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) flera samverkande
insatser för permanenta eller långvariga
rekryteringar av framstående forskare, såväl
etablerade forskare som bedriver forskning på
högsta nivå som framstående unga forskare.
För att attrahera internationellt framstående
forskare att placera sin forskning i Sverige
utlyser Vetenskapsrådet stöd till universitets och
högskolors internationella rekrytering. Stödet
löper normalt under sju till tio år och ett villkor
för stödet är att lärosätena finansierar kostnader
för rekrytering också från andra källor. Ansökan
om stöd kan ske löpande under året, och
bidragens storlek ligger på omkring 5–
15 miljoner kronor per rekrytering och år.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades en satsning till
Vetenskapsrådet med en ökning av anslagsnivån
på 250 miljoner kronor under perioden 2013–
2016 för internationella rekryteringar av
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framstående forskare. Med anledning av budgetpropositionen för 2013 anvisades 150 miljoner
kronor till Vetenskapsrådet för detta ändamål.
Vetenskapsrådet har i mars 2013 fått i uppdrag
att utlysa medel för satsningar till framstående
forskare (U2013/1699/F).
Regeringen beräknar därmed att öka
satsningen för detta ändamål med 50 miljoner
kronor 2015 och med ytterligare 50 miljoner
kronor 2016.
Tydlig karriärväg för yngre forskare

En faktor som äventyrar kvaliteten på svensk
forskning är bristande återväxt av forskare.
Svenska universitet och högskolor saknar en
tydlig karriärväg för yngre forskare. Många
genomgår forskarutbildning och förutsättningarna att efter en doktorsexamen få en s.k.
postdoktoral anställning är relativt goda inom de
flesta forskningsområden. I utvärderingar
genomförda av Kungl. Vetenskapsakademien
och Sveriges universitetslärarförbund har det
emellertid framkommit att det efter den postdoktorala perioden finns för få möjligheter till
anställning för yngre forskare. De osäkra
villkoren och svårigheterna att få tillsvidareanställning gör att många yngre forskare väljer
att inte fortsätta en akademisk karriär.
Forskarnas karriär hämmas även av kortsiktig
och bristfällig finansiering av forskningsprojekt
som gör det svårt för yngre forskare att frigöra
sig från etablerade forskningsgrupper för att
bygga en självständig forskning.
Regeringen har initierat flera insatser som
skapar förutsättningar för att de främsta yngre
forskarna ska kunna meritera sig som forskare
och därmed möjliggöra fortsatt forskarkarriär.
Som beskrevs i den förra forsknings- och
innovationspolitiska
propositionen
(prop.
2008/09:50) har anslagen till universitet och
högskolor för forskning och utbildning på
forskarnivå ökats med 2,85 miljarder kronor
2009–2012. I denna proposition föreslås en
ökning av anslagen med 600 miljoner kronor
2014. Anslaget beräknas öka med ytterligare
300 miljoner kronor 2016.
Vidare har universitet och högskolor, efter en
ändring av högskoleförordningen (1993:100),
möjlighet att anställa lärare på meriteringsanställningar i som längst fyra år. Det ger
universitet och högskolor förutsättningar att

efter post doktorandanställning ge forskaren
möjlighet att meritera sig ytterligare för att
kunna bygga upp ett eget forskningsområde med
en egen forskargrupp. Avsikten är att respektive
lärosäte efter en sådan meriteringsanställning ska
pröva förutsättningarna för en tillsvidareanställning. Meriteringsanställningar ska således inte
följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar,
utan är ett led i att skapa rimliga villkor och
förutsägbarhet för yngre forskare. Regeringen
avser att följa att lärosätena lever upp till denna
målsättning.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades även en
satsning till Vetenskapsrådet med en ökning av
anslagsnivån på totalt 50 miljoner kronor under
perioden 2013–2016 för rekrytering av
framstående yngre forskare som ett stöd för en
fortsatt anställning som inledning till en
tillsvidareanställning vid ett svenskt lärosäte.
Med anledning av budgetpropositionen för 2013
anvisades 25 miljoner kronor till Vetenskapsrådet för detta ändamål.
Regeringen föreslår därmed att Vetenskapsrådet anvisas en ökning på 25 miljoner kronor
2014 för detta ändamål, vilket medför att det
totalt avsätts 50 miljoner kronor för rekrytering
av framstående yngre forskare 2014.
Mot bakgrund av de redogjorda insatserna har
universitet och högskolor både formella och
ekonomiska möjligheter att ha ett system med
tydliga karriärvägar för yngre forskare där en
tillsvidareanställning
kan
förväntas
om
uppställda kvalitetskriterier på forskningen
möts. Det vilar nu ett ansvar på varje universitet
och högskola att säkerställa att det finns ett
tydligt system för karriärvägar för yngre
forskare.
För att säkra återväxten av yngre forskare är
det även viktigt att villkoren för doktorandstudier är goda. Regeringen presenterade därför i
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) ett antal åtgärder för att skapa
likvärdiga förutsättningar och stärka de
studiesociala villkoren för doktorander vid
statliga universitet och högskolor. Dessa
åtgärder, som har genomförts med stöd av
ändringar av högskoleförordningen (1993:100)
och förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, innebär att doktorander
med utbildningsbidrag kommer att anställas
tidigare i utbildningen, att de får rätt till förlängd
tid med utbildningsbidrag om det finns särskilda
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skäl och att statliga universitet och högskolor
ska teckna en försäkring för stipendiefinansierade doktorander. Därmed kommer allt
fler doktorander att anställas tidigare i utbildningen redan under de närmaste åren.
Regeringen gör i ovan nämnda proposition
bedömningen att den långsiktiga ambitionen bör
vara att helt avskaffa utbildningsbidraget till
förmån för anställning som doktorand. Regeringen anser dock att i ett första steg bör tiden
för utbildningsbidrag förkortas.
Vidare innebär åtgärderna att fler doktorander
kommer att omfattas av tryggare villkor och
därmed ges goda förutsättningar för att
genomföra utbildningen. Genom dessa åtgärder
samt den ökning av anslagen som föreslås i
denna proposition skapas såväl ekonomiska som
formella förutsättningar att förbättra de studiesociala villkoren för doktorander. Regeringen
förutsätter att universitet och högskolor tar sitt
ansvar och att de studiesociala villkoren förbättras för doktoranderna inom högskolan.
Ökade medel till forskningsråden

För att öka Vetenskapsrådets möjligheter att
finansiera forskning av hög kvalitet menar
regeringen att anslaget till myndigheten bör öka.
Regeringen presenterade därför i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) att
anslagsnivån till Vetenskapsrådet bör öka med
totalt 175 miljoner kronor under perioden 2013–
2016, varav 75 miljoner kronor anvisades med
anledning av budgetpropositionen för 2013 för
detta ändamål.
Regeringen beräknar därmed att öka
satsningen till Vetenskapsrådet med 75 miljoner
kronor 2015 och med ytterligare 25 miljoner
kronor 2016 för detta ändamål.
Förutsättningarna behöver också förbättras
för forskning om de utmaningar som samhället
står inför inom miljö, areella näringar och
samhällsbyggande. Regeringen föreslår därför i
enlighet med vad regeringen presenterade i
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) att Forskningsrådets för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande anslag
ökas med 25 miljoner kronor 2014 och
satsningen beräknas öka med ytterligare
25 miljoner kronor 2015 i enlighet med vad som
redovisas under utgiftsområdena 20 och 23.
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Vidare föreslås Forskningsrådets för hälsa,
arbetsliv och välfärd anslag öka med 15 miljoner
kronor 2014 för forskning inom hälsa, arbetsliv
och välfärd. Regeringen bedömer att medlen bör
användas i enlighet med vad som redovisas under
utgiftsområde 9.
4.8.2

Forskning för näringsliv och
samhälle

Det finns enligt regeringens mening ett antal
områden där samhälle och näringsliv har ett
långsiktigt behov av tillgång till hög kompetens
och där svensk forskning håller hög kvalitet.
Regeringen presenterade därför i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
riktade satsningar inom några områden som är
av särskild betydelse för näringslivet och
samhället. Dessa satsningar bör göras i
samverkan mellan akademin och företrädare för
samhälls- och näringslivsintressen.
Avsikten är att medel ska fördelas långsiktigt
för forskningsmiljöer av hög klass, och forskningsfinansiärernas fördelning bör göras utifrån
excellenskrav.
De arbetssätt för de strategiska innovationsområdena som presenterades i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
bör även användas på dessa områden.
Med anledning av budgetpropositionen för
2013 anvisades 25 miljoner kronor till Verket för
innovationssystem anslag för riktade satsningar
inom, gruv-, mineral- och stålforskning. Verket
för innovationssystems anslag bör ökas med
ytterligare 5 miljoner kronor 2014 för riktade
satsningar inom detta område. För att öka den
svenska konkurrenskraften inom gruv-, mineraloch stålområdet behövs satsningar på forskning i
fråga om hela värdekedjan från malmprospektering till metalltillverkning och
metallåtervinning. Se vidare under utgiftsområde
24 avsnitt 3.7 för mer information om
regeringens insatser för en konkurrenskraftig
gruvnäring.
Flera av de stora samhällsutmaningarna är
kopplade till urbana miljöer och samhällsplanering, som är centrala från hållbarhetssynpunkt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Forskningen om hållbart samhällsbyggande
behöver enligt regeringens mening stärkas. I
enlighet med vad regeringen presenterade i
propositionen Forskning och innovation
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anvisades Forskningsrådets för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande en ökning på 25
miljoner kronor med anledning av budgetpropositionen för 2013 för forskning om
hållbart samhällsbyggande. Vidare föreslår
regeringen i enlighet med ovan nämnda
proposition att anslaget till Forskningsrådets för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande bör
öka med ytterligare 5 miljoner kronor 2014 för
detta ändamål.
Under utgiftsområde 23 i denna proposition
föreslås att forskningen om ett ökat nyttjande av
skogsråvara och biomassa för att bl.a. ersätta
fossil råvara till nya biobaserade produkter stärks
med 40 miljoner kronor 2014.

Tillgång till och utnyttjande av rymden är en
förutsättning för viktiga tjänster inom många
samhällssektorer för avancerad forskning,
innovation och teknikutveckling och därigenom
för svenskt näringsliv.
Svensk forskning och teknikutveckling för
rymdverksamhet är i flera avseenden mycket
framstående i internationell jämförelse och i
vissa nischer världsledande. Regeringen menar
att forskning och tidig teknikutveckling inom
rymdverksamheten bör förstärkas ytterligare för
att öka kunskapsutvecklingen och möjliggöra
fortsatt svenskt deltagande i angelägna
internationella projekt.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades en ökning av
anslagsnivån till Rymdstyrelsens forskningsanslag på totalt 100 miljoner kronor under
perioden 2013–2016, varav 75 miljoner kronor
anvisades i samband med budgetpropositionen
för 2013.
Regeringen beräknar därmed att ytterligare
25 miljoner kronor bör tillföras Rymdstyrelsens
forskningsanslag 2016.

bl.a. att främja utvecklingen och kvaliteten i den
konstnärliga forskningen. Se vidare avsnitt 4.7.6.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades en satsning
med en ökning av anslagsnivån på totalt 26
miljoner kronor för perioden 2013–2016 för
uppbyggnad av forskning och forskarutbildning
vid den planerade nya högskolan, varav 13
miljoner kronor anvisades med anledning av
budgetpropositionen för 2013. Regeringen föreslår därmed att ytterligare 13 miljoner kronor
anvisas för 2014.
De senaste årens satsningar på konstnärlig
forskning och utveckling har varit betydelsefulla
för det konstnärliga forskningsfältet. Genom
införandet av konstnärlig forskarexamen har den
konstnärliga forskningen stärkts ytterligare. Tre
lärosäten har tillstånd att utfärda konstnärlig
examen på forskarnivå: Lunds universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
Regeringen anser att satsningen på konstnärlig
forskning och utbildning på forskarnivå bör
fortsätta. I propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) gör regeringen
bedömningen att det är angeläget att stärka den
konstnärliga forskningen. En viktig del i en
sådan förstärkning är bl.a. den ovan nämnda
satsningen på konstnärlig forskning i Stockholm.
Förutom denna satsning aviserade regeringen att
anslagsnivån för forskning och forskarutbildning
till Lunds universitet, Göteborgs universitet och
Högskolan i Borås bör öka med totalt
14 miljoner kronor för konstnärlig forskning
och konstnärlig forskarutbildning under
perioden 2013–2016. Med anledning av budgetpropositionen för 2013 anvisades Lunds och
Göteborgs universitet 3 miljoner kronor vardera
och högskolan i Borås 1 miljon kronor för detta
ändamål.
Regeringen föreslår därmed att anslagen för
Lunds respektive Göteborgs universitet ökar
med 3 miljoner kronor vardera och anslaget för
Högskolan i Borås med 1 miljon kronor 2014.

Konstnärlig forskning

4.8.3

Enligt riksdagens beslut (prop. 2012/13:1, utg.
omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113)
kommer verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och
Stockholms dramatiska högskola ingå i en
högskola fr.o.m. den 1 januari 2014. Syftet är

Livsvetenskap, vilket ofta benämns med det
engelska uttrycket life science, omfattar vetenskapliga studier av levande organismer. Verksamheterna inom livsvetenskaperna syftar till att
förbättra liv och hälsa och är ofta tvärvetenskapliga till sin natur.

Rymdverksamhet och rymdforskning

Stärkt livsvetenskap

93

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Livsvetenskap är enligt regeringens mening ett
av Sveriges viktigaste framtidsområden av flera
skäl. Svensk livsvetenskaplig forskning håller
inom ett antal områden högsta internationella
klass. Dessutom är branschen en av landets mest
forskningsintensiva och utveckling och produktion av läkemedel och utveckling av medicinteknik och bioteknik är områden där Sverige
traditionellt står sig starkt.
För att stärka Sveriges konkurrenskraft
framöver anser regeringen att det behövs en rad
åtgärder som främjar forskning av hög klass i
hela spektret från grundläggande forskning till
klinisk forskning och som förbättrar kopplingen
mellan dessa. Dessa åtgärder syftar till att gynna
akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård samt
samverkan mellan dessa aktörer.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen ett
antal satsningar inom området livsvetenskap
under perioden 2013–2016, vilket kommer att
innebära en nivåökning med totalt 550 miljoner
kronor 2016 jämfört med 2012.
Infektion och antibiotika

Ett av de främsta hoten mot människors hälsa är
infektioner och ökningen av antibiotikaresistens
hos sjukdomsframkallande bakterier. Behovet av
nya angreppssätt mot infektioner, framför allt
genom utveckling av nya läkemedel, inklusive
vacciner, motiverar enligt regeringens mening en
fortsatt satsning på forskning inom dessa
områden. Detta är dessutom ett forskningsområde där Sverige står sig väl i internationell
jämförelse.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen
därför en satsning inom området infektion och
antibiotikaresistens med en nivåökning av
Vetenskapsrådets anslag på totalt 75 miljoner
kronor under perioden 2013–2016, varav
40 miljoner kronor anvisades med anledning av
budgetpropositionen för 2013.
Regeringen föreslår därmed en ökning av
Vetenskapsrådets anslag på 35 miljoner kronor
2014 för forskning om infektion och antibiotika.
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Åldrande och hälsa

De äldres hälsa förbättras och allt fler äldre
fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Samtidigt
har de allra äldsta oftare flera sjukdomar och
funktionsnedsättningar.
Sverige har internationellt framstående
forskning inom flera områden som är förknippade med åldrande och hälsa. Såväl medicinsk som
teknisk och socialvetenskaplig forskning behövs
för att bidra till att förbättra människors hälsa
och funktionsförmåga, öka livskvaliteten och
möjliggöra ett ökat och längre arbetskraftsdeltagande.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen
därför en satsning inom området åldrande och
hälsa med en nivåökning på totalt 100 miljoner
kronor under perioden 2013–2016, varav
25 miljoner kronor anvisades vardera till Vetenskapsrådet respektive Forskningsrådets för hälsa,
arbetsliv och välfärd (Forte) med anledning av
budgetpropositionen för 2013.
Regeringen föreslår en ökning på 25 miljoner
kronor vardera till Vetenskapsrådet respektive
Forte 2014 för forskning om åldrande och hälsa.
Vårdforskning

Vårdforskning är av central betydelse för att
utveckla vård och omsorg och förbättra befolkningens hälsa. Det finns behov av att stärka såväl
vårdforskningens vetenskapliga bas som dess
koppling till hälso- och sjukvårdens behov.
Vårdforskningens multidisciplinära karaktär
behöver bejakas och medicinsk vårdforskning
och mer omsorgs- och samhällsorienterad vårdrelaterad forskning kopplas samman.
Som angavs i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) bör ansvaret för
vårdforskning delas mellan Vetenskapsrådet och
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte). Råden ska fördela medel till innovativ
praktiknära forskning inom sina respektive
forskningsområden. För 2013 fick Vetenskapsrådet och Forte i uppdrag att fördela 40 miljoner
kronor respektive 30 miljoner kronor för detta
ändamål.
Regeringen föreslår i enlighet med vad som
presenterades i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) att Forte bör
fördela ytterligare minst 10 miljoner kronor
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2014 för vårdforskning. Se vidare under
utgiftsområde 9 avsnitt 10.5.2.
Läkemedelsutveckling

Läkemedelsindustrin genomgår globalt stora
förändringar i arbetssättet. Det är därför
angeläget att utveckla samverkan mellan
universitet och högskolor samt industrin och
genom detta göra Sverige till en attraktiv plats
för läkemedelsutveckling.
Som beskrevs i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) bör en satsning
på läkemedelsutveckling genomföras vid det
nationella centret för livsvetenskaplig forskning,
SciLifeLab. Regeringen aviserade en ökning av
anslagsnivån på totalt 50 miljoner kronor under
perioden 2013–2016 till Kungl. Tekniska
högskolan för detta ändamål, varav 40 miljoner
kronor
anvisades
med
anledning
av
budgetpropositionen för 2013.
Regeringen beräknar därmed att ytterligare
10 miljoner kronor bör anvisas till Kungl.
Tekniska högskolan 2016 för detta ändamål.
Science for Life Laboratory

Det nationella centrumet för livsvetenskaplig
forskning, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), är ett vetenskapligt centrum för storskaliga
gen- och proteinstudier inom molekylärbiologisk och medicinsk forskning. Ett av de
främsta målen för verksamheten vid SciLifeLab
är att förklara den molekylära grunden för
komplexa sjukdomar.
SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av
fyra lärosäten (Uppsala universitet, Stockholms
universitet, Karolinska institutet och Kungl.
Tekniska högskolan). Centrumet är knutet till
Kungl. Tekniska högskolan. Verksamheten regleras nu i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning.
SciLifeLab finansieras delvis genom den
satsning på strategiska forskningsområden som
regeringen presenterade i propositionen Ett lyft
för
forskning
och
innovation
(prop.
2008/09:50). I propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) presenterades
satsningen för vidare uppbyggnad av ett
nationellt forskningscenter (SciLifeLab) med en
ökning av anslagsnivån på totalt 200 miljoner

kronor under perioden 2013–2016, varav
150 miljoner kronor anvisades med anledning av
budgetpropositionen för 2013.
Regeringen beräknar att ytterligare 50 miljoner kronor bör anvisas 2016 för detta ändamål.
Samarbete om läkarutbildning och klinisk
forskning (ALF)

Avtalet mellan svenska staten och vissa landsting
om samarbete om grundutbildning av läkare,
medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården, det s.k. ALF-avtalet, är en viktig
länk mellan staten och landstingen när det gäller
ansvaret för den kliniska forskningen. Avtalet
reglerar frågor om samarbete och ersättning för
läkarutbildning, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det nuvarande avtalet, som har en femårig uppsägningstid,
sades upp av staten i december 2009 i avsikt att
förhandla fram ett nytt avtal.
Regeringen utsåg i mars 2012 en förhandlare
för statens räkning, och förhandlingar med
berörda sjukvårdshuvudmän om ett nytt avtal
inleddes under hösten 2012. Regeringens inriktning är att ett nytt ALF-avtal ska bidra till att
långsiktigt säkra att klinisk utbildning av
blivande läkare håller hög kvalitet, att internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning
främjas och att universitetssjukvården stärks
som kvalitetsdrivande och innovativ i utvecklingen av svensk sjukvård. Det bör genomföras
regelbundna utvärderingar av den kliniska
forskningens kvalitet och av omsättningen av
kunskap till praktik och kvalitetsmässig
utveckling av hälso- och sjukvården. Sådana
utvärderingar bör, enligt regeringens uppfattning, i ett nytt ALF-avtal ligga till grund för
fördelning av en viss del av ersättningen för
landstingens åtaganden att medverka i läkarutbildning och klinisk forskning.
Regeringen
avser
att
återkomma
i
budgetpropositionen för 2015 när det gäller
klinisk forskning.
Nationell samordning av kliniska studier

Klinisk forskning är viktigt för utvecklingen av
hälso- och sjukvården och för att Sverige ska
vara attraktivt för näringslivet inom branschen.
Kliniska studier av läkemedel, medicintekniska
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produkter eller behandlingsmetoder har tidigare
varit en svensk styrka, men under senare år har
allt färre kliniska studier genomförts. Deltagande
i kliniska studier som t.ex. kliniska läkemedelsprövningar medför en kontinuerlig kompetensutveckling och kvalitetsutveckling av vården
samt ett tidigt införande av nya behandlingar.
Det samarbete som uppkommer kring kliniska
studier hjälper inte bara företag att utveckla sina
produkter, utan ger också möjlighet för vården
att utvärdera nya innovativa produkter och
metoder.
Regeringens uppfattning är att det finns
behov av att utforma en tydligare samverkan för
att stimulera kliniska studier av hög kvalitet. I
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) gjorde regeringen bedömningen att
en nivåhöjning på totalt 50 miljoner kronor bör
göras under perioden 2013–2016 för att skapa ett
system för nationell samordning, rådgivning och
stöd till den kliniska forskningens aktörer för att
förbättra förutsättningarna för kliniska studier.
För att klargöra hur medlen bör användas
utsåg regeringen i juni 2013 en särskild utredare
med uppdrag att föreslå ett system för nationell
samordning, rådgivning och stöd till den kliniska
forskningens aktörer (dir. 2013:64), se avsnitt
9.2.2. Med anledning av budgetpropositionen för
2013 anvisades 30 miljoner kronor för detta
ändamål.
Regeringen föreslår därmed en ökning på
10 miljoner kronor 2014 för att användas i nära
samråd med sjukvårdshuvudmän, akademi och
näringsliv. För 2016 beräknar regeringen en
ytterligare ökning med 10 miljoner kronor för
ändamålet.
Klinisk behandlingsforskning

Resultat från klinisk behandlingsforskning kan
bidra till förbättrad hälso- och sjukvård och
syftar både till att optimera existerande behandlingsrutiner och till att samtidigt utveckla och
utvärdera nya behandlingsmetoder baserade på
ny kunskap. I propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) gjorde regeringen
bedömningen att det behöver skapas ett stöd på
nationell nivå för att kunna utvärdera och
utveckla olika metoders och insatsers effekter, så
att resultaten kan implementeras i vården.
Vetenskapsrådet har därför fått i uppdrag
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(U2012/7074/F) att inrätta ett program för stöd
av klinisk behandlingsforskning, se avsnitt 9.2.4.
Satsningen ska ge stöd till klinisk forskning
som är motiverad av hälso- och sjukvårdens behov för att kunna ge patienter effektiv och säker
behandling och underlätta samverkan mellan
flera aktörer. En kommitté för klinisk behandlingsforskning bör därför inrättas vid
Vetenskapsrådet.
Regeringen presenterade i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) en
satsning med en ökning av Vetenskapsrådets
anslagsnivå på totalt 75 miljoner kronor under
perioden 2013–2016 för detta ändamål, varav
20 miljoner konor anvisades med anledning av
budgetpropositionen för 2013.
Regeringen föreslår därmed att Vetenskapsrådet anvisas en ökning på 30 miljoner kronor
2014 för ändamålet behandlingsforskning.
Regeringen beräknar ytterligare en ökning på
25 miljoner kronor till Vetenskapsrådet 2015 för
detta ändamål.
En förutsättning för statens fortsatta satsning
är att sjukvårdshuvudmännen bidrar med motsvarande finansiering.
4.8.4

Infrastruktur

Utrustning och infrastruktur för forskning blir
allt mer avancerad och kostsam. Detta gäller
speciellt inom medicinsk, naturvetenskaplig och
teknisk forskning, men i allt högre utsträckning
även inom samhällsvetenskap och humaniora där
register och databaser allt oftare görs tillgängliga
för breda grupper av forskare. Sådan storskalig
infrastruktur är ofta för dyr att konstruera och
driva för enskilda lärosäten och ibland även för
enskilda länder. Investeringar behöver därför
göras i breda samarbeten, ofta av internationell
karaktär. För att skapa tillgång till den mest
dyrbara infrastrukturen för forskning krävs det
således nationell samordning och finansiering.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen satsningar inom området infrastruktur för perioden
2013–2016, vilket kommer att innebära en
nivåökning på sammantaget 300 miljoner kronor
2016 jämfört med 2012. Regeringen föreslår
därför att medel anslås för ett antal satsningar på
större infrastrukturprojekt.
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European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) projekteras
för närvarande i Lund. ESS är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning. Med hjälp av
neutronstrålning kan ett föremåls struktur i tre
dimensioner bestämmas och anläggningen kan
jämföras med ett gigantiskt mikroskop.
Materials struktur och funktion och cellers
funktion kan studeras under förhållanden som är
nära de naturliga. Anläggningen kommer därför
att vara viktig för forskare inom exempelvis
materialvetenskap och medicin. ESS är en av de
största satsningarna på forskningsinfrastruktur
som har skett i Europa under de senaste
decennierna.
Anläggningen har 2012 projekterats att kosta
1,8 miljarder euro. Planen är att konstruktionen
ska påbörjas under 2014.
Vidare avser regeringen att ansöka hos
kommissionen om att inrätta ett Erickonsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Om ESS blir ett Eric-konsortium i
stället för ett svenskt aktiebolag som
verksamheten i dag bedrivs i (ESS AB), kan det
underlätta ett internationellt forskningssamarbete och finansiering av konstruktionen.
Totalt 17 länder deltar i förberedelserna för
konstruktionen av ESS. Sverige finansierar tillsammans med Danmark och Norge 50 procent
av kostnaderna för konstruktionen. När det
gäller övriga medel är avsikten att de ska tillföras
från andra medlemsländer och förhandlingar förs
nu med en rad länder om deras avsättning för
konstruktion av anläggningen.
Sveriges andel är 35 procent av den totala
kostnaden, motsvarande ca 5,8 miljarder kronor.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) gjorde regeringen bedömningen att nivån på anslaget till Vetenskapsrådet
för konstruktionen av ESS bör öka med totalt
200 miljoner kronor under perioden 2013–2016,
varav 75 miljoner kronor anvisades med
anledning av budgetpropositionen för 2013.
Regeringen föreslår därmed att Vetenskapsrådet
anvisas en ökning på 75 miljoner kronor 2014
för konstruktionen av ESS. Regeringen beräknar
ytterligare en ökning på 50 miljoner kronor 2015
för ändamålet.

Bemyndigande om kapitaltillskott till European
Spallation Source ESS AB
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst
800 000 000 kronor till European Spallation
Source ESS AB.

Skälen för regeringens förslag: I april 2010

bildades det svenska aktiebolaget European
Spallation Source ESS AB som ska planera,
uppföra och driva en forskningsanläggning för
en spallationskälla (prop. 2009/10:1, bet.
2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126). Bolaget ägs
till drygt 73 procent av den svenska staten och
till drygt 26 procent av den danska staten. Fram
till bildandet av bolaget ingick ESS som en del av
Lunds universitet.
Verksamheten i bolaget har inletts med en
uppdatering av projektplanen och upprättandet
av en affärsplan. Projektplanen avser en uppdatering av kostnaderna för konstruktionen av anläggningen i Lund, inklusive den senaste teknikutvecklingen av accelerator och målstation utifrån bl.a. internationella erfarenheter av konstruktion av spallationskällor. Redan denna inledande fas involverar forskning och forskare
från flera länder. Den totala investeringen
beräknades 2012 uppgå till ca 1 843 miljoner
euro. Driftskostnaderna beräknades uppgå till
140 miljoner euro per år. Flera länder deltar i
projektet och kommer vartefter att bidra med
finansiering. För 2013 hade regeringen ett bemyndigande att besluta om kapitaltillskott till
ESS AB på 400 miljoner kronor. Planen är att
konstruktionen av själva forskningsanläggningen
ska påbörjas under 2014, varför kostnaderna för
ESS beräknas att öka betydligt jämfört med
tidigare år. Det är dock osäkert när under 2014
konstruktionen kommer att starta och regeringen kan därför behöva återkomma i fråga om beloppet för bemyndigandet och kommande
finansiering för ESS i vårändringsbudgeten för
2014.
Regeringen avser att belasta anslaget 3:1
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation med högst 518 miljoner kronor samt
anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och
forskarutbildning med högst 282 miljoner kronor
för att finansiera kapitaltillskottet till ESS AB.
Under 2014 bör ett kapitaltillskott tillskjutas
bolaget om totalt högst 800 miljoner kronor.
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Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 besluta om och utbetala ett kapitaltillskott
om högst 800 miljoner kronor till European
Spallation Source ESS AB.
Medlemskap i Eric-konsortium

beslutar om propositionen under 2013, kommer
regeringen inte att kunna besluta om medlemskap i Eric-konsortiet under 2013. Kommissionen kan nämligen inte besluta om konsortiets
inrättande förrän Sverige avger en förklaring när
det gäller mervärdesskatt och punktskatter enligt
ovan. Bemyndigandet om medlemskap i ett
konsortium bör därför kvarstå för 2014.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett
Eric-konsortium, för konstruktionen och driften
av forskningsanläggningen European Spallation
Source (ESS).

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har i

propositionen vårändringsbudgeten för 2013
(prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU
21, rskr. 2012/13:287) bemyndigat regeringen att
under 2013 besluta om medlemskap i ett Erickonsortium enligt rådets förordning (EG) nr
723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens
rättsliga ram för ett konsortium för europisk
forskningsinfrastruktur för driften av forskningsanläggningen European Spallation Source
(ESS). Enligt artikel 6 i förordningen ska de
organ som vill inrätta ett Eric-konsortium lämna
in en ansökan till kommissionen om inrättandet
av konsortiet. Till ansökan ska enligt artikel 5.1
(d)
bl.a.
fogas
en
förklaring
från
värdmedlemsstaten, Sverige, i vilken denna
erkänner Eric-konsortiet, från och med tidpunkten för dess inrättande, som en internationell
organisation i den mening som avses i artiklarna
143 (g) och 151.1 (b) i direktiv 2006/112/EG
och som en internationell organisation i den
mening som avses i artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG. Nämnda artiklar tar
sikte på immunitet och privilegier (undantagsförmåner) i fråga om befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. Detta förutsätter att ett
avtal om immunitet och privilegier ingås mellan
Sverige och konsortiet enligt vilket Sverige ger
konsortiet skattefrihet enligt lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Regeringen har i propositionen Avtal med Erickonsortium för European Spallation Source
(prop. 2012/13:190) lämnat förslag om godkännande av ett sådant avtal samt om förslag till
lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall. Om riksdagen inte
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MAX IV-laboratoriet

Synkrotronljuskällan MAX IV är nu under
uppbyggnad norr om Lund och öppnar upp för
världsledande forskning inom materialvetenskap,
strukturbiologi, övriga livsvetenskaper och
energi- och miljöforskning. MAX IV-laboratoriet utgör en forskningsinfrastruktur av stor
betydelse för norra Europa. Den nuvarande
synkrotronljusanläggningen är ett nationellt
svenskt laboratorium som används av mer än 900
användare per år, varav mer än hälften är från
utlandet.
Regeringen ser fram emot ett starkare internationellt samarbete kring drift och utveckling av
anläggningen. Målsättningen är att MAX IVlaboratoriet ska bli en viktig knutpunkt för
forskning med hjälp av fotoner i alla discipliner i
de nordisk-baltiska länderna.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) bedömde regeringen att
anslagsnivån till Vetenskapsrådet för konstruktionen av MAX IV bör öka med totalt
50 miljoner kronor under perioden 2013–2016.
Regeringen föreslår därmed att Vetenskapsrådet anvisas en ökning på 20 miljoner kronor
2014 för konstruktionen av MAX IV-laboratoriet. Regeringen beräknar ytterligare en ökning
på 10 miljoner kronor för ändamålet 2015 och
20 miljoner kronor för 2016.
Registerbaserad forskning

Sverige har under lång tid samlat uppgifter och
systematiserat olika register och databaser.
Genom tillgången till de insamlade uppgifterna
för stora befolkningsgrupper kan viktiga och
komplicerade samband mellan samhällsförhållanden, ekonomi, arbetsmarknad, hälsa och
sjukvård undersökas. Det är också av stor vikt
att de registrerade individernas personuppgifter
är skyddade från otillbörligt integritets intrång.
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I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) gjorde regeringen bedömningen, i enlighet med förslaget i Statistikutredningen 2012 delbetänkande Registerdata
för forskning (SOU 2012:15), att en informations- och rådgivningsfunktion skulle inrättas.
Denna funktion är tänkt att bl.a. bistå forskare
med information om register och om relevant
lagstiftning. Regeringen presenterade därför en
satsning i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) med en ökning av anslagsnivån på totalt 50 miljoner kronor under
perioden 2013–2016 för registerbaserad forskning, varav 25 miljoner kronor anvisades till
Vetenskapsrådet med anledning av budgetpropositionen för 2013.
Regeringen föreslår därmed en ökning till
Vetenskapsrådet på 25 miljoner kronor 2014 för
registerforskning. Vetenskapsrådet har därför
fått i uppdrag att inom myndigheten bygga upp
en verksamhet för att förbättra tillgängligheten
till
och
underlätta
användningen
av
registeruppgifter
för
forskningsändamål
(U2012/7074/F). Funktionen på Vetenskapsrådet kommer att kunna vara vägledande för
forskare som använder registeruppgifter, men
det kvarstår vissa oklarheter i tillämpning av
författningsregleringen kring register och deras
användning för forskningsändamål som kan
hindra ett utnyttjande av den fulla potentialen
hos registeruppgifter.
En särskild utredare fick därför den 17 januari
2013 i uppdrag att bl.a. undersöka förutsättningarna för utlämnande av registeruppgifter och
sambearbetning av dem för forskningsändamål
på ett integritetssäkert sätt och att lämna
författningsförslag (U2013:01, dir. 2013:8). Utredaren ska också undersöka om det befintliga
sekretesskyddet för uppgifter som hanteras
inom forskning är tillräckligt för att skydda den
enskildes integritet. Uppdraget ska redovisas
senast den 30 juni 2014. Se vidare avsnitt 9.2.2.
Ett nytt Nobelcentrum

De svenska prisutdelande institutionerna för
Nobelprisen, Karolinska institutet, Kungl.
Vetenskapsakademien och Svenska akademien
tillsammans med Nobelstiftelsen har diskuterat
olika sätt att stödja ett framtida Nobelcentrum
där även Nobelmuseet kan få en permanent
placering. Avsikten är att donationer för detta

ändamål samlas i en avkastningsstiftelse med
ändamålet att främja vetenskap och utbildning
samt informationsverksamhet genom att stödja
Nobelmuseets verksamhet och utveckling. De
deltagande institutionerna och donatorerna ser
de prisutdelande institutionerna som naturliga
stiftare av denna stiftelse och donatorerna har
erbjudit ett grundkapital för stiftelsen om 10
miljoner kronor för att garantera stiftelsens
långsiktiga verksamhet i enlighet med det
föreslagna syftet. Villkoret för donationerna är
att de prisutdelande institutionerna bildar
stiftelsen. Stiftelsen kommer att fortsätta söka
mer privata medel i syfte att säkerställa
finansiering för att bygga ett nobelcentrum.
Finansiering av byggnaden har huvudsakligen
säkrats genom utlovade donationer och byggnationen är avsedd att inledas när full finansiering
finns.
Regeringen ser det som naturligt att Karolinska institutet som är en av de prisutdelande
institutionerna deltar i bildandet av stiftelsen och
föreslår därför att riksdagen bemyndigar
regeringen att delta i bildandet av en stiftelse för
främjande av vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet under förutsättning att medel doneras för stiftelsens
bildande. Se vidare avsnitt 10.2.16 för bemyndigande.
4.8.5

Finansiering av utvecklingsforskning

För att förbättra kvaliteten på utvecklingsforskningen och tydligare koppla den till annan
forskningsfinansiering ansvarar sedan 2013
Vetenskapsrådet för fördelningen av de forskningsmedel inom ramen för den biståndsfinansierade utvecklingsforskningen som söks av
svenska forskare och svenska forskare i
samarbete med forskare i låg- och medelinkomstländer.
En kommitté för utvecklingsforskning har
bildats inom Vetenskapsrådet. Kommittén har
en bred representation när det gäller forskningsområden och relevansbedömning för att garantera att de biståndspolitiska målen och prioriteringarna uppfylls.
Regeringen föreslår att 170 miljoner kronor
fördelas av Vetenskapsrådet 2014. Minst samma
belopp beräknas finansieras inom motsvarande
anslag för 2015–2016.
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4.8.6

Nyttiggörande av forskning

Det är av stor betydelse för samhällsutvecklingen, välfärden, stärkt konkurrenskraft och tillväxt
samt för att möta samhällsutmaningar att forskningsbaserad kunskap från universitet och högskolor kommer till nytta.
Detta ställer allt större krav på universitetens
och högskolornas roll för ökad synlighet och
effektivitet både i Sverige och globalt. Utvecklingen förutsätter att universitet och högskolor
arbetar mer strategiskt med nyttiggörande och
samverkan och i detta arbete spelar bl.a. innovationskontoren, som numera etablerats på samtliga universitet i Sverige, en viktig roll. Regeringen ser positivt på lärosätenas insatser för att
stärka kopplingen mellan utbildning, forskning
och innovation och att lärosätena i sina strategier
utifrån detta perspektiv utvecklar samverkansoch nyttiggörandeformer.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen
satsningar inom området nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap under perioden
2013–2016, vilket beräknas att innebära en
nivåhöjning på totalt 195 miljoner kronor 2016
jämfört med 2012.
Innovationskontor och holdingbolag

Enligt regeringen bör flera insatser göras för att
öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap vid universitet och högskolor.
Viktiga funktioner i nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap är holdingbolag och innovationskontor vid universitet och högskolor.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades en satsning
med en ökning av anslagsnivån till innovationskontoren på 20 miljoner kronor under perioden
2013–2016 och som anvisades med anledning av
budgetpropositionen för 2013. Regeringen
möjliggjorde i och med denna satsning för de
universitet som saknade ett innovationskontor
(Göteborgs universitet, Stockholms universitet,
Luleå tekniska universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet) att bilda sådana.
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Industriforskningsinstituten

Industriforskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) spelar
enligt regeringens mening en viktig roll för
samverkan mellan universitet och högskolor å
ena sidan och näringslivet å andra sidan. För att
stärka verksamheten presenterade regeringen en
satsning till RISE Holding AB i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/2013:30)
med en ökning av anslagsnivån på totalt 125
miljoner kronor under perioden 2013–2016,
varav en ökning av anslaget på 60 miljoner
kronor föreslås för 2014.
Vidare presenterade regeringen en tillfällig
satsning på ett nytt institut för forskning om
processutveckling och analys i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) på
totalt 150 miljoner kronor 2013–2016, varav 40
miljoner kronor föreslås anvisas för 2014.
Test- och demonstrationsanläggningar

Test- och demonstrationsanläggningar skapar
möjligheter för såväl lärosäten som företag att
utveckla produkter och processer. Dessutom
utgör de arenor för ökad samverkan, inte minst
mellan användare och leverantörer.
För att främja test- och demonstrationsanläggningar presenterade regeringen i propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) som innebär en ökning av
anslagsnivån på 50 miljoner kronor under
perioden 2012–2016. Med anledning av budgetpropositionen för 2013 anvisades 50 miljoner
kronor till Vinnova för detta ändamål.
4.8.7

Medfinansiering av Europeiska
partnerskapsprogram

En tydlig utveckling inom det europeiska
forsknings- och innovationssamarbetet är den
ökade omfattningen av s.k. partnerskapsprogram. Dessa är stora samordnade program där
medlemsstaterna själva, eller tillsammans med
EU och näringsliv, står för finansieringen.
Partnerskapsprogrammens attraktivitet ligger
i att deltagarna får tillgång till europeisk finansiering, kvalitativa samarbetspartners och till forskningsresultat som är mångfaldigt större än vad
den nationella finansieringen motsvarar.
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Samtidigt innebär programmen att nationella
medel måste allokeras för att deltagande av
nationella aktörer ska vara möjligt. I förhållande
till landets storlek har Sverige en stor forskEftersom andelen partnerskapsprogram har
ökat och förväntas fortsätta att öka, krävs att
resurser finns för svenskt deltagande. Redan i
dag fördelar forskningsfinansiärerna tillsammans
cirka 200 miljoner kronor per år för deltagande i
dessa program.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen en
satsning på svenskt deltagande i partnerskapsprogram med en ökning av anslagsnivån till
Vinnova på totalt 200 miljoner kronor under
perioden 2013–2016, varav en ökning av anslaget
på 100 miljoner kronor föreslås för 2014.

ningsbredd inom olika områden och sektorer.
Antalet partnerskapsprogram av relevans för
svenska intressen blir på grund av denna kompetensbredd relativt många.
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5 Barn- och ungdomsutbildning

5.1

Omfattning och mål

Barn- och ungdomsutbildning består av förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola (som omfattar även inriktningen
träningsskola),
specialskola,
sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utanför
skolväsendet bedrivs annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg för
barn under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds. I de följande avsnitten redovisas främst
resultat som avser 2012. När det gäller betyg,
meritvärde och provresultat innebär det läsåret
2011/12. Uppgifter om barn, elever och personal
avser läsåret 2012/13. Uppgifterna avseende
kostnaden för de olika verksamhetsformerna
2012 bygger på preliminär statistik. Vid jämförelser av verksamhetskostnader över tid omräknas utgifter från löpande till fasta priser med
hjälp av konsumentprisindex (KPI).
5.1.1

Mål för verksamhetsområdet

I budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1) anförde regeringen att följande mål
ska gälla för barn- och ungdomsutbildningen:
Svensk barn- och ungdomsutbildning ska vara
av hög och likvärdig kvalitet. Alla barn och
elever ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen och utveckla sina kunskaper,
färdigheter och kompetenser så långt som
möjligt.
Regeringens mål för verksamhetsområdet utgår från syftet med utbildningen inom skolväsendet som det uttrycks i skollagen
(2010:800). Av skollagen framgår att utbild-

ningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen
inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i
landet den anordnas.
Av skollagen framgår vidare att förskolan ska
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten
ska utgå från en helhetssyn på barnet och
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Skolväsendet är mål- och resultatstyrt. Det är
staten som sätter upp mål och fastställer den reglering som gäller för barn- och ungdomsutbildningen. De offentliga och enskilda huvudmännen är ansvariga för att inom regelverkets
ramar bedriva och organisera sin verksamhet så
att målen nås. Utöver att besluta om mål och regelverk styr staten genom granskning och utvärdering av resultatet inom utgiftsområdet, bl.a.
genom de statliga myndigheterna. Därutöver utövar myndigheterna tillsyn samt genomför utvecklingsinsatser. Det finns också finansiella
styrmedel i form av bl.a. statsbidrag.

103

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

5.1.2

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

I budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1) aviserade regeringen att måluppfyllelsen inom utgiftsområdet skulle följas per verksamhetsområde med hjälp av en rad indikatorer
som följs över tid. Dessa har därefter preciserats
och redovisas nedan. Indikatorerna ger inte en
heltäckande bild av respektive verksamhet men
belyser delar av måluppfyllelse och resultat som
regeringen bedömer är centrala. Följande
indikatorer används för barn- och ungdomsutbildningen.
• Deltagande i förskola. Andelen barn 3–5 år
inskrivna i förskola.
• Deltagande i förskoleklass. Andel av 6åringar inskrivna i förskoleklass.
• Resultat på nationella prov i grundskola och
gymnasieskola. För grundskolan redovisas
andelen elever som nått kravnivån eller fått
minst provbetyget Godkänt i svenska,
svenska som andraspråk, engelska och
matematik i årskurs 3, 6 och 9. För
gymnasieskolan redovisas andelen elever
som fått minst provbetyget Godkänt i kursproven i svenska/svenska som andraspråk B,
engelska A och matematik A samt i engelska
5, matematik 1 a–c och svenska/svenska som
andraspråk 1.
• Andel elever som uppnått målen i samtliga
grundskolans ämnen i årskurs 9 och andel
nybörjare i gymnasieskolan som fått slutbetyg efter tre eller fyra år.
• Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och
genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan.
• Andel elever i årskurs 9 som uppnår
behörighet till gymnasieskolans nationella
program och andelen elever i gymnasieskolan som uppnår grundläggande högskolebehörighet efter tre år.
• Övergång från preparandutbildning och
programinriktat individuellt val till nationella
program på gymnasieskolan.
• Lärarbehörighet och personalens utbildning.
• Resultat i internationella studier, som PISA,
TIMSS, TIMSS advanced, PIRLS, ESLC och
TALIS, i de fall någon ny studie presenterats
sedan föregående års budgetproposition.
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Regeringen avser även att ta fram en indikator
som visar sysselsättningen (arbete, studier etc.)
efter avslutad gymnasieutbildning i gymnasieskolan. För närvarande finns dock inte underlag
för att ange sysselsättningen på ett adekvat sätt.
Statens skolverk har lämnat förslag på hur
sysselsättning efter studier kan mätas.
Vidare avser regeringen att undersöka om det
är möjligt att ta fram en indikator som speglar
likvärdigheten i grundskolan och gymnasieskolan.
Indikatorerna och resultatredovisningen i
övrigt behandlar i många fall resultat och prestationer som avser verksamhet som bedrivits av
kommunala eller enskilda huvudmän. Redovisningen av resultat inom utgiftsområdet är uppdelat på verksamheter. Inom varje avsnitt
redovisas i förekommande fall indikatorer samt
övriga resultat. Därutöver finns ett sammanhållet avsnitt om personalens behörighet och utbildning.

5.2
5.2.1

Resultatredovisning
Förskolan

Kommunerna är enligt skollagen (2010:800)
skyldiga att erbjuda barn förskola fr.o.m. ett års
ålder i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
om barnet har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt. Barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola under minst 15 timmar i veckan. Alla barn
ska erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525
timmar per år fr.o.m. höstterminen det år barnet
fyller tre år (allmän förskola). När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda
barnet förskola inom fyra månader.
I förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010)
formuleras värdegrund och uppdrag samt mål
och riktlinjer för verksamheten. Målen är satta
på sådant sätt att lärandet kan ske i lekfulla
former och med hänsyn till varje barn. Läroplanen innehåller inte mål eller normer för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter.
Förskolans läroplan gäller för alla förskolor oavsett om förskolan är kommunal eller fristående.
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Indikator: Deltagande i förskola

Andelen barn i förskola i åldrarna 3–5 år beskriver i vilken utsträckning barn deltar i förskola.
Diagram 5.1 Andelen barn 3–5 år inskrivna i förskola
Procent
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Totalt
Flickor
Pojkar
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Källa: Skolverket.

Andelen inskrivna barn i förskolan fortsatte att
öka 2012. Andelen barn i åldrarna 3–5 år som är
inskrivna i förskola har de senaste fem åren ökat
med 3 procentenheter och uppgick hösten 2012
till drygt 94 procent. Diagrammet visar vidare att
andelen pojkar som varit inskrivna i förskolan
varit marginellt högre än andelen flickor.
Barngrupper och personal
Fler barn än någonsin i förskolan och oförändrade
barngrupper och personaltäthet
Hösten 2012 var 482 300 barn inskrivna i förskolan, vilket motsvarar 83 procent av gruppen
1–5 åringar. Det är en ökning med drygt 10 000
barn jämfört med 2011. I likhet med den senaste
femårsperioden var det marginellt högre andel
pojkar i kommunala förskolor och marginellt
högre andel flickor i fristående förskolor. Trots
att fler barn gick i förskolan jämfört med året
innan var både den genomsnittliga barngruppens
storlek och personaltätheten oförändrade.
Hösten 2012 gick det i genomsnitt 5,3 barn per
årsarbetare och 16,9 barn per grupp.
Under de senaste fem åren har personaltätheten varierat mellan 5,2 och 5,4 barn per årsarbetare.
Ökat antal årsarbetare och ojämn könsfördelning
bland de anställda
Hösten 2012 fanns det 90 600 årsarbetare i förskolan, vilket innebar att antalet ökade med ca
1 700 jämfört med 2011.

Könsfördelningen bland personalen i förskolan var mycket ojämn men andelen män har ökat
något. Av de anställda var drygt 96 procent
kvinnor och knappt 4 procent män. I fristående
förskolor är andelen män dubbelt så hög som i
kommunala förskolor, 6 procent jämfört med 3
procent.
Andelen årsarbetare i förskolan med förskoleller annan lärarutbildning var 53 procent.
41 procent hade annan utbildning för arbete med
barn. Således var det en liten andel, 6 procent,
som saknade utbildning för arbete med barn.
Andelen med förskol- eller annan lärarutbildning
var högre i kommunala förskolor, 56 procent, än
i fristående, 41 procent. För en redovisning av
andelen av personalen i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning se vidare avsnitt
5.2.11 om personalens behörighet.
Andelen barn i fristående förskolor var störst i
förortskommuner och storstäder
Andelen barn i fristående förskolor var
20 procent 2012. I storstäder och i förortskommuner till storstäder är det relativt sett vanligare med fristående förskolor. I kommungruppen förortskommuner till storstäder gick i
genomsnitt 32 procent av förskolebarnen i en
fristående förskola. I den kommungrupp där
kommunerna i genomsnitt hade den lägsta
andelen barn i fristående förskolor, varuproducerande kommuner, gick endast 8 procent av förskolebarnen i en fristående förskola. I 47
kommuner fanns det inga förskolor i enskild
regi.
Diagram 5.2 Andel barn i förskolor i enskild regi
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Källa: Skolverket.
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Kostnader
Den totala kostnaden för förskolan beräknas
uppgå till knappt 59,8 miljarder kronor 2012.
Detta innebar en ökning med 4,6 procent
jämfört med föregående år (uttryckt i fasta priser). Kostnaden per barn ökade med 2,1 procent
(uttryckt i fasta priser).
5.2.2

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet består av pedagogisk omsorg (bl.a. familjedaghem och flerfamiljslösningar), öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under kvällar, nätter
och helger.
Enligt skollagen ska kommunerna sträva efter
att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare
önskar det. Förskolans läroplan och de mål som
beskrivs där ska vara vägledande för pedagogisk
omsorg.
Kommunen ska också sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid) i den
omfattning som det behövs med hänsyn till
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i
övrigt.
Från och med höstterminen det år då eleven
fyller tio år får kommunerna erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem.
Färre barn i pedagogisk omsorg
I pedagogisk omsorg deltar framför allt de yngre
barnen. I takt med att en allt större andel barn
går i förskolan har andelen barn i pedagogisk
omsorg minskat. Andelen barn i åldern 1–5 år av
befolkningen som var inskriven i pedagogisk
omsorg var 2,9 procent under 2012, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011.
Fler öppna förskolor och öppna fritidsverksamheter
Hösten 2012 fanns totalt 462 öppna förskolor i
riket, vilket var en ökning jämfört med 2011 då
antalet var 439. Öppna förskolor erbjöds i
184 kommuner, vilket var något fler än 2011 då
verksamhet erbjöds i 179 kommuner.
Hösten 2012 fanns 603 öppna fritidsverksamheter, vilket var en ökning jämfört med 2011 då
antalet var 593.
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Fler kommuner erbjöd omsorg under kvällar, nätter och helger
Hösten 2012 var 4 945 barn i åldern 1–12 år inskrivna i omsorg under obekväm arbetstid.
Motsvarande antal 2011 var 4 551 barn.
Antalet kommuner som erbjöd sådan omsorg
uppgick till 151, vilket var en ökning med
21 kommuner jämfört med 2011. För att
stimulera kommunerna att erbjuda omsorg under kvällar, nätter och helger har regeringen infört ett riktat statsbidrag om sammanlagt
108,5 miljoner kronor under åren 2013–2016.
(Se avsnitt 5.3.)
Kostnader
De totala kostnaderna för pedagogisk omsorg
beräknas uppgå till knappt 1,9 miljarder kronor
2012. Detta innebär en minskning med
5 procent jämfört med föregående år (uttryckt i
fasta priser). Kostnaden per barn ökade med
3,3 procent.
5.2.3

Förskoleklassen

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom
skolväsendet. Utbildningen i förskoleklassen ska
enligt skollagen stimulera elevernas utveckling
och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen är avgiftsfri och ska omfatta minst 525 timmar per år. Sedan den 1 juli
2011 gäller en ny läroplan: läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 (Lgr 11). Den nya läroplanen innehåller
värdegrund och uppdrag, övergripande mål och
riktlinjer.
Elever
Läsåret 2012/13 gick 107 700 elever i förskoleklass, vilket är det största antalet sedan början av
2000-talet. Nästan samtliga, 105 700, var elever
som fyllde sex år under 2012. Av eleverna i förskoleklass gick 9,6 procent i en verksamhet med
fristående huvudman.
Personal
I förskoleklassen arbetade 11 932 personer 2012,
vilket motsvarade 6 944 heltidstjänster. Motsvarande antal för 2011 var 11 730 och 6 736. De
största personalgrupperna var förskollärare (55,7
procent) och lärare (20,8 procent), utöver dessa
fanns också fritidspedagoger och fritidsledare.
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Omräknat till årsarbetare var 94 procent kvinnor
och 6 procent män.
Kostnader
Den totala kostnaden för förskoleklass beräknas
ha uppgått till knappt 5,4 miljarder kronor under
2012, vilket var en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år (uttryckt i fasta priser).
Kostnaden per elev beräknas ha uppgått till
49 700 kronor kronor, vilket var en minskning
med 0,8 procent jämfört med 2011 (uttryckt i
fasta priser).
Indikator: Deltagande i förskoleklass

Procent

Totalt
Flickor
Pojkar

97

Grundskolan

Utbildningen i grundskolan ska enligt skollagen
(2010:800) syfta till att ge eleverna kunskaper
och värden och utveckla deras förmåga att
tillägna sig dessa. Vidare ska utbildningen förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till
grund för fortsatt utbildning. Lika tillgång till
utbildning och likvärdig utbildning är viktiga
fundament i skollagen, liksom att elever i behov
av särskilt stöd har rätt till stöd.
För grundskolan gäller läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(Lgr 11).
Elever och skolor
Elevantalet i grundskolan minskade kontinuerligt mellan läsåret 2001/02 och 2010/11. Därefter
ökade elevantalet, en ökning som fortsatte även
under 2012. Hösten 2012 gick 899 200 elever i
grundskolan, vilket var en ökning med drygt
10 500 elever jämfört med föregående läsår.

Diagram 5.3 Andel 6-åringar inskrivna i förskoleklass
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Diagrammet visar att andelen av landets 6åringar som var inskrivna i förskoleklass var 95,1
procent 2012, vilket var en minskning med 0,9
procentenheter jämfört med för fem år sedan.
Däremellan har andelen varit marginellt högre
och marginellt lägre. Andelen pojkar som varit
inskrivna i förskoleklassen har varit marginellt
högre än andelen flickor under perioden. De 6åringar som inte var inskrivna i förskoleklassen
återfanns i bl.a. förskolan. Andelen av 6-åringarna som var inskrivna i förskolan var
1,3 procent 2012. Även i grundskolans årskurs
1 återfinns 6-åringar, 1,3 procent av eleverna i
årskurs 1 var 6 år eller yngre 2012.
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Läsåret 2012/13 var andelen flickor i
grundskolan vid mätningen den 15 oktober
49 procent och andelen pojkar 51 procent. Av
eleverna i kommunala skolor var andelen flickor
48 procent och andelen pojkar 52 procent. Motsvarande siffror för fristående skolor var 50 procent flickor och 50 procent pojkar. Det är således, relativt sett, något fler flickor än pojkar som
väljer en fristående skola.
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Diagram 5.5 Elever i grundskolan, läsåret 2012/13
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Andelen elever som går i fristående grundskolor
har ökat successivt och uppgick hösten 2012 till
13,3 procent, vilket är en ökning med
0,7 procentenheter jämfört med föregående år.
I och med att skollagen (2010:800) började
tillämpas den 1 juli 2011 ersattes skola som
organisatorisk enhet med begreppet skolenhet.
Från och med läsåret 2012/13 sker insamlingen
av uppgifter till den officiella statistiken per
skolenhet. Förändringen medför att de uppgifter
om skolenheter som presenteras läsåret 2012/13
inte är jämförbara med tidigare uppgifter om
skolor. Hösten 2012 fanns det sammanlagt
4 909 skolenheter av vilka 790 var fristående
skolor.
Lärare
I grundskolan arbetade omräknat till heltidstjänster, 74 360 lärare 2012, vilket var en ökning
med 740 tjänster jämfört med föregående år. Av
dessa var liksom förra året 76 procent kvinnor
och 24 procent män. Lärartätheten var 8,3 lärare
(heltidstjänster) per 100 elever, liksom föregående år.

analys av i vilken utsträckning målen för utbildningen nås. Samtliga mål i ämnena prövas dock
inte och provens främsta syfte är inte att vara
underlag för jämförelser över tid. Regeringen har
dock gett Skolverket i uppdrag att bl.a. kvalitetssäkra de nationella proven så att de bättre än i
dag kan användas som underlag för jämförelser
över tid. Uppdraget ska redovisas i juni 2014.
I årskurs 3 genomfördes nationella prov första
gången 2010 och i årskurs 6 genomfördes proven
första gången våren 2012. Som indikator på
måluppfyllelse kommer andelen som har nått
kravnivån eller fått minst provbetyget Godkänt
respektive provbetyget E på nationella proven i
svenska, svenska som andraspråk, engelska och
matematik att användas. Övriga nationella prov
redovisas i tabell 5.1 nedan.
För att kunna göra överskådliga jämförelser
över tid när det gäller årskurserna 6 respektive 9
kommer andelen som har fått minst betyget
Godkänt att redovisas då detta motsvarar
andelen som fått minst betyg E i kommande
redovisningar.
Årskurs 3
Nationella prov genomfördes första gången i
årskurs 3 hösten 2010. Andelen av de elever som
gjorde samtliga delprov och som nådde kravnivån på samtliga delprov 2010–2012 framgår av
diagram 5.6 nedan.
Diagram 5.6 Andel elever som nådde kravnivån i nationella
prov i årskurs 3 2009/10–2011/12
Procent
90
85
80
75
70
65
60

Indikator: Resultat på nationella prov

Matematik

Svenska

Svenska som andraspråk

55
50

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9.
Även i specialskolans årskurs 4, 7 och 10 samt i
sameskolans årskurs 3 och 6 genomförs nationella prov. Syftet med proven är att de ska användas för att ge information för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till de nationella
kunskapskraven och, för de årskurser där det
finns betyg, även ge stöd för betygssättningen.
Proven bidrar därmed till att ge underlag för en
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45
2009/10

2010/11

2011/12

Källa: Skolveket.

Diagrammet visar att andelen elever som har
genomfört samtliga delprov och har nått kravnivån på samtliga delprov i matematik ökade från
69,2 procent 2010 till 71,6 procent 2012. I
svenska och svenska som andraspråk har denna
andel däremot minskat. I svenska minskade an-
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delen från 79,6 procent 2010 till 73,8 procent
2012 och i svenska som andraspråk från
56,5 procent 2010 till 50,2 procent 2012. Resultaten från 2012 visar att av de elever som gjorde
alla delprov klarade flickorna proven i något
högre utsträckning än pojkarna. I svenska och
svenska som andraspråk uppnådde flickorna
kravnivåerna i betydligt högre utsträckning
medan det var jämnare fördelat bland de som
klarade alla sju delproven i matematik.
Årskurs 6
Nationella prov i årskurs 6 genomfördes första
gången våren 2012. Regeringen redovisar
andelen elever som genomfört samtliga delprov
och nått minst kravnivån i nationella prov årskurs 6 som indikator på måluppfyllelse i årskurs
6. I denna budgetproposition redovisas
resultaten från de första nationella proven i årskurs 6.
I matematik nådde 78,6 procent av eleverna
som genomfört samtliga delprov kravnivån.
Motsvarande andelar var 86,9 procent i engelska,
82,1 procent i svenska och 54,3 procent i svenska
som andraspråk.
Fler flickor än pojkar uppnådde kravnivåerna
på alla delproven i matematik, svenska och
svenska som andraspråk. Dock var skillnaden
liten i matematik medan det inte fanns någon
skillnad i engelska.
Årskurs 9
Andelen elever som fått minst provbetyget
Godkänt 2011/12 var högst i svenska och engelska där andelarna var 97,4 respektive
96,7 procent. I matematik och svenska som
andraspråk var andelen elever som fått minst
provbetyget
Godkänt
2011/12
lägre,
83 respektive 81,5 procent. Andelen som fick
minst betyget Godkänt på det delprov som prövar läsförståelse var dock lägre än det sammanvägda provbetyget. I svenska var det 92,6 procent (89,8 procent av pojkarna och 95,3 procent
av flickorna) och i svenska som andraspråk var
det 67,2 procent (70,2 procent av flickorna och
64,8 procent av pojkarna). Andelen elever som
fått minst provbetyget Godkänt i delprovet som
prövar läsförståelse ökade dock något i både
svenska och svenska som andraspråk jämfört
med föregående år.

Diagram 5.7 Andelen elever som fått minst provbetyget
Godkänt i nationella prov årskurs 9 läsår 2006/07–2011/12
Procent
100
95
90
85
80
75
70
2006/07

Svenska

Svenska som andraspråk

Matematik

Engelska

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Källa: Skolveket.

Andelen elever som fått minst provbetyget
Godkänt i de nationella proven i årskurs 9 har
ökat något jämfört med för fem år sedan i
svenska, svenska som andraspråk och engelska. I
matematik har denna andel däremot minskat
något.
I engelska har andelen elever som fick minst
provbetyget Godkänt ökat med drygt en procentenhet jämfört med fem år tidigare, från
95 procent läsåret 2006/07 till 96,7 procent läsåret 2011/12.
I svenska och svenska som andraspråk har
denna andel ökat med 1,1 respektive
0,7 procentenheter.
I matematik har däremot andelen som fått
minst provbetyget Godkänt våren 2012 minskat
jämfört med för fem år sedan, från 84,4 procent
till 82,9 procent. Jämfört med föregående år
ökade dock andelen elever som fått minst provbetyget Godkänt i matematik från 80,7 till 82,9
procent.
Samtliga nationella prov årskurs 9 i grundskolan
Tabellen nedan visar andelen elever som fått
minst betyget Godkänt i de nationella proven
våren 2012 i årskurs 9 fördelat på kön. Andelen
är högst i svenska och engelska, ca 97 procent.
Lägst var andelen i svenska som andraspråk
(81,5 procent) och kemi (80,4 procent). Jämfört
med föregående har andelen elever som fått
minst provbetyget Godkänt i fysik ökat från
89,7 procent 2011 till 91,6 procent 2012. I
biologi och kemi har denna andel däremot minskat. I biologi från 88,3 till 85,2 procent och i
kemi från 83,9 till 80,4 procent.
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Flickor har bättre resultat i samtliga ämnen där
det finns nationella prov. Flickor presterar bättre
i samtliga nationella prov i årskurs 9.
Skillnaderna är minst i matematik och engelska.
Störst är skillnaden mellan pojkar och flickors
resultat i biologi och kemi.

Diagram 5.9 Andel elever som uppnått målen i samtliga
ämnen i årskurs 9 läsår 2006/7–2011/12
Procent
100
95
Totalt
Flickor
Pojkar

90

Tabell 5.8 Andelen elever som fått minst betyget Godkänt i
provbetyg i årskurs 9

85

Procent

Ämne

Samtliga

Flickor

Pojkar

80

Svenska

97,4

98,8

96,0

Svenska som andraspråk

81,5

84,1

79,4

Matematik

83,0

83,3

82,6

70
2006/07

Engelska

96,7

97,1

96,3

Källa: Skolverket.

Biologi

85,2

87,6

82,8

Fysik

91,6

92,3

91

Kemi

80,4

83

78

Källa: Skolverket

Indikator: Betyg och meritvärden

I målet för området barn- och ungdomsutbildning ingår att alla barn och elever ska ges
förutsättningar att nå de nationella målen för utbildningen. Den indikator som ligger närmast till
hands för att följa denna del av målet när det
gäller grundskolan är andelen elever som får
minst betyget Godkänt (fr.o.m. läsåret 2012/13
betyget E) i slutbetyg i årskurs 9. Inledningsvis
kommer måluppfyllelsen följas enbart för elever
som lämnar årskurs 9. Från och med läsåret
2012/13 införs betyg från årskurs 6 och det
kommer framöver även vara möjligt att följa
måluppfyllelsen för elever som lämnar denna
årskurs.
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75

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Andelen elever som vårterminen 2012 uppnådde
målen och fått minst betyget Godkänt i alla
ämnen uppgick till 77,4 procent, vilket återigen
var den högsta andelen på tio år. Förändringarna
har dock varit små de senaste åren, och även i år
var det marginella skillnader jämfört med förra
året. I ämnet matematik fortsatte andelen elever
som fått minst betyget Godkänt att minska.
Sedan 2007 har denna andel minskat med 1,8
procentenheter.
Det finns skillnader i måluppfyllelse mellan de
olika ämnena. Ämnen där högst andel elever
uppnår kunskapsmålen är svenska, slöjd, bild,
hem- och konsumentkunskap och musik. Även
tyska inom språkvalet har hög andel elever som
uppnår kunskapsmålen. Skillnaden mellan pojkar
och flickor har varit i stort sett oförändrad de
senaste åren. Skillnaden var fortsatt störst i
ämnena moderna språk, biologi, kemi och
religion. Endast i ämnet idrott och hälsa nådde
pojkarna i högre utsträckning målen än
flickorna.
I målet ingår också att alla barn och elever ska
ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper,
färdigheter och kompetenser så långt som möjligt. En elevs meritvärde beräknas som summan
av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i
elevens slutbetyg (Godkänt räknas som 10 poäng, Väl Godkänt som 15 poäng och Mycket Väl
Godkänt som 20 poäng). Det högsta möjliga
meritvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga
meritvärdet har ökat kontinuerligt för elever
som lämnar årskurs 9. Det är dock inte möjligt
att fastställa i vilken grad det ökande meritvärdet
motsvarar en faktisk kunskapsutveckling.
Från och med läsåret 2011/12 sätts betyg enligt den nya betygsskalan, som har fler steg än
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den gamla, och utifrån nya kursplaner. Det innebär att denna indikator framöver inte kommer
att vara helt jämförbar över tid. Den nya betygsskalan tillämpas dock först fr.o.m. läsåret
2012/13 i årskurs 9.

bakgrund (90,8 procent). Vidare har flickor som
invandrat till Sverige före skolstart ett bättre
genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (220,1) än
vad pojkar med svensk bakgrund har (204,0).

Diagram 5.10 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 läsår
2006/7–2011/12

Indikator: Behörighet till något av
gymnasieskolans nationella program

240
230
220
210
200
190
180

Totalt
Flickor
Pojkar

170
160
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Källa: Skolverket.

Det genomsnittliga meritvärdet har återigen ökat
efter att föregående läsår ha minskat för första
gången på fem år. Våren 2012 var det genomsnittliga meritvärdet 211,4 vilket var en ökning
med 0,8 meritpoäng jämfört med våren 2011.
Sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes läsåret 1997/98 har det genomsnittliga meritvärdet successivt ökat, men den
totala ökningen har varit relativt liten – ca tio
meritpoäng, vilket motsvarar ett betygssteg i två
ämnen. Ökningen över tid har varit störst i de
s.k. praktiska, estetiska ämnena och teknik.
Skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan
pojkar och flickor har varit i stort sett
oförändrad de senaste åren, mellan 21 och
23 meritpoäng. Våren 2012 hade skillnaden dock
ökat till 24,4 meritpoäng. Föräldrars utbildningsbakgrund har stor betydelse för det genomsnittliga meritvärdet.
Elevens bakgrund har fortsatt betydelse.
Gruppen elever som invandrat efter skolstart,
och därmed fått kortare tid på sig i svensk skola
än andra elever, har klart lägre meritvärde än
övriga grupper, och elever som kommit till
Sverige efter skolstart med föräldrar med förgymnasial utbildning har lägst resultat. Vidare
har föräldrars utbildningsbakgrund stor betydelse.
Elever med högutbildade föräldrar, oaktat
utländsk bakgrund, uppnådde behörighet till
gymnasieskolans nationella program i högre utsträckning (94,5 procent) än elever med svensk
bakgrund, oaktat föräldrarnas utbildnings-

Grundskolan ska förbereda eleverna antingen för
vidare studier på ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Andelen elever som
är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan är en viktig indikator på resultat och
måluppfyllelse i grundskolan.
Tidigare krävdes betyget Godkänt i svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska för att vara behörig till samtliga nationella program i gymnasieskolan. Från och med
höstterminen 2011, i samband med införandet av
den nya gymnasieskolan, har behörighetskraven
skärpts. De nya behörighetsbestämmelserna innebär att det för yrkesprogrammen krävs lägst
betyget Godkänt i ovanstående ämnen och
ytterligare fem ämnen, medan det för högskoleförberedande program krävs lägst betyget Godkänt i ovanstående ämnen och ytterligare nio
ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet
ska fyra av de ytterligare ämnena vara geografi,
historia, samhällskunskap och religionskunskap.
För naturvetenskaps- och teknikprogrammen
ska tre av de ytterligare ämnena vara biologi,
fysik och kemi.
Den indikator som framöver kommer att användas inom detta område är dels andelen elever
som är behöriga till yrkesprogrammen, dels andelen elever som är behöriga till samtliga
gymnasieprogram. Detta kommer att innebära
ett tidsseriebrott, men eftersom måluppfyllelsen
i ämnet matematik – för vilket betyget Godkänt
krävs både enligt tidigare och nuvarande
behörighetsbestämmelser – är bland de lägsta
bland grundskolans ämnen kommer ändå en
trendjämförelse att kunna göras mellan det
tidigare gymnasiebehörighetsmåttet och måttet
som anger andelen elever som är behöriga till
yrkesprogrammen.
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Diagram 5.11 Behörighet till något av gymnasieskolans
nationella program 2005/06–2011/12
Procent
100
98
96
94
92
90
88
Totalt
Flickor
Pojkar

86
84
82
80
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Källa: Skolverket.

(De två sista tidpunkterna i diagrammet ovan är utifrån den
nya definitionen av behörighet.)

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har minskat sedan
2006. Våren 2012 var 87,5 procent av eleverna
behöriga till yrkesprogrammen, vilket kan jämföras med 87,7 procent av eleverna våren 2011.
Eftersom behörighetskraven skärptes fr.o.m.
höstterminen 2011, överensstämmer de tidigare
resultaten inte helt med de senare. Skillnaden är
dock marginell – såväl 2010/11 som 2011/12 var
den 0,2 procentenheter lägre än om de tidigare
behörighetskraven hade gällt. Av eleverna 2012
var 83,4 procent behöriga till samtliga gymnasieprogram, vilket var fler än 2011 års 82,5 procent.
Skillnaden i behörighet mellan flickor och pojkar
har ökat sedan förra året. År 2012 varierade
denna skillnad mellan 2,7 och 4,4 procentenheter, medan variationen året innan var mellan
2,1 och 3,5 procentenheter. Skillnaden var liksom tidigare störst för behörighet till
naturvetenskaps- och teknikprogrammen.
Skillnaderna i gymnasiebehörighet är störst
mellan de elever som invandrat efter sju års ålder
och övriga (elever med svensk bakgrund, elever
med utländsk bakgrund födda i Sverige och
elever som invandrat före sju års ålder), oavsett
föräldrarnas utbildningsnivå.
Kostnader
Den totala kostnaden för grundskolan
2012 beräknas
ha
uppgått
till
drygt
83,2 miljarder kronor, vilket var en ökning med
2,7 procent jämfört med 2011 (uttryckt i fasta
priser). Kostnaden per elev beräknas ha uppgått
till i genomsnitt 92 600 kronor 2012, vilket är en
ökningmed 2 procent jämfört med föregående år
(uttryckt i fasta priser).
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5.2.5

Grundsärskolan

Utbildningen i grundsärskolan ska enligt skollagen syfta till att ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje
elevs förutsättningar och så långt som möjligt
motsvarar den som ges i grundskolan. Ett beslut
om att en elev ska tas emot i grundsärskolan ska
föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social
bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare
ska ske när utredningen genomförs. För grundsärskolan gäller läroplanen för grundsärskolan
2011.
Inom grundsärskolan finns det en särskild
inriktning som benämns träningsskola. Den är
avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig
hela eller delar av utbildningen i ämnen.
Andelen elever i grundsärskolan minskar
Läsåret 2012/13 var 9 643 elever inskrivna i
grundsärskolan, vilket var en minskning med ca
1 150 elever jämfört med föregående år. Detta
motsvarade 1,1 procent av alla elever i de obligatoriska skolformerna. Av eleverna var knappt
39 procent flickor och drygt 61 procent pojkar
även 2012/13, vilket är samma andelar som för
fem år sedan. Fördelningen mellan pojkar och
flickor i grundsärskolan har varit i princip oförändrad mellan åren under denna period.
Före den 1 juli 2011 omfattade särskolans
målgrupp förutom personer med utvecklingsstörning även personer med autism eller autismliknande tillstånd, men fr.o.m. läsåret 2011/12
tillhör dessa personer grundsärskolans målgrupp
endast om de också har en utvecklingsstörning
eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada av visst slag. Den 1 juli 2011 blev grundsärskolan också nioårig efter att tidigare ha varit
tioårig (med den sista årskursen frivillig).
Sammantaget har dessa förändringar troligen
bidragit till att andelen elever i grundsärskolan
minskat sedan läsåret 2006/07 när den uppgick
till 1,5 procent.
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Diagram 5.12 Andel av elever av samtliga elever i
obligatoriska skolformer som var inskrivna i grundsärskolan
2007/07–2012/13
Procent
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

Andel i
grundsärskola

0,2
0,0
2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Källa: Skolverket och egna beräkningar.

Statens skolinspektion har under 2010 och
2011 genomfört en omfattande granskning av
kommuners utredningar och beslut om mottagande i grundsärskolan. Totalt granskades
1 203 elevärenden i 58 kommuner. Av de granskade ärendena saknade ca 57 procent utredningsunderlag eller innehöll en utredning
med brister. Utifrån granskningen hade Skolinspektionen svårt att bedöma hur stor del av
eleverna som felaktigt har mottagits i grundsärskolan men bedömde att i de 30 först
granskade kommunerna handlade det om minst
en procent. I samband med granskningen
genomförde Skolinspektionen också en kartläggning av andelen elever i grundsärskolan som
har utländsk bakgrund. Enligt denna
kartläggning baserad på egenrapportering från
257 kommuner hade ungefär 26 procent av
eleverna utländsk bakgrund. Motsvarande andel
för grundskolan läsåret 2010/11 var 18 procent. I
30 kommuner hade minst var tredje elev i grundsärskolan utländsk bakgrund.
Lärare
I grundsärskolan arbetade 4 753 lärare
2012, vilket motsvarade 2 770 heltidstjänster. Av
dessa var 85 procent kvinnor och 15 procent
män. Jämfört med 2011 ökade antalet heltidstjänster med ca 30 tjänster.
Kostnader
Den totala kostnaden för grundsärskolan beräknas 2012 ha uppgått till knappt 4,1 miljarder,
vilket var en minskning med 3 procent jämfört
med 2011 (uttryckt i fasta priser). Kostnaden per
elev ökade dock med 8,2 procent (uttryckt i fasta
priser).

5.2.6

Specialskolan

Utbildningen vid specialskolan är avsedd för de
barn som inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan på grund av dövhet eller hörselskada,
dövblindhet, grav språkstörning eller synskada
och ytterligare funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är huvudman för
specialskolan samt för förskoleklass och fritidshem vid skolenheter med specialskola.
Eleverna undervisas vid fem skolor med
regionala
upptagningsområden
och
tre
riksrekryterande skolor. För specialskolan gäller
läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011.
Elever
Läsåret 2012/13 gick 457 elever i specialskolan,
vilket var 44 elever färre än föregående läsår.
Jämfört med för fem år sedan har antalet elever
minskat från 514 till 457. Av eleverna var
44 procent flickor och 56 procent pojkar. Våren
2012 hade 41 procent av avgångseleverna minst
betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska, vilket var åtta
procentenheter högre än andelen med betyget
Godkänt året innan. Det är dock få elever som
ingår i underlaget. År 2012 var det 59 elever i
denna statistik, vilket medför att större
variationer är förväntat.
Lärare
Antalet tjänstgörande lärare i specialskolan var
192 läsåret 2012/13, vilket kan jämföras med
219 föregående läsår. Lärartätheten, mätt i
antalet heltidstjänster per 100 elever, var 34,5,
vilket var en minskning med ca tre heltidstjänster per 100 elever jämfört med föregående
läsår.
Kostnader
Undervisningskostnaden i specialskolan uppgick
under 2012 till 374 miljoner kronor, vilket var en
ökning med 6,5 miljoner kronor jämfört med
2011. Ungefär 75 procent av denna kostnad
finansieras genom Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsanslag, medan resten i
huvudsak utgörs av ersättning från elevernas
hemkommuner. Detta förhållande var i stort sett
oförändrat jämfört med 2012. Kostnaden per
elev uppgick under 2012 till 818 000 kronor,
vilket är en ökning med knappt 12 procent sedan
föregående år.
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5.2.7

Sameskolan

Sameskolan, som motsvarar grundskolans årskurs 1–6, är utformad efter samernas behov av
en utbildning som tillvaratar och utvecklar det
samiska språket och kulturarvet. Staten är
genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt för förskoleklass och fritidshem vid
skolenhet med sameskola. Det finns även
integrerad samisk undervisning i kommunala
grundskolor i årskurs 1–9. Sameskolstyrelsen får
efter avtal med en kommun fullgöra
kommunens uppgifter avseende förskola. För
sameskolan gäller läroplanen för sameskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Elever
År 2012 gick 188 elever i sameskolan, varav 27 i
förskoleklass. Av dessa var 55 procent pojkar
och 45 procent flickor. Antalet elever ökade
jämfört med föregående år, då 184 elever var inskrivna i sameskolan. Sammanlagt deltog
167 elever i integrerad samisk undervisning vid
16 grundskolor, vilket är en ökning med 7 elever
jämfört med 2011. Av dessa elever var
51 procent pojkar och 49 procent flickor.
Förskola, förskoleklass och fritidshem finns i
anslutning till alla de fem sameskolorna. Under
2012 gick 107 barn i förskola vid en skolenhet
med sameskola, vilket var något färre än 2011.
Andelen pojkar i förskola var 54 procent och andelen flickor 46 procent. Antalet elever i fritidshem vid sameskolorna ökade från 80 under 2011
till 91 under 2012.
Personal
Sameskolstyrelsen hade 76 personer anställda
2012. Omräknat till heltidstjänster var det en
ökning från 69 till 71 årsarbetare jämfört med
föregående år. Av de anställda var 91 procent
kvinnor och 9 procent män.
Kostnader
Den totala kostnaden för sameskolan, förskola
och fritidshem uppgick 2012 till 58,2 miljoner
kronor, vilket var en minskning med 1,4 procent
jämfört med 2011 (uttryckt i fasta priser).
Kommunernas avgifter finansierar delvis platser
inom sameskolans förskola, förskoleklass och
fritidshem. Kostnaden per elev i sameskola uppgick, inklusive barn i förskoleklass och fritidshem, till 210 900 kronor 2012, vilket var en
marginell minskning jämfört med föregående år.
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Kostnaderna utgjordes till 60 procent av
personalkostnader och till 16 procent av lokalkostnader.
5.2.8

Fritidshemmet

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i
förskoleklassen samt grundskolan och motsvarande skolformer genom att stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation. Varje
kommun ska erbjuda fritidshem t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och
med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får
öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för
fritidshem.
För fritidshemmet gäller sedan den 1 juli 2011
en ny läroplan: läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11).
För fritidshemmet gäller den del av läroplanen
som anger skolans värdegrund och uppdrag samt
i tillämpliga delar den del som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten.
Elever och personal
Andelen barn i åldern 6–9 år som var inskrivna i
fritidshem 2012 var 82,8 procent, vilket var en
ökning med 0,2 procentenheter jämfört med
2011. Sedan 2007 har denna andel ökat med
3,7 procentenheter.
I åldern 10–12 år var andelen inskrivna barn
18 procent, en ökning med ca 1 procentenhet
jämfört med 2011. I likhet med den senaste
femårsperioden var det för barn i åldern 6–12 år
marginellt högre andel pojkar i kommunala
fritidshem och marginellt högre andel flickor i
fristående fritidshem.
Sedan 2007 har elevgruppernas storlek i fritidshemmen i genomsnitt ökat med närmare 20
procent från 33,5 till 40,1 elever per avdelning.
Antalet inskrivna elever per avdelning ökade
även mellan 2011 och 2012, från 38,8 till 40,1.
Ökade gjorde även skillnaden mellan de kommunala fritidshemmen och de fristående där de
förstnämnda har ett genomsnittligt antal inskrivna elever på 39,9 per grupp och de fristående fritidshemmen 41,7 elever per grupp.
Antal elever per anställd 2012 var 12,4, vilket i
princip var oförändrat jämfört med 2011.
Personaltätheten skiljer sig endast lite åt mellan
de kommunala och de fristående fritidshemmen.
I de kommunala fritidshemmen går det i
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genomsnitt 12,4 elever per anställd jämfört med
12,5 elever per anställd i de fristående fritidshemmen.
Kostnader
Den totala kostnaden för fritidshem beräknas
uppgå till drygt 13,6 miljarder kronor 2012, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med
föregående år (uttryckt i fasta priser). Kostnaden
per elev minskade dock med 2,8 procent
(uttryckt i fasta priser).

större, 5,2 procent. Även antalet elever i fristående
gymnasieskolor
minskade
från
94 000 till 91 500 elever, vilket var en minskning
med 2,7 procent. Det innebär att sedan läsåret
2008/09, då antalet elever i gymnasieskolan var
som störst, har antalet elever i kommunala
skolor minskat med 18 procent samtidigt som
det har ökat med 18 procent i fristående skolor.
Diagram 5.13 Elevutveckling i gymnasieskolan
1996/97–2012/13
Antal elever
450 000

5.2.9

Gymnasieskolan

Alla elever
Kommunala skolor
Fristående skolor

400 000
350 000

Gymnasieskolan utgörs av utbildning inom
skolväsendet som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning, eller
motsvarande, fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller tjugo. Den är en frivillig skolform som fr.o.m. hösten 2011 omfattar
18 nationella program, varav 12 yrkesprogram
och 6 högskoleförbredande program med totalt
60 olika inriktningar. Inom de nationella programmen kan det även finnas s.k. särskilda
varianter som är godkända av Statens skolverk.
För de elever som inte är behöriga till de nationella programmen finns fem introduktionsprogram.
Gymnasieskolan ska enligt skollagen ge en
god grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.
Gymnasieskolans huvuduppgift är enligt den
nya läroplanen, som gäller för elever som börjar i
gymnasieskolan fr.o.m. hösten 2011, att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för
att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. De högskoleförberedande programmen
ska ge eleverna grundläggande högskolebehörighet. Yrkesprogrammen ska ge grund för
yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning.
Eleverna på yrkesprogrammen ska ges möjlighet
att läsa in grundläggande högskolebehörighet.
Sådan behörighet är alltså inget krav för yrkesexamen utan en möjlighet för den enskilde.
Elever, skolor och studievägar
Hösten 2012 gick 352 000 elever i gymnasieskolan, vilket var en minskning med
17 000 elever eller 4,7 procent jämfört med läsåret innan. I kommunala skolor, med
257 400 elever hösten 2012, var minskningen

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
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Källa: Skolverket.

Läsåret 2012/13 var andelen kvinnor i gymnasieskolan vid mätningen den 15 oktober 48 procent
och andelen män 52 procent. Av eleverna i
kommunala skolor var andelen kvinnor 47
procent och andelen män 53 procent. Motsvarande siffror för fristående skolor var
50 procent kvinnor och 50 procent män (se
diagram 5.13). Det är således, relativt sett, något
fler kvinnor än män som väljer en fristående
skola.
Diagram 5.14 Elever i gymnasieskolan per huvudman och
kön, läsåret 2012/13
Procent

Alla elever

Kommunala
skolor

Fristående
skolor

0%

Källa: Skolverket.
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I och med att skollagen (2010:800) började
tillämpas den 1 juli 2011 ersattes skola som
organisatorisk enhet med begreppet skolenhet.
Från och med läsåret 2012/13 sker insamlingen
av uppgifter till den officiella statistiken per
skolenhet. Förändringen medför att de uppgifter
om skolenheter som presenteras läsåret 2012/13
inte är jämförbara med tidigare uppgifter om
skolor på gymnasienivå. Hösten 2012 fanns det
1 253 skolenheter, varav 751 hade kommunal
huvudman och 485 hade enskild huvudman.
Resterande 17 skolor hade landstingskommunal
huvudman. De kommunala gymnasieskolorna är
i genomsnitt betydligt större än de fristående. I
och med övergången till begreppet skolenhet har
dock även elevantalet i genomsnitt minskat i de
kommunala skolorna.
Av de totalt 235 300 eleverna i årskurs 1 och
2 läsåret 2012/13 gick 55 procent på ett
högskoleförberedande
program,
drygt
32 procent på ett yrkesprogram och knappt
13 procent på ett introduktionsprogram. Det
innebär att andelen elever på yrkesprogram har
minskat sedan läsåret 2008/09 då andelen var
som högst, 37 procent. I förhållande till föregående år har dock andelen elever som läser ett
yrkesprogram på programnivå varit konstant
eller ökat något. Samtidigt har andelen elever på
högskoleförberedande program ökat. Andelen
elever på introduktionsprogram har ökat jämfört
med andelen elever på de tidigare individuella
programmen.
Hösten 2012 började 105 000 elever i
gymnasieskolans årskurs 1 för första gången. Av
dessa nybörjarelever började närmare 28 procent
på ett yrkesprogram, vilket är en minskning med
2 procentenheter jämfört med föregående år.
Vidare började knappt 59 procent av eleverna ett
högskoleförberedande program och knappt
14 procent ett introduktionsprogram.
Hösten 2012 deltog 1 201 elever i årskurs 1 i
gymnasial lärlingsutbildning (baserat på antalet
elever
med
utbildningskontrakt),
vilket
motsvarar 3,3 procent av alla elever i årskurs 1 på
yrkesprogram.
Under 2012/13 gick 116 300 elever i årskurs
3 i gymnasieskolan enligt de tidigare bestämmelserna. Av dessa gick 67 100, eller 58 procent, ett
nationellt program, medan 14 600 (13 procent)
gick ett specialutformat program och
3 400 (3 procent) ett individuellt program.
Drygt var fjärde elev gick en utbildning i en fristående gymnasieskola. Av alla elever i årskurs
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3 gick 53 procent på ett studieförberedande program och 44 procent på ett yrkesinriktat program.
Indikator: Resultat på nationella prov

Nationella prov finns för ett urval av ämnen.
Proven är en indikator på måluppfyllelse men
prövar inte samtliga delar och mål i ämnena. Det
mått som här redovisas är andelen elever som har
fått minst provbetyget Godkänt respektive E i
respektive ämne.
För elever som började i gymnasieskolan före
hösten 2011 omfattar det nationella provsystemet kursprov i kurserna Engelska A och B, Matematik A, B, C och D samt Svenska och
Svenska som andraspråk B. Endast proven i Akurserna i engelska och matematik samt i
Svenska och Svenska som andraspråk B genomförs obligatoriskt på samtliga nationella eller
specialutformade program. För eleverna som
började på hösten 2011 görs i stället nationella
prov enligt Gymnasieskola 2011. Från och med
hösten 2012 finns det nationella prov framtagna
för kurserna Engelska 5, 6, Matematik 1abc, 2abc
och 3bc samt Svenska 1, 3 och Svenska som
andraspråk 1, 3.
I likhet med tidigare år lyckades eleverna
våren 2012 bäst på kursproven, enligt 1994 års
läroplan för de frivillga skolformerna, i Engelska
A där närmare 90 procent fick provebetyget
Godkänt. Hela 34 procent fick provbetyget Väl
godkänt eller Mycket väl godkänt. Drygt 10
procent av de som genomfört provet fick
provbetyget Icke godkänt. Det fanns i likhet
med föregående år i princip inga resultatskillnader mellan kvinnor och män.
I kursprovet i Matematik A är resultaten
betydligt lägre där 52 procent av eleverna fick
provbetyget IG, vilket är en lägre andel än de
senaste fem åren där resultaten dock har varierat
förhållandevis mycket. En förklaring till de låga
resultaten 2012 är att det på de program som
innefattar flera kurser i matematik är få elever
som gör det nationella provet i Matematik A i
årskurs 2 eller 3, vilket är de årskurser som ingår
i statistiken. Eleverna på de programmen
presterar, generellt sett, bättre i matematikkurserna än elever på de program som enbart
läser matematik A.
Av eleverna med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå
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fick 68 procent provbetyget IG i Matematik A
våren 2012, att jämföra med 43 procent av elever
med högutbildade föräldrar och av eleverna som
är utrikes födda var motsvarande andel 66 procent. Männen hade, till skillnad från föregående
år, bättre resultat på provet i Matematik A än
kvinnorna.
I Svenska B och Svenska som andraspråk B
nådde 92 procent godkänt resultat och
48 procent fick provbetyget VG eller MVG. Liksom tidigare år lyckades kvinnor betydligt bättre
än män, medan resultatskillnaderna mellan elever
med svensk respektive utländsk bakgrund var
relativt liten i Svenska B.
Av eleverna som skrev kursproven i Matematik 1 a−c på våren 2012 inom den reformerade
gymnasieskolan fick 64 procent av eleverna
minst provbetyget E. Störst andel elever med
godkänt provbetyg (minst E) fanns bland de
elever som läst Matematik 1c, drygt 91 procent.
Matematik 1c i är den inledande kursen på de
tekniska och naturvetenskapliga programmen.
Matematik 1a är den inledande matematikkursen
på yrkesprogrammen i den reformerade
gymnasieskolan. Andelen av dessa elever med
minst godkänt provbetyg var 51 procent.
Matematik 1b är den inledande matematikkursen
på samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och
estetiska programmet. Andelen elever med minst
provbetyget E i Matematik 1b var 70 procent. I
Engelska 5 och Svenska respektive Svenska som
andraspråk 1 fick 95 procent respektive
96 procent av de elever som gjorde provet minst
provbetyget E.
Provresultaten är i stort sett desamma både
för kvinnor och män vad gäller kursproven som
gjordes på våren 2012. Skillnaderna är något
större på kursproven i Svenska/svenska som
andraspråk B och Svenska/svenska som andraspråk 1.

Diagram 5.15 Andel elever som fått minst godkänt provbetyg i nationella kursprov i Engelska A och Engelska 5,
Matematik A och Matematik 1 a−c, SvenskaB/Svenska som
andraspråk B och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, vt
2012 per kön
Procent
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Anm: För att kunna ge läsaren en samlad bild över resultatenn på de
nationella proven innehåller diagramet resultat från de nationella
proven i engelska och matematik som görs av eleverna enligt både
Lpf94 och Gy 2011.
Källa: Skolverket.

Indikator: Betygsresultat

Alla elever ska ges förutsättningar att nå de
nationella målen. Den genomsnittliga betygspoängen, dvs. det genomsnittliga värdet av alla
betyg som redovisas i elevens slutbetyg, är en
indikator på uppfyllelse av detta mål. Den
genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan
var 14,0 av maximalt 20 poäng för samtliga elever
som fick slutbetyg läsåret 2011/12. Det är i nivå
med utfallet de senaste tio läsåren.
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Diagram 5.16 Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan
1997/98–2011/12
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Källa: Skolverket.

På kommunnivå varierade genomsnittspoängen
mellan 3,2 och 15,7 mellan kommunerna, vilket
innebär att spridningen ökat jämfört med föregående år. En förklaring till skillnaden mellan
kommuner är att de har olika programutbud och
att den genomsnittliga betygsnivån skiljer sig
mellan olika program.
Det fanns också könsskillnader i betygsresultaten. Läsåret 2011/12 var genomsnittspoängen för kvinnor 14,7 poäng och för män
13,3 poäng, vilket är i paritet med betygsnivån
fem år tidigare. Kvinnor med svensk bakgrund
hade i genomsnitt 14,9 poäng medan kvinnor
med utländsk bakgrund hade 13,8 poäng. Motsvarande för män var 13,4 respektive 12,5 poäng.
Diagram 5.17 Andel elever som fått minst betyget Godkänt i
Engelska A, Matematik A, Svenska B resp. Svenska som
andraspråk B i slutbetyg vt 2012

är obligatoriska för alla program högre än nivån
enligt de nationella proven. Det är dock viktigt
att notera att det inte är samma elever som gjort
de nationella proven som fått slutbetyg. Många
elever gör de nationella proven i den inledande
kursen i ämnet under den första eller andra årskursen i gymnasieskolan.
Av alla elever som fick slutbetyg våren
2012 hade 40 procent läst utökat program, dvs.
läst fler kurser än vad som ingick i deras fullständiga program. Detta var i nivå med andelen
2011 (42 procent), vilket var en kraftig ökning
jämfört med 2009 då andelen var 23 procent.
Samtidigt har andelen elever med slutbetyg som
läst reducerat program, dvs. som på grund av.
studiesvårigheter
har
befriats
från
undervisningen i en eller flera kurser fortsatt att
sjunka och minskade från 2,6 procent 2009 till
0,3 procent 2012.
Indikator: Andel elever med slutbetyg inom tre år

Det är viktigt att gymnasieungdomarna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen inom
utsatt tid. Utbildningen i gymnasieskolan pågår
normalt under tre år. Det är dock inte alla elever
som klarar studierna inom denna tid. Av de som
började i gymnasieskolan hösten 2009 hade
knappt 69 procent fått slutbetyg våren 2012, dvs.
efter tre år.
Diagram 5.18 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2004–
2009 som fått slutbetyg inom tre år
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Liksom när det gäller resultaten på de nationella
proven var kursbetygen bättre i svenska och
engelska än i matematik. Samtidigt är kursbetygen i engelska, matematik och svenska som
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Källa: Skolverket.

Andelen elever som fått slutbetyg inom tre års
studier i gymnasieskolan har varit i stort sett
oförändrad under de senaste nio åren. Kvinnor
som började hösten 2009 fick slutbetyg inom tre
år i högre grad än män, knappt 72 procent
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jämfört med drygt 66 procent. Elever på studieförberedande program fick slutbetyg i högre
grad än elever som gått yrkesinriktade program.
Att fler inte får slutbetyg inom tre år beror delvis
på att många elever har bytt program under
studietiden, vilket förlänger studietiden med ett
och ibland två år. Att fler inte får slutbetyg inom
tre år är också en följd av att många elever inte är
tillräckligt förberedda för gymnasiestudier och
börjar sin gymnasietid på ett individuellt program (nu introduktionsprogram). Av de elever
som började på ett individuellt program 2009
hade endast 1,8 procent fått slutbetyg från något
program efter tre år. Av nybörjarna i gymnasieskolan 2008 studerade 10 procent på ett
individuellt program.
Det finns ännu inga uppgifter om hur många
av nybörjarna 2009 som har fått slutbetyg inom
fyra år, dvs. senast våren 2013. Av nybörjarna
2007 fick dock 68,3 procent slutbetyg inom tre
år och 76,0 procent inom fyra år och
77,5 procent efter fem år.
Inom EU finns målsättningen att andelen
unga i åldern 18–24 år som lämnat skolan i förtid
och som inte är i utbildning ska vara maximalt
tio procent 2020. Sveriges nationella målsättning
är att andelen ska vara mindre än tio procent.
Indikator: Andel elever som uppnått högskolebehörighet på grundläggande nivå inom tre år

Högskolebehörighet på grundläggande nivå har
den som har slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program och har
lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng av de 2 500 gymnasiepoäng som ett fullständigt program omfattar. Detta innebär att
elever med reducerat program inte kan få behörighet. Dessutom krävs det att en elev med
slutbetyg från den tidigare gymnasieskolan har
lägst betyget Godkänt i kurserna svenska eller
svenska som andraspråk A och B, engelska A
och matematik A.
Av alla elever som började i gymnasieskolan
hösten 2009 hade 61,4 procent uppnått grundläggande högskolebehörighet inom tre år, vilket
är samma resultat som för föregående elevkull
och i nivå med utfallet den senaste femårsperioden. Kvinnor uppvisar ett bättre resultat än
män, då knappt 66 procent uppnådde högskolebehörighet inom tre år att jämföra med 57 procent av männen. Elever med utländsk bakgrund

lyckades i lägre grad än övriga elever att uppnå
högskolebehörigheten, 41 procent jämfört med
66 procent.
Diagram 5.19 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2004–
2009 som uppnått grundläggande högskolebehörighet inom
tre år
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Källa: Skolverket.

Av nybörjarna på studieförberedande program
2009 uppnådde 75 procent grundläggande högskolebehörighet inom tre år. Motsvarande andel
av nybörjarna på yrkesinriktade program var
60 procent. Elever på bygg-, energi- och
hantverksprogrammen uppnådde grundläggande
högskolebehörighet i högre grad än elever på det
studieförberedande estetiska programmet.
Av de totalt knappt 97 000 elever som fick ett
slutbetyg från gymnasieskolan våren 2012, oavsett hur länge de gått i gymnasieskolan, uppnådde 86,7 procent grundläggande behörighet
till högskoleutbildning på grundnivå. Det är en
liten minskning jämfört med läsåret före och
även lägre än elevkullen fem år tidigare. Det kan
förklaras av att nya tillträdesregler till högskoleutbildning infördes hösten 2010. Bland
kvinnorna var andelen högskolebehöriga 90,1
procent och bland männen 83,3 procent.
Sammantaget hade 64 procent av rikets invånare som fyllde 20 år under 2012 uppnått
grundläggande
högskolebehörighet
inom
gymnasieskolan, en andel som varierade mellan
40 och 81 procent mellan kommunerna. Andelen
20-åringar med grundläggande högskolebehörighet har varit relativt oförändrad under
den senaste femårsperioden.
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Diagram 5.20 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2009 som
fått slutbetyg inom tre år, efter grundläggande högskolebehörighet eller ej och program 10
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fall innebar bytet att eleven började om i årskurs
1 på den nya utbildningen, vilket innebär ett
extra studieår. Det förekommer även att elever
byter program senare under sin gymnasietid.
Av eleverna i år 1 läsåret 2011/12 återfanns
3,3 procent, ca 3 660 elever, inte i gymnasieskolan efterföljande läsår. Dessa hade gjort
studieuppehåll eller avbrutit sina studier. Här
finns stora skillnader mellan programmen. Av
eleverna på nationella program hade 1,7 procent
gjort studieuppehåll eller avbrutit sina studier
medan motsvarande andel för elever på
introduktionsprogram var 14,1 procent.

40
NV SP TE ES BP EN HV NP IP OP EC LP BF HP MP FP HR Alla
Källa: Skolverket.

Det förekommer skillnader i resultat mellan
könen inom respektive nationellt program.
Bland nybörjarna 2009 har kvinnor i högre
utsräckning än män nått grundläggande
behörighet till universitets- och högskolestudier.
Detta gäller för samtliga program med undantag
för energiprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Där har män i större ustäckning än
kvinnor nått grundläggande behörighet.
Byte av program, avbrott och studieuppehåll
Programbyten, liksom avbrott och studieuppehåll, är vanliga orsaker till förlängd studietid för
många elever i gymnasieskolan.
Av nybörjarna hösten 2011 hade drygt
13 procent bytt program ett år senare. Det är
vanligare att män byter program än kvinnor. Av
nybörjarna 2011 bytte 14 procent av männen
och 13 procent av kvinnorna program året efter.
Ett introduktionsprogram syftar till att förbereda för studier på ett annat program eller för
yrkesverksamhet.
Av
nybörjarna
på
introduktionsprogram i år 1 på hösten 2011 hade
41 procent bytt utbildning ett år senare. I många

10NV=naturvetenskapsprogrammet,

SP=samhällsvetenskapsprogrammet,
ES=estetiska

programmet,

EN=energiprogrammet,
NP=naturbruksprogrammet,

TE=teknikprogrammet,
BP=bygg-programmet,
HV=hantverksprogrammet,
IP=industriprogrammet,

OP=omvårdnadsprogrammet, EC=energiprogrammet, LP=livsmedelsprogrammet, BF=barn- och fritidsprogrammet, HP=handels- och
administrationsprogrammet,

MP=medieprogrammet,

programmet, HR=hotell- och restaurangprogrammet
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FP=fordons-

Indikator: Övergång från preparandutbildning och
programinriktat individuellt val till nationella
program på gymnasieskolan.

Hösten 2011 började 1 900 elever i år 1 på
preparandutbildning och 2 100 på programinriktat individuellt val som nybörjare i
gymnasieskolan. Preparandutbildningen syftar
till att elever från grundskolan som saknar
behörighet till ett visst nationellt program i
gymnasieskolan ska uppnå sådan behörighet.
Programinriktat individuellt val syftar främst till
att en elev som saknar behörighet till ett visst
yrkesprogram ska uppnå sådan behörighet och
bli antagna till det programmet. Av eleverna på
preparandutbildning hade 78 procent bytt
program hösten 2012. Motsvarande andel för
elever på programinriktat individuellt val är
45 procent.
Övergång till högskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsliv
Andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier läsåret efter att de avslutat gymnasieskolan är fortsatt hög. Av de som avslutade
gymnasieskolan
2003/04–2007/08
började
18−20 procent i högskolan läsåret därefter för
att sedan öka de närmaste åren därpå. Av de
elever som fick slutbetyg 2010/11 började 23
procent i högskolan året därpå. Av de med
utländsk bakgrund började fler än var tredje elev
i högskolan året efter avslutad gymnasieskola
jämfört med drygt var femte elev med svensk
bakgrund. Andelen ungdomar som påbörjar
högskolestudier inom tre år efter avklarad
gymnasieskola ökade från 43,6 procent av de
som fick slutbetyg från gymnasieskolan läsåret
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2007/08 till 44,7 procent av de som fick
slutbetyg 2008/09.
Av alla elever i årskurs 3 i gymnasieskolan
2010/11 gick 8,0 procent över till kommunal
vuxenutbildning (komvux) påföljande läsår. Det
innebär, efter flera års minskning, en liten ökning jämfört med föregående år. Av de som fick
slutbetyg 2006/07 var andelen 9,7 procent.
Ungdomar med utländsk bakgrund började i
högre grad än övriga elever i komvux direkt efter
gymnasieskolan, 17,1 procent jämfört med
6,8 procent, och kvinnor oftare än män,
9,1 procent jämfört med 7,0 procent. Det var
nästan dubbelt så vanligt att ungdomar som inte
uppnådde kraven för slutbetyg från gymnasieskolan övergick till komvux jämfört med de som
fick slutbetyg.
Kostnader
Den totala kostnaden för gymnasieskolor med
kommunal huvudman beräknas ha uppgått till
37,4 miljarder kronor 2012, vilket är en minskning med 1,8 procent jämfört med föregående år.
Den totala kostnaden per elev beräknas ha varit
ca 103 757 kronor 2012. Det är en ökning med
2,8 procent jämfört med året innan.
5.2.10 Gymnasiesärskolan
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska enligt
skollagen ge elever med utvecklingsstörning
enför dem anpassad utbildning som ska ge en
god grund för yrkesverksamhet och fortsatta
studier samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet. Fram till och
med våren 2016 finns det även elever i
gymnasiesärskolan som följer äldre bestämelser.
För utbildning som påbörjas efter den 30 juni
2013 gäller bestämmelsernaför den reformerade
gymnasiesärskolan.

troligen flera orsaker. Den kan bl.a. ha att göra
med mål- och betygssystemet, med den förändrade synen på kunskap och kunskapsförmedling där självstudier och egen planering
betonas mer och med att det har blivit vanligare
att diagnostisera barn och ungdomar. Andelen
elever i gymnasiesärskolan av samtliga elever i
gymnasie- eller gymnasiesärskolan är dock
relativt konstant mellan 2007 och 2012.
Nio av tio elever i gymnasiesärskolan hösten
2012 gick i en kommunal skola medan
6,4 procent gick i fristående gymnasiesärskolor
och 2,4 procent i skolor drivna av ett landsting.
Totalt gick drygt 200 elever i s.k. integrerad
undervisning med gymnasieskolan, dvs. fick
undervisning i vanlig klass i gymnasieskolan
minst halva antalet veckotimmar som enligt timplanen gäller för aktuell årskurs.
Av alla elever i gymnasiesärskolan gick
58 procent en yrkesutbildning på ett nationellt
eller specialutformat program medan 20 procent
gick i yrkesträning och 21 procent i
verksamhetsträning på ett individuellt program.
Naturbruks- respektive hotell- och restaurangprogrammen var de populäraste nationella programmen.
Diagram 5.21 Antalet elever i gymnasiesärskolan fördelat på
programtyp, ht 2007–ht 2012
Antal elever
4 500
4 000
Nationellt program
Specialutformat program
Ind. program yrkesträning
Ind. program verk.träning

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Elever, skolor och studievägar
Hösten 2012 gick drygt 8 800 elever i gymnasiesärskolan, vilket är en minskning med
2,1 procent jämfört med föregående läsår. Det
innebär att elevminskningen i gymnasiesärskolan
är betydligt mindre än den i gymnasieskolan, där
elevantalet minskade med 4,7 procent på ett år.
Elevantalet i gymnasiesärskolan var hösten
2012 ca tio procent större än hösten 2007. Av
eleverna var 59 procent män och 41 procent
kvinnor. Elevökningen i gymnasiesärskolan har

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: Skolverket.

Av eleverna i gymnasiesärskolan är fler män än
kvinnor. Den fördelningen gäller också samtliga
programtyper. Läsåret 2012/13 var andelen
kvinnor, vid mätningen den 15 oktober 2012,
mellan 39 och 47 procent för respektive
programtyp. Motsvarande andelar för män var
således mellan 53 och 61 procent (se diagram
5.21).
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Diagram 5.22 Elever i gymnasiesärskolan per typ av program och kön, läsåret 2012/13
Procent

Indikator: Andel av personalen i förskola och fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning

I diagram 5.22 redovisas andelen av personalen
(omräknat till heltidstjänster) i förskola och fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning.

Nationellt program

Specialutformat program

Diagram 5.23 Andel av personalen i förskola och fritidshem
med pedagogisk högskoleutbildning
Ind.program yrkesträning

Procent
65
63

Ind.program verk.träning

61
50%

0%
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59
57

Källa: Skolverket.

Kvinnor

Män

55
53

Kostnader
Den totala kostnaden, inklusive skolsjuts, för
gymnasiesärskolan beräknas för 2012 ha uppgått till drygt 2,8 miljarder kronor, vilket i
stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Kostnaden per elev beräknas ha uppgått till 319 300 kronor 2012, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2011.
5.2.11 Personalens behörighet och
utbildning
Lärares behörighet är en viktig kvalitetsfaktor i
samtliga verksamheter. Flera av regeringens åtgärder inom utbildningsområdet berör detta område. Indikatorer och övrig resultatredovisning
när det gäller lärares kompetens och behörighet
kommer därför att redovisas samlat under detta
avsnitt.
Med anledning av de reformer som är under
genomförande kommer det inte vara möjligt att
ha en indikator som är jämförbar över tid de
närmaste åren. Utvecklingsarbete pågår avseende
statistik för lärare och förskollärare och det är
regeringens ambition att redovisa andelen
legitimerade och behöriga lärare och förskollärare när legitimationssystemet införts fullt ut.
Tills dessa uppgifter är tillgängliga kommer
regeringen att redovisa lärares och förskollärares
behörighet enligt tidigare modell. Under en
övergångsperiod kan båda sätten att redovisa behöva användas.
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Källa: Skolverket

Andelen av personalen i förskolan som har
pedagogisk högskoleutbildning har ökat från
52,1 till 53,5 procent jämfört med för fem år sedan. Andelen kvinnor med pedagogisk
högskoleexamen (54 procent) var högre än
andelen män (46 procent).
I fritidshemmen har andelen med pedagogisk
högskoleutbildning minskat från 57,9 procent
2007 till 53,5 procent 2012. Av de som arbetade i
fritidshemmen var de två största grupperna personal med fritidspedagogexamen (27 procent)
och med förskollärarexamen (16 procent). Övriga som arbetade i fritidshemmen var bl.a. lärare
och fritidsledare. Andelen kvinnor med
pedagogisk högskoleexamen var högre (57 procent) än andelen män (42 procent).
Indikator: Andel av lärarna i obligatoriska
skolformer samt förskoleklass som har
pedagogisk högskoleexamen

Nedan redovisas hur andelen lärare (omräknat
till heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen utvecklats de senaste fem åren.
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Diagram 5.24 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
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Källa: Skolverket

Andelen lärare i de obligatoriska skolformerna
samt förskoleklassen som har pedagogisk högskoleexamen har ökat jämfört med fem år tidigare i samtliga skolformer utom i grundsärskolan där den minskat. Utvecklingen över tid
har dock varit olika i de olika skolformerna.
Störst har ökningen varit i specialskolan där
andelen lärare med pedagogisk högskolexamen
ökat med knappt 5 procentenheter, från 79,9 till
84,8 procent under de senaste fem åren. Andelen
lärare i specialskolan med specialpedagogisk
högskolexamen var 27,6 procent 2012, vilket är
en minskning med drygt 8 procentenheter
jämfört med för fem år sedan.
Även i grundsärskolan har andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen minskat det senaste
året. I grundskolan har andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen de senaste fem åren
ökat med 1,4 procentenheter från 84,9 läsåret
2007/08 till 86,3 procent läsåret 2012/13.
Såväl i grundskolan som i grundsärskolan hade
kvinnorna pedagogisk högskoleexamen i högre
utsträckning än männen. I grundskolan var det
89 procent av kvinnorna och 78 procent av männen som hade en pedagogisk högskoleexamen
medan motsvarande andel i grundsärskolan var
84 procent respektive 79 procent. Motsvarande
uppgifter saknas för lärare i specialskolan och
förskoleklassen.

den senaste femårsperioden, från 72 procent
läsåret 2008/09 till 75,1 procent läsåret 2012/13.
Av lärarna i allmänna ämnen hade 76,4 procent
pedagogisk
högskoleexamen
läsåret
2012/13 medan motsvarande andel för lärarna i
yrkesämnen var 59,5 procent. Bland kvinnliga
lärare var andelen med pedagogisk högskoleexamen 83,3 procent och bland manliga lärare
71,8 procent. Mer än 90 procent av speciallärarna
eller specialpedagogerna, lärarna i barn- och
ungdomsämnen samt lärarna i samhällsorienterande ämnen hade en pedagogisk högskoleexamen. Mindre än 50 procent av lärarna i
fordonstekniska ämnen och bygg- eller
anläggningstekniska ämnen hade en pedagogisk
högskoleexamen. Det fanns även skillnader
mellan huvudmän. Av lärarna anställda i kommuner hade 79,4 procent pedagogisk högskoleexamen läsåret 2011/12. Motsvarande andel för
de enskilda huvudmännen var 61,6 procent.
Inom gymnasiesärskolan var andelen tjänstgörande lärare med pedagogisk högskoleexamen
(omräknat till heltidstjänster) 77 procent hösten
2012, vilket är en minskning med drygt 2
procentenheter jämfört med föregående läsår.
Av lärarna anställda i kommuner hade 79,6 procent pedagogisk högskoleexamen läsåret
2012/13. Motsvarande andel för de enskilda
huvudmännen var 59,0 procent.

Indikator: Andel av lärarna i gymnasieskolan
samt gymnasiesärskolan som har pedagogisk
högskoleexamen

Bland de tjänstgörande lärarna i gymnasieskolan
(omräknade till heltidstjänster) har andelen med
pedagogisk högskoleexamen ökat kontinuerligt
123
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Diagram 5.25 Andel lärare (heltidstjänster) i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med pedagogisk högskolebehörighet
Procent
90

Män

80

Kvinnor

70
60
50
40
30
20
10

2008

2009

2010

2011

Gymnasiesärskolan

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

0

2012

Källa: Skolverket.

5.2.12 Internationella studier
Indikator: Resultat i internationella studier

Sverige deltar i ett antal storskaliga internationella studier och jämförelser när det gäller barnoch
ungdomsutbildning.
Dessa
studier
genomförs med viss regelbundenhet på ett noga
konstruerat urval av elevpopulationer och är
konstruerade för att vara jämförbara över tid.
Studierna är uppbyggda efter ramverk som enligt
flera rapporter från Statens skolverk stämmer väl
överens med innehåll, mål och kunskapskrav i de
svenska kurs- och ämnesplanerna. Resultatet
från dessa studier är ett viktigt instrument för att
jämföra såväl kunskapsutvecklingen som utvecklingen av likvärdighet över tid i den svenska
barn- och ungdomsutbildningen och ger också
en indikation på hur svenskt skolväsende står sig
i internationell jämförelse. Därför är dessa resultat relevanta indikatorer för att mäta
måluppfyllelsen för barn- och ungdomsutbildningen. Resultat kommer att redovisas i de
fall någon ny studie presenterats sedan föregående års budgetproposition. Se även det inledande avsnittet i detta kapitel.
PISA
OECD genomför vart tredje år den internationella kunskapsstudien Programme for International Student Assessment (PISA). I studien
mäts elevers kunskaper och förmågor när det
gäller läsförståelse, matematik och naturveten124

skap. Syftet är att undersöka i vilken grad femtonåriga elever har sådan kunskap och
kompetens så att de kan anses vara väl rustade
inför framtiden. Vid varje mätning är ett av de
tre områdena huvudområde, vilket innebär att
undersökningen är mer omfattande på det
området och att trender med större säkerhet kan
avläsas.
Den
senaste
undersökningen
genomfördes under våren 2012 med matematik
som huvudområde. Resultaten från denna studie
presenteras i december 2013 och kommer
följaktligen att redovisas i budgetpropositionen
för 2015.
IEA-studier
International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA) organiserar ett
antal internationella kunskapsmätningar som
Sverige deltar i. I studien Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöks kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.
Studien genomförs vart fjärde år, senast 2011.
Resultaten från TIMSS 2011 visar att svenska
fjärdeklassares kunskaper i naturvetenskap har
förbättrats sedan 2007 och ligger nu över
EU/OECD-genomsnittet.
Resultatförbättringen i naturvetenskap är den
första som går i motsatt riktning i förhållande till
trenden av resultatförsämringar i internationella
undersökningar som observerats sedan mitten av
1990-talet.
För årskurs 8 kan inte någon motsvarande
resultatförbättring skönjas. De svenska åttondeklassarna presterar på samma sätt som 2007,
fortfarande under genomsnittet för EU/OECD
i naturvetenskap. När det gäller matematik visar
de svenska eleverna i årskurs 4 och 8 ett lägre resultat i studien jämfört med genomsnittet för
elever i EU/OECD-länderna. Resultaten för
eleverna i årskurs 4 är oförändrade jämfört med
2007. De svenska resultaten för årskurs 8 har
försämrats markant sett över perioden 1995 till
2011, även om försämringstakten har avtagit efter 2003. I matematik och naturvetenskap lär sig
också svenska elever mindre mellan årskurs 4
och 8 jämfört med andra jämförbara länder. I
likhet med TIMSS-mätningen 2007 är spridningen i svenska elevers matematikresultat i både
årskurs 4 och 8 förhållandevis låg i ett
internationellt perspektiv, medan spridningen i
naturvetenskap ligger på samma nivå som
EU/OECD-genomsnittet. De svenska flickorna
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och pojkarna presterar i genomsnitt lika bra i
såväl naturvetenskap som matematik
Sverige deltog även 1995 och 2008 i Trends in
International Mathematics and Science Study
Advanced (TIMSS Advanced) som jämför kunskaper i avancerad matematik och fysik hos
elever på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar som läser sista året i gymnasieskolan.
Den tredje omgången av studien genomförs
2015.
Studien Progress in International Reading
Literacy Study (PIRLS) jämför läsförmågan hos
elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte
år, senast 2011. Resultatet av studien visar att de
svenska eleverna presterar bättre än genomsnittet i de EU/OECD-länder som deltog. Sett över
det senaste decenniet har dock läsförmågan
bland de svenska eleverna försämrats. Försämringen i PIRLS 2011 beror främst på att eleverna
blivit sämre på att läsa faktatexter. Vidare läser
flickor bättre än pojkar, men flickornas resultat
har försämrats mer än pojkarnas. Elever med
välutbildade föräldrar presterar bättre än elever
som har föräldrar med lägre utbildning.
Internationella språkstudien
Under 2011 genomfördes den första internationella språkstudien ESLC, en studie som syftar
till att ge EU:s medlemsländer jämförande data
om elevers kunskaper i främmande språk. I studien deltog 13 EU-länder. Varje deltagande land
prövade de två största främmande språken av
engelska, franska, tyska, spanska och italienska.
Sverige deltog med elever i årskurs 9 i språken
engelska och spanska. I studien mättes förmågorna läsförståelse, hörförståelse och skrivförmåga. De svenska elevernas resultat i engelska
står sig generellt mycket bra vid en jämförelse
med övriga länder. Sverige är i den absoluta toppen i förmågorna läsa och lyssna och ligger även
bra till i förmågan skriva. Samtidigt visar studien
att svenska elevers kunskaper i spanska är svaga.
Andra internationella studier av svenskt skolväsende
Sverige deltar även i OECD-studien Teaching
and Learning International Survey (TALIS).
TALIS är en jämförande enkätstudie som vänder
sig till lärare och skolledare och syftar till att beskriva undervisnings- och lärandemiljöer. Studien ligger väl i linje med regeringens satsningar
på lärare och skolledare och möjliggör jämförelser med andra länder. Studien genomförs under
våren 2013 och resultaten förväntas i juni 2014.

5.3

Statliga insatser

Genomförande av reformer

Många av de stora skolreformerna inom barnoch ungdomsutbildningen trädde i kraft den
1 juli 2011 utom för vuxenutbildningen, där
reformerna huvudsakligen började tillämpas den
1 juli 2012. Statens skolverks regeringsuppdrag
om implementeringsinsatser har pågått under tre
år 2010–2012. Insatserna har avsett framtagande
av nya styrdokument, genomförande av
konferensserier samt produktion av en mängd
skriftligt material, filmer och andra mer
interaktivt utformade stödmaterial. I sitt
regleringsbrev för 2013 fick Skolverket i uppdrag
att fortsätta implementeringen av beslutade
reformer inom skolväsendet även under 2013.
Förskolelyftet

Förskolelyftet inleddes 2009 med syftet att utveckla förskolepersonalens kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag
förtydligades
i
läroplanen.
Knappt
7 000 anställda deltog i satsningen. Även förskolechefers och förskollärares ansvar för det
pedagogiska arbetet i förskolan har förtydligats i
den nya skollagen och läroplanen. Under 2012 –
2014 fortsätter därför satsningen med en fortbildning för förskollärare och förskolechefer.
Regeringen beräknar totalt ca 120 miljoner
kronor för fortbildning som avser barn i behov
av särskilt stöd samt uppföljning och
utvärdering. Satsningen utvidgades fr.o.m.
hösten 2013 med kurser i naturvetenskap och
teknik samt flerspråkighet och interkulturalitet
för all pedagogisk personal i förskolan.
Säkerhet i förskolan

För att bättre kunna förebygga olyckor och tillbud i förskolan tillsatte regeringen en utredning
(dir. 2012:36) som skulle föreslå åtgärder för hur
barns säkerhet i förskolan bättre kan förbättras
och
säkerställas.
Utredningens
förslag
redovisades i april 2013 i betänkandet Fri att leka
och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade
säkerhet i förskolan (SOU 2013:26).
Betänkandet har remitterats till den 14 oktober
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2013 (U2013/2590/S).
Förslagen
kommer
därefter att beredas inom Regeringskansliet.
Omsorg på kvällar, nätter och helger.

Regeringen har infört ett riktat statsbidrag om
totalt 108,5 miljoner kronor under 2013–2016 i
syfte att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och
helger. Skolverket har regeringens uppdrag att
betala ut statsbidrag enligt förordningen
(2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Under
ansökningsperioden för 2013 har totalt
162 kommuner sökt statsbidrag för totalt
4 246 barn. Riksdagen har efter förslag från
regeringen avsatts 15,5 miljoner kronor för
denna satsning under 2013.
Elevhälsosatsning

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa
(U2011/5947/S. I uppdraget ingår dels ett riktat
statsbidrag för personalförstärkningar inom
elevhälsan,
dels
utbildningsinsatser
om
elevhälsans inriktning och organisation, om
skolans ansvar för elever med psykisk ohälsa
samt om barn som far illa. I uppdraget ingår
också att utarbeta en modell för att följa upp
kvaliteten på och tillgången till elevhälsa.
Statsbidraget för personalförstärkningar kan
användas till att anställa skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, lärare med
specialpedagogisk kompetens och speciallärare.
Under 2012 fördelade Skolverket 46 miljoner
kronor i statsbidrag till 176 huvudmän. För 2013
har Skolverket beviljat 203 miljoner kronor till
436 huvudmän av dessa var 192 kommuner och
241 fristående. Regeringen beräknar totalt
650 miljoner kronor för uppdraget som pågår
under perioden 2012‒2015.
Legitimation för lärare och förskollärare

Sedan den 1 juli 2011 har det varit möjligt för
lärare och förskollärare att ansöka om
legitimation hos Skolverket. Skolverkets arbete
med legitimationer har varit mycket omfattande.
Detta arbete har av olika skäl försenats och Skol126

verket har begärt förlängd tid för arbetet med att
meddela legitimationer för lärare och
förskollärare. Orsakerna till förseningen har
främst varit att uppdragets omfattning varit
större än vad Skolverket förväntade sig. Itsystem måste byggas, vilket tog längre tid än
förväntat. Många ärenden var dessutom mer
komplicerade än Skolverket förväntat sig.
Den 10 februari 2012 kom Skolverket in till
regeringen med en begäran om ändring av tidpunkten för när vissa bestämmelser om
legitimation för lärare och förskollärare ska börja
tillämpas (U2012/804/S). Ytterligare en skrivelse
kom den 4 april 2012 (U/2012/2236/S), där
Skolverket gjorde bedömningen att myndigheten i tillräcklig utsträckning kommer att ha
handlagt befintliga och nya ansökningar om legitimation senast den 1 december 2013.
Riksdagen har fattat beslut om vissa ändringar i
bestämmelser om vem som får bedriva viss
undervisning, att vissa lärare och förskollärare
har ansvar för den undervisning som de bedriver,
vem som får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning och vem som
beslutar om betyg ska börja tillämpas först den
1 december 2013. Riksdagen har efter förslag
från regeringen avsatts 35 miljoner kronor för
denna reform under 2011, 76 miljoner kronor
för 2012 och 75 miljoner kronor för 2013. Vidare
har Skolverket tilldelats 71 miljoner kronor för
detta ändamål 2013.
Skolverket har sedan den 1 augusti 2011 t.o.m.
med den 30 juni 2013 registrerat drygt
152 000 ansökningar om legitimation, och beslut
har fattats i 80 procent av dessa ärenden. Fortsättningsvis kommer myndigheten att under
resterande del av 2013 administrera ca 3 000 nya
ansökningar per månad. Uppskattningsvis
innebär detta att ca 170 000 ansökningar beräknas ha kommit in vid årsskiftet 2013/14. De allra
flesta av dessa ska vara handlagda när året är slut
förutsatt att ansökan kommit in före den 1 september 2013.
Skolverkets handläggningstider har i många
fall varit långa då utredningar om bl.a. kurser och
behörigheter har varit nödvändiga för att kunna
meddela enskilda legitimationer. Skolverket har
därför under första kvartalet 2013 fördubblat
antalet handläggare som arbetar med
legitimationsärenden.
Antalet
handläggare
uppgår nu till 145.
Skolverkets kostnader för legitimationer
under 2013 bedöms i nuläget uppgå till
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146 miljoner kronor, varav den största utgiftsposten är bemanning. En nedtrappning av medarbetare som hyrts in från Proffice genomfördes
inför sommaren 2013. Andra kostnader är Itkostnader, information, ökade lokalkostnader,
rekrytering och kontorsutrustning.
Snabbspår för obehöriga lärare eller förskollärare
med vissa förkunskaper

Vissa yrkesverksamma lärare eller förskollärare
utan behörighetsgivande examen men med tillräcklig utbildning i ämnet eller motsvarande för
den aktuella skolformen kan ha arbetat som
lärare eller förskollärare under en så lång tid att
det finns anledning att ställa andra krav på vilken
utbildning som ska krävas för att få lärar- eller
förskollärarexamen. Regeringen har därför i propositionen Vissa skolfrågor (prop. 2012/13:187)
bedömt att dessa lärare och förskollärare bör
kunna gå en förkortad utbildning till en sådan
examen. För dessa lärare och förskollärare ska
den verksamhetsförlagda utbildningen och
introduktionsperioden anses vara fullgjord i och
med ett krav på erfarenhet om minst åtta läsår
eller motsvarande under de senaste 15 åren före
den 1 juli 2015. Det innebär att utöver tillräckliga
ämneskunskaper, eller motsvarande när det
gäller förskolan, krävs det för dessa lärare eller
förskollärare en utbildning som omfattar
30 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för att kraven ska anses
uppfyllda för en examen som lärare eller förskollärare. Normalt krävs det 60 högskolepoäng
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Någon prövning i form av tillgodoräknande när
det gäller övriga krav i examensbeskrivningen
ska således inte ske. Utbildningarna bör ges
inom
ramen
för
det
uppdrag
om
vidareutbildning av lärare utan lärarexamen,
VAL, som regeringen gett till vissa lärosäten.
Lärare inom dans, teater eller rörelse och drama

I princip kan bara den som har en lärar- eller
förskollärarexamen få legitimation. Det finns
dock lärare som har en gedigen högskoleutbildning som syftat till att ge kunskap och
kompetens för yrkesverksamhet i skolväsendet,
utan att det är fråga om lärarutbildning. Som
exempel har de personer som har haft för avsikt

att utbilda sig för att undervisa i ämnet dans
under många år hänvisats till danspedagogutbildningen, vilket innebär att det inte har funnits några utbildade och behöriga lärare att tillgå.
Motsvarande gäller lärare som undervisar i ämnet
teater samt ämnet rörelse och drama.
Det är väsentligt att alla elever får undervisning av välutbildade och lämpliga lärare.
Regeringen har i propositionen Vissa skolfrågor
(prop. 2012/13:187) bedömt att lärare som
huvudsakligen undervisar i dans, teater eller
rörelse och drama och har en examen från en
högskoleutbildning som varit avsedd att ge
kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i
skolväsendet i ett eller flera av de ovan nämnda
ämnena, bör kunna få legitimation efter att ha
kompletterat sin examen med 30 högskolepoäng
inom sådan utbildning som regeringen
föreskriver om.
Lärarlyftet II

Hösten 2011 fick Skolverket i uppdrag att ansvara för satsningen Lärarlyftet II, som syftar till
att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Satsningen
omfattar även utbildning i ett eller två praktiska
eller estetiska ämnen för fritidspedagoger eller
motsvarande så att dessa kan bli behöriga lärare
och därmed få möjlighet att få legitimation som
lärare. Den 1 februari 2012 utökades uppdraget
ytterligare på så sätt att Skolverket ska skapa
möjligheter för lärare och förskollärare att genom utbildning få en speciallärarexamen med
specialisering mot utvecklingsstörning. Syftet är
att andelen lärare med legitimation och behörighet ska öka i grundsärskolan, gymnasiesärskolan
och särskild utbildning för vuxna. Riksdagen har
efter förslag från regeringen avsatt 442 miljoner
kronor för Lärarlyftet II under 2012. Under
2012 köpte Skolverket 273 kurser för lärare.
Drygt 3 000 lärare antogs till en kurs (av dessa
var 82 procent kvinnor och 18 procent män).
Under 2012 uppgick kostnaderna till drygt 190
miljoner kronor för ersättning till lärosäten och
till knappt 57 miljoner kronor för statsbidrag till
huvudmän.
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Befattningsutbildning för rektorer m.fl.

Sedan mars 2010 är kommuner och landsting
skyldiga att se till att nyanställda rektorer går en
särskild befattningsutbildning eller en utbildning
som kan jämställas med denna. Under 2012 har
1 100 rektorer, förskolechefer och biträdande
rektorer antagits till utbildningen. Utbildningen
bedrivs vid sex lärosäten och omfattar
30 högskolepoäng fördelade på kurserna skoljuridik och myndighetsutövning, mål och
resultatstyrning samt skolledarskap. Knappt
700 av deltagarna avslutade sin utbildning med
godkänt resultat under våren 2012. De
resterande drygt 100 deltagare som ännu inte
nått godkänt resultat, har möjlighet att slutföra
sin utbildning inom ett år. Ytterligare
65 deltagare har beviljats studieuppehåll eller avbrutit sin utbildning. Skolverket uppskattar att
ca 50 procent av landets rektorer för närvarande
genomgår utbildning inom ramen för befattningsutbildningen. Hur många som fortsatt är i
behov av utbildning kan inte närmare anges, bl.a.
eftersom nya rektorer, förskolechefer etc. tillkommer över tid.
Skolverket har i sin årsredovisning angett att
93 procent av deltagarna är positiva till utbildningen. Många deltagare har särskilt framfört att
de har nytta av delkurserna skoljuridik och myndighetsutövning samt mål och resultatstyrning.
Skolledarna upplever dock att de fortfarande inte
får tillräckliga förutsättningar av huvudmännen
att delta i utbildningen, t.ex. när det gäller att avsätta tid för utbildning. Riksdagen har efter
förslag från regeringen avsatt 108 miljoner
kronor årligen framöver för denna satsning.
Rektorslyftet

Under 2012 har ca 230 rektorer deltagit i fortbildning om 7,5 högskolepoäng på avancerad
nivå inom Rektorslyftet, den särskilda satsningen på fortbildning i pedagogiskt ledarskap.
Det fanns utrymme för fler deltagare, men vid
förfrågan från Skolverket uppgav flera rektorer
att de på grund av det intensiva
implementeringsskedet av bl.a. en ny skollag,
kursplaner och betygsskala har prioriterat att
närvara i verksamheten, i stället för att genomgå
egen utbildning. Skolverkets utvärdering av
rektorslyftet visar att 97 procent av deltagarna är
nöjda med utbildningen. Rektorerna anser att de
128

känner sig stärkta i sin yrkesroll och att de har
förbättrat sitt pedagogiska ledarskap. Regeringen
har beräknat 20 miljoner för satsningen 2014 (se
avsnitt 4.1.8.).
Kampanj för lärar- och förskolläraryrkena

Skolverket fick 2010 i uppdrag att i samarbete
med
Högskoleverket
genomföra
en
informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. Särskilt viktigt är att öka andelen
högpresterande studenter på lärar- och
förskollärarutbildningen. Uppdraget, som löpte
under två år, förlängdes 2013 och syftar till att
attrahera ungdomar och unga vuxna med ett
genuint intresse för pedagogik och lärande till
lärar- och förskolläraryrkena, främst med inriktning mot ämnesområdena naturvetenskap
och teknik. För 2013 har riksdagen efter förslag
från regeringen avsatt 5 miljoner kronor för
informationskampanjen.
Skolverkets insatser har bl.a. resulterat i en
särskild kampanjwebb som samlar ett antal målgruppsanpassade aktiviteter. Skolverket har även
deltagit
med
kampanjen
i
olika
utbildningsmässor och bedrivit en större
annonseringskampanj i olika medier.
Kampanjen har blivit uppmärksammad och
fått en bred spridning bland ungdomar. Den
positiva beskrivningen och betoningen av betydelsen av läraryrket har blivit väl mottagen bland
ungdomar. Lärarkampanjen har också fått flera
priser, bl.a. för effekten av kampanjen: Stora
Publishingpriset (i konkurrens med samtliga
vinnare i samtliga kategorier) och 100-wattaren
(pris för den bästa svenska ideella reklamen).
Den senare tävlingen belönar effekten av kampanjer.
Statens skolinspektion

Samtliga kommuner har under 2012 berörts av
Skolinspektionens verksamhet i någon form.
Inom ramen för sin regelbundna tillsyn fattade
myndigheten beslut för 1 237 skolor och
133 verksamheter efter besök hos 279 huvudmän
(varav 46 kommunala och 233 fristående). Tre
riktade tillsyner slutfördes under året, bl.a.
granskades bedömning och betygssättning i
skolor med stora avvikelser vid omrättning av
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nationella prov. Vidare fattades ca 3 400 beslut
utifrån anmälningar om missförhållanden. Den
genomsnittliga handläggningstiden för anmälningsärenden har under året minskat från 142
dagar till 120 dagar. Dessutom avslutades tolv
kvalitetsgranskningar under 2012, bl.a. om skolsituationen för elever med autismspektrumtillstånd, rektors ledarskap, it i undervisningen samt
ett antal granskningar av undervisningen i olika
ämnen.
Antalet ansökningar om tillstånd att bedriva
fristående skola minskade kraftigt och antalet
beslut sjönk från 954 under 2011 till 419 under
2012.
Barn– och elevombudet (BEO) är en del av
Skolinspektionen men är självständig i sitt
beslutsfattande. Under 2012 har BEO fattat
totalt 991 beslut. Under 2012 har BEO kraftigt
minskat sina handläggningstider, bl.a. som ett
resultat av ytterligare förbättrade arbetsformer.
Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen
myndighet med Skolinspektionen som värdmyndighet. Under 2012 har ärendemängden
ökat kraftigt vilket till stor del beror på nya
möjligheter att överklaga beslut som tidigare
inte var överklagbara. Totalt fattades 519
beslut under 2012, jämfört med 231 beslut året
innan.
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
svarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. I detta ingår bl.a. att vid
förfrågan erbjuda specialpedagogisk rådgivning,
anordna och medverka i kompetensutveckling
samt sammanställa och sprida kunskap och resultat av forskning som är relevant för det
specialpedagogiska området. Under 2012 genomförde
myndigheten
knappt
4 000
rådgivningsuppdrag när det gäller specialpedagogiskt stöd. Drygt 13 000 personer deltog i
kurs- och kompetensutveckling anordnad av
myndigheten. Sammanlagt använde SPSM under
2012 ca 176 miljoner kronor för specialpedagogiskt stöd.

Karriärvägar för lärare

Riksdagen har antagit regeringens proposition
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
(prop. 2012/13:136, bet. 2013/13:UbU15, rskr.
2012/13:266). De nya bestämmelserna som
trädde i kraft den 1 juli 2013 innebär bl.a. att det
i skollagen (2010:800) införs ett s.k. målsättningsstadgande om att skolhuvudmän ska sträva
efter att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. Det infördes också en upplysningsbestämmelse om möjligheten för huvudmän att söka statsbidrag för karriärstegen
förstelärare och lektor.
Sedan mars 2013 har Skolverket regeringens
uppdrag att besluta om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärstegen förstelärare
och lektor. Skolverket har under 2013 beslutat
om ca 165 miljoner kronor i statsbidrag till 574
skolhuvudmän, varav 274 var kommunala och
300 enskilda. Sammantaget har huvudmännen i
sina ansökningar uppgett att de planerar att tillsätta 3 678 förstelärartjänster och 102 lektorstjänster. För reformen, inklusive administrativa
kostnader, har riksdagen efter förslag från
regeringen avsatt 187 miljoner kronor under
2013.
I avsnitt 4.1.4 beskrivs regeringens utökade
satsning på karriärvägar.
Nationell samordnare för elever med vissa
funktionsnedsättningar

Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att en
särskild utredare – i egenskap av nationell samordnare – ska stödja kommunala, enskilda och
statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning
för de elever inom specialskolans målgrupp som
är döva eller hörselskadade eller har en grav
språkstörning och är i behov av teckenspråk
(U2013:02, dir. 2013:29). Syftet med uppdraget
är att öka elevernas måluppfyllelse och göra det
möjligt för eleverna och deras vårdnadshavare att
i större utsträckning välja skola. Den nationella
samordnaren ska bl.a. fördela statsbidrag till
kvalitetshöjande insatser och till ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild
regi.
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Läsa-skriva-räkna

Regeringen beslutade 2008 om ett riktat statsbidrag för att stärka huvudmännens arbete med
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Skolverket har haft i uppdrag att hantera statsbidraget. Under 2012 beviljades 244,6 miljoner
kronor i statsbidrag för åtgärder som syftar till
att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,
skriva och räkna. Av beviljade medel gick 221,5
miljoner kronor till kommunala huvudmän och
23,1 miljoner kronor till fristående eller statlig
huvudman. Sammanlagt beviljades 98 procent av
tillgängliga medel. Under 2008–2012 har 1,5
miljarder kronor beviljats för att stärka arbetet
med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Det
motsvarar 98,1 procent av vad huvudmännen
haft möjlighet att ansöka om. Kommunala huvudmän har beviljats 99,6 procent av vad de haft
möjlighet att ansöka om medan enskilda
huvudmän beviljats 85 procent. Satsningen har
nått många huvudmän och andelen enskilda
huvudmän som deltagit har varit hög. Skolverket
har i uppdrag att utvärdera satsningen.
Skolverkets slutrapport visar bl.a. att tre av fyra
huvudmän uppger att elever i årskurs 1–3 i stor
utsträckning nått ökad måluppfyllelse i svenska.
Hälften av huvudmännen uppger att
måluppfyllelsen ökat i matematik.
Kunskapsöversikt över dyslexi-insatser

Det finns relativt stora skillnader mellan de olika
screeningtest/karläggningsmaterial och insatser
som används för barn och ungdomar med läsoch skrivsvårigheter eller dyslexi. Socialstyrelsen
har därför beställt en kunskapsöversikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, med
syftet att resultatet bl.a. ska bidra till att barn och
ungdomar med läs- och skrivsvårigheter ska utredas på ett likartat sätt över hela landet, att tester och utredningsmaterial som har bäst vetenskapligt stöd ska användas, samt att de som har
specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
får tillgång till insatser som har vetenskapligt
stöd.
Jämställdhet i skolväsendet

Regeringen beslutade 2011 att ge Skolverket i
uppdrag att genomföra insatser för att främja
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jämställdhet i skolväsendet. Uppdraget omfattar
kompetensutveckling för att öka varje elevs lika
möjligheter att uppnå målen, fortbildning och
stöd i sex- och samlevnadsundervisningen, insatser för att motverka hedersproblematik, för att
stimulera elevers läs-, skriv- och språkutveckling,
för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i
studie- och yrkesvägledning samt kartläggning
och analys av åtgärder som har gjorts i syfte att
öka andelen män i förskolan. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de erfarenheter
som Delegationen för jämställdhet i skolan
(U 2008:08) gjort. Uppdraget sträcker sig fram
till 2014 och flera av insatserna är en fortsättning
på regeringens tidigare uppdrag till Skolverket.
Regeringen beslutade 2012 även om ett tilläggsuppdrag att främja alla barns och elevers lärande
och utveckling avseende jämställdhet, språk och
kommunikation.
Nyanlända elever

I maj 2012 fick en utredare i uppdrag att bistå
Regeringskansliet med att utreda frågor om utbildning
för
nyanlända
elever
(U2012/2834/SAM, U2012:B). Uppdraget
innefattade hur mottagandet av nyanlända elever
i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan bör regleras, hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända
elever och elever med annat modersmål än
svenska bäst ska lära sig svenska, och hur elever
med annat modersmål än svenska på bästa sätt
kan stödjas i sin kunskapsutveckling genom stöd
i ämnesundervisningen på elevens modersmål.
Frågorna om mottagande och skolgång för
nyanlända elever redovisades i Utbildning för
nyanlända elever – mottagande och skolgång
(Ds 2013:6). Skolverket har haft i uppdrag att
föreslå hur skolor kan stödjas i att kartlägga och
följa upp nyanlända elevers kunskaper, vilket
verket redovisade hösten 2012.
Utökad undervisningstid för nyanlända elever

Undervisningen är viktig för en nyanländ elevs
möjlighet att komma ikapp andra elever. Som en
del i arbetet för att stärka nyanlända elevers resultat har regeringen avsatt medel för ett riktat
statsbidrag för en försöksverksamhet med
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utökad undervisningstid för nyanlända elever i
årskurserna 6–9. Försöksverksamheten ska pågå
under tre år. För 2013 har riksdagen efter förslag
från regeringen avsatt 15 miljoner kronor för
denna försöksverksamhet. Under 2014–2016
beräknas statsbidraget uppgå till 30 miljoner
kronor årligen.
Uppdrag att stödja skolor i utanförskapsområden

Trots stora ansträngningar är kunskapsresultaten
ofta mycket bristfälliga i skolor som ligger i
stadsdelar med utbrett utanförskap. Många
elever når inte målen för utbildningen och
andelen elever som når behörighet till gymnasieskolans nationella program är låg. Mot bakgrund
av detta gavs Skolverket 2012 i uppdrag att under
en treårsperiod stödja ett urval av grundskolor i
utanförskapsområden. Syftet med uppdraget är
att utveckla metoder som är vetenskapligt grundade och verkningsfulla för att stödja eleverna i
deras kunskapsutveckling och höja kunskapsresultaten. Under 2012 och 2013 riksdagen efter
förslag från regeringen avsatt 20 miljoner kronor
årligen för denna satsning. För 2014 beräknar
regeringen ytterligare 20 miljoner kronor.
Barns flerspråkiga utveckling i förskolan

I maj 2012 fick Skolverket i uppdrag att öka
förskolepersonalens kunskap om barns flerspråkiga utveckling genom att informera landets
förskolor om arbetssätt och metoder som
stödjer barn som har ett annat modersmål än
svenska i deras förmåga att kommunicera såväl
på svenska som sitt modersmål (U2012/2891/S).
Skolverket skulle också informera förskolorna
om
lämpligt
arbetsmaterial.
Uppdraget
redovisades den 14 maj 2013.
Nationella minoriteter

Under åren fr.o.m. 2010 till och med 2012 har
elva myndigheter haft regeringens uppdrag att
följa upp, analysera och redovisa sina interna och
externa insatser utifrån minoritetspolitikens mål.
Uppdraget har förnyats och preciserats för vissa
av myndigheterna och omfattar nu 2013–2015.
Skolverket och Skolinspektionen är två av dessa
myndigheter. Bland annat har Skolverket under

2012 och 2013 stärkt tillgången till lärresurser i
de nationella minoritetsspråken genom webbplatsen Tema Modersmål där det ges stöd för
modersmålsämnet inom skola och förskola.
Skolinspektionen har bl.a. genomfört en
granskning av modersmålsundervisningen och
tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken (rapport 2012:2) som visar på
de områden som behöver förbättras för att de
nationella minoriteternas rätt till undervisning i
det nationella minoritetsspråket ska kunna tillgodoses fullt ut.
Skolverket har även verkat inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering (skr.
2011/12:56). Skolverket har exempelvis utbildat
romska brobyggare samt utarbetat och utvecklat
läromedel på de olika varieteterna av
romani chib.
Strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken

Regeringen beslutade 2011 om en strategi för
arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken under2011–2016. Ett antal myndigheter, bl.a. Skolverket, Skolinspektionen och
Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått i
uppdrag att arbeta i enlighet med strategin. För
utbildningsområdet har nio delmål fastslagits
som tar fasta på utformning och anpassning av
undervisningen, tillgänglighet och val av skola
samt ökade kunskaper i skolan om funktionsnedsättning och hur elevernas behov bäst bör
mötas.
Under 2013 har skolmyndigheterna redovisat
den andra lägesrapporten för arbetet med strategin. I lägesrapporten lyfter myndigheterna bl.a.
fram att det interna arbetet under året har präglats av samverkan mellan myndigheterna, kompetensutveckling och förankring på ledningsnivå.
Exempel på externt riktade åtgärder är att Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning avseende skolsituationen för elever med
diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST),
Skolverket har genomfört en studie om särskilda
undervisningsgrupper (publiceras under 2013)
och SPSM har genomfört 364 kurser och konferenser med inriktning mot pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Av lägesrapporten framgår att merparten av de externt
riktade insatserna har påbörjats eller genomförts
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och att de uppföljningar som gjorts visar en bra
utveckling mot delmålen.
Utbildning för vissa ungdomar med
funktionsnedsättning

En särskild utredare har i två betänkanden, delbetänkandet Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30) och slutbetänkandet
Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24), redovisat förslag om hur en flexibel specialskola skulle kunna
införas. De båda betänkandena har remitterats
och förslagen bereds inom Regeringskansliet.
Skapande skola

Sedan 2011 omfattar regeringens satsning på
kultur i skolan, Skapande skola, hela grundskolan och fr.o.m. 2013 omfattas även förskoleklassen. Satsningen syftar dels till att öka samverkan mellan skolan och det professionella
kulturlivet och dels till att öka barns och ungas
tillgång till kultur och eget skapande och dels till
en ökad måluppfyllelse i skolan.
För ändamålet har Statens kulturråd under
2013 fördelat drygt 175 miljoner kronor som
avsatts under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund
och
fritid.
Totalt
har
257 kommuner och 103 fristående skolor tagit
del av satsningen och de planerade insatserna beräknas enligt Kulturrådet omfatta drygt 715 000
elever. Under 2012 tog drygt två tredjedelar av
det totala elevunderlaget del av Skapande skola.
Skolverket har i uppdrag att, i samråd med
Statens kulturråd, sprida exempel på hur skolor
har arbetat framgångsrikt med Skapande skola
som en del av undervisningen. Syftet är att visa
på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen
för att öka det pedagogiska värdet av satsningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober
2013.
Myndigheten för kulturanalys har under
2012 initierat en forskningsbaserad utvärdering
av Skapande skola. Uppdraget kommer att slutredovisas under hösten 2013.
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Insatser för att stärka skolans värdegrund och
förebygga mobbning

Regeringen beslutade 2011 att ge Skolverket i
uppdrag att genomföra en förnyad satsning för
att stärka skolans värdegrund och arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling under
2011–2014. Inom uppdraget ska Skolverket ge
personal och skolledare forskningsbaserad kunskap och verktyg om hur ett framgångsrikt arbete mot diskriminering och kränkande behandling kan bedrivas. Fortbildningen ska bygga på
erfarenheter från tidigare regeringsuppdrag samt
på svensk och internationell forskning. Skolverket ska även som en del av uppdraget
sammanställa och sprida information om beprövade metoder om det förebyggande och
åtgärdande arbetet samt arbetet med rutiner för
rapportering och uppföljning.
Under 2012 har Skolverket erbjudit kursen
Värdegrund och likabehandling, till vilken sammanlagt 750 kursdeltagare från 200 förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor antagits. Fyra
nationella konferenser riktade till skolhuvudmän, rektorer och förskolechefer där totalt
417 personer deltog har arrangerats. För att lyfta
betydelsen av värdegrundsarbete och att motverka diskriminering och trakasserier i arbetet
med nyanlända har Skolverket tillsammans med
Umeås regionala utvecklingscentrum även genomfört utbildningsinsatser för utvecklingsledare, rektorer, skolchefer, politiker och lärare.
Försöksverksamhet med spetsutbildning

Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling, även de elever som
redan ligger långt framme. För att skolorna ska
kunna utveckla sitt arbete med att stimulera och
utmana elever som utvecklas snabbt beslutade
regeringen i mars 2011 om förordningen
(2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser. Med spetsutbildning avses en
utbildning som inrymmer särskild fördjupning
och breddning inom ett eller flera ämnen.
Eleverna kan läsa gymnasiekurser och få betyg i
det eller de ämnen som spetsutbildningen är
inriktad mot. I övrigt följer eleverna den
ordinarie undervisningen i skolan. Enligt
förordningen får Skolverket inför vart och ett av
läsåren 2012/13 till 2014/15 besluta att
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huvudmän för grundskolan får delta i
försöksverksamheten. De första utbildningarna
inom försöksverksamheten startade hösten
2012. Skolverket ska årligen lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av denna till
Regeringskansliet.
Matematiklyftet

Sedan mars 2012 har Skolverket haft regeringens
uppdrag att, i samverkan med Göteborgs
universitet (Nationellt centrum för matematikutbildning), svara för en ämnesdidaktisk fortbildningssatsning för matematiklärare, det s.k.
Matematiklyftet. I uppdraget ingår också att genomföra utbildning av matematikhandledare och
rektorer samt att utveckla en särskild webbplattform för fortbildningen. Fortbildningssatsningen, som pågår t.o.m. vårterminen 2016, har
genom en utprövningsomgång inletts i mindre
skala under läsåret 2012/13. Under läsåret
2012/13 har totalt 314 matematiklärare, 31
matematikhandledare och 39 rektorer från 33
grundskolor och 29 huvudmän deltagit. Inför
det andra året av fortbildningen, läsåret 2013/14,
har Skolverket gått ut med en bred förfrågan och
ett erbjudande om att delta till samtliga huvudmän i landet, i både grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning och motsvarande skolformer. I
ansökningsomgången, som avslutades den
8 februari 2013, anmälde 315 huvudmän intresse
att delta med 14 173 lärare. Regeringen beräknar
totalt 650 miljoner kronor för satsningen.
Utlandsskolor

På grund av exempelvis vårdnadshavares utlandsvistelse har en del elever sin skolgång på
annat sätt än i en kommunal eller fristående
grundskola. Regelverket bör vara konsekvent
och likvärdigt för alla och Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) har därför uppdragit åt en utredare att bistå departementet med att
se över vissa frågor som bl.a. rör internationella
skolor, utlandsskolor och riksinternatskolor
(U2012/3777/SAM). Uppdraget redovisades
den 31 maj 2013. Utredarens förslag bereds
inom Regeringskansliet.

Stöd till läxhjälp (Mattecentrum)

Regeringen har tilldelat den politiskt och
religiöst obundna ideella föreningen Mattecentrum 2 miljoner kronor i verksamhetsstöd för
2013. Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp i
högstadie- och gymnasiematematik. Föreningens verksamhet når över 100 000 barn och ungdomar och är ett viktigt komplement till de insatser som genomförs inom skolväsendet för att
förbättra resultaten i matematik.
Naturvetenskap och teknik

Skolverket har under 2012–2016 regeringens
uppdrag att planera och genomföra systematiska
utvecklingsinsatser inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik (NT) i skolväsendet.
Exempel på insatser är utbildning av NT-utvecklare och webbaserade undervisningsstöd. I
budgetpropositionen för 2013 beräknade
regeringen att 30 miljoner kronor per år t.o.m.
2016 skulle avsättas för satsningen.
Spridning av forskning

Skolverkets instruktionsenliga uppdrag att
sammanställa och sprida kunskap om resultat
av forskning inom skolväsendet har förstärkts
under året med 2,5 miljoner kronor.
Skolverket har under året fått i uppdrag att föreslå bildande av ett eller två ämnesdidaktiska
centrum för naturvetenskap och teknik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den
1 oktober 2013. Syftet är att stärka och stimulera
den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap och teknik och sprida dess resultat.
Skolverket har också fått i uppdrag att stärka
verksamheten vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet
genom en förstärkning av medlen om totalt
1,7 miljoner kronor.
Studie- och yrkesvägledning inom
gymnasieskolan

Information och vägledning behöver vara utformad så att alla elever får en helhetsbild över
vilka utbildningsmöjligheter som finns för att
kunna göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt
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är detta för elever som av olika skäl har svårt att
orientera sig i utbildningssystemet och inte har
föräldrar som kan hjälpa dem. Studie- och yrkesvägledare behöver kontinuerligt utveckla sin
kompetens för att upprätthålla och utveckla kvaliteten inom vägledningen. För 2013 avsatte
riksdagen 10 miljoner kronor för fortbildning av
främst studie- och yrkesvägledare. Därutöver
avsatte Riksdagen 2 miljoner för att ta fram en
fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan, särskilt med inriktning
på hur man löser de etableringssvårigheter som
unga med funktionsnedsättningar möter på
arbetsmarknaden samt på det stöd från olika
myndigheter som ungdomar kan få.
Utökad undervisningstid i matematik

Riksdagen har antagit regeringens proposition
Utökad undervisningstid i matematik (prop.
2012/13:64,
bet.
2012/13:UbU16,
rskr.
2012/13:199). De nya bestämmelserna som
trädde i kraft den 1 juli 2013 innebär att såväl den
minsta totala undervisningstiden i grundskolan
och motsvarande skolformer som undervisningstiden i ämnet matematik i grundskolan, ska
ökas med 120 timmar. Regeringen bedömer i
propositionen att den utökade undervisningstiden i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör användas för ämnet matematik.
Vidare innebär de nya bestämmelserna en
ändring av grundskolans timplan som innebär att
antalet undervisningstimmar i svenska eller
svenska som andraspråk, matematik och engelska inte ska få minskas vid skolans val.
Entreprenörskap i skolan

Regeringen beslutade i maj 2009 om en strategi
för entreprenörskap inom utbildningsområdet,
som innebär att entreprenörskap ska löpa som
en röd tråd genom utbildningssystemet. Utbildning som inspirerar till entreprenörskap kan bidra till att fler unga människor får kunskap om
och en vilja att starta och driva företag. Entreprenörskap handlar också om att tänka nytt, se
möjligheter och att lösa problem. Entreprenöriella kompetenser efterfrågas av arbetsgivare.
Skolverket har fått i uppdrag att stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det handlar
t.ex. om att främja skolors samarbete med ar134

betslivet, erbjuda kompetensutveckling inom
området entreprenörskap, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel till
skolhuvudmän och verksamhetsstöd till organisationer. Riksdagen avsatte för detta ändamål
sammanlagt 29 miljoner kronor 2012, varav 12
miljoner kronor gick till organisationen Ung Företagsamhet (UF).
Uppföljning och granskning av it i undervisningen

Av skollagen följer att eleverna ska ha tillgång till
de lärverktyg som behövs för en tidsenlig
utbildning. Av läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)
framgår det att eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Skolinspektionens granskning under läsåret
2011/12 av hur it används i undervisningen
visade att skolledningen inte styr användningen
på ett aktivt sätt och att det finns ett behov av
kompetensutveckling inom området hos lärarna.
Granskningen visade även att satsningar på inköp av it-utrustning i många fall inte har åtföljts
av satsningar för att utveckla användningen av it
så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet
och gynnar elevernas kunskapsutveckling och
lärande.
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att
kontinuerligt följa upp och ge en nationell bild
av barns, elevers och lärares it-användning och itkompetens. Den senaste redovisningen lämnades
till Regeringskansliet i april 2013 och av den
framgick det bl.a. att i grundskolan har elevernas
tillgång till datorer fördubblats sedan 2008. Det
finns även en tydlig trend mot 1 till 1, dvs. en
dator per elev, i många skolor. Trots det är
användningen av it fortsatt låg i flera ämnen.
Även lärarnas tillgång till egna datorer har
förbättrats men också i denna studie framkommer att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov hos lärarna, bl.a. om hur it kan utgöra
ett pedagogiskt verktyg.
Meritpoäng

Från och med antagningen hösten 2010 till
universitet och högskolor har nya tillträdesregler
införts. Meritpoäng ges bl.a. som tillägg till
jämförelsetalet för vissa kurser vid urval till ut-
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bildning på grundnivå. Meritpoäng infördes bl.a.
för att uppmuntra elever att bättre förbereda sig
för högskolestudier genom att läsa relevanta kurser. Efter en reformering av meritpoängssystemet ges i dag meritpoäng för kurser i engelska,
matematik och moderna språk. Att läsa fördjupning i dessa kurser ger sökande från gymnasieskolan flera möjligheter att förbättra sin konkurrenssituation. Under 2009 −2012 har andelen
elever som läser matematik C och E ökat från
35 procent till 42 procent respektive 10 procent
till 14 procent. Elever som läser moderna språk
steg 4 har ökat från 15 procent till 21 procent
under samma tidsperiod. De nya reglerna
fortsätter att påverka elevernas studieval så att
fler läser utökat program. Samtidigt läser färre
elever reducerat program då den tidigare
möjligheten för elever att kunna påverka sin
genomsnittliga betygspoäng genom att taktiskt
reducera bort kurser som de upplevde som svåra
att klara har tagits bort.
Gymnasial lärlingsutbildning

Efter tre års försöksverksamhet infördes hösten
2011 lärlingsutbildning som en ordinarie utbildningsform inom gymnasieskolan. Under försöksverksamhetens tre läsår deltog sammanlagt
ca 13 200 elever, vilket motsvarade drygt 6 procent av all yrkesutbildning. Majoriteten av lärlingarna var män och byggprogrammet var den i
särklass vanligaste utbildningen. I den reformerade gymnasieskolan har omfattningen av lärlingsverksamheten inte varit lika stor. Det totala
antalet lärlingar i den reformerade gymnasieskolan under vårterminen 2013 beräknas till
4 100 lärlingar med utbildningskontrakt jämfört
med 3 400 höstterminen 2012. Liksom i
försöksverksamheten var byggprogrammet det
program med flest antal lärlingar.
Skolhuvudmän som anordnar lärlingsutbildning kan ansöka om statsbidrag motsvarande
40 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i
lärlingsutbildningen. Statsbidraget är främst avsett att täcka arbetsplatsens kostnader. Skolhuvudmannen kan som mest nyttja 10 000 kronor
av statsbidraget för sina omkostnader och bidraget har främst använts för att bekosta utgifter för
lärlingssamordnare eller andra personalomkostnader. Statsbidrag utbetalas under förutsättning
att ett utbildningskontrakt upprättats mellan arbetsplats, huvudman och elev.

Skolverket har i rapporten Gymnasial lärlingsutbildning de tre första åren 2008–2011
(rapport 373, 2012) följt upp deltagande elevers
erfarenheter och studieresultat. Skolverket
konstaterar i sin rapport att mer än var tredje
deltagare i lärlingsutbildningen redan har varit
elev i gymnasieskolan och alltså inte var nybörjare. Var fjärde elev lämnade lärlingsutbildningen under det första året och ytterligare tio
procent under det andra året. De allra flesta
övergick till att fortsätta utbildningen på samma
program men skolbaserat. I en enkät till lärlingarna i årskurs 3 på våren 2011 svarade mer än
hälften att de fått erbjudande om anställning. Av
Skolverkets lägesbedömning 2013 (rapport 387,
2013) framgår att många elever som gått en lärlingsutbildning är mycket nöjda med den utbildning de fått och uppskattar utbildning på en arbetsplats. Skolinspektionens kvalitetsgranskning
av gymnasial lärlingsutbildning (R 2013:02) visar
på stora skillnader i kvalitet mellan skolorna och
att samarbetet med arbetslivet behöver utvecklas
ytterligare för att öka engagemanget och därmed
kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.
Kvalitet inom yrkesutbildningen

I slutbetänkandet från den nationella lärlingskommittén Gymnasial lärlingsutbildning (SOU
2011:72) – med fokus på kvalitet konstateras att
lärlingsutbildning har en betydande potential,
men att det finns behov att utveckla kvaliteten.
Skolinspektionen beskrev i sin kvalitetsgranskning Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken
(Rapport 2011:2) omfattande kvalitetsbrister i
det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasieskolan. Mot bl.a. denna bakgrund har regeringen
uppdragit åt Skolverket att bidra till utveckling
av kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning, det
arbetsplatsförlagda lärandet som förekommer
inom yrkesutbildning som är i huvudsak skolförlagd
och
yrkesintroduktion
(U2012/757/GV). Uppdraget omfattar bl.a.
insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning och insatser för att höja kvaliteten i
det arbetsplatsförlagda lärandet. Uppdraget
omfattar också insatser för att bedöma
yrkesutbildningens
relevans
för
arbetsmarknaden och insatser för att stödja och utbilda
handledare.
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Det senare uppdraget har kompletterats med att
myndigheten
i
regleringsbrevet
för
2013 uppdragits att upphandla eller genomföra
utbildning för handledare på arbetsplatser som
tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande.
För uppdraget har det avsatts 30 miljoner kronor
för 2013. För 2014, föreslår regeringen att det
avsätts 30 miljoner kronor och beräknar
30 miljoner kronor för 2015 och 2016. Därutöver har regeringen beslutat om en statsbidragsbidragsförordning för att vidareutveckla kvaliteten
i det arbetsplatsförlagda lärande som sker inom
ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För ändamålet har riksdagen avsatt 25 miljoner kronor
för 2013. För 2014 föreslår regeringen att det
avsätts 50 miljoner kronor och beräknar 30
miljoner kronor för 2015 och 2016.
Yrkeslärare

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för
en yrkesutbildning av hög kvalitet. Samtidigt är
det i dagsläget en stor brist på yrkeslärare.
Eftersom blivande yrkeslärare är en målgrupp
med delvis annan bakgrund och andra förutsättningar än andra lärargrupper har regeringen bedömt att det finns särskilda behov av att underlätta en kombination av arbete och studier för
denna grupp. Under 2013 inrättade regeringen
ett statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen som möjliggör för aktiva
yrkeslärare att få en nedsättning i tjänst för att
delta i lärarutbildning. Staten bekostar viss nedsättning av tjänstgöringsgrad och huvudmannen
medfinansierar. Under den första ansökningsomgången som avlutades den 13 maj 2013 hade
det till Skolverket inkommit ansökningar gällande ca 217 yrkeslärare, vilket motsvarar ca
hälften av platserna. Totalt har 151 miljoner kronor beräknats för satsningen 2013−2017. Antalet sökande till yrkeslärarutbildningarna har ökat
med 43 procent sedan 2011.
Vidare har regeringens satsning på kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen som startade 2012 fortsatt under 2013. Yrkeslärarnas
fortbildningsbehov innebär att den egna yrkeskompetensen måste hålla jämna steg med den
tekniska utvecklingen och förändringar som sker
i respektive bransch. För att upprätthålla kvaliteten i yrkesutbildningen behöver denna grupp
få möjligheter till kontinuerlig fortbildning inom
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det yrkesområde de utbildar elever för. Hittills
har 536 yrkeslärare ansökt till Skolverket om att
få delta i olika kompetensutvecklingsinsatser,
t.ex. att delta i praktisk verksamhet ute på en arbetsplats.
Gymnasial spetsutbildning

Regeringen har infört en försöksverksamhet
med gymnasial spetsutbildning i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Efter en förlängning avser
försöksverksamheten utbildning som startar
1 juli 2009–30 juni 2016. Genom försöket ges
ungdomar med särskild begåvning och fallenhet
möjlighet att få en gymnasieutbildning som erbjuder eleverna särskild breddning och fördjupning inom det ämne eller ämnesområde utbildningarna avser. Parallellt med studierna i
gymnasieskolan ska eleverna kunna läsa kurser
vid ett universitet eller en högskola.
Skolverket får fatta beslut om deltagande i
försöksverksamheten för högst 20 utbildningar
och ska sträva efter att utbildningarna är jämnt
fördelade över landet. Skolverket ska även följa
upp och utvärdera försöksverksamheten. Både
vid beslut om deltagande och vid utvärdering
och slutredovisning, som lämnas senast den
15 augusti 2014, ska samråd ske med
Universitetskanslersämbetet.
Försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan

Sedan hösten 2011 pågår en försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (förordningen [2010:2040] om försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan).
Med Skolverkets tillstånd bedrivs utbildningen
av 18 anordnare läsåret 2012/13. Hösten 2012
deltog 273 elever i utbildningen. Regeringen har
förlängt försöksverksamheten med ett läsår till
och med vårterminen 2015. Till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten lämnas
ett statsbidrag med 50 000 kronor per elev som
ska täcka ca hälften av utbildningskostnaden.
Regeringen beräknar totalt ca 40 miljoner kronor per år för satsningen t.o.m. läsåret 2014/15.
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Tekniksprånget

Hösten 2012 inleddes en satsning på förmedling
av praktikplatser inom teknikområdet för ungdomar som har avslutat naturvetenskapligt eller
tekniskt program i gymnasieskolan, i syfte att
ungdomarna ska bli intresserade att vidareutbilda
sig inom dessa områden. Totalt antogs 213
praktikanter varav 212 fullföljde praktiken under
2012. Under 2013 har ca 420 praktikplatser funnits att söka. Detta är lägre än den beräknade
mängden, vilket i huvudsak beror på lägre deltagande från företagen på grund av den finansiella
oron som många företag upplever. Prognosen
för kommande praktikperioder ser dock mer lovande ut.
En reformerad gymnasiesärskola

Riksdagen har antagit regeringens proposition
En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop.
2011/12:50,
bet.
2011/12:UbU9,
rskr.
2011/12:141) med förslag till en reformering av
gymnasiesärskolan. De nya bestämmelserna ska
börja gälla fr.o.m. höstterminen 2013. Det
kommer att finnas nio nya nationella program
samt individuella program och utbildningen ska
kvalitetssäkras på nationell nivå. Samarbetet
mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska
stärkas. Reformeringen av gymnasiesärskolan
syftar också till att elevernas valfrihet ska öka.
De får större möjligheter att välja utbildningsvägar och på samma sätt som eleverna i gymnasieskolan får de möjlighet till stöd till inackordering
om de väljer en utbildning i en annan kommun.
Regeringen har under 2012 beslutat om ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) med
anledning av reformeringen av gymnasiesärskolan. Skolverket ska under året föreskriva om ämnes- och ämnesområdesplaner och har regeringens uppdrag att genomföra reformen.

5.4

Analys och slutsatser

Antal barn i förskolan fortsätter att öka och
utvecklingsinsatser för personalen prioriteras

Förskolan har byggts ut snabbt och utbyggnaden fortsätter. Andelen barn i åldern 3–5 år som
är inskrivna i förskolan ökar. Ökningen beror på

att en allt högre andel av familjerna i valet mellan
olika verksamhetsformer nu väljer förskolan.
Förklaringar till utvecklingen kan vara kommunernas skyldighet att erbjuda plats för barn
till arbetslösa eller föräldralediga och att den allmänna förskolan utökats till att omfatta även 3åringar. I och med den nya skollagen och den
omarbetade läroplanen för förskolan, som båda
började tillämpas under 2011, har ambitionsnivån för förskolan höjts. Förskolan har blivit en
egen skolform och det pedagogiska uppdraget
har förtydligats i läroplanen.
För att intentionerna i de ändrade styrdokumenten ska uppnås i verksamheterna har givetvis
personalen en avgörande roll. Eftersom förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för det pedagogiska arbetet har regeringen genomfört en rad
insatser för att stärka denna yrkesgrupp. En ny
förskollärarutbildning startade hösten 2011 och
en förskollärarlegitimation har införts för att garantera kvaliteten och höja yrkets status. Under
2011 avslutades den treåriga utbildningssatsningen förskolelyftet. Regeringen anser att det är
viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra
kompetensen hos personalen i förskolan och inledde därför under 2012 ytterligare en satsning
som riktar sig mot förskollärare och förskolechefer samt annan pedagogisk personal som
sträcker sig t.o.m. 2014.
Elevresultat

Indikatorerna som visar resultat på nationella
prov, betyg och behörighet i grund- och gymnasieskolan kan sägas mäta både kvalitet och förutsättningar för eleverna att nå de nationella målen
och utveckla sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser så långt som möjligt.
Sammantaget visar dessa resultatmått på små
förändringar under den senaste femårsperioden.
Andelen elever som når målen är fortsatt lägst i
ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. En
positiv trend värd att lyftas fram är dock att andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen
i grundskolan stadigt ökat de senaste åren, om än
långsamt. Vissa av dessa indikatorer pekar på
mycket goda resultat, t.ex. andelen elever som
fått minst betyget Godkänt i Engelska A, Matematik A och Svenska B/Svenska som andraspråk
B i gymnasieskolan. Resultaten på nationella
prov i årskurs 9 visar att, jämfört med för fem år
sedan, andelen elever som fått minst provbetyget
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Godkänt har ökat i svenska, svenska som andraspråk och engelska. I matematik har denna andel
däremot minskat något. Resultaten på nationella
prov i naturorienterande ämnen i årskurs 9 visar
att en oroande låg andel når minst provbetyget
Godkänd, framför allt i biologi och kemi. Resultaten på nationella prov i Svenska/Svenska
som andraspråk B och Svenska/Svenska som
andraspråk 1 och Engelska A och Engelska
5 visar också på hög måluppfyllelse, medan resultaten i Matematik A och Matematik 1 a−c är
sämre. Likaså ökar det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan stadigt, medan behörigheten
till gymnasieskolans nationella program minskar.
Att andelen behöriga till gymnasieskolan minskar beror i huvudsak på att måluppfyllelsen i
matematik i grundskolan har minskat. Den negativa resultatutvecklingen i matematikämnet
som framgår av nästan samtliga resultatindikatorer är oroande. Enligt Statens skolverks
rapport Likvärdighet i svensk grundskola? (rapport 374) har dessutom spridningen i matematikbetygen ökat successivt. Även resultaten i
svenska som andraspråk i grundskolan är mycket
oroande.
Dock består utbildningen i grund- och gymnasieskolan av fler ämnen än svenska, matematik
och engelska. Indikatorn som visar det samlade
betygsgenomsnittet i gymnasieskolan har i stort
sett legat konstant under den senaste femårsperioden. Ökningen av det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan beror främst på att de genomsnittliga betygen ökat i de praktiska och
estetiska ämnena, teknik och engelska. I den internationella språkstudien, ESLC, bekräftas
också att elever i den svenska skolan uppvisar
mycket goda kunskaper i engelska.
Nationella prov är ett viktigt verktyg i en måloch resultatstyrd skola. De kan ge information
om måluppfyllelsen på elev-, skol- och nationell
nivå. Nationella prov har införts i årskurs 3,
6 och 9 i grundskolan vilket ger ökade möjligheter att utvärdera skolors kvalitet. Proven har
konstruerats för att mäta måluppfyllelse i ämnet,
inte främst för att mäta kunskapsutveckling över
tid på nationell nivå. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2011/6543/S) att kvalitetssäkra de nationella proven så att de bl.a. bättre
ska kunna mäta kunskapsutvecklingen över tid.
Sedan ett antal år tillbaka presenterar också
Skolverket, på regeringens uppdrag, jämförelser
mellan slutbetyg och provbetyg på skolnivå.
Dessa jämförelser tyder på att det finns stora
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skillnader mellan skolors betygsättning i förhållande till proven. Till viss del är sådana skillnader
motiverade men stora och systematiska skillnader kan indikera betygsinflation. Sådana skillnader bör, i syfte att motverka detta, uppmärksammas av Skolverket och av Statens skolinspektion i sin tillsyn. För att nationella prov
ska kunna bidra till en likvärdig och rättvis
betygssättning krävs att de genomförs på ett
rättssäkert sätt och att bedömningen sker i linje
med tydliga nationella bedömningsanvisningar. I
syfte att stödja en likvärdig bedömning av de
nationella proven har bl.a. Skolinspektionen sedan 2010 i uppdrag att genomföra central rättning av vissa nationella prov. Skolinspektionens
redovisningar av uppdraget avseende prov genomförda 2009–2011 visar att det generellt är
omfattande avvikelser mellan ursprungsrättarens
bedömning och Skolinspektionens bedömning,
framför allt på de delprov där eleven ska avge sitt
svar i form av en egenhändigt producerad text,
exempelvis en uppsats (U2010/2499/G,
U2011/3315/GV, U2012/4474/GV). Skolor
med omfattande avvikelser följs upp av Skolinspektionen som bedömer att omrättningen har
bidragit till ökad likvärdighet då skolorna i dag
har färre avvikelser än tidigare. Fr.o.m. 2013 har
Skolinspektionens uppdrag ändrats så att urvalet
av skolor som omfattas kopplas till Skolinspektionens tillsynscykel.
Varje elev har rätt till en minsta garanterad
undervisningstid och huvudmännen har ansvaret
för att fördela undervisningstiden mellan kurser.
Därmed finns det en risk att mer undervisningstid läggs på kurser som kostar mindre att
bedriva, så att undervisningen i kurser som är
dyrare minskas. Styrningen av undervisningstiden i gymnasieskolan bör därför bli tydligare
för att tillförsäkra alla elever den minsta
garanterade undervisningstiden och därmed
också likvärdiga möjligheter att nå så långt som
möjligt i förhållande till kunskapskraven i varje
kurs och ämne. Vid sidan om de årliga indikatorerna som beskriver elevresultat ovan, är de internationella jämförande studierna viktiga verktyg för att bedöma kunskapsutvecklingen och
utvecklingen av likvärdigheten i skolväsendet. I
huvudsak ger dessa en enig bild av att resultaten
inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse i grundskolan har försämrats sedan början/mitten av 1990-talet. Resultaten i naturvetenskap i årskurs 4 har förbättrats enligt TIMSS
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2011 jämfört med 2007, men det är för tidigt att
säga att resultatutvecklingen har vänt.
I den senaste PISA-studien som gjordes
2009 har spridningen i läsprestationer hos
svenska 15-åringar ökat. I PIRLS-studien
2011 finns inte någon tendens till ökade skillnader i läsprestation i årskurs 4 jämfört med tidigare omgångar av studien. Ett positivt resultat är
i stället att Sverige tillhör de länder med en relativt liten resultatspridning mellan eleverna. I
TIMSS 2011 är skillnaderna i matematikresultat
mellan de högt respektive lågt presterande eleverna mindre både i årskurs 4 och i årskurs 8 i
Sverige jämfört med andra länder. Skillnaderna
mellan hög- och lågpresterande elever bedöms
inte heller ha förändrats över tid. I naturvetenskap är skillnaderna i resultat mellan hög- och
lågpresterande elever däremot större och ligger
på samma nivå som i övriga EU/OECD-länder.
I Sverige, som i de flesta andra länder, läser
flickor bättre än pojkar. PISA-studien 2009 visar
att både de 15-åriga flickornas och pojkarnas
resultat i läsförmåga har sjunkit, men pojkarnas
nedgång i läsförmåga är betydligt större än
flickornas. PIRLS-studien 2011 visar i stället att
läsförmågan i årskurs 4 har försämrats mer hos
flickor än hos pojkar. Skillnaden mellan flickors
och pojkars läsresultat har därmed också
minskat. Både PISA-studierna och TIMSSstudierna visar att flickor och pojkar i
genomsnitt är lika bra i både matematik och
naturvetenskap. Däremot är pojkar och flickor
olika duktiga på olika delområden inom ämnena.
Enligt TIMSS-studien 2011 är betydelsen av
socioekonomisk bakgrund för elevens resultat i
Sverige mindre i matematik, men lika stor i
naturvetenskap i jämförelse med de andra
deltagande EU/OECD-länderna. Enligt PIRLSstudien 2011 är tillgång till resurser i hemmet av
fortsatt stor betydelse för de svenska elevernas
läsförståelse. Enligt TIMSS- och PIRLSstudierna har vidare elever som är födda i Sverige
och har minst en förälder född i Sverige högre
resultat i läsförmåga, naturvetenskap och
matematik jämfört med de elever som antingen
är födda i Sverige med två föräldrar födda
utomlands eller är födda utomlands. När hänsyn
tas till elevernas socioekonomiska bakgrund
minskar skillnaderna mellan elevgrupperna, men
de försvinner inte.
Skillnaderna i resultat mellan elever med
svensk bakgrund och elever som har invandrat
till Sverige före 7 års ålder har minskat något.

Samtidigt är skillnaderna i resultat mellan elever
som har invandrat efter 7 års ålder och övriga
elever fortsatt stora. En anledning till detta är
troligen
att
elevernas
genomsnittliga
invandringsålder ökat de senaste åren. Dessa
skillnader är en stor utmaning för svensk skola.
Som regel ställer mottagandet av nyanlända
elever stora krav på skolan att anpassa
utbildningen för elever med mycket skilda förutsättningar och behov. Samtidigt som eleven ska
lära sig ett nytt språk behöver hon eller han ofta
hämta in flera års kunskapsutveckling under
kortare tid jämfört med barn och ungdomar som
gått hela sin skolgång i den svenska skolan. Flera
undersökningar visar att kommuner och skolor
många gånger brister i mottagandet av nyanlända
elever (se t.ex. Skolinspektionen 2009, Utbildning för nyanlända elever).
Indikatorerna som visar andelen elever som
får slutbetyg och som når grundläggande högskolebehörighet inom tre år mäter måluppfyllelsen på ett mer övergripande plan. Resultaten är
inte tillfredsställande. Att bara 69 procent av eleverna i gymnasieskolan når slutbetyg inom tre år
och endast 61 procent grundläggande högskolebehörighet, vilket var ett krav för utbildningar
som påbörjades före Gymnasieskola 2011, är inte
bra. Det är mot bakgrund av den låga
måluppfyllelsen som den nya gymnasieskolan
infördes 2011, och de första eleverna som gått i
den reformerade gymnasieskolan går ut våren
2014. Delvis beror de ovan nämnda resultaten på
att alla inte haft tillräckliga kunskaper med sig
från grundskolan, men också på att eleverna i
viss uträckning bytt program. Eftersom det är
känt att elever som byter program oftare
avbryter sina studier kan detta i sin tur få
konsekvenser i form av ökad ungdomsarbetslöshet. Sedan hösten 2011 gäller således
andra förutsättningar, då kraven för att vara
behörig till gymnasieskolans nationella program
har skärpts och en ny gymnasieskola införts.
Lärarbehörighet

Det är positivt att andelen behöriga lärare och
förskollärare ökar i förskolan, grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan, jämfört med för
fem år sedan. I fritidshemmen och grundsärskolan har dock andelen behöriga lärare minskat.
Det finns samtidigt orosmoment, som exempel-
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vis den fortsatt låga andelen behöriga yrkeslärare
och minskad andel behöriga modersmålslärare.
Många möjliga förklaringar till de sjunkande
resultaten

I en forskningsöversikt från Institutet för arbetsmarknads-, och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, (rapport 2010:13) konstateras att
ungefär tio procent av variationen i elevernas resultat kan hänföras till lärarfaktorn, vars storlek
enligt denna översikt är jämförbar med elevernas
sociala och utbildningsmässiga bakgrund. Även
om förklaringar till denna variation bara är delvis
kända framstår inte minst den ämnesdidaktiska
kompetensen som viktig i sammanhanget. IFAU
gör också den sammantagna bedömningen att
ändrade arbetsformer troligen är den viktigaste
förklaringen till den genomsnittliga resultatförsämringen. Liknande slutsatser kom Skolverket
fram till 2009 i kunskapsöversikten Vad påverkar
resultaten i svensk grundskola? Enligt Skolverket beror resultatförsämringen på ett komplext
pussel av faktorer som bl.a. den ökade segregeringen i samhället, bristande styrning av skolan
och en undervisning där allt mer tid ägnas åt ensamarbete.
Regeringens insatser

Regeringen ser självfallet mycket allvarligt på resultatförsämringen och har under de senaste åren
genomfört och initierat en rad olika reformer
och insatser som syftar till att förbättra kunskapsresultaten i skolan. En obligatorisk utbildning samt en påbyggnadsutbildning för rektorer
har införts. Dessutom har stora satsningar på
kvalificerad fortbildning för lärare och förskolans personal genomförts. Genom Lärarlyftet
gavs lärare möjlighet till fortbildning för att förstärka sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska
kompetens. Genom Lärarlyftet II ges nu
anställda lärare med lärarexamen möjlighet att
komplettera sin behörighet i ämnen som de
undervisar i, men där de saknar behörighet.
Genom regeringens karriärutvecklingsreform
ges särskilt yrkesskickliga lärare möjlighet att
göra karriär samtidigt som de fortsätter att bedriva en undervisning av god kvalitet. Syftet är att
lärare ska få möjlighet att utveckla sin profess-
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ionalism så att de bättre kan bidra till att elevernas resultat förbättras.
Regeringen har tagit initiativ till ett antal åtgärder för att stimulera utvecklingen i skolan
mot förbättrade resultat, exempelvis det särskilda stimulansbidraget för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Mot bakgrund av
de otillfredsställande resultaten i matematik satsar regeringen särskilt på bättre undervisning i
detta ämne. Den nyligen inledda fortbildningssatsningen Matematiklyftet är den kanske viktigaste insatsen med detta syfte. Satsningen bygger
på en modell som har stort stöd i forskning och
beprövad erfarenhet, nämligen kollegialt lärande
med expertstöd i form av matematikhandledare.
Från och med höstterminen 2013 har också
undervisningstiden i matematik i grundskolan
utökats med 120 timmar.
För att öka varje elevs förutsättningar att
uppnå de nationella målen för utbildningen, oavsett kön eller bakgrund, pågår satsningar på jämställdhet i skolväsendet. Regeringen har vidare
uppdragit åt Skolverket att genomföra insatser
för en förstärkt elevhälsa. Uppdraget omfattar
bl.a. statsbidrag till personalförstärkningar och
utbildningsinsatser och stödmaterial för elevhälsans personal. Elevernas rätt till särskilt stöd har
genom den nya skollagen stärkts. Nya läroplaner
med tydligare kursplaner och tydligare kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer samt förbättrad uppföljning genom fler
nationella ämnesprov, en ny betygsskala med
flera steg och införandet av betyg från årskurs 6
är ytterligare reformer som genomförts eller
kommer att genomföras inom kort.
Regeringen har även infört försöksverksamhet
med spetsutbildningar inom vissa ämnesområden i både grund- och gymnasieskolan. Syftet är
att ge eleverna möjlighet till fördjupning och
breddning i ett eller flera ämnen.
Flera av statens insatser riktar sig till de elever
som har svårast att nå målen. En ny speciallärarutbildning har införts. Inom lärarfortbildningssatsningen läser en stor andel av deltagarna kurser i specialpedagogik. Även statsbidraget till
förstärkning av basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna riktar sig främst till de elever som har svårast att nå godkända resultat.
Antalet elever som engagerats i Skapande
skola har ökat med drygt 100 000 på två år. Skolverkets uppdrag att sprida goda exempel och
Statens kulturråds förankringsarbete bör ytterligare kunna etablera satsningen.
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Litteraturutredningen visar på en oroväckande
utveckling som regeringen och samhället i stort
bör uppmärksamma. Det gäller främst de tydliga
belägg som finns för att de unga generationernas
läsfärdighet försämrats. En av våra stora demokratiska utmaningar framöver, är att öka barns
och ungas läsförmåga samt sprida läslust och
kunskap om litteratur. Det krävs breda insatser
både inom och utanför skolans område.
Ungefär hälften av den svenska arbetskraften
har högst gymnasial utbildning. Därför har den
grundläggande gymnasiala yrkesutbildningen
betydelse för den nationella kompetensförsörjningen. Många arbetsgivare uppger att de
har svårt att rekrytera rätt personal. Samtidigt
råder hög arbetslöshet bland ungdomar.
Kvaliteten på yrkesutbildningen är avgörande för
att förbättra matchningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Skolverket beskriver i lägesbedömningen för 2013
(rapport 387) att antalet elever inom yrkesutbildningen minskar. Myndigheten konstaterar
att detta dels kan få negativ påverkan på matchningen mellan utbud och efterfrågan på yrkeskompetens inom delar av arbetsmarknaden, dels
kan det leda till ett minskat utbud av yrkesutbildning. Intresset för gymnasial yrkesutbildning
har under lång tid minskat. Det krävs ett långsiktigt arbete för att höja yrkesutbildningens
kvalitet och attraktionskraft. Mot denna bakgrund genomförs flera insatser inom den gymnasiala yrkesutbildningen som syftat till att vända
denna utveckling.
Reformers genomslag tar tid

Skolans utveckling behöver vändas i positiv
riktning och kunskapsresultaten höjas. Det
kräver ett långsiktigt arbete på alla nivåer - från
statens, huvudmännens och skolors sida.
Regeringen genomför insatser för att implementeringen av reformerna för en ökad
måluppfyllelse ska ske så effektivt som möjligt.
Det handlar dock om långsiktiga förändringar
vars genomslag av naturliga skäl tar tid. Det är
den dagliga verksamheten i landets alla skolor
som ska förändras i den riktning som regering
och riksdag avsett. Det innebär att det kan dröja
innan resultatet av regeringens satsningar kan
utläsas, t.ex. i form av ökad andel elever med
fullständiga betyg från grundskolan. Regeringen
har tillsatt en utredning om förbättrade resultat i

grundskolan (dir. 2012:53). Utredningen ska
bl.a. undersöka när de åtgärder som har vidtagits
från 2007 och framåt för att höja kunskapsnivån
och öka måluppfyllelsen i grundskolan kan
förväntas få avsedd effekt och också belysa hur
reformer på skolområdet bör genomföras för att
underlätta utvärdering av reformerna.
Utredningen lämnade i april 2013 delbetänkandet Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30). I betänkandet konstateras att det tar tid att se effekterna av genomförda åtgärder. Det går dock att
påverka när effekterna uppstår genom implementeringsinsatser på olika nivåer.
Regeringen fortsätter arbetet med att göra
lärlingsutbildning till ett attraktivt utbildningsval
i gymnasieskolan. Sverige har en lång tradition av
skolförlagd yrkesutbildning och tidigare försök
att introducera lärlingsutbildning har inte nått
samma volymer som de senaste åren, även om
regeringen önskar att antalet lärlingar skulle vara
ännu större. Försöksverksamheten visar att förutsättningar för lärlingsutbildning varierar mellan olika branscher. Regeringen ser behovet av
ett långsiktigt och uthålligt arbete för att anpassa
lärlingsutbildningen efter förutsättningarna i
olika branscher och att utveckla formerna för
planering, genomförande och uppföljning av den
arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen.
Det finns samtidigt exempel på att den statliga
utbildningspolitiken får en snabb positiv effekt
på resultaten i skolan.
Inför ansökan till högskolan 2010 infördes
meritpoäng vilket resulterade i förbättrade studieresultat och förändrade sökmönster avseende
kurser inom gymnasieskolan. Andelen elever
som läst mer avancerade kurser i matematik har
märkbart ökat, samtidigt som det är tydligt att
elever i ökad grad läser fördjupningskurser i moderna språk och engelska för att få tillgodoräkna
sig meritpoäng. Andelen elever med slutbetyg
från utökat program i gymnasieskolan ökade
från 23 till 42 procent mellan läsåren 2008/09
och 2010/11.
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6 Kommunernas vuxenutbildning

6.1

Omfattning och mål

Riksdagen har beslutat om en ny skollag
(2010:800) som tillämpas på vuxenutbildning
inom skolväsendet sedan den 1 juli 2012. Eftersom denna redovisning främst avser resultat
från 2012 och våren 2013 utgår den från den nya
skollagen.
Målen som riksdagen har fastslagit för vuxnas
lärande är att alla vuxna ska ges möjlighet att
utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,
demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning samt en rättvis fördelning (prop.
2000/01:72,
bet.
2000/01:UbU15,
rskr.
2000/01:229).
Den offentligt finansierade vuxenutbildningen
består framför allt av kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna
(särvux), tidigare benämnd vuxenutbildning för
utvecklingsstörda, utbildning i svenska för
invandrare (sfi), tidigare benämnd svenskundervisning för invandrare, yrkeshögskolan, vissa
kompletterande utbildningar och folkbildningen.
Av dessa utgör skolformerna komvux, särvux
och sfi kommunernas vuxenutbildning.
Vissa insatser inom kommunernas vuxenutbildning som berör fler skolformer redovisas
främst i avsnitt 5. Resultatredovisning avseende
yrkeshögskolan och vissa kompletterande
utbildningar
redovisas
i
avsnitt
7.
Folkbildningens anslag och resultatredovisning
återfinns under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid.

6.1.1

Mål för verksamhetsområdet

Kommunernas vuxenutbildning har till uppgift
att stödja och stimulera vuxnas lärande. Vuxna
ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning
i arbets- och samhällslivet samt att främja sin
personliga utveckling. För den enskilde som går
en yrkesutbildning är det ofta viktigt att utbildningen leder till arbete. Utgångspunkten för
vuxenutbildningen ska vara den enskildes behov
och förutsättningar. För komvux och särvux
gäller att de som fått minst utbildning ska prioriteras.
6.1.2

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder i redovisningen

I budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1) aviserade regeringen att måluppfyllelsen inom utgiftsområdet skulle följas per verksamhetsområde med hjälp av indikatorer. Indikatorerna kommer att följas över tid. De ger inte
en heltäckande bild av respektive verksamhet,
men belyser de delar av måluppfyllelsen och
resultaten som regeringen bedömer är centrala.
Redovisningen av resultat inom utgiftsområdet
är uppdelad på verksamheter. I varje avsnitt
redovisas i förekommande fall indikatorer och
övriga resultat. Följande indikatorer används för
de skolformer som ingår i kommunernas vuxenutbildning.
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Komvux
• Antal heltidsstuderande.
• Andel kursdeltagare som har slutfört eller
avbrutit en påbörjad kurs under året och
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa
år. En elev räknas som flera kursdeltagare
om han eller hon deltagit i mer än en kurs
under året.
• Betyg i kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Andel kursdeltagare som
uppnått lägst godkänt betyg.
Särvux
• Antal elever, dvs. personer, som deltagit i en
eller flera kurser under året.
Sfi
• Antal elever som deltagit i en eller flera kurser under året.
• Andel kursdeltagare som har slutfört eller
avbrutit en påbörjad kurs under året och
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa
år.
• Andel deltagare som uppnått lägst godkänt
betyg på nationella slutprov.
Lärare
• Lärarbehörighet. Andel av lärarna i komvux,
särvux och sfi som har högskoleexamen med
pedagogisk inriktning.
Sysselsättning efter studier
Regeringen avser att framöver även redovisa en
indikator som visar komvuxelevers övergång till
arbetslivet. För närvarande saknas nationell statistik som gör det möjligt att redovisa en sådan
indikator.

6.2

Resultatredovisning

6.2.1

Kommunal vuxenutbildning
(komvux)

Kommunerna ska tillhandahålla komvux på
grundläggande nivå och ansvarar för att de som
har rätt att delta i sådan utbildning och som
önskar det får delta. Varje kommuninvånare som
är bosatt i landet har rätt att delta i komvux på
grundläggande nivå fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han
eller hon saknar sådana kunskaper som normalt
uppnås i grundskolan och har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
Kommunerna ska även erbjuda komvux på
gymnasial nivå och ska sträva efter att erbjuda
utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.
En vuxen som är behörig att delta i utbildning
på gymnasial nivå och som har examen från ett
yrkesprogram i gymnasieskolan, har rätt att delta
i utbildningen för att uppnå grundläggande
behörighet till högskolan.

Indikator: antal heltidsstuderande

Totalt fanns det ca 189 600 elever i komvux
under 2012, en minskning med 4,3 procent
jämfört med föregående år. Det motsvarar 3,3
procent av befolkningen i åldern 20–64 år, att
jämföra med 2011 då denna andel var 3,5
procent.
Diagram 6.1 Elever i komvux 1994−2012
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En elev i komvux kan delta i flera kurser. Ett
relevant mått på utbildningsvolym och genom144
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strömning är därför att utöver elever också redovisa antalet kursdeltagare. Totalt fanns det
749 600 kursdeltagare 2012. Antalet kursdeltagare har minskat jämfört med föregående
år, men minskningen sammanfaller väl med
minskningen av antalet elever.
Diagram 6.2 Kursdeltagare i komvux, 1994−2012

Diagram 6.3 Heltidsstuderande i komvux 2008−2012
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Flertalet elever inom komvux studerar inte på
heltid vilket försvårar en jämförelse när det gäller
utvecklingen över tid. Därför omräknas här
kursdeltagare 11 till heltidsstuderande. Antalet
heltidsstuderande uppgick 2012 till närmare
83 900. Detta innebär att antalet heltidsstuderande har minskat med närmare 4 500,
ca 5 procent, jämfört med föregående år. Elever
på gymnasial nivå står för hela minskningen då
antalet heltidsstuderande på grundläggande nivå
har ökat med närmare 12 procent.

11 En elev räknas som flera kursdeltagare om han eller hon deltagit i mer

än en kurs under året.

Andelen utrikes födda elever i komvux har ökat
något det senaste året. För 2012 var andelen
utrikes födda i komvux 41,6 procent, att jämföra
med 2010 och 2011 då andelen var 40,1 procent.
Andelen utrikes födda var 2012 störst på den
grundläggande nivån, 90,4 procent. Inom komvux på gymnasial nivå var andelen utrikes födda
30,9 procent. Fördelningen mellan kvinnor och
män inom komvux var 64,2 procent kvinnor
respektive 35,8 procent män. Elevernas
medianålder har under de senaste fem åren
sjunkit från 29 år 2007 till 27 år 2012. De senaste
tre åren har medianåldern legat på just 27 år.
Högst medianålder, 32 år, hade eleverna på
grundläggande nivå. Medianåldern för eleverna
på gymnasial nivå var 26 år. Av samtliga elever i
komvux 2012 var 38 procent under 25 år och på
den gymnasiala nivån var 42 procent av eleverna
under 25 år.
Komvux får endast bedrivas med kommun
eller landsting som huvudman. Däremot finns
möjligheten för kommuner och landsting att
lägga ut hela eller delar av utbildningen på entreprenad hos enskilda utbildningsanordnare.
Under 2012 upphandlades 37,3 procent av
utbildningen i komvux. Andelen upphandlad
utbildning har därmed minskat med 4,6
procentenheter jämfört med föregående år.
Tidigare år har andelen dock ökat kraftigt, från
21,8 procent 2004 och 29,8 procent 2008.
Inom komvux på grundläggande nivå läste
eleverna i genomsnitt 2,5 kurser 2012 och inom
komvux på gymnasial nivå 4,3 kurser. Liksom
tidigare var kursen svenska som andraspråk, som
lästes av drygt var tredje kursdeltagare, den vanligaste kursen på grundläggande nivå följd av
engelska som knappt var fjärde kursdeltagare
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läste. Inom komvux på gymnasial nivå var
orienteringskursen den vanligaste kursen och
lästes av 4,5 procent följd av kurserna matematik
B respektive arbetsmiljö och säkerhet.
Indikator: andel kursdeltagare som har slutfört
eller avbrutit en påbörjad kurs under året och
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa år

Av samtliga kursdeltagare på grundläggande nivå
2012 hade 62 procent avslutat sin kurs, medan
knappt 14 procent fortsatte sina studier under
2013.
Diagram 6.4 Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit
respektive fortsatt kurs inom komvux 2008−2012

Indikator: andel kursdeltagare som uppnått lägst
godkänt betyg

Av de kursdeltagare inom komvux på gymnasial
nivå som 2012 fick kursbetyg 2012 enligt
ämnesplaner som tillämpas fr.o.m. den 1 juli
2012 fick 85,4 procent lägst betyget E. Av de
kursdeltagare inom komvux på gymnasial nivå
som 2012 fick kursbetyg enligt kursplaner som
gäller för kurser som påbörjats före den 1 juli
2012 fick 88 procent lägst betyget Godkänt.
Ingen betygsstatistik publiceras när det gäller
komvux på grundläggande nivå.
Diagram 6.5 Andel kursdeltagare som slutfört en kurs i
komvux på gymnasial nivå med lägst godkänt betyg,
2008−2012
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Andelen kursdeltagare på grundläggande nivå
som avbröt kursen uppgick 2012 till 24 procent,
vilket är i stort sett samma andel som föregående
år. Andelen avbrott skiljde sig mycket mellan
olika kurser (31 procent i engelska jämfört med
19 procent i svenska som andraspråk).
Av kursdeltagarna på gymnasial nivå avbröt
knappt 18 procent kursen 2012, en något högre
andel än 2011. Totalt slutförde 72 procent
kursen 2012, medan 10 procent fortsatte under
2013.
Andelen avbrott bland utrikes födda var 2012
marginellt högre än bland studerande födda i
Sverige, 18,6 procent jämfört med 18 procent.
Kursdeltagare födda i Sverige slutförde 2012
utbildningen i något högre grad än utrikes födda,
71,8 procent respektive 70,1 procent.
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Anm: Data för kvinnor och män 2008 avser betyg satta det läsår som
avslutas i juni redovisningsåret.

Från och med andra halvåret 2011 samlar Skolverket in uppgifter om slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning inom komvux. Under hösten
2012 fick drygt 3 800 elever ett slutbetyg från
gymnasial vuxenutbildning. Det innebär att
mindre än 3 procent av eleverna som studerade
inom gymnasial vuxenutbildning 2012 fick ett
slutbetyg det året. Tre fjärdedelar av eleverna
som tog ut ett slutbetyg var födda i Sverige. Av
eleverna som fick ett slutbetyg hade 75 procent
sedan tidigare med sig kursbetyg från
gymnasieskolan medan 25 procent endast hade
kurser från komvux i sitt slutbetyg.
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6.2.2

Särskild utbildning för vuxna
(särvux)

(2011 var det 127 personer), av vilka 43 procent
var kvinnor och 57 procent var män.

Utbildningen syftar till att ge vuxna med
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
kunskaper på en nivå som motsvarar den som
utbildningen i grundsärskolan och på nationella
eller specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge. Inom särvux får också
yrkeskurser anordnas.

Indikator: antal elever

Totalt studerade drygt 4 570 elever i särvux
hösten 2012, vilket var 63 elever färre än föregående år. Trenden med ett minskande antal
elever i särvux kvarstår således. Av eleverna var
49 procent kvinnor och 51 procent män. Även
inom särvux på träningsskolenivå var männen i
majoritet – 56 procent män jämfört med
44 procent kvinnor – samtidigt som det var fler
kvinnor än män som deltog i särvux på
gymnasial nivå (54 procent kvinnor och
46 procent män).
Diagram 6.6 Elever i särvux ht 2008−ht 2012
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Källa: Skolverket.

Antalet elever per undervisningsgrupp läsåret
2012/13 varierade kraftigt mellan kommunerna
men var i genomsnitt 3,1, en liten ökning jämfört med föregående läsår. Variationen är dock
stor mellan kommunerna. Medelåldern i särvux
var 36 år hösten 2012.
Statsbidrag för studier inom särvux kan lämnas till deltagarna av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Statsbidrag lämnades under
2012 med 2 693 000 kronor till 152 personer

6.2.3

Utbildning i svenska för invandrare
(sfi)

Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket.
Dessutom syftar utbildningen till att ge vuxna
invandrare som saknar grundläggande färdigheter i att läsa och skriva möjlighet att förvärva
sådana färdigheter. Läs- och skrivinlärningen får
ske på elevens modersmål eller annat språk.
Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds
de personer som har rätt att delta i utbildningen.
Huvudmannen ska verka för att sfi kan kombineras med exempelvis arbetslivsorientering, praktik eller annan utbildning.

Indikator: antal elever

Antalet elever i sfi har ökat kraftigt under 2000talet. Under 2012 uppgick elevantalet till 107 800
elever, vilket är det högsta antalet elever i sfi
någonsin och en ökning med 5,3 procent jämfört
med föregående år. Eleverna var drygt 30
procent fler än 2008. Antalet elever har mer än
fördubblats sedan 2005. Totalt var 40 100 elever
nybörjare i sfi. Då en elev kan läsa flera kurser
under ett år var det totala antalet kursdeltagare i
sfi under året drygt 141 900. Andelen kvinnor
var 57 procent och andelen män 43 procent.
Utbildningen är kursutformad och består av
tre olika studievägar som riktar sig till personer
med olika studiebakgrund och förutsättningar.
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer
med mycket kort studiebakgrund och studieväg
3 till dem som är vana att studera. Trots att en
elev kan avsluta sfi efter respektive kurs eller
studieväg är intentionen att alla elever ska ges
möjlighet att studera t.o.m. kurs D, som är den
högsta kursen.
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Diagram 6.7 Elever totalt, nybörjare respektive kursdeltagare, 2005−2012

Diagram 6.8 Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit
respektive fortsatt studier i sfi 2007–2012
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Källa: Skolverket.

Indikator: andel kursdeltagare som har slutfört
eller avbrutit en påbörjad kurs under året och
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa år

Av samtliga kursdeltagare i sfi 2012 avslutade
38 procent en kurs med lägst godkänt betyg. Av
kursdeltagarna avbröt 23 procent studierna och
39 procent antogs fortsätta utbildningen. Av
kvinnorna hade 21 procent avbrutit studierna
och av männen 27 procent. Elever med längre
utbildningsbakgrund avbröt studierna i högre
grad än de med färre antal år i utbildning. Flest
avbrott stod de elever som studerande på
studieväg 3, kurs C för. Där avbröt 27 procent av
eleverna sina studier.
Störst andel elever som fick lägst godkänt
betyg på någon kurs, 75 procent, fanns bland
elever som påbörjat utbildningen på den högsta
nivån, studieväg 3, kurs D. Denna elevgrupp var
också den som, i genomsnitt, hade haft minst
antal undervisningstimmar, 133 timmar. De som
började på den lägsta kursen och som fått godkänt betyg på den högsta kursen hade i genomsnitt haft nästan 732 timmars undervisning.
Sambandet mellan studieresultat och utbildningsbakgrund är således starkt.
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Indikator: andel deltagare som uppnått lägst
godkänt betyg på nationella slutprov

Sedan 2010 samlas resultat på nationella slutprov
i sfi in för samtliga elever. Av eleverna som genomförde prov under 2012 gjorde vissa det
enligt den kursplan som gäller för kurser som
påbörjats före den 1 juli 2012 och vissa enligt den
kursplan som tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012.
Det prov som flest elever klarade var provet i
kurs B. Totalt var det 77 procent av
kursdeltagarna som fick lägst betyget Godkänt
och 92 procent som fick lägst betyget E i
sammanvägt provbetyg på B-provet. Andelen
elever med lägst betyget G respekeptive E var
lägst när det gäller provet i kurs D, 63,3 procent
respektive 76,9 procent. I kurs C fick 68,5
procent lägts betyget Godkänt respetive
82,7 procent lägst betyget E. Kvinnor hade totalt
sett bättre resultat än män. Männen hade dock
något bättre resultat på de prov som genomfördes i kurser enligt den kursplan som
tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012.
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Diagram 6.9 Andel elever med lägst godkänt provbetyg på
nationella slutprov i sfi kurs B, C och D 2012
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Källa: Skolverket.

Betyg
Eftersom varje elev börjar studierna på sin individuella språkliga nivå varierar elevernas studietid
kraftigt. För att bedöma resultaten i sfi följs
därför en grupp elever under relativt lång tid. Av
ca 37 664 nybörjare 2010 hade 62 procent fått
lägst godkänt betyg på någon kurs inom två år,
dvs. t.o.m. 2012. Av dessa hade närmare hälften,
47 procent, fått lägst godkänt betyg på den
högsta nivån, dvs. studieväg 3, kurs D.
Diagram 6.10 Elever som började i sfi 2010 t.o.m. 2012,
andel med lägst godkänt betyg fördelat på fullföljd högsta
kurs och tidigare utbildningslängd
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Av alla kvinnor som började i sfi 2010 fick
33 procent lägst godkänt betyg på kurs D. Motsvarande andel för männen var 25 procent.
Riktvärdet för undervisningens omfattning i
tid är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas
eller underskridas beroende på hur mycket
undervisning eleverna behöver för att uppnå de
kunskapskrav som anges i kursplanen. Det
genomsnittliga antalet elevtimmar för de elever
som var nybörjare, dvs. påbörjade sina studier i
sfi 2010, och som två år senare avlutat kurs D
med godkänt resultat var 462 timmar. Det tog
eleverna i genomsnitt 59 veckor från starten att
avsluta kurs D. Jämfört med nybörjarna
2009 hade nybörjarna 2010 i genomsnitt läst
åtta timmar mer, och behövde ytterligare två
veckor för att klara kurs D. För de elever som
började sin utbildning på kurs A under 2010 och
som fått lägst betyget E eller betyget Godkänt
på kurs D gick det i genomsnitt 85 veckor
mellan start- och slutdatum och för de elever
som började på kurs D 19 veckor.
Elevers betyg i sfi bildar underlag för utbetalning av den s.k. sfi-bonusen som kan lämnas till
vissa elever. En elev som inom ett år uppnått
lägst godkänt betyg på kurs B på studieväg 1,
kurs C på studieväg 2 eller kurs D på studieväg 3
får en bonus om maximalt 12 000 kronor. Under
2012 ersatte Skolverket kommunerna med 61,5
miljoner kronor för utbetalda bonusbelopp och
administrativa kostnader. Detta är 36,6 miljoner
kronor mer än under 2011. Totalt utbetalades
bonus till 6 526 personer varav 3 169 personer
fick bonus för den högsta nivån (studieväg 3
kurs D). Se även utgiftsområde 13, där sfibonusen beskrivs utförligare.
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Källa: Skolverket.

Totalt 75 procent av dem som började sin
utbildning i svenska på kurs D avslutade kursen
med lägst godkänt betyg. Av dem som började
på kurs A hade 70 procent avslutat någon kurs
med lägst godkänt betyg 2012 och av dessa hade
elva procent även uppnått målen för kurs D.

Kommunernas totala kostnad för komvux
beräknas 2012 ha uppgått till drygt 3,8 miljarder
kronor. Det innebär att kostnaden för komvux
har minskat med ca 30 miljoner kronor, eller
3,4 procent, jämfört med 2011.
Kostnaden per heltidsstuderande uppgick
2012 till 45 800 kronor. Kostnaderna per heltidsstuderande har därmed ökat med 1,8 procent
jämfört med föregående år.
Kommunernas
kostnad
för
särvux
2012 beräknas ha uppgått till 229 miljoner kronor, vilken är en ökning med 6 miljoner kronor
jämfört med 2011. Kostnaden per elev har ökat
149
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Indikator: andel av lärarna i komvux, särvux och
sfi som har högskoleexamen med pedagogisk
inriktning

Andelen lärare i komvux (omräknad till heltidstjänster) med högskoleexamen med pedagogisk
inriktning hösten 2012 var 82,9 procent, vilket är
en ökning med 7,2 procentenheter jämfört med
hösten 2011. Av lärarna i komvux anställda i
kommun eller landsting hade 83,4 procent en
högskoleexamen med pedagogisk inriktning. För
de som var anställda av annan utbildningsanordnare saknas uppgifter för 2012. Av de kvinnliga
lärarna hade 86,7 procent en högskoleexamen
med pedagogisk inriktning. Motsvarande siffra
för manliga lärare var 75,2 procent.
Av lärarna i särvux hösten 2012 hade 90,8 procent en högskoleexamen med pedagogisk inriktning, en minskning med 0,7 procentenheter
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Diagram 6.11 Andel lärare (heltidstjänster) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning i komvux, särvux och sfi
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I komvux tjänstgjorde totalt 5 200 lärare hösten 2012 eller 2 600 omräknat till heltidstjänster. Jämfört med hösten 2011 har det totala
antalet tjänstgörande lärare minskat med två
procent. Omräknat till heltidstjänster var 67
procent av de tjänstgörande lärarna kvinnor
och 33 procent män. Lärare i omvårdnadsämnen var den största lärarkategorin i komvux
(900 lärare), följd av lärare i matematik/NO
(711) och lärare i svenska/språk (710).
Antalet tjänstgörande lärare i särvux var,
omräknat till heltidstjänster, 260 hösten 2012.
Av de tjänstgörande lärarna (omräknat till
heltidstjänster) var 85 procent kvinnor och
15 procent män.
I sfi tjänstgjorde ca 2 800 lärare hösten 2012,
vilket motsvarade knappt 2 200 heltidstjänster.
Jämfört med hösten 2011 är antalet oförändrat.

Komvux

Lärare

Särvux

6.2.5

jämfört med hösten 2011 men en ökning med
2,3 procentenheter jämfört med hösten 2007.
Andelen lärare i sfi (omräknad till heltidstjänster) med högskoleexamen med pedagogisk
inriktning var 79,5 procent hösten 2012 i sfi
anordnad av kommuner och 63,6 procent hos
andra utbildningsanordnare. Av alla lärare i sfi
hade 76,1 procent en högskoleexamen med
pedagogisk inriktning, en ökning med
1,6 procentenheter jämfört med hösten 2011.
Liksom tidigare är andelen kvinnliga lärare med
högskoleexamen med pedagogisk inriktning
större än motsvarande andel manliga lärare,
78,5 respektive 62,9 procent.

Komvux

med knappt 6,0 procent och uppgick 2012 till
50 100 kronor.
Kommunernas kostnad för sfi beräknas ha
uppgått till drygt 1,45 miljarder kronor 2012, en
ökning med 115 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Kostnaden per kursdeltagare var
10 200 kronor, vilket innebär en ökning med
300 kronor jämfört med 2011 då kostnaden per
kursdeltagare var 9 900 kronor.

2012

Källa: Skolverket.

6.3

Statliga insatser

Yrkesvux, lärlingsvux och 20–24-åringar

För närvarande pågår två statliga satsningar på
yrkesutbildning för vuxna: yrkesinriktad
vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux)
och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux).
Regeringen inledde sin satsning på yrkesvux
våren 2009. Under 2012 studerade ca 20 500
elever inom ramen för yrkesvux. De vanligaste
kurserna under 2012 inom yrkesvuxsatsningen
var liksom under 2011 kurser inom områdena
vård och omsorg följda av handel och
administration. För 2013 omfattar satsningen ca
17 000 årsplatser.
För att ytterligare stimulera kommunerna att
inrätta och bedriva lärlingsvux har regeringen
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infört ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen, liknande
statsbidraget för yrkesvux. Bidraget har lämnats
fr.o.m. hösten 2011. Det riktade statsbidraget
kan användas bl.a. för själva utbildningen och för
utbildning av handledare på arbetsplatsen. Under
2012 bedrevs utbildning för knappt 1 800 elever
inom lärlingsvux varav ca 200 inom särskild
utbildning för vuxna (särvux). Flest kurser
bedrevs som tidigare inom områdena bygg och
anläggning samt restaurang och tillagning.
Statens skolverk beviljade inga kurser inom
området omvårdnad. För 2013 omfattar
satsningen ca 3 600 årsplatser.
Vissa utbildningsplatser i kommunal vuxenutbildning (komvux) har öronmärkts för att ge fler
arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år möjlighet att komplettera och slutföra sin utbildning
med den högre bidragsnivån inom studiemedlet.
Ungdomarna ska vara inskrivna i jobbgarantin
för ungdomar eller jobb‐ och utvecklingsgarantin och sakna fullständig grundskole‐ eller
gymnasieskoleutbildning. Skolverket redovisade
den 12 april 2013 ett regeringsuppdrag att fördela medel till berörda kommuner (dnr
2012:119). Enligt Skolverkets redovisning beviljades ca 2 000 av dessa elever det högre studiemedlet under första halvåret 2012. Medel för
utbildningsplatser
utbetalades
till
226
kommuner. Under andra halvåret 2012
beviljades ca 2 000 elever det högre studiemedlet.
Medel utbetalades till 217 kommuner.
Skolverket har den 23 april 2013 redovisat
regeringens uppdrag att följa upp satsningarna på
yrkesvux och lärlingsvux. Redovisningen bereds
för närvarande inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

flexibilitet. Utredningens generella slutsats är att
regelverket för utbildningen i huvudsak är
tillräckligt och att behovet av författningsförändringar därför är begränsat. Det framgår av
utredningens betänkande att de brister som finns
inom utbildningen framför allt kan härledas till
bristande kunskaper bl.a. från politiskt håll,
vilket i sin tur anses bero på bristande intresse.
Om utbildningen ska bli så flexibel och anpassad
efter individuella behov som den bör vara, måste
intresset
höjas
och
kunskaperna
om
utbildningen förbättras. Betänkandet har
remitterats.
Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Regeringen
har
den
15
september
2011 uppdragit åt en särskild utredare att utreda
ökad valfrihet och individuell anpassning av sfi
(dir. 2011:81). Utredaren ska föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom sfi,
bl.a. genom ett system med sfi-peng. Den 24
januari 2013 beslutade regeringen att uppdraget
skulle utvidgas. Utredaren fick i uppdrag att,
utöver de ursprungliga direktiven, även överväga
om all utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden bör ges inom komvux och
särvux samt föreslå hur utbildningen i svenska
språket bättre kan anpassas till de mål som den
enskilde har med sina studier. Utredaren ska
även överväga om Arbetsförmedlingen bör ges
möjlighet att upphandla den utbildning i svenska
som ingår i en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända
invandrare
(dir.
2013:10).
Utredningen, som antagit namnet Sfiutredningen, ska lämna sitt betänkande senast
den 1 oktober 2013.

Komvux på grundläggande nivå

GRUV-utredningen lämnade sitt betänkande
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå – en översyn för ökad individanpassning
och effektivitet (SOU 2013:20) i april 2013.
Utredningen har haft i uppdrag att se över
komvux på grundläggande nivå, såväl själva utbildningen som elevernas studieekonomiska
förutsättningar. Utredningen anser att komvux
på grundläggande nivå är en viktig men förbisedd
del av skolväsendet. Utredningen pekar samtidigt på ett antal brister inom utbildningsformen,
framför allt vad avser individanpassning och

Studie- och yrkesvägledning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1) beräknat totalt 36 miljoner
kronor för perioden 2013−2016 (varav 10
miljoner
kronor
för
2013)
för
att
kompetensutveckla studie- och yrkesvägledare.
Syftet är att höja kvaliteten på vägledningen och
informationen så att eleverna kan göra bättre
underbyggda val.
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Validering

Statskontoret lämnade i maj 2013 en rapport om
validering av utrikesföddas kompetens, Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser
för utrikes födda (2013:6). Kartläggningen
omfattar hur många arbetssökande eller vuxenstuderande bland de utrikes födda som har
deltagit i branschvalidering samt validering inom
Arbetsförmedlingens verksamhet och vuxenutbildningen. I uppdraget ingick även att
kartlägga och bedöma vilka metoder och verktyg
som används och är effektiva för att i ett tidigt
skede identifiera och synliggöra utrikes föddas
kompetens. Statskontoret har i rapporten även
lämnat förslag som syftar till att förbättra
valideringen.
Attitydundersökning

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att
genomföra en attitydundersökning hos elever
och lärare inom komvux och sfi. Skolverket har i
juni 2013 lämnat rapporten Attityder till
vuxenutbildningen. Elevernas och lärarnas
attityder till vuxenutbildningen (Skolverkets
rapport 389, 2013). Av rapporten framgår bl.a.
att eleverna trivs bra med sina studier och är
nöjda med sina lärare och med vad de lär sig.
Lärarna tycker att de lyckas förmedla goda
kunskaper till eleverna och ger vuxenutbildningen i sin helhet ett relativt gott betyg.
Samtidigt visar undersökningen att det finns
brister när det gäller anpassning efter individers
förutsättningar och behov. Endast hälften av eleverna tycker att de kan studera i en takt som passar dem. Lärarna framhåller ofta att de inte
tycker sig få de förutsättningar som krävs för att
kunna individualisera utbildningen.
Utbildningar med verksamhetsstöd

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
(SHR) har till uppgift att utveckla och främja
hemslöjden i Sverige. SHR beviljades
525 000 kronor i statsbidrag för 2012. Bidraget
fördelas av förbundet efter ansökan från föreningarna. Bidraget har finansierat kurser anordnade av länshemslöjdsföreningar och deras
lokalföreningar samt hemslöjdskonsulenter i
samarbete. Kurserna har omfattat textila ämnen,
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träslöjd och hård slöjd samt handledarutbildning
för bl.a. hemslöjdsrörelsens registrerade barnverksamhet. Sammanlagt har ca 110 kurser
genomförts med drygt 1 000 deltagare, varav ca
50 deltog i handledarutbildning och knappt
1 000 i övriga kurser. Under 2012 fanns knappt
110 slöjdklubbar registrerade för drygt
1 000 deltagande barn.
Samernas utbildningscentrum är en privat
stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund
(SSR), Same Ätnam och Jokkmokks kommun
som huvudmän. Utbildningscentrumet bedriver
vuxenutbildning i form av kurser i bl.a. språk,
slöjd och företagande samt viss uppdragsutbildning. Verksamheten beviljades 9 112 000 kronor
i statsbidrag för 2012. Under 2012 genomfördes
ca 1 800 elevveckor på s.k. långa linjer vilket är ca
420 färre än 2011. Totalt deltog ca 90 elever i de
långa linjerna läsåret 2012/13, vilket är några fler
än föregående läsår. Totalt 210 elevveckor
genomfördes på olika korta kurser.

6.4

Analys och slutsatser

Komvux på grundläggande nivå

GRUV-utredningen har i sitt betänkande uppmärksammat att det inom kommunal
vuxenutbildning (komvux) på grundläggande
nivå inte publiceras statistik om betyg.
Utredningen har, liksom tidigare även regeringen, också uppmärksammat att den insamlade statistiken inte är av tillräckligt hög kvalitet.
Det är av stor betydelse för kvalitets- och
utvecklingsarbetet inom komvux på grundläggande nivå att det finns tillgång till relevant
och tillförlitlig statistik.
Vidare har GRUV-utredningen uppmärksammat den bristande tillgången till stöd för elever inom komvux. Vissa företrädare för vuxenutbildningen har enligt utredningen uttryckt att
de inte anser att de har någon skyldighet att
erbjuda stöd. GRUV-utredningen anser att
rätten till stöd inom komvux behöver klargöras
och föreslår därför att Statens skolverk ska få i
uppdrag att utreda hur gällande regelverk ska
tolkas vad gäller rätten till stöd.
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Yrkesvux och lärlingsvux

Regeringen har i budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1) bedömt att satsningen på
yrkesvux inte har gett den förväntade ökningen
av antalet utbildningsplatser. Regeringen överväger för närvarande om förändringar i regelverket
bör göras för att säkerställa att de statliga satsningarna på kommunernas vuxenutbildning ger
full effekt vad avser antalet platser och kvaliteten
på komvux.
Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Antalet elever i sfi har ökat kraftigt under de
senaste åren och efterfrågan på undervisning
antas bli fortsatt hög. Det stora antalet
studerande utgör ingen homogen grupp utan det
är fråga om personer i olika åldrar och med olika
utbildningsnivå, språkkunskaper, ursprungsland
och skäl till varför de kommit till Sverige.
Utbildningnivån hos de studerande varierar och
bortsett från att alla ska lära sig svenska varierar
även individernas mål med sfi-studierna. Det
ställer höga krav på att utbildningen är tillgänglig, individanpassad och flexibel.
Personer med kort utbildningsbakgrund förväntas inom de närmaste åren bli fler inom sfi,
vilket kommer att ställa krav på att utbildningen
kan kombineras med andra åtgärder. Den kunskap i svenska språket som förmedlas genom sfi
är inte alltid tillräcklig för att arbeta och studera i
Sverige. Många av eleverna har behov av att fortsätta sina studier i svenska efter avslutad sfi och
går då i regel vidare till att studera svenska som
andraspråk inom komvux på grundläggande nivå.
För den som vill studera på universitet eller högskola i Sverige och som inte har svenska som
modersmål ställs dessutom ofta krav på att personen ska läsa svenska som andraspråk inom
komvux på gymnasial nivå. Flera aktörer, bl.a.
Skolverket, har påpekat problemet med att i
stort sett samtliga invandrare som studerar inom
sfi och komvux i syfte att lära sig svenska går
samma väg genom utbildningssystemet, oavsett
tidigare utbildning, erfarenheter och mål med
studierna. Graden av individuella lösningar efter
behov, förutsättningar och mål är i dag låg.
Sfi-utredningen (U 2011:05) har fått i uppdrag att analysera olika alternativ för att utveckla
sfi. Utredningen ska presentera sitt betänkande
senast den 1 oktober 2013.

Regeringen beslutade i december 2012 att ett
statsbidrag som beräknas omfatta 50 miljoner
kronor per år under 2013−2015 får lämnas till
anordnare av sfi eller motsvarande utbildning för
insatser som bidrar till höjd kvalitet i, och ökad
individanpassning av, utbildningen. Ansökan om
statsbidrag ges in till Skolverket som beslutar om
och betalar ut bidraget.
Avbrott

Regeringen har tidigare uppmärksammat de
många avbrotten inom komvux. Samtidigt är
betygsresultaten inom delar av komvux jämförelsevis låga. Detta gäller i synnerhet vissa teoretiska kurser inom komvux på gymnasial nivå.
Sammantaget innebär avbrotten och de låga
betygsresultaten att en stor andel elever antingen
inte slutför sina studier eller får ett icke-godkänt
betyg. Skolverket redovisade i oktober 2012 ett
uppdrag att kartlägga orsakerna till den låga
måluppfyllelsen i matematikkurserna inom
komvux på gymnasial nivå (U2012/5485/GV).
Skolverket ser flera tänkbara orsaker till den
låga måluppfyllelsen i kurserna Matematik A och
B. En tänkbar orsak är att utbildningen inte i tillräckligt hög grad utgår från elevers behov och
förutsättningar. Eleverna inom vuxenutbildningen har ibland svaga förkunskaper och behov
av mer stöd än vad som erbjuds. Tiden som är
avsatt för kurserna och lärarnas kompetens är
andra faktorer som sannolikt bidrar till en låg
måluppfyllelse. Skolverket konstaterar att många
kommuner har uppmärksammat den dåliga
måluppfyllelsen och flera kommuner har vidtagit
åtgärder.
Nationellt har det genomförts flera förändringar i syfte att påverka måluppfyllelsen inom
komvux. Inte minst genom de nya styrdokumenten inom vuxenutbildningen, främst skollagen (2010:800), förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning och läroplanen för vuxenutbildningen. I dessa betonas och ställs hårdare
krav på individanpassning av utbildningen. Sfistudier och annan kommunal vuxenutbildning
ska bedrivas med sådan flexibilitet att det är
möjligt att kombinera utbildningen med andra
aktiviteter.
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7 Eftergymnasial yrkesutbildning

7.1

Omfattning och mål

Genom bildandet av yrkeshögskolan 2009 har
eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte utgör högskoleutbildningar sammanförts under ett
gemensamt regelverk. Det finns även liknande
utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan.
Det är främst fråga om utbildningar som bedrivs
med stöd enligt förordningen (2000:521) om
statligt stöd till kompletterande utbildningar.
Den tidigare utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning får bedrivas enligt äldre regelverk
t.o.m. 2013.
Resultatinformation om utbildningar inom
folkbildningen, t.ex. yrkesutbildning, utbildning
till tolk för döva, dövblinda och hörselskadade
samt kontakttolkutbildning och andra utbildningar som ges av folkhögskolor samt utbildningar i regi av studieförbunden redovisas under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid.
7.1.1

Mål för verksamhetsområdet

Målen för yrkeshögskolan finns i lagen
(2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Det ska
inom yrkeshögskolan säkerställas att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd, att statens stöd
fördelas effektivt, att utbildningarna håller hög
kvalitet och att behovet inom smala yrkesområden av eftergymnasiala yrkesutbildningar, som
avses leda till förvärvsarbete för de studerande
eller till en ny nivå inom deras yrke, tillgodoses.
Utbildningarna ska vidare ha en från samhällssynpunkt lämplig regional placering.

7.1.2

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder i redovisningen

Det övergripande syftet med yrkeshögskolan är
att svara mot arbetsmarknadens behov av
kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial
yrkesutbildning. Därför fokuserar bedömningen
av måluppfyllelsen på följande indikatorer.
-

Andelen examinerade i yrkeshögskolan
som har ett arbete året efter avslutad
utbildning.
Andelen examinerade i yrkeshögskolan
som har ett arbete inom utbildningsområdet.

7.2

Resultatredovisning

7.2.1

Yrkeshögskolan

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara
mot behoven av kvalificerad arbetskraft med
eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller
medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat
yrkeskunnande inom smala yrkesområden som
är betydelsefulla för individen och samhället.

Utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar eller kvalificerade
yrkesutbildningar finns sedan 2011 i samtliga län.
Storstadslänen hade liksom tidigare år flest
pågående utbildningar.
Flest utbildningar erbjöds inom området
Ekonomi, administration och försäljning följt av
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Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård
samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik samt Data/it. Det område som har ökat
mest räknat i antal startade utbildningsomgångar
är Samhällsbyggnad och byggteknik, där 63
omgångar startade 2012 jämfört med 45 under
2009, följt av Data/it med 57 startade omgångar
2012 att jämföra med 41 stycken 2009.
Totalt inkom till Myndigheten för yrkeshögskolan under 2012 drygt 1 000 ansökningar om
att anordna yrkeshögskoleutbildningar. Det är
ungefär samma antal som under 2011. Av ansökningarna beviljades ca 300 utbildningar varav
några var utbildningar inom smala yrkesområden. Det motsvarar 28 procent av alla ansökningar i 2012 års ansökningsomgång. Det beviljades fler utbildningar än 2009 men färre än
under 2010 och 2011. Det förklaras av att yrkeshögskolan under dessa år tilldelades extra resurser med anledning av finanskrisen. Yrkeshögskolan har även tilldelats extra resurser under
2012 vilket förklarar ökningen jämfört med
2009.
Studerande

Totalt studerade 40 700 elever inom yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt sin årsredovisning för 2013 ändrat definitionen av studerande och reviderat tidsserier utifrån ändringen. Den ändrade definitionen innebär att
studerande som hoppat av pågående utbildning
före det kalenderår som redovisas inte räknas
med. Detta har minskat antalet studerande med
cirka fem procent i jämförelse med de
föregående åren.
Totalt var könsfördelningen jämn 2012 med
51 procent kvinnor och 49 procent män vilket är
samma nivåer som föregående år. Tre år tidigare
var andelen kvinnor 54 procent och andelen män
46 procent. Dock hade utbildningarna inom de
sex största utbildningsområdena, som omfattar
84 procent av alla studerande, en ojämn könsfördelning 2012. Kvinnor återfanns oftast inom
utbildningar inom Ekonomi, administration och
försäljning medan män främst deltog i utbildningar inom Teknik och tillverkning.
Andelen nybörjare med utländsk bakgrund
2012 var 21 procent vilket var en minskning med
en procentenhet jämfört med 2011. Motsvarande
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andel när det gäller nybörjare på universitet och
högskolor var 18 procent läsåret 2010/2011.
Under 2011 var söktrycket oförändrat jämfört
med 2010 med i genomsnitt 3,7 sökande per
utbildningsplats. Under 2012 ökade söktrycket
till 4,2 sökande per plats. Med söktryck avses
antalet
inskickade
ansökningar
till
yrkeshögskolans utbildningar.
Totalt började drygt 15 500 studerande som
nybörjare i yrkeshögskolan och kvalificerad
yrkesutbildning 2012, vilket är något färre än
2011. Av samtliga sökande antogs 23 procent,
vilket är en minskning med tre procentenheter
jämfört med föregående år. Fyra av tio antagna
var under 25 år. Knappt hälften av nybörjarna
2012 hade gått ett yrkesinriktat program i gymnasieskolan (uppgift om gymnasieutbildning
saknas för en dryg femtedel av de antagna). Nio
procent var över 44 år. Den genomsnittliga åldern för nybörjare i yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning 2012 var för kvinnor 30,9 år
och för män 27,9 år. Sedan 2009 har medelåldern
ökat marginellt för både kvinnor och män.
Störst andel nybörjare 2012 fanns inom
utbildningar som var 2–2,5 år långa (55 procent).
Nästan 43 procent av kvinnorna fanns inom
utbildningar kortare än två år, viket är två
procentenheter högre än för männen. Drygt
4 procent av männen fanns inom utbildningar
som var 2,5 år eller längre, vilket var en
procentenhet högre än för kvinnorna. Andelen
antagna till kortare utbildningar – dvs. kortare än
1,5 år – var 26 procent av de antagna 2012, vilket
är två procentenheter lägre än 2009.
Måluppfyllelsen

Under 2012 avslutade totalt 10 800 studerande
sin yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad
yrkesutbildning med en examen och 55 procent
av dessa var kvinnor. Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar uppgifter om examensgrad,
dvs. andelen examinerade av antalet antagna studerande. Examensgraden 2011 var högre för
kvinnor (73 procent) än för män (64 procent).
Antalet examinerade var 2011 störst inom
utbildningsområdet Ekonomi, administration
och försäljning med drygt 3 400, följt av Teknik
och tillverkning med drygt 2 000 examinerade.
Enligt preliminär statistik från Myndigheten
för
yrkeshögskolan
var
examensgraden
70 procent för 2012, vilket är högre än 2009–
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2010 då examensgraden var 67 procent och
69 procent 2011.

Diagram 7.1 Andel examinerade från yrkeshögskolan och
kvalificerad yrkesutbildning 2010 och 2011 i arbete året
efter avslutad utbildning
Examinerade 2011

Indikator: andelen examinerade i yrkeshögskolan
som har ett arbete året efter avslutad utbildning

Examinerade 2010

Samhällsbyggnad och byggteknik
Journalistik och information
Pedagogikm och undervisning

Av de examinerade 2011 hade 87 procent, närmare nio av tio, arbete som sin huvudsakliga
sysselsättning året efter avslutad utbildning. Det
är samma nivå som föregående år. Sju procent
var arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk
åtgärd medan fyra procent studerade och en procent hade annan sysselsättning. Det motsvarar
föregående årskulls resultat. Andelen arbetslösa
och i arbetsmarknadspolitiskt program har
minskat i jämförelse med 2008 och 2009. Det är
ingen skillnad mellan män och kvinnors sysselsättning året efter avslutad utbildning. Däremot
är det fler examinerade i åldern mellan 25–39 år
som angav att de hade en anställning efter avslutad utbildning och av dem som var över 40 år
angav en större andel att de var egna företagare,
arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt
program i jämförelse med genomsnittet.
Av personer med utländsk bakgrund angav
77 procent att de hade en anställning och
6 procent att de var egenföretagare. Det ska
jämföras med personer med svensk bakgrund av
vilka 84 procent angav att de hade en anställning
och 5 procent att de var egenföretagare. Andelen
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program var 11 procent bland examinerade personer
med utländsk bakgrund jämfört med 7 procent
för examinerade med svensk bakgrund.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Juridik
Miljövård och miljöskydd
Ekonomi, administration och försäljning
Hotell, restaurang och turism
Teknik och tillverkning
Transporttjänster
Friskvård och kroppsvård
Kultur, media och design
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och…
Data/IT
Säkerhetstjänster
TOTALT
40

50

60

70

80

90

100

Anm: För vissa utbildningsområden saknas uppgifter för 2010.
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

En jämförelse mellan de olika utbildningsområdena visar att det både 2010 och 2011 framför
allt är de som examinerades i utbildningar inom
området Samhällsbyggnad och byggteknik som
lyckats bra på arbetsmarknaden. Även de med
examen från utbildningar inom Transporttjänster samt inom Ekonomi, administration och försäljning tillhör dem som i störst utsträckning har
ett arbete året efter avslutad utbildning. Examinerade 2011 från utbildningsområdet Pedagogik
och undervisning lyckade också bra på arbetsmarknaden. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden kan enligt Myndigheten för
yrkeshögskolan förklara ökningen. Av de examinerade som hade lärande i arbete (LIA) hade
nästan hälften arbete hos den arbetsgivare där
praktiken genomfördes. Av de som hade ett
arbete efter sin utbildning var det 15 procent
som hade samma arbetsgivare som innan utbildningen. Denna andel har minskat med sex procentenheter under de senaste två åren.
Det finns vissa skillnader när det gäller andelarna kvinnor och män som har en anställning
inom utbildningsområdet. Män har i högre grad
än kvinnor anställning inom Teknik och tillverkning, Transporttjänster och Data/it medan
kvinnor i högre grad än män har anställning
inom Pedagogik och undervisning, Hotell,
restaurang och turism samt Ekonomi,
administration och försäljning. Inom Hälso- och
sjukvård samt socialt arbete är det ungefär lika
många män som kvinnor som har ett arbete.
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Diagram 7.2 Andel examinerade från yrkeshögskolan och
kvalificerad yrkesutbildning 2011 i arbete året efter avslutad utbildning fördelat på kön

Diagram 7.3 Andel examinerade 2010 och 2011 i arbete
året efter avslutad utbildning vilkas arbete överensstämmer
med utbildningen fördelat på kön

Procent

Procent
70

Samhällsbyggnad och byggteknik
Pedagogik och undervisning
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Ekonomi, administration och försäljning
Hotell, restaurang och turism
Teknik och tillverkning
Transporttjänster
Friskvård och kroppsvård
Kultur, media och design
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och…
Data/IT
Säkerhetstjänster
TOTALT
0
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

Indikator: andelen examinerade i yrkeshögskolan
som har ett arbete inom utbildningsområdet

Denna indikator är ny och införs för att på ett
bättre sätt bedöma måluppfyllelsen när det gäller
relevant arbete utifrån genomgången utbildning.
Av de examinerade 2011 som året därefter var
i arbete eller som startat eget företag angav
62 procent att de har ett arbete som helt eller till
största delen överensstämmer med utbildningen.
Detta är en ökning med ca tolv procentenheter
jämfört med de examinerade 2010. Endast elva
procent anger att arbetet inte stämmer överens
med utbildningen. Examinerade från Pedagogik
och
undervisning
(82 procent),
Data/it
(71 procent) och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete (68 procent) uppvisar en hög grad av
överenstämmelse när det gäller arbete inom
utbildningsområdet, medan utbildningar inom
Hotell, restaurang och turism (51 procent) samt
Teknik och tillverkning (58 procent) i lägre grad
ledde till arbete inom utbildningsområdet.
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Utbildningens kvalitet

Under 2012 har Myndigheten för yrkeshögskolan utövat regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning när det gäller 76 utbildningar och
246 utbildningar har granskats i samband med
den inledande tillsynen vid starten av en
utbildning.
Den
regelbundna
tillsynen
resulterade i beslut med kritik för
53 utbildningar (70 procent). Myndigheten har i
sin regelbundna tillsyn lagt vikt vid att
kontrollera hur LIA organiserats och
genomförts, och av de granskade utbildningarna
är det tio stycken (13 procent) som fått kritik.
Kritiken handlar om brister i handledning eller
brister i arbetslivsanknytningen.
Under 2012 inkom 115 anmälningsärenden
om brister i utbildningar av vilka 17 granskades
under tillsyn på förekommen anledning och
avslutades med beslut om kritik, vilket utgör
15 procent av anmälningsärendena. Totalt
63 ärenden (55 procent) har avslutats utan beslut
om kritik och övriga ärenden har avvisats,
avskrivits eller är under utredning. Det ska
jämföras med 2011 då myndigheten fick in
88 anmälningsärenden varav 29 fick kritik, vilket
utgör 33 procent av ärendena. I syfte att göra det
enklare för studerande att anmäla om något inte
fungerar som det ska i utbildningen har myndigheten skapat en sida på yrkeshögskolan webbplats för klagomålshantering. Anmälningarna
följs upp och vidtagna åtgärder redovisas innan
ärendet avslutas.
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Kostnader

7.2.3

Myndigheten för yrkeshögskolan utbetalade
totalt drygt 1 280 miljoner kronor 2012 i statlig
finansiering varav drygt 1 038 miljoner kronor
för utbildningar inom yrkeshögskolan och drygt
242 miljoner kronor för kvarvarande kvalificerad
yrkesutbildning (angående kompletterande
utbildningar, se nedan). Av dessa medel betalade
Myndigheten för yrkeshögskolan ut drygt
6,9 miljoner kronor för pedagogiska hjälpmedel
till studerande med funktionsnedsättning. Det
ska jämföras med 2011 då 2,8 miljoner kronor
utbetalades.
Totalt lämnades ersättning för drygt
21 600 årsplatser vilket är en minskning med
4 200 årsplatser jämfört med 2011 (en årsplats
omfattar 40 studieveckor på heltid). Ungefär
65 procent av det totala bidraget lämnades för
utbildningar som var 2–2,5 år långa. Den statliga
genomsnittskostnaden för en utbildningsplats i
yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning
2012 var 59 200 kronor, vilket är en ökning med
700 kronor jämfört med 2011 (löpande priser).

Utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till
kompletterande utbildningar ska tillgodose
utbildningsbehov
utanför
det
reguljära
utbildningssystemet och finns inom skiftande
områden, t.ex. Konst, Dans, teater, musik, Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö, Hantverk
samt Flyg. Utbildningarna har en enskild huvudman, dvs. de anordnas inte av stat, kommun eller
landsting.
Utbildningarna
är
oftast
avgiftsbelagda för de studerande. Staten ger olika
slag av stöd beroende på hur utbildningarnas
nationella värde har bedömts. Myndigheten för
yrkeshögskolan ansvarar bl.a. för fördelning av
statsbidraget och tillsynen över utbildningarna.

7.2.2

Uppdragsutbildning inom
yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning är möjlig att genomföra
inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningen kan
bl.a. fungera som personalutbildning eller ingå i
rehabiliteringen av en enskild och ska baseras på
en yrkeshögskoleutbildning.
Under 2012 påbörjade 205 personer, 18 män och
198 kvinnor, uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan jämfört med 370 personer 2011 och
167 personer 2010. Det var främst inom området
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete som
uppdragsutbildning genomfördes och 11 män
och 187 kvinnor deltog i sådan utbildning.

Kompletterande utbildningar

Studerande

Antalet personer som deltog i kompletterande
utbildningar 2012 var 9 700. Det är en ökning
jämfört med 2011, då omkring 9 500 personer
deltog. Andelen kvinnor av de studerande var
71 procent och andelen män 29 procent. Kvinnor i åldersgruppen 20–24 år var den största
elevgruppen. Andelen studerande med utländsk
bakgrund var 13 procent. Flest studerande fanns
inom Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö
med knappt 2 500 studerande (85 procent kvinnor och 15 procent män), följd av Hantverk med
knappt 2 000 studerande (84 procent kvinnor
och 16 procent män) samt Konst med drygt
1 700 studerande (69 procent kvinnor och
31 procent män). Flest studerande återfanns i
åldersgruppen yngre än 25 år. Flest studerande i
åldersgruppen 55 år eller äldre fanns inom Hantverk.
Utbildningar

Hösten 2012 deltog studerande i sammantaget
266 olika kompletterande utbildningar, vilket är
en ökning jämfört med föregående år. Utbildningarna anordnades i 43 kommuner av totalt
96 huvudmän. Av dessa utbildningar hade
36 procent statligt stöd i form av samtliga tre
stödformer, dvs. tillsyn, studiestöd och statsbidrag. Flest utbildningar genomfördes inom kategorin Hantverk följd av Hudvård, hårvård, hälsa,
friskvård, miljö och Konst.
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PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Måluppfyllelsen

Totalt fullföljde 5 099 studerande varav
74 procent kvinnor och 26 procent män kompletterande utbildningar med slutdatum under
2012. Av de 5 000 studerande fullföljde
94 procent, 95 procent av kvinnorna och
93 procent av männen, sin utbildning.
Diagram 7.4 Deltagare i kompletterande utbildningar 2012
som till årsskiftet 2012/13 fullföljt utbildning, per utbildningskategori och fördelat på kön
Antal
Totalt
Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö
Hantverk
Dans, teater, musik
Konst
Ekonomi, kommunikation, media
Design, mode

Kvinnor
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Män

Teknik
0
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Statens finansiering av de kompletterande
utbildningarna uppgick 2012 till 157 miljoner
kronor, vilket är i nivå med utbetalade
statsbidrag 2011. Till detta kommer kostnader
för studiestöd. Utbildningarna omfattade under
2012 totalt 3 077 årselevplatser.
7.2.4

Övriga insatser

För att motverka konjunkturnedgångens effekter 2009–2011 har Myndigheten för yrkeshögskolan tillförts extra resurser för platser i yrkeshögskolan riktade till Västra Götalandsregionen.
Medlen har finansierat 56 utbildningar som
omfattade knappt 1 400 utbildningsplatser med
start hösten 2009 och 30 utbildningar som
omfattade 500 utbildningsplatser med start
under 2010. Den uppföljning som gjorts visar att
i den första utbildningsomgången fick nio av tio
av de examinerade ett arbete eller startade ett
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eget företag efter utbildningen och åtta av tio i
den andra utbildningsomgången.
Myndigheten för yrkeshögskolan redovisade
den 19 december 2012 ett pilotprojekt med syfte
att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning. Till de fem yrkeshögskoleutbildningarna
med utökat stöd som startade hösten 2012
antogs 20 studerande med en funktionsnedsättning vilket motsvarade 16 procent av de
antagna. Genom pilotprojektet har presumtiva
sökande liksom olika utbildningsanordnare
uppmärksammats på möjligheter till utökat stöd
som
kan
erbjudas
personer
med
funktionsnedsättning. Genom pilotprojektet har
myndigheten även inlett ett fördjupat samarbete
med Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Centrala studiestödsnämnden och Myndigheten
för tillgängliga medier. Inom ramen för
pilotprojektet
kommer
ytterligare
en
utbildningsomgång med fem utbildningar att
starta hösten 2013.
Myndigheten för yrkeshögskolan är en av de
strategiska myndigheterna i arbetet med den
nationella funktionshinderspolitiken. Inom
ramen för denna uppgift ska myndigheten
årligen rapportera hur den uppfyller delmålen för
funktionshinderspolitiken.
Myndigheten
konstaterar att frågor om tillgänglighet i
yrkeshögskolan
har
aktualiserats
och
synliggjorts men att det är för tidigt att dra några
slutsatser om effekterna av dessa.
Inom ramen för myndighetens arbete med att
stödja en nationell struktur för validering har
myndigheten drivit olika nätverk som involverat
forskare, branscher och myndigheter samt representanter för arbetsmarknadens parter. Inom
nätverken har strategiska frågor om validering
behandlats.
Trafikflygarutbildningar som Lunds universitet tidigare ansvarade för är nu överförda till
yrkeshögskolan. Den första utbildningsomgången startade våren 2013.
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Referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande

Europaparlamentet och rådet antog den
23 april 2008 (2008/C 111/01) en rekommendation om en europeisk referensram för
kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).
EQF är en gemensam och neutral referensram
på åtta nivåer som kan fungera som ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras nivåer. Genom att medlemsländer kopplar sina nationella kvalifikationsnivåer till den europeiska referensramen ska det
bli enklare för både individer och arbetsgivare
att jämföra och förstå nivån på kvalifikationer
som har utfärdats i olika medlemsstater. Det
övergripande syftet är att främja rörlighet och
livslångt lärande.
Regeringen avser att införa en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
Syftet med en sådan referensram är att underlätta
jämförelser av alla nivåer på examensbaserat och
övrigt kunnande nationellt och internationellt
för att främja nationell och internationell rörlighet. Avsikten är att skapa en referensram som
omfattar kvalifikationer baserade på såväl teoretiskt som praktiskt lärande, dvs. kvalifikationer
som utfärdas t.ex. av universitet och högskolor
samt av branscher och privata aktörer. Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan 1 juli
2009 nationell samordningspunkt för EQF.
Myndigheten har inrättat en portal på sin
webbplats med syfte att sprida information om
arbetet med EQF och en nationell referensram i
Sverige.
Under 2012 har myndigheten deltagit i internationella möten främst inriktade mot hur medlemsländernas arbete med de nationella ramverken fortskrider. Myndigheten har även arrangerat och deltagit i nationella konferenser för att
informera om EQF och det pågående arbetet
med den nationella referensramen.
På regeringens uppdrag inkom myndigheten i
september 2012 med en översiktlig kostnadsberäkning när det gäller det förslag på modell för
hur kvalifikationer ska kunna kopplas till referensramen som myndigheten tidigare redovisat
och ett förtydligande av innebörden av de
deskriptorer som myndigheten föreslagit för
inplacering av kvalifikationerna på nivå 1–8 i
referensramen (U2012/4663/GV). I november
lämnade myndigheten ett förslag till inplacering

av vissa utbildningar som inte ingått i myndighetens tidigare förslag och utvecklade ett förslag
på
nationella
kvalitetskriterier
(U2012/6256/GV).
Myndighetens redovisade förslag, tillsammans
med tidigare avrapporteringar från myndigheten,
ligger till grund för det förslag om en nationell
referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande som håller på att utarbetas inom
Utbildningsdepartementet.
European Credit system for Vocational Education
and Training (ECVET)

ECVET är ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildning som antogs
av Europaparlamentet och rådet 2009.
Myndigheten för yrkeshögskolan har haft i
uppdrag att ansvara för genomförandet av
ECVET inom sitt verksamhetsområde och har
redovisat ett förslag till regeringen. Det bereds
inom Utbildningsdepartementet tillsammans
med förslaget om en nationell referensram.
Tolkutbildningar och teckenspråklärarutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har fr.o.m. den
1 juli 2012 i uppdrag att ansvara för att pröva
frågor om statsbidrag samt att utöva tillsyn och
granska kvaliteten när det gäller kontakttolkutbildning, utbildningar av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer
med
dövblindhet
samt
teckenspråklärarutbildning. Uppdraget har tidigare hanterats
av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid
Stockholms universitet.
Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar sedan
den 1 juli 2012 för hanteringen av statsbidrag för
tolk- och teckenspråklärarutbildning. Ansvaret
innebär att myndigheten ska fördela ett särskilt
statsbidrag till berörda tolkutbildningar inom
folkbildningen samt utöva tillsyn över de statsbidragsberättigade
utbildningarna.
Enligt
myndigheten har överflyttningen av uppdraget
genomförts utan några avbrott i tolkutbildningarna. För planering av utbildningarna håller
myndigheten kontinuerliga samråd med Folkbildningsrådet, berörda utbildningsanordnare
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och arbetsgivare. Antalet studerande i tolkutbildningarna redovisas under utgiftsområde
17 avsnitt 16.4.

7.3

Analys och slutsatser

En väl fungerande arbetsmarknad är beroende av
utbildningar som leder till sysselsättning inom
branscher där efterfrågan på arbetskraft är hög.
Yrkeshögskolan har en viktig funktion i detta
avseende. Myndigheten för yrkeshögskolan ska
verka för att utbildningar utvecklas i nära samarbete med arbetsgivare för att utbildningarna ska
ge kompetens som motsvarar behov på arbetsmarknaden. Resultaten av yrkeshögskoleutbildningarna är generellt positiva. En stor andel av de
examinerade har arbete eller startar eget företag
efter avslutad utbildning. Nästan hälften av de
studerande får arbete hos den arbetsgivare där de
deltagit i LIA (lärande i arbete). Personer med
utländsk bakgrund har dock svårare att få en
anställning och är i högre grad arbetslösa än
personer med svensk bakgrund.
Det finns två indikatorer för att bedöma
måluppfyllelsen när det gäller yrkeshögskolans
utbildningar. Den indikator som mäter hur väl
arbetet stämmer med utbildningen har hittills
visat ett sämre utfall jämfört med indikatorn
som mäter andelen i arbete efter avslutad utbildning. I jämförelse med uppföljningen 2012 har
dock andelen som uppger att de har ett arbete
som stämmer eller delvis stämmer med utbildningen ökat med ca 12 procentenheter. En
bidragande orsak till denna ökning är att det i
den senaste mätningen finns examinerade från
utbildningsområdet Pedagogik och undervisning
som i hög grad har arbete inom utbildningsområdet. Regeringen anser emellertid att det är
angeläget att myndigheten skapar förutsättningar för att andelen som får ett arbete som
motsvarar utbildningen ska öka.
För att få mer tillförlitlig statistik över söktrycket när det gäller utbildningarna har regeringen gett myndigheten i uppdrag att förbättra
statistiken avseende sökande.
Tillsyn och kvalitetsgranskning är betydelsefulla verktyg som ska bidra till att utveckla kvaliteten på utbildningarna inom yrkeshögskolan
och säkerställa utbildningarnas status bland
arbetsgivare. Myndighetens kvalitetsgranskning
visar att av de 76 utbildningar som har ingått i
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den regelbundna tillsynen 2012 fick 70 procent
kritik. Resultatet visar att det är angeläget att
tillsyn och kvalitetsgranskning har hög prioritet
inom myndigheten för att säkra att utbildningarna generellt håller god kvalitet. Statskontoret
har analyserat myndigheten och av Statskontorets analys framgår att myndigheten behöver
utveckla sina analyser av arbetsmarknadens
behov och sina metoder för att få arbetsgivare
delaktiga i utbildningen (2012:29). Regeringen
kommer att följa myndighetens utvecklingsarbete.

8 Universitet och högskolor

8.1

Omfattning och mål

Avsnittet om universitet och högskolor
omfattar utbildning och forskning vid statliga
universitet och högskolor samt utbildning och
forskning vid enskilda utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examen. Inom
området finns anslag för universitet och
högskolor, enskilda utbildningsanordnare,
ersättning för klinisk utbildning och forskning
samt anslag för Universitetskanslersämbetet
och
Universitetsoch
högskolerådet.
Verksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet
redovisas under utgiftsområde 23, men för att
ge en fullständig bild av högre utbildning och
forskning redovisas i vissa fall uppgifter om
Sveriges lantbruksuniversitet även under
utgiftsområde 16.

universitet och högskolor, prestationsgrad i
utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
genomströmning i utbildning på forskarnivå
samt vetenskaplig produktion och förmågan
att attrahera externa medel för forskning.
Regeringen har i enlighet med forsknings- och
innovationspropositionen (prop. 2012/13:30)
gett Verket för innovationssystem i uppdrag
att i samråd med ett antal forskningsråd
utforma metoder och kriterier för bedömning
av prestation och kvalitet i universitetens och
högskolornas samverkan med det omgivande
samhället. Regeringen avser att återkomma i
frågan om indikatorer för att följa
utvecklingen av lärosätenas samverkan med
det omgivande samhället och nyttiggörandet
av forskningsresultat.

Mål för verksamhetsområdet

8.2

Målet för verksamhetsområdet är att
utbildning och forskning vid universitet och
högskolor ska hålla en internationellt sett hög
kvalitet och bedrivas effektivt.

Den 1 juli 2013 inordnades verksamheten vid
Högskolan på Gotland i Uppsala universitet.
Det finns därmed sammanlagt 50 universitet
och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som ger högskoleutbildning i
Sverige. Av dessa är 14 statliga universitet och
19 statliga högskolor. Därutöver finns det 17
enskilda utbildningsanordnare, varav tre har
också tillstånd att utfärda examina på
forskarnivå, nämligen Chalmers tekniska
högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
och Handelshögskolan i Stockholm. Övriga
enskilda utbildningsanordnare har tillstånd att
utfärda vissa examina på grundnivå och
avancerad nivå medan fyra enskilda

Indikatorer för måluppfyllelse

Uppföljning av målet sker genom att
utvecklingen inom sektorn följs med hjälp av
ett antal indikatorer som bedöms belysa
utbildning och forskning av hög kvalitet och
effektivitet.
Dessa
är
resultatet
av
Universitetskanslersämbetets
kvalitetsutvärderingar och beslut om tillstånd att
utfärda examina, andelen disputerade lärare vid

Resultatredovisning
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utbildningsanordnare endast har tillstånd att
utfärda psykoterapeutexamen.
De totala kostnaderna för verksamheten vid
universitet och högskolor samt enskilda
utbildningsanordnare uppgick 2012 till
60,7 miljarder kronor. De direkta statliga
anslagen till dessa lärosäten uppgick under
2012 till 38,5 miljarder kronor. Utöver de
direkta statsanslagen finansierar staten
verksamhet vid universitet och högskolor med
10,5 miljarder kronor via olika statliga myndigheter, framför allt genom forskningsråden.
Sammantaget är 80 procent av verksamheten
vid universitet och högskolor samt enskilda
utbildningsanordnare statligt finansierad.
8.2.1

Kvalitet i utbildning

Ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för
högre utbildning började användas 2011.
Systemet innebär att Universitetskanslersämbetet ansvarar för dels kvalitetsutvärderingar av utbildning på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå, dels
prövningar av examenstillstånd. Under 2012
ansvarade Högskoleverket för kvalitetssäkring
av högskoleutbildning. Detta ansvar har från
och med 2013 övergått till den nyinrättade
myndigheten
Universitetskanslersämbetet.
Under 2012 kostade dåvarande Högskoleverkets arbete med kvalitetssäkring ca
64 miljoner kronor.
Kvalitetsutvärderingar

Utbildning som leder till en examen på
grundnivå eller avancerad nivå ska utvärderas
av Universitetskanslersämbetet i fyraårscykler
och avse utbildningarnas resultat. De första
besluten om kvalitetsutvärdering av viss
utbildning fattades av myndigheten i april
2012. Därefter har ytterligare beslut fattats
löpande. Fram till och med juni 2013 har det
fattats beslut om 912 utbildningar. Varje
utbildning gavs ett omdöme på en tregradig
skala. Av besluten framgår att ca 16 procent av
utbildningarna har getts det högsta omdömet,
mycket hög kvalitet, vilket kommer att utgöra
underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning
till det berörda lärosätet. De utbildningar som
har fått omdömet bristande kvalitet, vilket är
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22 procent av de granskade utbildningarna, har
fått ett år på sig att redovisa vilka åtgärder som
har
vidtagits.
Därefter
gör
Universitetskanslersämbetet
en
förnyad
granskning för att pröva om huruvida lärosätet
ska få behålla examenstillståndet eller om det
ska återkallas. De utbildningar som fick
omdömet bristande kvalitet våren 2012 har
under våren 2013 kommit in med
åtgärdsredovisningar. Dessa kommer att
granskas av externa bedömare, och
Universitetskanslersämbetetet planerar att ta
ställning i frågan om återkallande av
examenstillstånd
under
hösten
2013.
Ytterligare information om utfallet av
utvärderingarna
finns
tillgängligt
på
Universitetskanslersämbetets hemsida.
Tabell 8.1 Utfall i Universitetskanslersämbetets
kvalitetsutvärderingar
Beslut

Antal

Andel

147

16%

Hög kvalitet

567

62%

Bristande kvalitet

198

22%

Totalt

912

100%

Mycket hög kvalitet

Källa: Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetets
kvalitetsutvärderingar avser utbildningar som leder till
en examen. Universitet och högskolor ger
därutöver ett stort antal kurser som inte kan
utgöra huvudämne i en examen och som
därmed inte omfattas av ämbetets ordinarie
utvärderingar. Universitetskanslersämbetet har
därför i uppdrag att även utvärdera ett urval av
dessa utbildningar för att säkerställa att de
uppfyller kraven på högskoleutbildning enligt
högskolelagen. Under 2012 granskades 22
sådana kurser på grundnivå, varav 10 inte
ansågs uppfylla kraven i högskolelagen. För
dessa kurser ska berörda lärosäten lämna en
redogörelse till Universitetskanslersämbetet
för vilka åtgärder som har vidtagits för att
åtgärda bristerna.
Prövning av tillstånd att utfärda examina

Under 2012 har Högskoleverket prövat och
beslutat om betydligt färre examenstillstånd än
under 2011. Att antalet ansökningar 2011 var
många beror framför allt på införandet av fyra

nya lärarexamina den 1 juli 2011. Lärosätena
var därmed tvungna att ansöka om tillstånd att
utfärda dessa nya examina. Högskoleverket
beslutade om 36 ansökningar om examenstillstånd under 2012. Av dessa 36 ansökningar
beviljades 16. Fem ansökningar avsåg generell
examen på forskarnivå inom ett ämne och av
dessa beviljades tre.
För att trygga lärarförsörjningen i de
nationella minoritetsspråken gav regeringen i
budgetpropositionen för 2013 vissa lärosäten
särskilda åtaganden att bygga upp och utveckla
ämneslärarutbildning
i
de
nationella
minoritetsspråken. Stockholms universitet har
ett särskilt åtagande för ämneslärarutbildning i
finska och meänkieli. Umeå universitet och
Södertörns högskola har särskilda åtaganden i
samiska respektive romani chib. Under 2013
har Stockholms universitet beviljats examenstillstånd för ämneslärarutbildning i finska som
modersmål.
Lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete

Universitet och högskolor ansvarar för att
verksamheten håller hög kvalitet såväl i
utbildningen som i forskningen. Av
lärosätenas årsredovisningar för 2012 framgår
att det på många universitet och högskolor
finns riktlinjer, mål och handlingsplaner för
kvalitetssäkringsarbetet och att ett stort antal
insatser har gjorts de senaste åren. Flera
lärosäten
samarbetar
nationellt
och
internationellt kring kvalitetssäkring. Ett antal
universitet och högskolor har själva initierat
utvärderingar
av
utbildningens
och
forskningens kvalitet samt av kvalitetsarbetet
på det egna lärosätet. Flera lärosäten uppger
också att de har gjort förberedelser för att öka
kvaliteten i utbildningen med anledning av det
nya nationella kvalitetsutvärderingssystemet av
högskoleutbildning, t.ex. satsningar på
handledning av självständiga arbeten.
8.2.2

Jämställdhet i högskolan

Det är en större andel kvinnor än män som
studerar i högskolan. Som exempel kan
nämnas att av totalt 126 000 personer som
inför
höstterminen
2012
sökte
till
högskolestudier för första gången var 58

procent kvinnor och 42 procent män. Detta
mönster har funnits under en längre period.
Även valet av ämnesområde skiljer sig mellan
kvinnor och män. Tydligast är skillnaden inom
ämnesområdet vård och omsorg där 85
procent av helårsstudenterna är kvinnor och
endast 15 procent är män. Inom ämnesområdet teknik var 30 procent av helårsstudenterna kvinnor och 70 procent män.
Även när det gäller de anställda vid
universitet och högskolor finns skillnader. Av
de drygt 18 900 doktoranderna under
höstterminen 2012 var 48 procent kvinnor och
52 procent män. Bland de utländska
doktoranderna är skillnaderna desto större.
Antalet utländska doktorander uppgick till ca
6 600 individer, varav 39 procent var kvinnor
och 61 procent män.
Inom flera anställningskategorier inom den
forskande och undervisande personalen i
högskolan finns relativt stora skillnader mellan
kvinnor och män. Bland adjunkterna var 57
procent kvinnor och 43 procent män unde
2012. Bland lektorerna var andelen kvinnor
mindre än andelen män, 45 procent respektive
55 procent. Bland professorerna var 24
procent kvinnor och 76 procent män. Inom
den forskande och undervisade personalen
fanns det under året skillnader mellan kvinnor
och män i fråga om anställningsform. Bland de
tillsvidareanställda var 41 procent kvinnor och
59 procent män. Bland de tidsbegränsat
anställda var 47 procent kvinnor och 53
procent män.
Ytterligare uppgifter om fördelningen av
kvinnor och män i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå
samt bland den forskande och undervisande
personalen finns redovisade under respektive
avsnitt.
8.2.3

Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

Anslagen till universitet och högskolor för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå
uppgick totalt till ca 21 670 miljoner kronor
under 2012. Av dessa var 21 300 miljoner
kronor avsatta för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer och 363 miljoner
kronor för särskilda åtaganden. Ett särskilt
åtagande är en uppgift som ett universitet eller
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en högskola har särskild finansiering för som
inte avräknas mot lärosätets takbelopp. I det
här sammanhanget är helårsstudenter och
helårsprestationer avräkningsmått som baseras
på antalet registrerade studenter och antalet
tagna poäng. Takbeloppet utgör den maximala
ersättning som ett universitet eller en högskola
kan få för redovisade helårsstudenter och
helårsprestationer. För de olika utbildningsområdena fastställer regeringen årligen de
ersättningsbelopp som ska tillämpas för
helårsstudenter och helårsprestationer (se
avsnitt 10.2 Anslag för universitet och
högskolor). Om takbeloppet inte nås ett år på
grund av ett för lågt antal studenter, finns det
möjlighet att spara det utrymme i takbeloppet
som lärosätet inte har utnyttjat. Sparandet får
dock uppgå till högst tio procent av takbeloppet. På samma sätt kan medel
motsvarande fler studenter än vad som ryms
inom takbeloppet ett visst år sparas till
kommande år, dock högst tio procent av
takbeloppet även i detta fall. Under 2012 var
det totala utfallet ca 20 830 miljoner kronor,
vilket motsvarar 102 procent av takbeloppet.
Två tredjedelar av lärosätena hade en överproduktion under 2012, vilket innebär fler
studenter än vad som ryms inom takbeloppet
(se vidare tabell 8.2 Antal helårsstudenter,
takbelopp och forskningsanslag 2012).
Sökande

Inför höstterminen 2012 sökte totalt ca
403 000 personer till utbildningsprogram och
kurser vid universitet och högskolor. Det är en
ökning med fem procent jämfört med
höstterminen 2011. Av de sökande var 63
procent kvinnor och 37 procent män. Könsfördelningen bland de sökande har varit i stort
sett oförändrad under de senaste tio åren.
Antalet sökande utan tidigare högskoleutbildning ökade med åtta procent jämfört
med höstterminen 2011. Av de sökande utan
tidigare högskoleutbildning var andelen 19åringar knappt 30 procent.
För samtliga yrkesexamensprogram fanns
det i genomsnitt 1,9 behöriga förstahandssökande per antagen. Högst söktryck bland
yrkesexamensprogram, med över fem behöriga
sökande per plats, hade utbildningarna till
psykolog, veterinär, läkare och sjukgymnast.
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Intresset för ingenjörsutbildningar fortsätter att öka. Under de senaste fem åren har
antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna ökat med drygt 30 procent och till
högskoleingenjörsutbildningarna med ca 40
procent.
För lärarutbildningarna ökade antalet
behöriga förstahandssökande med nästan 30
procent inför höstterminen 2012 jämfört med
höstterminen 2011.
Högskolenybörjare

Under läsåret 2011/12 påbörjade nästan 92 000
nya studenter svensk högskoleutbildning för
första gången. Av dessa var 56 procent kvinnor
och 44 procent män. Det var en minskning
med tretton procent jämfört med föregående
läsår. Störst var nedgången av inresande
nybörjarstudenter, som minskade med 8 600
personer till sammanlagt 20 800 personer
läsåret 2011/12. Läsåret var det första efter det
att studieavgifter infördes för studenter som
inte är medborgare inom det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.
Drygt hälften av samtliga högskolenybörjare var under 22 år. Det är en ökning
med fyra procentenheter jämfört med
föregående år. Ökningen är en följd av att
andelen inresande studenter har minskat. De
inresande nybörjarstudenterna har i genomsnitt varit äldre än de svenska nybörjarna.
Mellan läsåren 2002/03 och 2011/12 ökade
andelen nybörjare under 22 år från 44 till 54
procent.

Tabell 8.2 Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag 2012
Utfall
%

Strategiska
forskningsområden
(tkr)

Nya resurser
forskning
(tkr)

Omfördelning av
forskningsanslag
(tkr)2

Anslag för
forskning och
forskarutb.
(tkr)

1 394,7

104%

170 500

38 040

-6 335

1 833 236

1 918,0

109%

183 500

43 568

-5 148

1 886 895

30 215

581

1 362 281

Antal
helårsstudenter 1

Takbelopp
(mkr)

Utfall
(mkr)

Uppsala universitet

22 909

1 336,4

Lunds universitet

27 988

1 763,7

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Göteborgs universitet

25 301

1 788,9

1 782,9

100%

20 000

Stockholms universitet

29 364

1 536,4

1 531,5

100%

44 000

29 877

1 857

1 430 122

Umeå universitet

16 388

1 197,1

1 217,4

102%

58 300

19 838

2 838

986 957

Linköpings universitet

17 708

1 318,9

1 324,9

100%

66 300

15 210

1 997

742 912

5 885

589,2

599,0

102%

135 600

35 780

1 013

1 307 185

Kungl. Tekniska högskolan

12 378

1 036,5

1 049,2

101%

214 800

19 282

-1 355

1 106 317

Luleå tekniska universitet

8 005

608,7

617,2

101%

21 400

Karolinska institutet

Karlstads universitet
Linnéuniversitetet

5 421

410

338 492

431

193 655

8 241

561,8

594,1

106%

2 377

14 952

945,5

980,8

104%

3 992

462

274 309

Örebro universitet

9 297

645,7

662,3

103%

4 384

1 132

214 871

Mittuniversitetet

7 743

509,7

526,8

103%

3 322

1 609

197 272

Blekinge tekniska högskola

3 731

269,5

280,5

104%

939

221

82 504

12 391

791,7

831,1

105%

1 369

490

104 104

265

77 864
5 605

Malmö högskola

7 725

509,7

526,8

103%

1 538

Dans- och cirkushögskolan

154

52,0

49,3

97%

-

-

Försvarshögskolan

484

*

*

-

-

Mälardalens högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

655

87,6

83,7

96%

766

17

25 180

Högskolan i Borås

5 869

430,7

437,3

102%

885

143

53 347

Högskolan Dalarna

6 200

393,2

386,6

98%

847

-130

53 531

-235

20 426

Högskolan på Gotland

2 142

125,7

126,1

100%

236

Högskolan i Gävle

6 022

411,8

422,4

103%

967

221

82 347

Högskolan i Halmstad

5 234

349,3

356,0

102%

836

-444

52 564

Högskolan Kristianstad

5 305

341,0

353,9

104%

636

-691

45 777

Högskolan i Skövde

4 294

306,7

305,3

100%

593

-333

38 781

Högskolan Väst

4 893

356,3

334,1

94%

593

26

38 778

Konstfack

614

144,2

129,8

90%

-

-

7 514

Kungl. Konsthögskolan

211

59,0

60,3

102%

-

-

4 301

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

638

118,6

116,8

98%

-

-

7 604

38

17,3

17,4

101%

-

-

4 782

235

111,4

108,6

797%

-

-

10 580

Södertörns högskola

6 687

350,0

364,1

104%

39 934

Sveriges lantbruksuniversitet

4 102

*

*

Chalmers tekniska
högskola AB

8 565

786,4

765,0

97%

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

8 004

497,6

536,3

108%

300 354

20 405,0

20 827,7

102%

Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola

Totalt

1 756

493

26 600

19 790

-234

190 000

13 882

-177

763 659

2 969

876

84 250

296 939

0

12 870 332

1 131 000

Anm.: I tabellen redovisas inte vissa mindre enskilda utbildningsanordnare. Vid dessa lärosäten fanns under 2012 ca 4 600 helårsstudenter.
*Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har inga takbelopp. Anslaget till Försvarshögskolan uppgick till 23,2 miljoner kronor.
1
Uppgiften finns inte könsuppdelad.
2
Försvarshögskolan och de konstnärliga högskolorna ingår inte i omfördelningen av forskningsanslag.
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Tabell 8.3 Antal studenter i högskoleutbildning 2010–2012
2010

2011

2012

2010

Andel kvinnor
2011
2012

2010

Andel män
2011

2012

Antal helårsstudenter

320 925

318 397

310 992

58 %

58 %

59 %

42 %

42 %

41 %

Antal registrerade studenter i
grundutbildning, per hösttermin

369 291

362 582

356 998

59 %

60 %

60 %

41 %

40 %

40 %

Antal högskolenybörjare*

108 900

105 800

92 300

55 %

55 %

56 %

45 %

45 %

44 %

Källa: Universitetskanslersämbetet
Anm: Inklusive helårsstudenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare.
* Student som för första gången är registrerad i svensk högskoleutbildning. Uppgifterna avser läsår. 2012 innebär läsåret 2011/12.

I takt med att antalet unga studenter ökar,
sjunker medianåldern för högskolenybörjarna.
Exkluderas de inresande studenterna är medianåldern för högskolenybörjare 21 år. Av samtliga
19-åringar var det drygt 17 procent som
påbörjade högskolestudier 2011. Tio år tidigare
var den siffran 11,7 procent.

kvinnor. Ökningen av antalet helårsstudenter på
program var jämnt fördelad mellan kvinnor och
män.

Diagram 8.1 Antal helårsstudenter på program respektive
kurs
350000
300000

totalt kurs
kvinnor kurs
kvinnor program

totalt program
män kurs
män program

250000

Studenter

Totalt fanns drygt 310 000 helårsstudenter
registrerade 2012. Antalet helårsstudenter
minskade något jämfört med 2011. Minskningen
berodde på att regeringens tillfälliga satsning på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och 2011
medförde ett högre antal helårsstudenter under
dessa år. Mellan 2009 och 2010 ökade antalet
helårsstudenter med drygt 15 000. Orsaken till
att ökningen var större än den tillfälliga
satsningen berodde på att nästan alla lärosäten
sedan tidigare hade sparade anslag för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå. Trots
minskningen av antalet helårsstudenter mellan år
2012 och 2011, ligger utbildningsvolymen kvar
på en historiskt sett hög nivå. Jämfört med för
tio år sedan var antalet helårsstudenter ca 25 000
fler år 2012.
Drygt hälften av samtliga helårsstudenter läser
kurser inom samhällsvetenskap och juridik.
Området är det klart största för både män och
kvinnor och företagsekonomi utgör det enskilt
största ämnet.
Andelen studenter som läser fristående kurser
uppgår till 40 procent. Denna andel har varit
oförändrad, trots att antalet studenter på
fristående kurser har ökat under de senaste tio
åren.
Mellan läsåren 2007/08 och 2011/12 ökade
antalet helårsstudenter på program med omkring
30 000. Samtidigt ökade antalet helårsstudenter
på kurs med ca 4 500, varav en stor andel var
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Källa: Universitetskanslersämbetet

Utbildnings- och examensstrukturen med
uppdelning av kurser på utbildningsnivåerna
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå började tillämpas läsåret 2007/08. Läsåret 2011/12 var
24 procent av samtliga studenter registrerade på
kurser klassificerade på avancerad nivå.
Av samtliga studenter i utbildning på
grundnivå och avancerad nivå är 60 procent
kvinnor och 40 procent män. En del av
förklaringen till den höga andelen kvinnor inom
högskolan kan vara att kvinnor under en längre
tidsperiod har haft en högre övergångsfrekvens
till högskolan än män. Ytterligare en förklaring
kan vara kvinnors bättre studieresultat i
gymnasieskolan.
Antalet studenter i distansutbildning inom
högskolan har minskat något. Under läsåret
2011/12 uppgick antalet distansstudenter till ca
138 000, vilket är ca 5 000 färre än föregående
läsår. Av distansstudenterna läste 36 procent
samtidigt kurser på campus. Jämfört med
studenter som enbart läst utbildning på campus

är nästan en tredjedel så många distansstudenter
över 34 år och andelen kvinnor är högre.
Flest studenter som enbart var registrerade på
distanskurser läsåret 2011/12 hade Linnéuniversitetet med ca 15 700 studenter, Umeå
universitet med ca 13 300 studenter och Mittuniversitetet med ca 11 000 studenter. Högst andel
studenter som enbart var registrerade på
distanskurser läsåret 2011/12 hade Högskolan på
Gotland med 85 procent. Andra lärosäten med
en hög andel studenter på enbart distanskurser
var Mittuniversitetet (67 procent), Högskolan
Dalarna (67 procent), Högskolan Kristianstad
(66
procent) och Högskolan i Gävle
(62 procent).
Av samtliga studenter läsåret 2011/12 hade 18
procent en examen från svensk högskola sedan
tidigare. Av dessa var nästan hälften registrerade
på kurser enbart på distans.

Diagram 8.2 Antal in- och utresande studenter läsåren
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Källa: SCB/ Högskoleverket

Diagram 8.3 Antal in- och utresande kvinnor och män
läsåren 2007/08–2011/12
30000
25000

8.2.4

Studenternas internationella
rörlighet

Läsåret 2011/12 studerade 27 700 svenska
studenter utomlands. Av de utresande
studenterna var 59 procent kvinnor och 41
procent män. Under de senaste tio åren har
antalet utresande studenter legat relativt stilla.
Antalet utresande studenter har ökat något
mellan läsåren 2007/08 och 2011/12, men
fördelningen mellan kvinnor och män var relativt
jämn trots ökningen. Andelen kvinnor som
studerar i högskolan är större än andelen män
och detta syns också i könsfördelningen i
gruppen utresande studenter.
De senaste tio åren har antalet inresande
studenter till Sverige ökat betydligt varje år fram
till och med läsåret 2010/11 då antalet uppgick
till 46 800. Efter det att studieavgifter infördes
för studenter som inte är medborgare i länder
inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter, har dock antalet inresande studenter
från dessa länder minskat. Antalet inresande
studenter läsåret 2011/12 var 38 100.
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Källa: SCB/ Högskoleverket

Inresande studenter

Av de 38 100 inresande studenterna läsåret
2011/12 var 47 procent kvinnor och 53 procent
män. Totalt utgjorde de inresande studenterna ca
10 procent av samtliga studenter i Sverige under
läsåret 2011/12. Av de inresande studenterna
kom 23 000 till Sverige som fritt inresande
studenter utanför utbytesprogram (s.k. free
mover-studenter) och resten studerade vid
svenska universitet och högskolor inom ramen
för ett utbytesprogram.
Av samtliga inresande studenter som var
nybörjare vid svenska högskolor 2011/12 kom
ungefär 60 procent från nordiska länder och
länder inom EU, 6 procent från europeiska
länder utanför EU och Norden, 14 procent från
Asien och 7 procent från Nordamerika. Bland de
fritt inresande studenterna kom de flesta från
Tyskland, Kina, Finland och Iran. Studieavgifts169

skyldiga studenter utgjorde 6 procent av
samtliga inresande studenter som var nybörjare
vid svenska högskolor 2011/12. Bland de
studieavgiftsbetalande studenterna kom de flesta
studenterna från Kina, Iran, Indien och USA.
Läsåret 2011/12 läste i stort sett samtliga
utbytesstudenter fristående kurser medan
programstudier dominerade bland fritt inresande
studenter, varav nästan 61 procent läste masterprogram.

Det var en ökning med 30 miljoner kronor
jämfört med 2011. Under 2012 avsattes vidare 30
miljoner kronor för stipendier till studenter från
länder med vilka Sverige har ett långsiktigt
samarbete och 20 miljoner kronor till studenter
från OECD/DAC-länder från utgiftsområde 7
Internationellt bistånd, se vidare tabell 8.4
Stipendier till tredjelandsstudenter.
Tabell 8.4 Stipendier till tredjelandsstudenter
2011 (tkr)

2012 (tkr)

Studieavgifter

Stipendier till tredjelandsstudenter

Utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning

30 000

60 000

I enlighet med förslagen och bedömningarna i
propositionen Konkurrera med kvalitet –
studieavgifter för utländska studenter (prop.
2009/10:65,
bet.
2009/10:UbU15,
rskr.
2009/10:230) infördes fr.o.m. hösten 2011
studieavgifter och anmälningsavgifter för
tredjelandsstudenter. Regeringens syfte med
införandet av studieavgifter var att svenska
lärosäten skulle konkurrera med kvalitet, inte
främst med avgiftsfri utbildning.
I Högskoleverkets uppföljning av införandet
av studieavgifter (Andra året med studieavgifter
– lärosätenas erfarenheter, 2012:26 R) framgår
att antalet nyantagna studieavgiftsskyldiga
studenter ökade med 26 procent mellan 2011
och 2012 och då uppgick till 5 800. Av dessa
nyantagna började emellertid endast 1 740
studieavgiftsskyldiga studenter studera vid ett
lärosäte. Utöver detta fortsatte 870 avgiftsskyldiga studenter som tidigare antagits att
studera. Det innebär att omkring 30 procent av
de studenter som erbjuds studieplats efter
ansökan registrerar sig på utbildningen.
Införandet av studieavgifter har inneburit ett
omfattande omställningsarbete för universitet
och högskolor och andra berörda myndigheter.
Universitet och högskolor rapporterar i sina
årsredovisningar att rekryteringen av utländska
studenter har ändrat karaktär i och med
införandet av studieavgifter. Tidigare kunde
lärosätena konkurrera om tredjelandsstudenter
genom att erbjuda avgiftsfri utbildning. Flera
lärosäten redovisar att de nu i stället arbetar mer
strategiskt med rekrytering av studenter inom
smalare profilområden, särskilt på avancerad
nivå, när de måste konkurrera med kvalitet.
Under 2012 avsattes 60 miljoner kronor från
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för stipendier till tredjelandsstudenter.

Utgiftsområde 7:
Stipendieprogram långsiktiga
samarbetsländer

30 000

30 000
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Utgiftsområde 7:
Stipendieprogram OECD-DAC
Totalt

20 000
60 000

110 000

Av de nyantagna studieavgiftsskyldiga
studenterna hade 38 procent någon form av
svenskt stipendium. Stipendierna finansierades
av både statliga och privata medel. Av de
studenter som fortsatte sina studier hade 45
procent ett sådant stipendium. Sammanlagt
fick 1 060 studenter stipendium för studier på
ett svenskt lärosäte under hösten 2012.
Omkring 30 procent av de studenter som
erbjöds stipendium tackade nej. Vanligaste
skälet till detta uppgav studenterna i
Högskoleverkets rapport (2012:26 R) vara att
levnadsomkostnaderna i Sverige är höga. Det
näst vanligaste skälet var enligt rapporten att
studenten hade fått ett annat erbjudande om
utbildning eller stipendium som de upplevt
vara bättre.
Utresande studenter

Under läsåret 2011/12 studerade 27 700 svenska
studenter utomlands, vilket var något fler än
föregående läsår. Av de utresande studenterna
var två tredjedelar fritt utresande studenter och
24 procent utbytesstudenter, medan 11 procent
läste språkkurser på eftergymnasial nivå.
Nästan två tredjedelar av de utresande studerade i Europa, även om allt fler valde att
studera i Asien. Storbritannien och USA var de
största mottagarländerna, därefter följde
Danmark, Australien och Frankrike.

Av samtliga studenter som avlade examen i
Sverige under läsåret 2011/12 hade 14 procent
studerat utomlands under sin utbildning. De
flesta som har studerat utomlands återfinns
bland personer med arkitektexamen, civilingenjörsexamen och masterexamen med
inriktning samhällsvetenskap, juridik, handel,
administration. Om man ser till de största
utbildningsprogrammen räknat i antal studenter
var andelen som hade studerat utomlands lägst
bland personer med socionom-, sjuksköterskeeller lärarexamen.
8.2.5

Lärarresurser

8.2.6

Antalet anställda vid landets universitet och
högskolor 2012 var 73 400 personer. Det är det
högsta antalet någonsin och är en ökning med
fem procent jämfört med föregående år. Av de
anställda vid universitet och högskolor arbetade
57 procent med undervisning och forskning.
Antalet professorer fortsatte att öka och uppgick
2012 till 6 080. Det är drygt 400 fler än
föregående år.
Av samtliga anställda vid universitet och
högskolor var 52 procent kvinnor och 48
procent män 2012. Könsfördelningen varierar
dock mellan olika personalkategorier. Bland den
forskande och undervisande personalen var
43 procent kvinnor och 57 procent män, medan
andelen kvinnor bland professorerna endast var
23 procent och andelen män 77 procent.
Diagram 8.4 Andel disputerade lärare 2002–2012
%
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andelen disputerade lärare ökat med tio
procentenheter. Ökningen har skett både bland
högskolorna, som har gått från 30 procent
disputerade 2002 till 43 procent 2012, och bland
universiteten, som har ökat andelen disputerade
från 49 procent till 58 procent 2012. Högst andel
disputerade lärare bland de statliga universiteten
och högskolorna hade Lunds universitet med 67
procent. Bland högskolorna var det Södertörns
högskola som hade den högsta andelen
disputerade med 65 procent, vilket var en högre
andel än flera universitet.
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Kompletterande utbildning

Under 2000-talet har möjligheterna till
kompletterande utbildningar för personer med
utländsk examen ökat. Utbildningarna har under
de senaste åren gått från att vara allmänna till att
bli specifika för olika yrkesgrupper. Under 2012
pågick
enligt
regeringens
uppdrag
kompletterande utbildningar vid flera lärosäten
för ca 30 jurister och 300 lärare. Dessutom hade
fyra lärosäten i uppdrag att anordna
kompletterande utbildningar för personer från
tredjeland med avslutad läkar-, tandläkar- eller
sjuksköterskeutbildning om totalt 165 helårsstudieplatser. Kostnaden för kompletterande
utbildningar för utländska akademiker uppgick
under 2012 till ca 62 miljoner kronor.
Utöver dessa utbildningar anordnade Sveriges
lantbruksuniversitet kompletterande utbildning
för veterinärer.
Stockholms universitet återrapporterade i
slutet av 2012 sitt uppdrag om utvärdering av
arbetsmarknadsutfallet för deltagare i vissa
kompletterande utbildningar för akademiker
med utländsk utbildning (A2013/66/IU).
Universitetet påvisar i rapporten ett positivt
samband mellan kompletterande utbildning, lön
och etablering på arbetsmarknaden för t.ex.
lärare och förvaltningsstuderande.
Bedömning av utländska utbildningsmeriter

10
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07
Källa: Universitetskanslersämbetet
Anm: Statistiken finns inte könsuppdelad.
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Andelen disputerade lärare uppgick 2012 till
57 procent. Under de senaste tio åren har

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden
för personer med utländsk högre utbildning
fortsatte Högskoleverket under 2012 med sin
uppgift att göra bedömningar av utländska
meriter i fråga om utbildning. År 2012 har varit
det hittills mest omfattande året när det kommer
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till antalet inkomna och avgjorda ansökningar
för erkännande av utländska högskoleutbildningar. Det innebar 5 434 inkomna
ansökningar, en ökning med 7,7 procent jämfört
med föregående år och 5 619 avgjorda ärenden,
en ökning med 5,7 procent. Av dessa resulterade
4 180 i bedömningsutlåtanden, vilket är något
fler än året innan. Arbetet med att vidareutveckla
och effektivisera verksamheten med att erkänna
utländska utbildningar har fortsatt, vilket har
bidragit till att den genomsnittliga nettohandläggningstiden minskade med ytterligare 12
dagar under året. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om erkännande
av utländsk utbildning ligger därmed på 74 dagar.
Det innebär att handläggningstiderna har
halverats på tre år.
För att skapa en mer sammanhängande
valideringskedja och underlätta för personer med
utländsk utbildning har bedömning av utländsk
utbildning på olika nivåer samlats vid den nya
myndigheten Universitets- och högskolerådet.
Det handlar om bedömning av utländska
gymnasiebetyg, avslutade utländska utbildningar
inom högre utbildning och eftergymnasial
utbildning som inte motsvarar utbildningar
enligt högskolelagen.

Universitetskanslersämbetet har utvecklat ett
nytt sätt att mäta prestationsgrad. Prestationsgraderna beräknas så att varje students avklarade
poäng kan kopplas till studentens (individens)
registreringspoäng. Måttet består av de poäng
som de aktuella studenterna har tagit under
registreringsterminen samt de tre därpå följande
terminerna.
Prestationsgraden var 78 procent läsåret
2009/10. Prestationsgraden har fallit för varje
läsår sedan 2004/05 från en nivå på 81 procent.
Kvinnorna tar poäng i högre grad än männen.
Kvinnorna uppvisar en prestationsgrad på 80
procent mot männens 74 procent. Prestationsgraden för båda grupperna har dock minskat
över tid. Skillnaden i prestationsgrad är stor
mellan olika studieformer. Prestationsgraden för
program som leder till yrkesexamen var 89
procent läsåret 2009/10 och för fristående kurser
61 procent. Prestationsgraden för fristående
kurser på distans är endast 48 procent, 51
procent för kvinnor och 44 procent för män. Av
Statistiska centralbyråns temarapport Distansutbildning på högskolan (2012:6) framgår att de
två vanligaste orsakerna till att studenter som
läste fristående kurs på distans inte tog alla
poäng på kursen var att man i stället arbetade
eller fokuserade på en annan kurs.

8.2.7

Tabell 8.5 Prestationsgrad läsåret 2007/8–2009/10

Genomströmning

Procent

Av de högskolenybörjare som hösten 2009 läste
en fristående kurs fanns 54 procent kvar i
högskolan följande termin (exkl. de inresande
studenterna). Bland högskolenybörjare på
programutbildningar fanns 90 procent kvar på
programmet följande termin. Merparten av de
programstudenter som inte fanns kvar på
utbildningen den andra terminen fanns över
huvud taget inte kvar i högskolan. Knappt
hälften av alla som börjar studera vid högskolan
avlägger en examen inom sju år. Högst
examensfrekvens uppvisar de utbildningar som
leder till ett legitimationsyrke.
Prestationsgrad

Prestationsgrad är ett mått som beräknas utifrån
kvoten mellan avklarade poäng, omräknat till
helårsprestationer, som hör ihop med de
studenter som varit registrerade under det
aktuella läsåret, omräknat i helårsstudenter.
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Ämnesområde

2007/08

2008/09

2009/10

Humaniora (inkl. teologi)

69 %

68 %

67%

Samhällsvetenskap (inkl.
juridik)

78 %

78 %

77%

Vård och omsorg

91 %

92 %

91%

Naturvetenskap

76 %

76 %

75%

Teknik

80 %

80 %

80%

Medicin och odontologi

92 %

91 %

91%

Konstnärligt område

87 %

85 %

85%

Övrigt område

81 %

80 %

80%

Källa: Universitetskanslersämbetet

Utbildningsområdena medicin/odontologi och
vård/omsorg har de högsta prestationsgraderna.
Den höga prestationsgraden förklaras delvis med
att kurserna inom dessa områden ofta ingår i
program och att examen behövs för att få
legitimation att utöva t.ex. vissa vårdyrken. Lägst
är prestationsgraden inom humaniora där en

övervägande del av utbildningarna består av fristående kurser.
Studenter som inte är aktiva

I förhållande till det totala antalet registreringspoäng var andelen tagna poäng ca 76 procent
höstterminen 2011 enligt en effektivitetsanalys
av Universitetskanslersämbetet (Studieaktivitet
mätt i högskolepoäng - 2013/1). Kursregistreringarna bland studenter som inte ledde
till avklarade poäng motsvarade höstterminen
2011
33 692
helårsstudenter
(inresande
studenter ingår inte). I budgetpropositionen för
2012 beräknade regeringen att ersättningen som
utgick till universitet och högskolor för
studenter som inte tagit några poäng uppgick till
motsvarande ca 900 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen en
indragning av 440 miljoner från lärosätenas
grundutbildningsanslag med anledning av
studenter som inte tar några poäng. Enligt
regeringens uppfattning bör avräkning av helårsstudenter mot takbeloppet göras endast för
personer som aktivt deltar i studier.
Högst andel nollpoängresultat har studenter
på fristående kurser på distans, ca 47 procent.
Lägst andel nollpoängresultat har studenter på
campusstudier som genomförs inom ramen för
ett program, ca 10 procent.
Många studenter som inte tar poäng är dock
registrerade även på andra kurser där de har tagit
poäng. Detta gäller för ungefär hälften av
samtliga studenter som inte har tagit några
poäng.

8.2.8

Examina

Diagram 8.5 Antal examina/examinerade per läsår
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Källa: SCB / Universitetskanslersämbetet

Examina inom högskolan delas in i tre
kategorier: generella examina, konstnärliga
examina och yrkesexamina. Under de senaste tio
åren har antalet avlagda examina ökat med nästan
43 procent. Under samma period ökade antalet
helårsstudenter med 8 procent. Till viss del
förklaras den kraftiga ökningen av att det har
blivit vanligare att en och samma student tar ut
flera examina för samma studier. Det gäller
framför allt vissa yrkesexamina som högskoleingenjörsexamen och sjuksköterskeexamen som
kombineras med en generell examen.
Läsåret 2011/12 utfärdades 69 764 examina
vid universitet och högskolor, 1 711 examina
färre än 2010/11. Antalet examinerade personer
uppgick till 59 000. Av samtliga examinerade var
63 procent kvinnor och 37 procent män.
Masterexamina, som tillkom vid införande av
den nya examensstrukturen 2007, fortsätter att
öka, och läsåret 2011/12 utfärdades ca 25
procent fler än föregående läsår. Sedan den nya
utbildnings- och examensstrukturen infördes har
antalet examinerade med minst 300 högskolepoäng, motsvarande fem års heltidsstudier, ökat
till ca 9 000 läsåret 2011/12. Under samma läsår
utfärdades samtidigt ca 11 000 examina som
kräver minst 300 högskolepoäng. Till största
delen beror detta på ett växande antal utfärdade
masterexamina.
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Tabell 8.6 Antal generella examina, yrkesexamina samt
konstnärliga examina läsåren 2010/11 samt 2011/12
Examen

2010/11

2011/12

Procentuell
förändring

Högskoleexamina

1 585

1 796

13%

Kandidatexamina

20 270

22 975

13%

Magisterexamina

9 681

8 521

-12%

Masterexamina

5 809

7 308

26%

650

686

6%

Yrkesexamina

33 477

28 474

-15%

Äldre examina

3

4

33%

71 475

69 764

-2 %

Konstnärlig examina

Totalt

Källa: SCB/Universitetskanslersämbetet

De tre yrkesexamina det utfärdades flest av var
lärarexamen, sjuksköterskeexamen och civilingenjörsexamen.
Läsåret 2011/12 utfärdades 6 439 lärarexamina, vilket var 5 927 färre än föregående
läsår. Beslutet att införa legitimation för lärare
och förskollärare tillsammans med vissa regler
kring ansökan om legitimation förklarar den
stora nedgången från föregående år. Många
redan yrkesverksamma lärare ansökte till följd av
detta om examen under läsåret 2010/11.
Fördelningen mellan män och kvinnor som
det utfärdades lärarexamina till är mycket ojämn.
Andelen lärarexamina utfärdade till kvinnor har
under många år varit 80 procent och till män 20
procent. Det är dock stora skillnader mellan
lärarutbildningens olika inriktningar. För
lärarexamen med inriktning mot gymnasieskola
är andelen kvinnor 60 procent medan andelen
män är 40 procent. När det gäller lärarexamen
med inriktning mot förskola och grundskolans
tidigare år är andelen kvinnor 90 procent och
andelen män 10 procent.
För att säkra kvaliteten i undervisningen och
för att ge erfarna lärare som saknar lärarexamen
en möjlighet att komplettera sin utbildning pågår
sedan 2007 en särskild utbildningssatsning för
vidareutbildning av lärare, den s.k. VAL-satsningen, vid sju lärosäten. Utbildningen planeras
med hänsyn till de studerandes tidigare
utbildning och arbetslivserfarenhet och har
tidigare främst omfattat det allmänna
utbildningsområdet. Detta i enlighet med
förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och
förskollärare och om högskoleutbildning för
vidareutbildning av lärare som saknar
lärarexamen. Utbildningen omfattar maximalt
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120 högskolepoäng. Under 2012 fanns ca 780
helårsstudenter registrerade inom ramen för
VAL. Antalet deltagande individer var dock
större, eftersom studierna ofta sker på deltid.
Antalet utfärdade sjuksköterskeexamina var
4 095 läsåret 2011/12, vilket var något färre än
föregående läsår. Även bland personer med
sjuksköterskeexamina är könsfördelningen
ojämn. Andelen sjuksköterskeexamina utfärdade
till kvinnor var 87 procent och till män 13
procent under läsåret 2011/12.
Bland personer med utfärdade civilingenjörsexamina var andelen kvinnor 30 procent och
andelen män nästan 70 procent. Totalt
utfärdades 3 045 civilingenjörsexamina läsåret
2011/12, vilket var ca 600 färre än föregående
läsår. Under de tre senaste läsåren har antalet
civilingenjörsexamina varit förhållandevis lågt,
särskilt jämfört med läsåret 2005/06 då 4 700
civilingenjörsexamina utfärdades, vilket var det
högsta antalet någonsin.
8.2.9

Etablering på arbetsmarknaden

Universitetskanslersämbetetets
årsrapport
(Rapport 2013:2) visar att arbetslösheten är lägre
bland högskoleutbildade än bland gymnasie- och
grundskoleutbildade. Detta gäller oavsett konjunkturläge.
Högskoleverkets rapport Etableringen på
arbetsmarknaden – examinerade 2007/08
(2011:16 R) behandlar högskoleutbildades
etablering på arbetsmarknaden. Rapporten om
högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden publiceras vartannat år. Regeringen
redogjorde i budgetpropositionen för 2013 för
rapportens innehåll. Av rapporten framgår att
etableringen på arbetsmarknaden fortsätter att
vara god. 78 procent av dem med avlagd examen
läsåret 2007/08 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2009. Etableringsgraden var något
lägre än för 2008 (80 procent) då konjunkturläget hade försämrats mellan mättillfällena.
Nästan alla (97 procent) hade haft ett jobb under
hela eller delar av året.
8.2.10 Forskning
Universitetens och högskolornas anslag för
forskning och utbildning på forskarnivå var 15,8
miljarder kronor 2012. Jämfört med 2011 har de

direkta anslagen ökat med ca 700 miljoner
kronor. Anslagen till universitet och högskolor
för forskning och utbildning på forskarnivå
utgjorde 45 procent av lärosätenas alla intäkter
för forskning under 2012. Denna andel har i
stort sett varit konstant under de senaste tio
åren.
Utöver de direkta anslagen uppgick lärosätenas intäkter för forskning från nationella och
internationella forskningsfinansiärer till 15,2
miljarder kronor samt intäkter från uppdragsforskning, avgifter och finansiella intäkter till 3,8
miljarder kronor. Av de externa intäkterna för
forskning var ungefär 34 procent bidrag från
statliga myndigheter och forskningsstiftelser.
Diagram 8.6 Universitet och högskolors intäkter för
forskning 2002–2012
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:Källa: Universitetskanslersämbetet

Anslagen för forskning och utbildning på
forskarnivå används främst för grundforskning i
form av lönekostnader för lektorer och
professorer,
samfinansiering
av
externa
forskningsprojekt och riktad forskning för
särskilt utpekade strategiska forskningsområden.
Anslagen användes också för strategiska insatser
för meritering av yngre forskare eller till forskare
inom områden med ojämn könsfördelning och
finansiering av utbildning på forskarnivå.
Samfinansiering av externa projekt avser dels
sådana medel som skjuts till när de externa
forskningsmedlen inte finansierar forskningsprojekt fullt ut, dels sådana medel som krävs
som medfinansiering av vissa finansiärer. Genom
att införa en redovisningsmodell för indirekta
kostnader som Sveriges universitets- och
högskoleförbund står bakom har lärosätena ökat
sin kontroll över forskningsprojektens totala
kostnader och gjort den del av forskningsprojekten som finansieras med anslagsmedel
tydligare.

8.2.11 Kvalitetsbaserad fördelning av
forskningsmedel
I forsknings- och innovationspropositionen Ett
lyft för forskning och innovation (prop.
2008/09:50,
bet.
2008/09:UbU4,
rskr.
2008/09:160) bedömde regeringen att en ny
modell för resurstilldelning för forskning och
utbildning på forskarnivå borde införas. I enlighet med propositionen fördelas sedan 2010
anslagsmedel till universitet och högskolor utifrån deras resultat, mätt med resultatindikatorerna externa medel och vetenskaplig produktion.
Analys av publicerings- och citeringsstatistik
är ett internationellt vedertaget verktyg för
bedömning av forskningens volym och kvalitet.
Olika forskningsområden har olika publiceringstradition. För att kompensera för skillnaderna
ges humaniora och samhällsvetenskap och till
viss del naturvetenskap en större tyngd i
beräkningarna av resurstilldelningen.
I indikatorn externa medel inkluderas alla
externa medel som universitet och högskolor
tilldelas från alla externa finansiärer, vilket gör
att indikatorn speglar en del av lärosätenas
samverkan med det omgivande samhället. Det är
samtidigt en markering av att universitetens och
högskolornas integrerade uppgift att samverka
och verka för nyttiggörande av resultat är viktig.
Från principen att alla externa medel ska ingå
görs undantag endast för vissa stiftelser och
andra källor som är knutna till ett visst lärosäte.
Resultatindikatorerna används vid fördelningen av nya medel för forskning och utbildning på
forskarnivå som tillförs universitet och högskolor. Dessutom sker en omfördelning av
forskningsmedel i enlighet med resultatindikatorerna. Det totala belopp som omfördelas
är summan av de medel som har omfördelats
föregående år och tio procent av de nya
resurserna som tillfördes universitet och högskolor föregående år. Fördelningen utifrån
indikatorn externa medel baseras på varje
lärosätes medelvärde för indikatorn över tre år.
Indikatorn vetenskaplig produktion baseras på
ett fyraårigt medelvärde. De strategiska
forskningsmedlen ingår inte i omfördelningen.
Omfattningen av de medel som har ingått i
omfördelningen olika lärosäten har årligen varit
drygt 1 miljard kronor.
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8.2.12 Utbildning på forskarnivå

Tabell 8.7 Omfördelning av forskningsmedel 2010–2012
Omfördelning
2011 (tkr)

Omfördelning
2012 (tkr)

Omfördelning
2013 (tkr)

Uppsala universitet

-5 616

-6 335

-2 221

Lunds universitet

-4 381

-5 148

-4 500

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Göteborgs universitet

1 289

581

3 809

Stockholms universitet

2 724

1 857

-445

-486

2 838

53

Umeå universitet
Linköpings universitet

890

1 997

3 317

1 521

1 013

-1 407

Kungl. Tekniska
högskolan

-697

-1 355

296

Luleå tekniska
universitet

-58

410

4

97

431

488

1 307

462

-65

Karolinska institutet

Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet

817

1 132

371

1 141

1 609

311

Blekinge tekniska
högskola

342

221

143

Malmö högskola

28

490

511

411

265

-177

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola
Gymnastik- och
idrottshögskolan

Med
anledning
av
propositionen
Forskarutbildning med profilering och kvalitet
(prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr.
2008/09:276) har författningsändringar beslutats
som medför att högskolor som inte är
universitet sedan den 1 januari 2010 får ansöka
om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå
inom ett område. Högskolan anger själv inom
vilket område den vill anordna utbildning på
forskarnivå och ansöker om tillstånd hos
Universitetskanslersämbetet. Generella examina
på forskarnivå får ett universitet som huvudregel
utfärda. Konstnärliga examina på forskarnivå får
universitet och högskolor utfärda bara efter
tillstånd.
Doktorandnybörjare och doktorsexamina
Diagram 8.7 Doktorandnybörjare 2002–2012
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Högskolan Väst

138

26

189

Södertörns högskola

427

493

340

Sveriges lantbruksuniversitet

-1 734

-234

-3 014

-220

-177

996

161

876

-80

Högskolan på Gotland

Högskolan i Skövde

Chalmers tekniska
högskola AB
Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Den faktiska omfördelningen har varit relativt
blygsam. Det lärosäte som förlorat mest medel
har sammanlagt förlorat 14 miljoner kronor
under perioden 2011–2013. Det lärosäte som
tilldelats mest medel har tilldelats 6 miljoner
kronor.
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Efter det att antalet nybörjare till utbildning på
forskarnivå ökat något under perioden 2008–
2010 minskade antalet nybörjare under 2011.
Under 2012 ökade återigen antalet nybörjare till
3 718, vilket var en ökning från året innan med
drygt fyra procent. Flest nybörjare, en tredjedel,
fanns inom medicin och hälsovetenskap, och det
lägsta antalet nybörjare fanns inom lantbruksvetenskap.
Könsfördelningen bland doktorandnybörjarna
var 2012 relativt jämn med 48 procent kvinnor
och 52 procent män. Könsfördelningen bland
doktorandnybörjarna skiljer sig dock mellan
forskningsämnesområden. Av nybörjarna inom
medicin/hälsovetenskap,
lantbruksvetenskap
samt samhällsvetenskap var andelen kvinnor 57
procent, 66 procent respektive 57 procent, och

andelen män 43 procent, 34 procent respektive
43 procent.
Av doktorandnybörjarna i naturvetenskap var
andelen kvinnor 36 procent och andelen män 64
procent. Inom teknik var andelen kvinnor 31
procent och andelen män 69 procent.
Antalet utländska doktorandnybörjare har
ökat mer än de svenska under de senaste åren,
och 2012 uppgick andelen utländska doktorandnybörjare till 40 procent, varav 40 procent var
kvinnor och 60 procent var män.
Antalet licentiatnybörjare ökade och uppgick
2012 till 470, varav 55 procent kvinnor och 45
procent män.
Under 2012 ökade antalet aktiva doktorander
till drygt 18 900, varav 48 procent var kvinnor
och 52 procent män. Av doktoranderna ägnade
sig 61 procent på heltid åt studier på forskarnivå.
Det var vanligare att männen studerade på heltid
än kvinnorna, 64 procent respektive 58 procent.
I ett längre perspektiv har antalet
doktorsexamina ökat, men sedan 2008, då flest
doktorsexamina utfärdades, har antalet minskat
och uppgick 2012 till drygt 2 500. Flest
doktorsexamina avlades inom ämnesområdet
medicin/hälsovetenskap.
Av det totala antalet doktorsexaminerade var
andelen män något högre än kvinnor, 53 procent
respektive 47 procent. Inom medicin/hälsovetenskap var andelen kvinnor 61 procent och
inom lantbruksvetenskap var andelen kvinnor 58
procent.
Inom
forskningsämnesområdena
naturvetenskap och teknik var andelen kvinnor
38 procent respektive 27 procent. Jämnast
könsfördelning fanns inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap där andelen kvinnor
var 52 procent och andelen män var 48 procent..
Efter en tillfällig uppgång i antalet
licentiatexamina under 2011 minskade återigen
antalet under 2012 till 790 examinerade. Nästan
hälften av dessa avlades i teknik.
Genomströmning i utbildning på forskarnivå

Den genomsnittliga nettostudietiden för att bli
examinerad som doktor var liksom året innan 4,2
år. Det innebär att utfallet nästan stämmer med
den
nominella
studietiden
för
en
doktorsexamen.
Den
genomsnittliga
nettostudietiden är lika lång för kvinnor som för
män. För doktorander som avlade licentiat-

examen under samma period uppgick den
genomsnittliga nettostudietiden till 2,6 år.
Under 2012 var bruttostudietiden, dvs. den
totala tiden i utbildningen utan hänsyn tagen till
aktivitetsgrad, i genomsnitt 5,5 år för
doktorsexamen och 3,5 år för licentiatexamen.
Diagram 8.8 Doktorsexamina 2001–2012
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Forskarskolor

Vetenskapsrådet fick 2011 i uppdrag av
regeringen att utlysa och besluta om fördelning
av medel till statliga universitet och högskolor
och till enskilda utbildningsanordnare för att
anordna utbildning på forskarnivå i form av
forskarskolor för lärare och förskollärare
(U2011/1201/F).
Totalt
beviljades
14
ansökningar om totalt 200 utbildningsplatser.
Under första halvåret 2012 antogs de sista
doktoranderna till de 14 forskarskolor som
beviljats medel inom ramen för Vetenskapsrådets utlysning. Detta var den tredje satsningen
på forskarskolor för lärare eller förskollärare som
regeringen fattat beslut om sedan 2007.
Regeringen aviserade i forsknings- och
innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) en
ny satsning på forskarskolor för lärare och
förskollärare under perioden 2013–2016
motsvarande 15 miljoner kronor per år. Denna
satsning utlystes av Vetenskapsrådet under april
och maj 2013.
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Tabell 8.8 Utbildning på forskarnivå 2009–2011

Antal doktorandnybörjare

2010

2011

2012

2010

3 471

3 424

3 718

50 %

Andel kvinnor
2011

Andel mån
2011
2012

2012

2010

48 %

48 %

50 %

52 %

52 %

Antal licentiatnybörjare

399

328

484

49 %

51 %

55 %

51 %

49 %

45 %

Antal aktiva doktorander*

17 693

18 311

18 934

49 %

49 %

49%

51 %

51 %

51%

Antal doktorsexamina

2 592

2 593

2 535

50 %

49 %

48 %

50 %

51 %

52 %

Antal licentiatexamina

680

875

790

37 %

41 %

37 %

63 %

59 %

63 %

Källa: SCB
* Per hösttermin

8.3

Analys och slutsatser

Regeringen ser positivt på det fortsatt stora
intresset för högre utbildning och forskning men
befarar att de senaste 20 årens kraftiga expansion
av högskolesektorn har lett till fokus på antalet
platser framför ökad utbildningskvalitet.
För att uppnå målet om utbildning av
internationell hög kvalitet har regeringen därför
genomfört insatser för att höja utbildningskvaliteten i högskolan. Regeringen följer därför
med intresse utfallet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av högskoleutbildningar.
Efter det att ungefär hälften av utbildningarna
har utvärderats visar resultatet att utbildningar
med omdömet mycket hög kvalitet förekommer
på både större universitet och på mindre
högskolor. Utvärderingarna visar även att
utbildningar med omdömet bristande kvalitet
finns spridda över många lärosäten. Vid vissa
lärosäten är antalet utbildningar med omdömet
bristande kvalitet nära eller mer än hälften, och
regeringen förutsätter att dessa lärosäten vidtar
åtgärder. Universitet och högskolor har ett
långtgående ansvar för sitt interna kvalitetsarbete. Det är därför av stor vikt att varje lärosäte
inrättar ett internt kvalitetssäkringssystem som
åtgärdar de brister som framkommer i
utvärderingarna.
För att underlätta ungdomars etablering på
arbetsmarknaden är det regeringens ambition att
yngre sökande till högskolan inte ska
missgynnas. Med anledning av detta har nya
bestämmelser införts för tillträde till utbildning
som påbörjades på grundnivå fr.o.m.
höstterminen 2010. Regeringen välkomnar att
andelen 19-åringar som direkt efter avslutad
gymnasieutbildning påbörjar högskolestudier
har ökat de senaste åren.
Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar
att arbetslösheten är lägre för personer med
eftergymnasial utbildning. Regeringen kan dock
konstatera att dimensioneringen av vissa
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utbildningar
inte
tillräckligt
möter
arbetsmarknadens
behov
av
utbildade.
Regeringen har därför, för att möta arbetsmarknadens behov, inlett en omfattande
utbyggnad av ingenjörsutbildningar och ett antal
utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Regeringen anser också att det är fortsatt viktigt
att universitet och högskolor ger hög prioritet åt
utbildningar som ger studenterna möjlighet att
få en examen. Regeringen ser positivt på att
antalet helårsstudenter på program har ökat till
läsåret 2011/12 jämfört med läsåret 2007/08.
Regeringen ser med viss oro på hur
prestationsgraden
och
genomströmningen
utvecklas. Den låga prestationsgraden vid en del
lärosäten kan delvis förklaras av den allt större
andelen fristående kurser på distans, där
prestationsgraden generellt är låg. Det är viktigt
att det inom högskolan finns flexibla och
varierande utbildningsformer, inte minst
distansutbildningar. Regeringen ser det som
angeläget att lärosätena vidtar åtgärder för att
höja
prestationsgraden
och
riktar
in
utbildningsutbudet
på
utbildningar
där
efterfrågan från studenter och arbetsmarknaden
är stor och prestationsgraden är hög.
Det senaste decenniet har antalet utländska
studenter ökat, särskilt fritt inresande studenter,
och regeringen välkomnar den ökade internationaliseringen.
Antalet
tredjelandsstudenter
minskade i samband med att avgifter infördes för
denna grupp höstterminen 2011. Regeringen ser
positivt på att antalet studieavgiftsbetalande
studenter ökade höstterminen 2012 jämfört med
höstterminen 2011, vilket visar på lärosätenas
förmåga att konkurrera med kvalitet.
Fortfarande finns brister när det gäller
jämställdheten vid universitet och högskolor,
exempelvis könsbundna utbildningsval och den
långsamma ökningen av andelen kvinnliga
professorer. Regeringen avser att noggrant följa
utvecklingen. Regeringen har i maj 2013
remitterat ett förslag om rekryteringsmål för

jämnare könsfördelning bland professorer
(U2012/2998/UH).
Genom att Stockholms universitet har
beviljats examenstillstånd för ämneslärarutbildning i finska som modersmål har
förutsättningar skapats för att bättre tillgodose
behovet av sådana lärare. Regeringen avser att
följa lärosätenas arbete med att bygga upp
ämneslärarutbildning i de övriga nationella
minoritetsspråken i enlighet med vad som
aviserades i budgetpropositionen för 2013.
Högskolor har sedan 2010 möjlighet att
ansöka om tillstånd att utfärda examen för
utbildning på forskarnivå inom ett område.
Regeringen ser positivt på att fler ansökningar
prövas.
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9 Forskning

9.1

Omfattning och mål

Området forskning inom utgiftsområde 16
omfattar anslag till forskning, forskningens infrastruktur och forskningsinformation. Anslagen avser Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen,
Kungl. biblioteket, Institutet för rymdfysik,
Polarforskningssekretariatet, Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala.
9.1.1

Mål för verksamhetsområdet

Regeringens mål för forskningspolitiken är att
Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs
med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.
9.1.2

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

De indikatorer för forskning som används för att
redovisa resultaten inom verksamhetsområdet är
följande:
–

antal vetenskapliga artiklar i Sverige och
vissa mindre och medelstora europeiska
länder,

–

antal vetenskapliga artiklar i Kina, Japan,
Sydkorea och vissa större europeiska
länder,

–

genomsnittligt antal citeringar per artikel
för de högst citerade länderna inkl. Sverige,
och

–

genomsnittligt antal citeringar för olika
vetenskapsområden i Sverige.

Antalet vetenskapliga artiklar per land är ett mått
på hur omfattande den akademiska forskningen
är som bedrivs i respektive land. Det genomsnittliga antalet citeringar i relation till medelantalet citeringar för varje enskilt område, fältnormaliserade citeringar, är ett mått på vilken
påverkan på vetenskapen ett arbete har. Denna
synlighet brukar generellt användas som ett mått
på forskningens kvalitet.
När det gäller att följa utvecklingen av
universitetens och högskolornas samverkan med
det omgivande samhället, innovation och
nyttiggörande av forskningsresultat, se avsnitt
9.2.7 och 9.3.4.

9.2

Resultatredovisning

9.2.1

Översikt över
forskningsfinansieringen i Sverige

Det svenska nationella målet för forskning och
utveckling (FoU) är att de totala investeringarna
i FoU ska uppgå till ungefär fyra procent av
BNP 2020. Detta mål har regeringen presenterat
i 2011 års ekonomiska vårproposition (prop.
2010/11:100). År 2000 uppställdes målet inom
EU att de samlade privata och offentliga investeringarna av FoU ska uppgå till tre procent
av BNP 2010. Flera länder inom EU har ökat
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sina avsättningar för FoU till följd av detta och
uppnår målet. Målsättningen att fler länder ska
uppnå målet till 2020 kvarstår.
De statliga medlen för FoU inom statens
budget beräknas av Statistiska centralbyrån
(SCB) uppgå till 31,5 miljarder kronor 2013.
I enlighet med budgetpropositionen för 2007
ökades budgeten för forskning med sammantaget 900 miljoner konor under perioden 2007–
2009 och i enlighet med propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) tillfördes
sammantaget 5 miljarder kronor till anslagen för
forskning och utveckling under perioden 2009–
2012. I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr.
2012/13:151) bedöms anslagen för FoU öka
med ytterligare 4 miljarder kronor 2013–2016.
Av dessa medel föreslås i denna proposition
närmare 1 miljard kronor anvisas 2014.
Förutom medlen till FoU inom statens
budget beräknas investeringar i FoU under 2013
göras med 1,1 miljarder kronor från de forskningsstiftelser som bildades med löntagarfondsmedlen med närmare 4 miljarder kronor
från EU:s forskningsmedel och med knappt 2,2
miljarder kronor från kommuners och landstings
medel för FoU. Sammantaget uppskattas statens
investeringar och övriga offentliga investeringar i
FoU uppgå till cirka 38,8 miljarder kronor 2013,
vilket motsvarar en andel av BNP på drygt en
procent.
Det svenska näringslivet tillhör de mest FoUintensiva i världen. SCB uppskattar att företagens investeringar i FoU uppgick till 81,1
miljarder kronor 2011. Företagens investeringar i
FoU motsvarade 2011 en andel på 2,3 procent av
BNP. Tillsammans med offentliga avsättningar
på drygt 1 procent avsattes därmed cirka 3,3
procent av BNP på FoU 2011.
Flera länder har ökat sina investeringar i FoU
under de senaste åren. Sverige och Schweiz är de
två länder som producerar flest artiklar per
capita. Den svenska produktionen av vetenskapliga artiklar ökade med 50–60 procent under
1980- och 1990-talet. Den svenska ökningstakten är dock sedan 2000 låg jämfört med många
andra länder.
Flera jämförbara länder, inklusive Schweiz och
Nederländerna, har sedan 2000 ökat sin produktion av vetenskapliga artiklar och för flera länder
har ökningen under denna tid varit högre än
under de föregående 15 åren. I Schweiz produ182

ceras nu, trots att det är ett mindre land, fler
artiklar än i Sverige, se diagram 9.1.
Den största ökningen av vetenskaplig produktion har skett i Asien. Kina har ökat sin publicering av vetenskapliga artiklar med omkring 600
procent sedan 2000 och Sydkorea med drygt
hälften, omkring 350 procent. I Sydkorea publicerades 2000 ungefär lika många artiklar som i
Sverige, medan det nu publiceras ungefär tre
gånger så många artiklar i Sydkorea jämfört med
i Sverige. Kina är nu världens näst största producent av vetenskapliga artiklar, följt av Japan,
Storbritannien och Tyskland. Den största producenten är USA, som publicerar cirka 300 000
artiklar per år, vilket är nästan två gånger så
många artiklar som publiceras i Kina och knappt
fyra gånger så många som i Japan, Storbritannien
eller Tyskland, se diagram 9.2.
Diagram 9.1 Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa
mindre och medelstora europeiska länder 1997–2012
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Diagram 9.2 Antal vetenskapliga artiklar i Kina, Japan,
Sydkorea och vissa större europeiska länder 1997–2012
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Sveriges, se diagram 9.3. USA och Schweiz ligger
konstant 30–40 procentenheter över världsgenomsnittet. Danmark, Nederländerna och
Storbritannien, som för 30 år sedan hade
citeringsindex jämförbara med Sveriges, har nu
ökat och citeras cirka 30 procentenheter över
världsgenomsnittet.
När forskningsområden jämförs över tiden
ligger Sverige på drygt 10 procentenheter över
världsgenomsnittet inom naturvetenskap, teknik
och medicin. Kvaliteten inom naturvetenskap
och teknik är förvisso jämförelsevis hög, men
har minskat under de senaste åren medan
kvaliteten inom medicin har ökat något. Inom
humaniora och samhällsvetenskap har publiceringen ökat under de senaste tio åren. Detta har
resulterat i en högre andel citeringar. Genomsnittligt antal citeringar inom humaniora och
samhällsvetenskap ligger nu nära världsgenomsnittet, se diagram 9.4.

Diagram 9.3 Genomsnittligt antal citeringar per artikel för
de högst citerade länderna inkl. Sverige 1997–2012

Diagram 9.4 Genomsnittligt antal citeringar för olika
vetenskapsområden i Sverige 1997–2012
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Källa: Vetenskapsrådet, Thomson ISI.

Ett mått på kvalitet är antal citeringar av vetenskapliga artiklar. Sverige återfinns bland de tio
länder i världen varifrån artiklar citeras mest. När
kvaliteten på forskning mäts, som antal
citeringar dividerat med medelantalet citeringar
för varje område, ligger Sverige sedan 1980-talet
konstant tio procentenheter över världsgenomsnittet, dvs. en andel citeringar om ca 1,1.
Vetenskapliga arbeten från USA, Danmark,
Nederländerna och Schweiz citeras mer än
svenska artiklar. Under de senaste åren har
kvaliteten mätt med detta mått ökat kraftigt för
artiklar från Singapore, som nu har ett
genomsnittligt citeringsindex som är i nivå med
USA och Schweiz och avsevärt högre än

Fördelning av statliga medel till forskning

Medlen till utgiftsområde 16 har ökat med drygt
1,7 miljarder kronor 2013 med anledning av de
satsningar som presenterades i propositionen
Forskning och innovation (prop. 20012/13:30)
och som föreslogs i budgetpropositionen för
2013. Samtidigt rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB) en minskad andel FoU inom andra
anslag. Större minskningar rapporteras inom
försvaret, huvudsakligen beroende på en tidigare
statistisk överskattning av försvarets FoU-medel
2012 och inom energiforskning, där andelen
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forskning inom anslaget bedömts vara lägre än
vad som har angivits tidigare år. FoU-medlen i
statens budget 2013 beräknas därmed av SCB
motsvara 0,85 procent av BNP. Detta medför att
de statliga anslag som investeras i FoU beräknas
uppgå till 31,5 miljarder kronor 2013, vilket är en
minskning med 100 miljoner kronor i fasta priser jämfört med rapporterat för 2012.
Av de totala FoU-medlen 2013 om 31,5
miljarder kronor anvisades 21,1 miljarder kronor
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Universitet och högskolor
tilldelades 12,9 miljarder kronor av dessa medel
som direkta forskningsanslag. Dessutom fördelades 926 miljoner kronor av anslaget till
Sveriges lantbruksuniversitet för forskning och
forskarutbildning. Sammantaget är universitet
och högskolor direkta mottagare av 15,7
miljarder kronor för forskning och forskarutbildning från statsbudgeten 2013.
De fyra myndigheterna med särskilda
uppgifter att finansiera FoU, dvs. Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem (Vinnova),
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
beräknas fördela 9,2 miljarder kronor under
2013, se tabell 9.1. Vidare fördelar Rymdstyrelsen under 2013 totalt 202 miljoner kronor
och Statens energimyndighet mer än 1,2
miljarder kronor för FoU som huvudsakligen
utförs vid universitet och högskolor. De olika
försvarsmyndigheternas finansiering av FoU
beräknas uppgå till 1,3 miljarder kronor 2013.
Övriga myndigheters finansiering beräknas
uppgå till 5,4 miljarder kronor. Detta motsvarar
17,1 procent av statens budgetmedel för FoU.

Ett urval av de statliga medel om 5,4 miljoner
kronor som används för FoU 2013 av övriga
myndigheter fördelas enligt tabell 9.2.
Tabell 9.2 Några av de största avsättningarna 2013 för FoU
från statliga myndigheter utöver universitet och högskolor,
forskningsråden och Vinnova samt försvaret, med data för
2012 inom parentes
mnkr
Utgiftsområde

Anslag

Försvar och
samhällets
krisberedskap

Krisberedskap
Strålsäkerhetsmyndigheten

Internationellt
bistånd

Nordiska
Afrikainstitutet

Universitet och
högskolor
Vetenskapsrådet

5,4

17,1

Vinnova

2,2

7

Formas

1,0

3,1

Forte

0,5

1,6

Försvarsmyndigheter

1,3

4,1

Övriga myndigheter

5,4

17,1

31,5

100

Totalt
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
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7 (14)

Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet

36 (36)

Centrala museer:
Myndigheter

26 (45)

Insatser för den
ideella sektorn

15 (20)

Statens geotekniska
institut

16 (16)

Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande samt
konsumentpolitik
Allmän miljö- och
naturvård

Energi

88 (88)
Sveriges
meteorologiska och
hydrologiska institut

21 (39)

Åtgärder för havsoch vattenmiljö

68 (52)

Energiforskning

Väghållning
Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Näringsliv

152 (132)

Miljöforskning

Avgifter till
internationella
organisationer
Kommunikationer

50

1 006 (926)

Kultur, medier,
trossamfund och
fritid

Procentuell andel

15,7

80 (80)

Särskilda utgifter
för forskningsändamål

mdkr
2013

128 (104)

Utbildning och
universitetsforskning

Tabell 9.1 Medel från statsbudgeten 2013 efter mottagare
Mottagare

Biståndsverksamhet

2013

Institutens
strategiska
kompetensmedel
m.m.

1 150 (1 311)

17 (15)
285 (299)

44 (44)

567 (448)

Övriga

1 694

Totalt

5 400

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
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Forskningsstiftelserna

De forskningsstiftelser som bildades med medel
från de statliga löntagarfonderna planerar att
investera 1,1 miljarder kronor i FoU under 2013.
I tabell 9.3 visas forskningsstiftelsernas bidrag
för FoU under de två senaste åren samt en prognos för fördelningen 2013.

Riksbankens jubileumsfond fördelade 357,7
miljoner kronor 2012 till humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning, vars medel
delvis har finansierats med medel från löntagarfonderna. Av dessa medel fördelades 228,4
miljoner kronor från den kulturvetenskapliga
donationen som bildades med medel från de
statliga löntagarfonderna.

Tabell 9.3 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU
mnkr

Andra stiftelser och organisationer

Stiftelse

2011

2012

2013 (Prognos)

SSF

504

535

523

KK

196

162

238

MISTRA

136

200

171

Vårdal-

35

8

13

STINT

31

49

42

IIIEE

11

11

10

180

175

178

1 093

1 140

1 175

stiftelsen

Östersjöstiftelsen
Totalt

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning av strategisk betydelse för den svenska
konkurrenskraften.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) ger bidrag till universitet och högskolor för forskning av
betydelse för näringslivets utveckling och för
utökade kontakter med näringslivet, främst i
omgivande regioner till universitet och
högskolor.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(MISTRA) stödjer miljöforskning.
Stiftelsen för vård och allergiforskning,
(Vårdalstiftelsen) stödjer forskning och forskarutbildning inom områdena vård samt allergier
och annan överkänslighet.
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning (STINT) ger stipendier för svenska forskares vistelse vid utländska
universitet och för utländska forskares vistelse i
Sverige. Stiftelsen för internationella institutet
för industriell miljöekonomi vid Lunds
universitet (IIIEE) finansierar verksamhet vid
Lunds
universitet
inom
industriell
miljöekonomi.
Östersjöstiftelsen finansierar främst forskning
och akademisk infrastruktur vid Södertörns
högskola.

Utöver de forskningsstiftelser som har bildats av
staten finns det andra stiftelser som ger stora
bidrag till svensk forskning. Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse beviljade 1,3 miljarder
kronor för olika forskningsprojekt och vetenskaplig utrustning under 2012. Cancerfonden
beslutade om bidrag för forskning uppgående till
385 miljoner kronor under 2012 och planerar att
fördela 392 miljoner kronor under 2013.
9.2.2

Utredningar

Innovationsstödsutredningen

Regeringen beslutade den 3 november 2011 att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
utreda stödsystemet för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet
och högskolor (dir. 2011:102). Utredningen
överlämnade ett delbetänkande (SOU 2012:40) i
april 2012 och sitt slutbetänkande Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och
högskolor (SOU 2012:41) i juni 2012. Både
delbetänkandet och slutbetänkandet har remitterats och bereds vidare inom Regeringskansliet.
Tilläggsutredning till Statistikutredningen 2012

Regeringen beslutade den 8 mars 2012 att ge den
särskilde utredaren för Statistikutredningen 2012
(dir. 2011:32) ett tilläggsdirektiv (dir. 2012:15). I
tilläggsdirektivet gav regeringen utredaren i uppdrag att föreslå organisatoriska och tekniska åtgärder som kan underlätta registerbaserad forskning och samtidigt skydda och stärka individens
integritet. Utredaren föreslog i ett delbetänkande, Registerdata för forskning (SOU 2012:36),
bl.a. att en ny myndighet bör inrättas med
185
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uppgift att stödja och utveckla registerbaserad
forskning. Den nya myndigheten borde enligt
utredaren bl.a. få ansvar för att upprätta ett
register över befintliga register och att underlätta
datahantering och fjärråtkomst till datauppgifter.
Enligt vad regeringen bedömde i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
fick Vetenskapsrådet i december 2012 i uppdrag
(U2012/7074/F) att inrätta en funktion med
uppgift att förbättra tillgängligheten till och
underlätta användningen av registeruppgifter för
forskningsändamål. Regeringen bedömde att
Vetenskapsrådets anslag bör öka med totalt 50
miljoner kronor under perioden 2013–2016 för
detta ändamål, varav 25 miljoner kronor anvisades till Vetenskapsrådet med anledning av
budgetpropositionen för 2013.
Registerforskningsutredningen

Regeringen beslutade den 17 januari 2013 att ge
en särskild utredare i uppdrag att utreda
förutsättningarna för registerbaserad forskning
(dir. 2013:8). Under förutsättning att förslagen
ska tillgodose den enskilda individens integritetsskydd ska utredaren lämna förslag i syfte att
registeransvariga myndigheter i större omfattning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål, att sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska underlättas
och att göra det möjligt att samla in personuppgifter för särskilda och uttryckligt angivna
forskningsändamål och till longitudinella studier
som håller sig inom ramen för sådana ändamål.
Utredaren ska även undersöka om det befintliga
sekretesskyddet för uppgifter som hanteras
inom forskning är tillräckligt för att skydda den
enskildes integritet vid forskning. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 juni 2014.
Översyn av den nationella organisationen för EU:s
forskningssamarbete

Regeringskansliet beslutade den 21 januari 2013
att ge en särskild utredare i uppdrag att se över
den nationella organisationen för EU:s forskningssamarbete (U2013/318/SAM). Syftet med
översynen var att analysera om den nationella
organisationen för EU:s forskningssamarbete är
väl anpassad och utformad för att bidra till ett
framgångsrikt svenskt deltagande under
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Horisont 2020. En grundläggande utgångspunkt
för översynen var lärosätenas, institutens,
näringslivets (inkl. små och medelstora företags), offentlig sektors, regioners och övriga
intressenters behov av en organisation som
underlättar och stödjer svenskt deltagande i
Horisont 2020.
Uppdraget redovisades den 30 juni 2013
(Ds 2013:52) och dess förslag bereds vidare
inom Regeringskansliet.
Översyn av Centrala etikprövningsnämndens
organisation

Regeringskansliet beslutade den 25 april 2013 att
uppdra åt en utredare att se över Centrala
etikprövningsnämndens
organisation
(U 2013:D). Syftet med översynen är att analysera funktionaliteten i den nuvarande organisationen och föreslå ändringar i syfte att tillförsäkra en rättssäker och effektiv ärendehantering
samt förtydliga ansvarsfördelningen mellan
Centrala etikprövningsnämnden och dess värdorganisation Vetenskapsrådet. I översynen ingår
också att analysera nämndens dimensionering
när det gäller kansliresurser.
Uppdraget bereds inom Regeringskansliet.
Nationell samordning av kliniska studier

Regeringen beslutade den 5 juni 2013 att ge en
särskild utredare i uppdrag att föreslå ett system
för nationell samordning, rådgivning och stöd
till den kliniska forskningens aktörer (dir.
2013:64). Syftet med ett sådant system är främst
att förbättra förutsättningarna för att bedriva
kliniska studier av hög kvalitet. Utredaren ska
bl.a. analysera behovet av samordning, utbildning, rådgivning och stöd i fråga om kliniska
studier hos olika aktörer och lämna förslag på
hur samordning bör genomföras. Utredaren ska
också föreslå hur en rådgivande grupp för nationell samordning av kliniska studier kan utses.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2013.
9.2.3

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets främsta uppgift är att ge stöd
för grundläggande forskning av högsta veten-
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skapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.
Merparten av rådets forskningsstöd fördelas i
konkurrens till forskare och forskargrupper som
bedriver egeninitierad forskning. Stöden fördelas
i nationell konkurrens efter granskning av sakkunniga. Administrationen av denna process för
beredning och granskning av ansökningar utgör
en stor del av rådets arbete.
Vetenskapsrådets ansvar för stora infrastrukturanläggningar ökade under 2012 dels
genom beslut om finansiering av MAX IV, dels
genom övertagandet av ansvaret för Institutet
för solfysik.
Av de totalt cirka 5,1 miljarder kronor som
Vetenskapsrådet lämnade i bidrag under 2012 var
3,6 miljarder kronor forskningsstöd och 1,5
miljarder kronor var stöd för forskningens verktyg och infrastrukturer.
Stödformer

I Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar
om forskningsmedel görs en sammanvägning av
kvaliteten i projektets frågeställning och metodik samt forskarens kompetens inom det
aktuella ämnesområdet.
Under 2012 infördes ett för alla ämnesråd och
kommittéer gemensamt betygssystem, vilket
syftar till att ha samma grundläggande bedömningskriterier för vetenskaplig kvalitet. Myndigheten har också fortsatt arbetet med att se över
hur jävsregler tillämpas.
Vetenskapsrådets största stödform är projektstöd som fördelas efter öppen utlysning. Vetenskapsrådet eftersträvar att ge de främsta forskarna goda ekonomiska förutsättningar att
långsiktigt bedriva forskning. Totalt har 37 procent av projektbidragen getts för en tidsperiod
av fyra eller fem år i stället för tre år, vilket är en
ökning från tidigare år. Den genomsnittliga storleken på projektbidrag har höjts under 2012 jämfört med 2011, medan antalet beviljade ansökningar har minskat något inom alla områden.
Det samlade projektstödet var 2,4 miljarder
kronor under 2012.
Utlysningsformen internationell postdok har
ersatt tidigare postdoktorstöd. Denna stödform
innebär att två tredjedelar av stödperioden tillbringas på ett utländskt universitet och innefattar en anställning på svenskt lärosäte. Vidare
arbetar Vetenskapsrådet genom EU-program-

met Cofund för att öka rörligheten bland
forskare. Ett speciellt stöd på sammanlagt 330
miljoner kronor går framför allt till finansiering
av anställningar för forskare i början av sin
karriär. Genom stimulans av rörlighet i forskarsamhället och genom stöd till unga forskare
bidrar Vetenskapsrådet till förnyelse och
utveckling.
Vetenskapsrådet fördelar även stöd för större
forskningsmiljöer, framför allt genom Linnéstödet, för forskningssamverkan och för forskarskolor. Totalt uppgick stödet till Linnéstöd och
Berzelii Centra till 280 miljoner kronor 2012.
Stödet för de strategiska forskningsområdena
vårdforskning, psykiatri, IT och mobil kommunikation, energi samt forskning om
förutsättningar för tillväxt uppgick till 115
miljoner kronor 2012.
Vetenskapsrådet ger stöd för forskarskolor
som drivs av ett universitet eller högskola eller av
flera lärosäten i samverkan, nationellt eller internationellt. Vetenskapsrådet hade en utlysning
för tre nationella forskarskolor inom klinisk
medicinsk forskning, som beslutades i början av
2012.
Vetenskapsrådet finansierar också ett antal
pågående forskarskolor, bl.a. 16 skolor med
inriktning mot lärare och förskollärare, fem
skolor inom klinisk medicinsk forskning och en
skola inom vart och ett av områdena praktikbaserad konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap, design, global hälsa och registerbaserad
forskning inom samhällsvetenskap och medicin.
Jämställdhet

Vetenskapsrådets styrelse beslutade 2006 om en
jämställdhetsstrategi i vilken det anges tre operativa mål för arbetet, vilka sedan har följts upp i
årliga rapporter.
Myndigheten ska ha en jämn könsfördelning i
sina beredningsgrupper, verka för att andelen
kvinnor och män bland dem som söker bidrag
motsvarar andelen kvinnor och män bland de
potentiellt sökande forskarna samt ha samma
beviljandegrad för kvinnor och män. Män och
kvinnor ska också ha samma genomsnittliga
storlek på bidragsbeloppen med hänsyn till
forskningens karaktär och till stödformen.
Andelen kvinnor i beredningsgrupperna har
ökat men är fortfarande relativt låg inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
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Andelen sökande kvinnor motsvarar i stort
sett antalet potentiellt sökande kvinnor.
När det gäller projektbidrag, som är Vetenskapsrådets dominerande stödform, har skillnaden i beviljandegrad mellan män och kvinnor
successivt minskat och är tillfredställande inom
alla ämnesområden utom medicin och hälsa, där
en skillnad kvarstår. Medelbidragens storlek var
något lägre för kvinnor än för män inom alla
områden utom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Vetenskapsrådet vidtar en rad åtgärder för att
motverka bristerna i jämställdhet.
I ett nytt uppdrag som gemensamt går till
flertalet myndigheter ska Vetenskapsrådet ta
fram en plan för hur myndigheten ska bedriva
ett utvecklingsprogram om sin jämställdhetsintegrering.
Uppföljning, strategi och analys

Bibliometri används för att mäta vetenskaplig
produktivitet, baserat på antal publikationer och
för att uppskatta vilket genomslag publikationerna får. Vetenskapsrådet baserar sina bibliometriska analyser på sin egen publikationsdatabas med internationella data som produceras
av Thomson Reuters. Vetenskapsrådet lämnade
2012 bl.a. ett bibliometriskt underlag för regeringens fördelning av universitetens och
högskolornas anslag för forskning. Vetenskapsrådet arbetar för att förbättra möjligheterna att
göra bibliometriska analyser för humaniora och
samhällsvetenskap med hjälp av t.ex. databasen
SwePub.
På regeringens uppdrag kartlade Vetenskapsrådet forskning kring uppkomst och behandling
av narkolepsi. I uppdraget ingick att identifiera
kunskapsluckorna inom detta forskningsfält.
Uppdraget redovisas i rapporten The Swedish
Research Council´s mapping of research relevant to the etiology and treatment of the disease
narcolepsy (Vetenskapsrådets lilla rapportserie
11:2012).
Under 2012 slutfördes åtta utvärderingar, bl.a.
Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och
rekommendationer
angående
svensk
vårdforskning
(Vetenskapsrådets
rapport
2:2012), som gjordes på uppdrag av regeringen.
Av kartläggningen och utvärderingen framgår att
det finns behov av att stärka såväl
vårdforskningens vetenskapliga bas som dess
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koppling till hälso- och sjukvårdens behov.
Vetenskapsrådet rekommenderar i rapporten ett
antal åtgärder som innebär såväl strukturella förändringar som en ny finansieringsstruktur samt
åtgärder för karriärutveckling.
Den internationella panelen, som genomförde
halvtidsutvärderingen av de tjugo Linnémiljöerna och åtta forskarskolorna som beviljades
tioåriga stöd 2006, konstaterade att forskningens
kvalitet var hög och internationellt konkurrenskraftig (Vetenskapsrådets lilla rapportserie
4:2012). Bidragsformen som sådan bedömdes
som mycket värdefull då den möjliggör långsiktig strategisk forskning, som ibland innebär
ett högt risktagande, men också möjlighet till
hög avkastning. Enligt utvärderingen har Linnéstödet inneburit en hävstångseffekt för många
miljöer genom att det genererat ytterligare
externa anslag och har bidragit till att höja såväl
miljöernas som värduniversitetens anseende,
vilket gjort dem attraktiva för internationella
toppforskare. Panelen fann också att forskarskolorna som är knutna till åtta av Linnémiljöerna på ett effektivt sätt har underlättat
processen att rekrytera, stödja och utveckla unga
forskare. Baserat på panelens rapport beslutade
Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande att öka
stödet med 10–20 procent för fyra av miljöerna,
medan tre miljöer fick minskat finansiellt stöd
med tio procent. En miljö kommer att avvecklas
och resten av miljöerna och forskarskolorna fick
behålla Linnéstödet på samma nivå som tidigare.
En andra utvärdering av de fyra Berzeliicentren som beviljades tioåriga stöd 2006 slutfördes under 2012. Utvärderingen skedde i
samarbete med Verket för innovationssystem.
Fokus i utvärderingen låg på de vetenskapliga
resultaten,
de
potentiella
industriella
tillämpningarna och hur väl centren fungerar
organisatoriskt. Den internationella panelens bedömning var att ett centrum är mycket framstående i alla avseenden, ett har lyckats tillräckligt bra, två centra har haft betydande svårigheter, men att alla fyra centra nu är på rätt väg
enligt intentionerna med programmet.
Vetenskapsrådet har gjort en uppföljning av
effekterna av olika former av strategiska satsningar, såsom Linné, Berzelii och strategiska
forskningsområden (SFO). Fokus låg på jämställdhetsaspekter och den vetenskapliga kvaliteten. En av miljöerna har avvecklats efter ett
svagt resultat i utvärderingen. Könsfördelningen
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inom Linnémiljöerna avspeglar i stort sett
fördelningen inom respektive forskningsfält,
medan samtliga fyra Berzeliicentra visar en
dominans av män bland forskarna. För SFOmiljöerna är det för tidigt att dra slutsatser
beträffande jämställdhet och kvalitet.
En utvärdering av elva nationella infrastrukturer gjordes under 2012(Vetenskapsrådets
lilla rapportserie 10:2012). Syftet med utvärderingen var att granska om infrastrukturerna
utvecklades enligt intentionerna. Fokus låg på
den nationella tillgängligheten, samarbetet med
noderna och med andra nationella och
internationella infrastrukturer, nyttjandegraden
samt värduniversitetets roll. Utvärderingen utgör underlag för beslut om fortsatt finansiering
för infrastrukturerna.
Svensk Nationell Datatjänst (SND) ska fungera som en serviceorganisation för svensk
forskning inom humaniora, samhällsvetenskap
och medicin. En internationell utvärdering visar
att SND fyller behovet av service till forskare
och rekommenderar att Vetenskapsrådet prioriterar att nå ut med sin service till forskarsamhället, inventera forskningsdata, utveckla
expertkunskap i hur man skyddar den enskildes
integritet och skapa möjligheter att handha konfidentiell forskningsdata. (Vetenskapsrådets lilla
rapportserie 8:2012)
Nya uppdrag till Vetenskapsrådet

I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterade regeringen en
rad satsningar, av vilka många enligt regeringens
bedömning bör genomföras av Vetenskapsrådet.
Med anledning av budgetpropositionen för 2013
anvisades Vetenskapsrådet därför 450 miljoner
kronor för nya satsningar inom forskningsområdet.
Vetenskapsrådet har hittills fått i uppdrag att
bl.a. genomföra satsningar inom vårdforskning,
åldrande och hälsa, infektion och antibiotika,
klinisk behandlingsforskning, registerbaserad
forskning, att utlysa medel för framstående
forskare samt att utreda och lämna förslag till ett
resursfördelningssystem för universitet och högskolor.

Utvecklingsforskning

Sedan 2013 ansvarar Vetenskapsrådet för fördelning av medel för utvecklingsforskning som
finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd. Det gäller svensk forskning av relevans
för låg- och medelinkomstländer samt stöd för
samarbete mellan forskare i Sverige och forskare
i dessa kategorier av länder. En kommitté för
utvecklingsforskning med en bred representation när det gäller forskningsområden och
relevansbedömning har inrättats för bedömning
av vetenskaplig kvalitet och även relevans i enlighet med övergripande mål för Sveriges utvecklingssamarbete. Inom ramen för denna
verksamhet fördelar Vetenskapsrådet 170
miljoner kronor 2013 från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet.
Evidensbaserad skola

I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) beskrevs en satsning för att
utveckla det vetenskapliga förhållningssättet i
verksamheten i skolväsendet så att kunskap om
effektiva metoder och arbetssätt för att förbättra
kunskapsresultaten främjas.
I den nämnda propositionen bedömdes att
Vetenskapsrådet skulle tillföras totalt 15
miljoner kronor 2013–2016 för forskarskolor för
lärare och förskollärare, varför 15 miljoner
kronor anvisades till Vetenskapsrådet i samband
med budgetpropositionen för 2013 för detta
ändamål.
Under våren 2013 har Vetenskapsrådet utlyst
medel att sökas i konkurrens av svenska universitet eller högskolor och utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
för anordnande av forskarskolor för lärare och
förskollärare. Studierna bör normalt bedrivas på
halvtid samtidigt som läraren eller förskolläraren
fortsätter att arbeta i skolan eller förskolan på
halvtid för att behålla kopplingen till den dagliga
verksamheten. De forskarutbildade bör inom en
tid av högst fyra år uppnå licentiatexamen.
I den nämnda propositionen bedömdes också
att 20 miljoner kronor skulle satsas under
perioden 2013–2016 för insatser för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om
effektiva metoder och arbetssätt i skola och
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förskola för ökad måluppfyllelse och förbättrade
kunskapsresultat. Se vidare under avsnitt 4.6.1.
9.2.4

Klinisk forskning

Klinisk behandlingsforskning

Regeringen presenterade i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) en satsning på klinisk behandlingsforskning, se vidare i
politikens inriktning, avsnitt 4.8.3.
Med anledning av budgetpropositionen för
2013 anvisades 20 miljoner kronor för klinisk
behandlingsforskning till Vetenskapsrådet. En
förutsättning för statens fortsatta satsning från
och med 2014 är att landstingen bidrar med
motsvarande finansiering. En kommitté för
klinisk behandlingsforskning bör inrättas på
Vetenskapsrådet. Sjukvårdshuvudmännen bör
föreslå ledamöter i kommittén för klinisk
behandlingsforskning i proportion till deras
finansiering. Genom en överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting ska de övriga förutsättningarna för
samarbetet förtydligas.
9.2.5

Rymdforskning och rymdverksamhet

Verksamhet vid Rymdstyrelsen

Under 2012 präglades Rymdstyrelsens arbete i
hög grad av förberedelserna inför den europeiska
rymdorganisationen ESA:s rådsmöte på
ministernivå som ägde rum i november 2012.
Driften av den svenska satelliten Odin gick in
på sitt tolfte år och satelliten levererar fortfarande utmärkta data om den högre atmosfären.
Odin har alltså varit i bana över en hel solcykel,
vilket ger goda möjligheter till långtidsstudier av
klimatet.
Huvuddelen av rymdforskningen är grundvetenskaplig till sin natur, men Rymdstyrelsen
stödjer också forskning som riktas mot direkta
tillämpningar. Rymdstyrelsens roll som forskningsfinansiär kännetecknas av internationell
samverkan, internationella åtaganden, långsiktig
finansiering och synergier med annan rymdverksamhet. Myndigheten sätter årligen samman
ett forskningsprogram baserat på inkomna ansökningar. Under 2012 visade söktrycket till det
nationella forskningsprogrammet på fortsatt god
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konkurrens men med ett lägre antal beviljade
ansökningar (29 beviljade av 70 inkomna) jämfört med tidigare, vilket motiveras av en ändring
av ansökningsproceduren. Majoriteten av forskningsmedlen fördelas till Chalmers tekniska
högskola, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Institutet för rymdfysik,
men även andra lärosäten och forskningsinstitut
finns bland mottagarna.
Rymdstyrelsens idéutlysning för ballong- och
raketexperiment från 2011 utvärderades under
2012 och ledde till beslut om att starta ett
nationellt program för ballong- och raketprojekt
med en första utlysning under 2013.
Under 2012 togs ytterligare ett steg för att
främja nytänkande på rymdområdet i och med
den idéinventering i fråga om vetenskapliga
satellitprojekt till låg kostnad som har
avrapporterats till Rymdstyrelsen. Slutsatsen var
att det finns vetenskapligt framstående projekt
bland de föreslagna projekten, men att de
kostnadsramar som Rymdstyrelsen angett för
denna typ av projekt ännu inte kan mötas fullt
ut.
I det nationella fjärranalysprogrammet var
antalet ansökningar något lägre än tidigare, vilket
motiveras av att kvaliteten på ansökningarna har
ökat och att deltagande användare står för en allt
större del av finansieringen. Utlysningar inom
Nationellt Rymdtekniskt Forskningsprogram,
NRFP och Nationellt Rymdtekniskt Forskningsprogram för små och medelstora företag,
NRFP–SMF, skedde också under 2012.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades en ökning av
Rymdstyrelsens forskningsanslag på totalt 100
miljoner kronor under perioden 2013–2016,
varav 75 miljoner kronor anvisades med
anledning av budgetpropositionen för 2013.
Svensk rymdindustri

Det helägda statliga bolaget Svenska rymdaktiebolaget fortsätter utvecklingen av sin verksamhet med fokus på avancerade rymdtjänster till
den globala rymdindustrin och förnyelse av
verksamheten vid rymdbasen Esrange.
Svenska rymdföretag är fortsatt attraktiva på
den internationella rymdmarknaden och de
senaste åren har flera köpts upp av aktörer från
USA, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. I
oktober 2012 bildades GKN Aerospace Sweden
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AB då Volvo Aero uppgick i den brittiska
företagskoncernen GKN. Uppköpen har stärkt
företagens positioner på marknaden och gett
tillgång till nya kunder.
Stödet för svensk rymdindustri utgörs dels av
stöd för medverkan i internationella projekt
inom ESA eller bilateralt, t.ex. med USA och
Frankrike, dels av stöd genom nationellt
finansierade projekt med inriktning på att förbereda företagen för eget agerande inom främst
ESA. Rymdstyrelsens finansiering i samarbete
med Verket för innovationssystem av grundoch industrinära forskning på Ångström Space
Technology Centre vid Uppsala universitet
slutfördes under 2012 och har lett till flera
företagsavknoppningar och nya internationella
samarbetsprojekt.
Europeiska unionen

EU:s intresse och ambitioner för rymdverksamhet har ökat sedan Lissabonfördraget 2009 även
om unionen har varit engagerad i det europeiska
rymdsamarbetet i många år. EU:s huvudsakliga
intresse finns inom navigering, miljö och klimat,
och satsningar prioriteras för projekten Galileo
(satellitnavigering)
och
Copernicus
(miljöövervakning) men i ökande grad även för
rymdlägesbild (Space Situational Awareness,
SSA). Satsningarna sker dels inom ovanstående
projekt, dels inom tema rymd i sjunde ramprogrammet för forskning i vilket den större
delen utgörs av EU:s bidrag till Copernicus. En
stor del av dessa medel bekostar utveccklingen
av
Copernicus
inom
Europeiska
rymdorganisationen (ESA).
Rymdstyrelsen har utrett och publicerat en
kartläggning av svenskt deltagande inom tema
rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram.
Genomlysningen ger underlag för att förbättra
svenska möjligheter i EU:s kommande forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020
som ersätter det sjunde ramprogrammet (FP7).
I oktober skickades det andra paret satelliter i
Galileokonstellationen upp från den europeiska
raketbasen Kourou i Franska Guyana. Därmed
fullbordades det s.k. IOV-segmentet (In-Orbit
Validation, IOV), vilket gör att den första 3Dpositioneringen enbart baserad på Galileosystemet kan genomföras. Under de kommande
åren kommer uppsändningsfrekvensen att öka i

omfattning och hösten 2014 är avsikten att totalt
18 Galileosatelliter ska finnas i omloppsbana.
EU:s sjunde ramprogram är en viktig källa för
finansiering till svenska aktörer. Av 42 deltagande i ordinarie utlysningar samordnar svenska
aktörer tre projekt. Återflödet till Sverige uppgår
till drygt 2,15 procent av beviljade medel.
Tillsammans med kontrakteringen för jordobservationsprogrammet Global Monitoring for
Environment and Security (GMES/Copernicus)
rymdinfrastruktur, som upphandlas av ESA
genom delegation, har Sverige sammantaget en
andel av återflödet på knappt 2,75 procent, vilket
ungefär motsvarar Sveriges bidrag till programmet genom EU:s budget. Svenska användare och
utvecklare deltar inom alla prioriterade tillämpningsområden.
Kommissionen publicerade i slutet av 2012 ett
meddelande om sin syn på processen för hur
lämpliga relationer mellan EU och ESA bör
utvecklas, vilket utgör grunden för en fortsatt
och bredare diskussion med rådet och parlamentet.
Den europeiska rymdorganisationen

Sverige genomför en stor del av sina rymdsatsningar i samverkan med den europeiska
rymdorganisationen (ESA). En stor del av satsningarna återgår till medlemsländerna i form av
utvecklingsuppdrag till industrin. Det innebär att
svenska forskare och företag får möjlighet att
delta i tekniskt avancerade projekt som de annars
inte skulle ha möjlighet att medverka i. Deltagandet i ESA leder därmed till en kompetensutveckling som Sverige inte skulle kunna uppnå
på egen hand.
Sverige har genom Rymdstyrelsen fortsatt
arbetet tillsammans med övriga medlemsländer
att inom ESA anpassa regler och procedurer till
att organisationen får allt fler medlemsländer.
Polens anslutning under 2012 innebär att ESA
nu har 20 medlemsländer. Medlemsländernas
bidrag till ESA:s obligatoriska program av
gemensamt intresse beräknas enligt en skala för
bruttonationalinkomsten (BNI-skala). Sveriges
andel är för närvarande 2,55 procent. I frivilliga
program utgår deltagandet från varje lands intressen. Rymdstyrelsen bedömer vilka program
det är lämpligt att delta i utifrån vilken kunskap
inom forskning och teknologi projekten kan
leda till samt vilka tillämpningar som utvecklas.
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Storleken på det svenska deltagandet beror på
vilka uppdrag som kan vara intressanta för
svensk industri.
Den utsträckning i vilken ländernas industri
vunnit utvecklingsuppdrag inom ESA anges som
landets returkoefficient, dvs. volymen industriuppdrag i relation till bidraget. Vid den senaste
avstämningen hade Sverige returkoefficienten
0,97, en förbättring med 0,02 jämfört med 2011.
Rymdstyrelsen fortsätter arbetet med att försöka
öka returkoefficienten till målet 1,0, vilket innebär att 80–90 procent av satsade medel i ESA
kommer tillbaka till Sverige i form av industriuppdrag. Resterande del används för ESA:s
omkostnader.
Rymdstyrelsens förberedelsearbete inför
ESA:s rådsmöte på ministernivå i november
pågick under nästan hela 2012. På ministermötet
fattades beslut om europeiska rymdsatsningar på
totalt över tio miljarder euro för den kommande
treårsperioden.
Nivån för de obligatoriska grund- och vetenskapsprogrammen för perioden 2013–2017
fastlades och programmen fick en något högre
budget än för 2012, men budgeten kommer att
vara konstant och inte räknas upp under
perioden. Under ministermötet anmälde Sverige
deltagande i programmen för jordobservation,
teknologi, telekommunikation, bemannad rymdfart, tyngdlöshet, bärraketer, utforskning samt
rymdlägesbild. Det sistnämnda deltagandet finansieras av Försvarsmakten och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
Förutom de ovan nämnda besluten antog
ministermötet även en deklaration om relationerna mellan ESA och EU, i vilken det föreslogs
en process, utan att föregripa lösningen, för att
undersöka och diskutera den bästa formen för
samarbete mellan de två organisationerna.
ESA:s nya bärraket för att sända upp mindre
satelliter, Vega, gjorde sin premiäruppsändning
med nio satelliter i februari 2012 från den
europeiska raketbasen Kourou i Franska
Guyana. Styrdatorn på Vega tillverkas av ett
svenskt företag. Jupitersonden JUICE (JUpiter
ICy moons Explorer) valdes i juni 2012 av ESA
till nästa stora forskningssatsning. JUICE
beräknas lyfta från jorden 2022 och nå Jupiter
2030. ESA beslutade i februari 2013 att
godkänna två svenska projektförslag för
instrument till farkosten. Under 2012 skickades
en ny europeisk vädersatellit, Metop-B, upp i
polär bana och togs i bruk. Den polära banan ger
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bättre förutsättningar för prognoser i Sverige
och andra geografiska områden nära polerna.
Internationellt samarbete

Rymdverksamhet utförs till mycket stor del i
internationellt samarbete. Rymdstyrelsen lade
under 2012 drygt 80 procent av sina medel från
verksamhetsanslagen på projekt som genomförs
i internationella samarbeten, inklusive inom
ESA-samarbetet. Parallellt med de svenska
satsningar som görs inom ESA görs internationella satsningar som ytterligare stärker
svensk kompetens och kompletterar ESA:s
program utifrån nationella behov.
Rymdstyrelsen har under 2012 tecknat två nya
samarbetsavtal med det franska rymdorganet
CNES. Avtalen gäller dels samarbete kring små
satelliter som öppnar nya affärsmöjligheter för
svenska rymdföretag, dels samarbete inom flygelektronik och datorer för bärraketer. I januari
publicerades de första bilderna från Plejaderna,
ett franskt satellitsystem med två satelliter som
Sverige medverkar i. Satelliterna har förmåga att
urskilja mycket små detaljer på jordytan. Vidare
slöt Rymdstyrelsen i samarbete med Statens
skolverk i december 2012 ett avtal med
NAROM/Norsk Romcenter och ESERO
(European
Space
Education
Resource
Office)/ESA om fortbildning i naturvetenskap
för nordiska lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Rymdstyrelsen tecknade också ett nytt
avtal med NASA om en demonstratorflygning.
Verksamhet vid Institutet för rymdfysik

Forskningen vid Institutet för rymdfysik (IRF)
syftar till att öka förståelsen av fundamentala
fysikaliska processer i rymden och atmosfären.
IRF:s forskning ger vetenskapliga resultat för en
mängd tillämpningar inom en rad olika typer av
rymdteknik. Innovativa mätinstrument som IRF
utvecklar och ansvarar för ger möjligheter för
forskare inom och utom institutet att göra nya
upptäckter till gagn för naturvetenskap och
teknik i hela samhället.
IRF leder två konsortier som under året
lämnade instrumentförslag i fråga om ESA:s
projekt JUICE, en rymdsond som ska studera
Jupitersystemet (se text ovan). Samarbetet med
universitet och högskolor är fortsatt gott vilket
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är betydelsefullt för IRF:s arbete. IRF har även
utvecklat samarbete med Polarforskningssekretariatet för jämförande mätningar mellan
Arktis och Antarktis som ger unika data om de
olika skikten i atmosfären – troposfären, stratosfär och mesosfär. IRF:s utrustning finns för
detta ändamål nu permanent på Antarktis i ett
samarbete med den norska forskningsstationen
Troll.
IRF tillgängliggör även registreringar från
samtliga observatorieinstrument i realtid via sina
webbsidor. Instrumenten är placerade i Kiruna,
Lycksele och Uppsala.
9.2.6

Forskningens infrastruktur

inom exempelvis materialvetenskap och medicin.
Sedan maj 2009 arbetar europeiska neutronforskare med planering av den europeiska
spallationskällan ESS i Lund med ett centrum för
databearbetning i Köpenhamn.
Totalt deltar 17 länder i planeringen med avsikt att delta i konstruktionen och driften av
ESS. Regeringen bedriver nu förhandlingar med
de deltagande länderna om hur mycket varje land
ska bidra med till konstruktionskostnaderna för
ESS. När tillräckligt många länder beslutat att
delta i finansieringen av konstruktionen startar
uppbyggnaden som beräknas pågå till 2025. I
den första delen planeras sju instrument. Därefter planeras för ytterligare 15 instrument.

Forskningsanläggningar

MAX IV

I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) presenterades fortsatta
satsningar på infrastruktur under perioden 2013–
2016, 200 miljoner kronor för den europeiska
spallationskällan ESS, 50 miljoner kronor för
synkrotronen MAX IV och 50 miljoner kronor
för register för forskning.
Med anledning av budgetpropositionen för
2013 anvisades 75 miljoner kronor till
Vetenskapsrådet för ESS och 25 miljoner kronor
för register för forskning.
Utöver dessa satsningar har Vetenskapsrådet
inom ramen för de strategiska satsningarna
fördelat ytterligare 180 miljoner kronor 2012 för
infrastruktur. Utöver dessa riktade satsningar
fördelade Vetenskapsrådet medel för svenska
infrastruktursatsningar om ca 700 miljoner
kronor 2012 och har dessutom uttryckt stöd för
svenskt deltagande i flera projekt föreslagna av
The European Strategy Forum for Research
Infrastructure (ESFRI).

MAX IV är en blivande synkrotronljusanläggning för studier av materials struktur genom att
röntgenljus i ett mycket smalt våglängdsintervall
belyser materialen. Den officiella byggstarten av
MAX IV-synkrotronen i Lund skedde i november 2010. Den första fasen finansieras till största
delen av Vetenskapsrådet, Verket för
innovationssystem, Lunds universitet och
Region Skåne. Konstruktionen är nu i full gång
och planeras vara klar för användning sommaren
2016.
Den första stora internationella satsningen på
MAX IV inleddes 2012 genom att Estland och
Finland finansierar ett s.k. strålrör, ett av upp till
30 som kan anslutas till den centrala anläggningen. Investeringen omfattar cirka 4 miljoner euro.
Sedan tidigare är sju strålrör finansierade av
Wallenbergstiftelsen och svenska universitet.
I den nuvarande synkrotronljusanläggningen
slogs 2012 ett nytt rekord i antal användare med
över 900 besökande forskare. Dessa utförde
experiment inom flera vetenskaper.

Europeiska spallationskällan (ESS)
Vissa register för forskning

Europeiska spallationskällan (ESS) är en av de
största satsningarna på forskningsinfrastruktur
som har skett i Europa de senaste decennierna
och
är
en
s.k.
spallationskälla
för
neutronstrålning. Med hjälp av neutronstrålning
kan ett föremåls struktur i tre dimensioner
bestämmas och anläggningen kan jämföras med
ett gigantiskt mikroskop. Anläggningen
kommer därmed att vara viktig för forskare

I maj 2013 lämnade regeringen propositionen
Vissa register för forskning om vad arv och miljö
betyder
för
människors
hälsa
(prop.
2012/13:163) till riksdagen. I propositionen
föreslås en ny lag om vissa register för forskning
inom detta område. Förslaget innebär att det
införs ett tydligt rättsligt stöd för statliga
universitet och högskolor att med den enskildes
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uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i
syfte att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för
uppkomsten och utvecklingen av olika typer av
sjukdomar och för människors hälsa i övrigt.
Bestämmelserna i den föreslagna lagen innebär
ett skydd för enskildas personliga integritet i den
verksamheten. I avvaktan på Registerforskningsutredningens förslag (dir. 2013:8) föreslår
regeringen i propositionen att lagen ska vara
tidsbegränsad, och den föreslås gälla från den 1
november 2013 till och med den 31 december
2015.
Science for Life Laboratory

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett
forskningscentrum för storskalig molekylär
biovetenskaplig forskning med fokus på
genomik,
avbildning,
proteomik
och
bioinformatik.
I enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr.
2008/09:160) fördelas totalt 190 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2012 för en satsning på molekylär
biovetenskap. Av dessa används 145 miljoner
kronor per år för uppbyggnad och drift av
SciLifeLab. Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet
respektive Uppsala universitet har byggt upp och
driver verksamhet i linje med intentionerna.
Båda laboratorierna har producerat högkvalitativa forskningsresultat, erbjudit service för
forskare vid andra lärosäten och inlett samarbeten med näringsliv och hälso- och sjukvården.
SciLifeLab i Stockholm och Uppsala har
under året förberett den sammanslagning av
laboratorierna som skedde i och med att förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för
livsvetenskaplig forskning trädde ikraft den 15
april 2013. Förordningen innebär att SciLifeLab
(Stockholm och Uppsala) leds av en gemensam
styrelse, att SciLifeLab är en nationell resurs och
att SciLifeLab är knutet till Kungl. Tekniska
högskolan.
Samarbete om forskningsanläggningar inom EU

The European Strategy Forum for Research
Infrastructure (ESFRI) har under 2010 utarbetat
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en uppdaterad version av sin plan för forskningsinfrastruktur. Den ursprungliga planen från 2006
innehöll 35 förslag. Dessa utökades till 44 i
uppdateringen 2008. Efter en förnyad inbjudan
2009 har ytterligare sex projekt tillkommit som
inkluderades i uppdateringen 2010. Eftersom
flera projekt hade påbörjats, fanns i uppdateringen 2010 totalt 38 projekt. Ett av de projekt som
föreslagits av ESFRI är den europeiska spallationskällan ESS. ESFRI har under 2012 inlett ett
arbete för att prioritera de olika projekten. De
projekt som prioriteras högst av ESFRI kan få
bidrag för driftskostnaderna från kommande
ramprogram.
Inom EU:s sjunde ramprogram finns det
särskilda medel avsatta för finansiering av
infrastruktur för forskning. Dessa medel avser
främst planeringen av infrastrukturanläggningar
och används huvudsakligen för finansiering av de
projekt som prioriterats av ESFRI. Den huvudsakliga finansieringen kommer från medlemsländernas nationella budgetar.
Polarforskningssekretariatet

Det internationella samarbetet kring isbrytaren
Oden är fortfarande stort även om expeditioner
till Antarktis för tillfället inte är möjligt efter
Sjöfartsverkets beslut att inte upplåta isbrytaren
för forskningsuppdrag under den antarktiska
sommarperioden. Expeditionsverksamheten utgör dock en stor del av verksamheten och under
sommaren genomfördes den fjärde och sista
dansk-svenska LOMROG-expeditionen med isbrytaren Oden till Arktis. I Antarktis, och
genom samarbete med Norge, återbesökte
svenska atmosfärsforskare den norska forskningsstationen Troll där även Institutet för
rymdfysik har placerat utrustning för forskningsändamål.
Sekretariatets engagemang för icke fältbaserad
forskning ökar och programvärdskapet Arctic
Futures in Global Context som finansieras av
stiftelsen Mistra är ett av många exempel på
detta.
Samarbete och samverkan har varit i fokus
under året där både nationell samverkan mellan
olika myndigheter samt internationellt med bl.a.
Alfred Wegener institutet och det ryska vetenskapsrådet (Russian Foundation for Basic
Research, RFBR) har etablerats på ett mycket
positivt sätt.
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Under året har även sekretariatet varit
engagerade i det svenska ordförandeskapet för
Arktiska rådet.

med att främja samverkan och utveckling inom
biblioteksområdet.
Informationsförsörjning för forskning

Kungl. biblioteket

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek med uppgift att samla in, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt
material. KB är främst ett forskningsbibliotek
med huvudsaklig inriktning mot samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.
KB har under 2012 arbetat vidare med det s.k.
digitala biblioteket, vilket innebär nya former
och vägar för att bevara och tillgängliggöra
tjänster och material digitalt. KB har under 2012
varit aktiv i samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Digisam vid Riksarkivet. KB ingår i Digisams styrgrupp, tillsammans med företrädare för Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet och centralmuseerna.
I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) gör regeringen bedömningen
att KB i samarbete med Vetenskapsrådet och
med universitet och högskolor, genom Sveriges
universitets- och högskoleförbund, ska vidareutveckla databasen SwePub för att möjliggöra
och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. KB
har inlett arbetet med uppdraget under första
halvåret 2013.
Riksdagen har i juni 2012 beslutat om lagen
(2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt
material. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli
2012 och innebär att ett pliktexemplar av
elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med
grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen
– men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd
av ett utgivningsbevis – eller av massmedieföretag ska lämnas till KB. Pliktexemplar ska
lämnas av den som har låtit framställa det
elektroniska materialet.
Lagen anger en övergångsperiod för ett utvalt
antal aktörer under perioden den 1 juli 2012
t.o.m. den 31 december 2014. KB har arbetat
intensivt med förberedelser samt hantering av eplikten under året. I nuläget är e-pliktmaterial
sökbart via söktjänsten Libris.
Under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid redogörs för KB:s arbete

I enlighet med vad som beskrivs i propositionen
Forskning och innovation (prop. 20012/13:30)
är det regeringens uppfattning att förbättrad
tillgång till vetenskaplig information, forskningsresultat och forskningsdata, är en förutsättning
för framgångsrik svensk forskning och
innovation. Mot denna bakgrund har regeringen
gett Vetenskapsrådet i uppdrag att att utforma
nationella riktlinjer för öppen tillgång till
vetenskaplig information. Vetenskapsrådet ska
enligt uppdraget samråda och samarbeta med KB
samt andra relevanta aktörer (2012/7074/F).
Regeringen har även gett Kungl. biblioteket i
uppdrag att stödja Vetenskapsrådet i deras
uppdrag med att utforma nationella riktlinjer för
öppen tillgång till vetenskaplig information,
särskilt när det gäller öppen tillgång till
forskningsresultat (2012/7076/F).
Vid både KB och Vetenskapsrådet finns goda
förutsättningar för att leda arbetet med
förbättrad tillgång till vetenskaplig information.
Oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning som
regeringen inrättade 2010 vid Centrala etikprövningsnämnden har till uppgift att på begäran
av statliga universitet och högskolor lämna
yttranden som ett stöd i lärosätenas utredningar
av ärenden som rör misstankar om oredlighet i
forskning,
konstnärlig
forskning
samt
utvecklingsarbete. Under 2010 lämnade oredlighetsgruppen yttranden i två ärenden, under 2011
i ett ärende och under 2012 i ytterligare ett
ärende.
Etikprövning av forskning

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor omfattar forskning som
avser människor och biologiskt material från
människor samt forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter. Etikprövningen
sker av sex regionala nämnder. Överklaganden
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och överlämnanden av vissa ärenden görs till
Centrala etikprövningsnämnden.
Ett mått på effektiviteten inom organisationen för etikprövning av forskning är de regionala etikprövningsnämndernas genomsnittliga handläggningstider. I samtliga kategorier var
den genomsnittliga handläggningstiden 24 dagar
för alla regionala nämnder under 2012, vilket väl
faller inom de handläggningstider som anges i
förordningen (2003:615) om etikprövning av
forskning som avser människor. Under 2012
avgjordes totalt 5 288 ärenden i de regionala
nämnderna och 53 ärenden i Centrala etikprövningsnämnden.
9.2.7

Nyttiggörande av forskning

I propositionen Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30) gjorde regeringen bedömningen att Verket för innovationssystem
(Vinnova) bör finansiera universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån
bedömning av kvalitet i samverkan med det
omgivande samhället. Verket för innovationssystem (Vinnova) fick i uppdrag den 28 februari
2013 att i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
och Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande (Formas) ta fram metoder och kriterier för att mäta kvalitet och
prestation av universitetens och högskolornas
samverkan med det omgivande samhället
(N2013/1162/FIN). Detta uppdrag relaterar till
det uppdrag som Vetenskapsrådet har fått om att
utreda och lämna förslag till en modell för
resursfördelning till universitet och högskolor
(U2013/1700/F).
Vidare gjorde regeringen bedömningen i
propositionen Forskning och innovation att
verksamheten vid universitetens innovationskontor bör följas upp med ett antal flödestal.
Regeringen har därför gett de universitet som
har innovationskontor att i sina årsredovisningar
för 2013 rapportera ett antal flödestal för sina
respektive innovationskontor (U2012/5662,
6160/UH). De flödestal som ska rapporteras är
antal idéer som influtit för prövning eller
rådgivning från forskare respektive studenter,
antal idéer som inte tas vidare samt antal idéer
som vidarebefordrats till lärosätets holdingbolag.
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9.2.8

Forskningssamarbete inom EU

Det europeiska forskningssamarbetet finansieras
genom ett särskilt ramprogram för forskning,
utveckling och demonstration. Det nuvarande
sjunde ramprogrammet (FP7) löper under
perioden 2007–2013.
Utvärderingar som EU-kommissionen har
gjort visar att FP7 attraherar Europas bästa
aktörer och att projekt som finansierats utvecklat innovativa produkter, processer och
tjänster.
Från programmets start 2007 fram till och
med oktober 2012 har svenska deltagare mottagit 3,8 procent av samtliga beviljade medel.
Detta motsvarar ca 1,1 miljarder euro. Enbart
under 2011 mottog svenska aktörer över 2
miljarder kronor.
De medel som svenska aktörer tilldelats sedan
starten av FP7 placerar Sverige på en nionde
plats jämfört med andra länder. Tyskland,
Storbritannien och Frankrike har beviljats mest
medel hittills. Om beviljade medel satts i
förhållande till antal invånare, hamnar Sverige på
en femte placering efter Schweiz, Island,
Danmark och Nederländerna.
Inom den del av ramprogrammet som kallas
för Samarbete finns det tio olika teman som
tillsammans utgör två tredjedelar av FP7budgeten. Sverige har varit mest framgångsrikt
inom temana Säkerhet (5,5 procent), Hälsa (5,3
procent) och Transport (5,1 procent).
I de utlysningar som genomförs av det
Europeiska forskningsrådet (ERC) har Sverige
beviljats 4,2 procent av medlen. Svenska kvinnliga forskare deltar dock under EU-genomsnittet. Totalt har 19 procent av ERC-projekten
beviljats kvinnor, men för Sverige är motsvarande siffra 13 procent.
Universitet och högskolor har tilldelats 64
procent av de medel som beviljats Sverige.
Karolinska institutet, Lunds universitet och
Kungl. Tekniska högskolan är de tre största
svenska aktörerna.
Näringslivet har varit mottagare av 20 procent
av de beviljade medlen, varav 10 procent gått till
små och medelstora företag (SME). Även
forskningsinstitutens deltagande har omfattat 10
procent av medlen, varav de s.k. statliga RISEinstituten har stått för hälften.
Målet för deltagandet av små och medelstora
företag i delprogrammet samarbete är 15 procent
medan det svenska deltagandet är 12 procent.
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Inom näringslivet i stort har Volvo Technology
AB, Ericsson AB samt SAAB AB varit de som
har fått mest medel inom delprogrammet.
Nästa ramprogram för forskning och
innovation har fått namnet Horisont 2020 och
ska starta 2014. EU-kommissionens förslag till
ramprogram presenterades i november 2011 och
var under 2012 föremål för separata behandlingar
i rådet och Europaparlamentet.
Rådet tog ställning till kommissionens olika
delförslag vid Konkurrenskraftsrådet (KKR) i
maj, oktober och december 2012. Europaparlamentet tog ställning till förslagen i
november 2012.
Regeringen har i förhandlingarna verkat för
att förenkling ska prägla det nya ramprogrammet, vilket kräver förenklade ersättningsregler.
Vidare har regeringen starkt betonat att
Horisont 2020 ska finansiera projekt av högsta
möjliga kvalitet, medan kapacitetsuppbyggnad
för forskning och innovation ska ske inom
ramen för sammanhållningspolitiken. Regeringen har även verkat för svenska styrkeområden
samt integrationen mellan forskning och innovation.
I början av 2013 inleddes förhandlingar mellan
rådet och parlamentet för att uppnå enighet om
utformningen av Horisont 2020. Ett antal triloger mellan rådet, Europaparlamentet och EUkommissionen hölls under det irländska ordförandeskapet i EU. Beslut väntas under hösten
2013.
Kompromissen innebär bl.a. att Horisont
2020 får de ersättningsregler som rådet förespråkat och därmed den önskade förenklingen av
programmets administration och redovisning.
Vidare görs vissa riktade satsningar för att inom
EU sprida vetenskaplig excellens och breddat
deltagande samt för åtgärder som stödjer interaktionen mellan vetenskap och samhälle. Även
ett pilotförsök med ett särskilt instrument för
innovationer som ska ha mycket kort handläggningstid, vilket föreslagits av Europaparlamentet, är en del av kompromissen.
Europeiska rådet beslutade i februari 2011 att
det Europeiska forskningsområdet (ERA) ska
vara förverkligat 2014. EU-kommissionen presenterade därför ett meddelande om ERA i juli
2012, vilket sedan blev utgångspunkten för
rådslutsatser vid Konkurrenskraftsrådet (KKR) i
december 2012.
Rådslutsatserna om ERA anger bl.a. att medlemsstaterna årligen bör rapportera vilka fram-

steg som görs. Regeringen rapporterade om de
svenska insatserna för ERA:s förverkligande i
det nationella reformprogram som överlämnades
till EU-kommissionen i april 2013.
9.2.9

Internationellt forskningssamarbete

För att stärka kunskapsutvecklingen, öka konkurrenskraften, höja kvaliteten och maximera
effekterna av de resurser som finns inom
forsknings- och innovationsområdet är samarbete över nationsgränserna nödvändigt.
Svenska universitet och högskolor samt
forskningsinstitut bedriver
ett intensivt
internationaliseringsarbete och har avtal och
samarbeten med ett stort antal länder runt om i
världen. Det internationella samarbetet sker
främst genom att svenska forskare samarbetar
med forskare i andra länder. Finansieringen av
sådana samarbeten sker bl.a. genom bidrag från
Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem
och andra myndigheter.
Regeringen har i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30) presenterat flera
åtgärder som leder till att sådana samarbeten
underlättas. I budgetpropositionen för 2013
anvisades bl.a. 150 miljoner kronor till
Vetenskapsrådet för internationell rekrytering av
framstående forskare, se vidare avsnitt 4.8.1.
Vidare har Vetenskapsrådet ett uppdrag att
initiera,
utveckla
och
finansiera
forskningssamarbeten med länder som Sverige
har bilaterala avtal med (2012/7074/F).
Dessutom har regeringen antagit en strategi för
internationellt samarbete inom forskning och
forskningsbaserad innovation (U2012/4853/F)
som syftar till att ge långsiktig vägledning och
utgöra stöd för såväl politiska som operativa
beslut. Den omfattar bl.a. nio operativa mål och
ett arbetssätt för att över tid möjliggöra
måluppfyllelse och följa upp resultat. Som en del
av genomförandet av den internationella
strategin finns möjlighet till att använda s.k.
understrategier. En sådan har utvecklats för
samarbetet med Kina. Under våren 2013 har den
första uppföljningen av regeringens uppdrag till
sex forskningsfinansierande myndigheter att
stärka det svensk-kinesiska forsknings- och
innovationssamarbetet
(U2012/907/F)
genomförts. Ytterligare en understrategi är
under utveckling när det gäller samarbete med
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Indien (U2012/6280/F). Uppdragen ska
redovisas den 30 september 2013.
Sverige har flera bilaterala avtal om samverkan
inom forskning, utveckling och innovation.
Samverkansaktiviteter har också genomförts
med USA och Indien. Under 2013 planeras även
sådana med Kina och Sydkorea.

9.3

Analys och slutsatser

9.3.1

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets huvuduppgift är att ge stöd för
grundläggande forskning av högsta vetenskapliga
kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och
därmed verka för den fria grundforskningen och
den forskarinitierade förnyelsen av forskningen.
Flera satsningar görs för att stärka svensk
forsknings kvalitet och konkurrenskraft. I
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) presenterades flera samverkande insatser för permanenta eller långvariga rekryteringar av framstående forskare, såväl
etablerade forskare på hög nivå som lovande
unga forskare. Vetenskapsrådet kan genom
dialog med universitet och högskolor,
genomföra dessa satsningar och därmed kan
balans i anställningssystemet uppnås och ett
långsiktigt hållbart karriärsystem etableras.
Inom EU ökar både den forskarinitierade och
den mer behovsstyrda forskningsfinansieringen i
snabb takt och nya former av utlysningar,
samarbeten och program introduceras, t.ex.
gemensamma program om forskning. Regeringen menar att det är viktigt att Vetenskapsrådet
har en beredskap att utveckla samarbetsprocesser för att underlätta svenskt deltagande i
sådana satsningar.
Regeringen anser också att Vetenskapsrådet
ska kunna prioritera, agera strategiskt och
initiera kraftsamling inom forskningsområden
som bedöms som strategiskt viktiga och att
utvärdera effekterna av riktade satsningar inom
speciella forskningsområden.
Jämställdheten mellan könen när det gäller
medelstilldelning inom olika utlysningsformer
och områden är fortfarande inte helt tillfredsställande. Enligt regeringens mening är ytterligare analyser och åtgärder inom myndigheten
motiverade för att säkra en könsneutral forskningsfinansiering.
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Regeringen anser att det är viktigt att Vetenskapsrådets uppgift att informera om och kommunicera forskning utvecklas och att kunskap
om Vetenskapsrådets roll som sammanhållande
aktör för denna verksamhet sprids. Regeringen
ser därför positivt på verksamheten med den nya
nättidskriften Curie, som bevakar forskningsoch forskningspolitiska frågor och webbportalen
Forskning.se, som redovisar forskningsresultat.
9.3.2

Rymdforskning och rymdverksamhet

Rymdverksamhet har, och får en allt större,
betydelse i Sverige och globalt för utveckling av
tjänster, bl.a. inom jordobservation, navigation
och telekommunikation samt som källa för
utveckling av teknik med ett bredare användningsområde.
Svensk rymdforskning och rymdverksamhet
håller hög internationell klass. En positiv
utveckling är att flera mindre företag med
inriktning mot rymd som visar tillväxt har
startats i Sverige. Vissa av dessa företag har
intagit världsledande positioner. Regeringens
bedömning är att svensk rymdverksamhet innehåller en hög grad av innovation och förnyelse.
Den statliga finansieringen har bidragit till att
tillvarata denna förmåga och utveckla innovationsgraden och teknik såväl i internationellt
samarbete som i nationella projekt. Rymdverksamhetens betydelse för miljö- och klimatforskningen är fortsatt stor och växande.
Den tekniska utvecklingen under senare
decennier har gett Sverige en rymdinfrastruktur
bestående av satelliter och markstationer som i
dag är ett nödvändigt verktyg för både forskning
inom många vetenskapliga discipliner och
samhällstjänster av olika slag.
Att utveckla och hålla rymdinfrastrukturen i
drift är komplext. Arbetet bedrivs därför främst i
internationell samverkan. Frågeställningarna
som berörs är ofta globala till sin natur, vilket
ytterligare motiverar det internationella samarbetet. EU:s ökande intresse för användningen
av rymdinfrastrukturen är ett bevis på dess samhälleliga och internationella betydelse.
Med mandatet för EU enligt Lissabonfördraget 2009 att bedriva rymdverksamhet
kommer fortsatt mycket arbete att krävas för att
finna smidiga former för samarbete mellan den
europeiska rymdorganisationen ESA och EU.
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Sveriges deltagande i det obligatoriska
vetenskapsprogrammet inom ESA möjliggör för
svenska forskare att i samarbete med europeiska
kollegor studera yttre rymden i projekt som är
för kostsamma att genomföra med enbart
nationell finansiering. Det är av stort värde för
mindre länder att delta i ESA:s arbete, eftersom
det ger möjlighet att delta i riktigt stora projekt.
Regeringens bedömning är att Rymdstyrelsen
utför sitt uppdrag väl och med långsiktig omsorg
om utvecklingen inom rymdverksamheten i
Sverige och internationellt.
Institutet för rymdfysik (IRF) erbjuder en
attraktiv forskningsmiljö och bedriver forskning
och teknisk utveckling av internationellt
intresse. IRF är även nationellt betydelsefullt för
forskning inom rymdfysikområdet. IRF:s verksamhet erbjuder en kunskapsgrund för potentiell
utveckling av vissa tjänster, inte minst inom
rymdväderområdet. Publicering av resultat i
internationellt välrenommerade tidskrifter sker
kontinuerligt likväl som handledning av
doktorander, vilket kvalitetssäkrar forskningen
och utbildningen vid myndigheten. Observatorieverksamheten lämnar också för många
aktörer värdefulla data.
9.3.3

Forskningens infrastruktur

Den Europeiska spallationskällan (ESS) och MAX
IV

I Lund planeras och byggs två forskningsanläggningar av världsklass, spallationskällan
European Spallation Source (ESS) och
synkrotronen MAX IV, se avsnitt 9.2.6. Dessa
anläggningar kommer att ge Sverige en stor
internationell synlighet inom forskningen och
attrahera såväl enskilda forskare som högteknologiskt näringsliv från Sverige och andra
länder att placera forskningsenheter i närheten
av anläggningen.
Science for Life Laboratory

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har
hittills mycket framgångsrikt byggts upp av
Kungl. Tekniska högskolan,
Karolinska
institutet, Stockholms universitet och Uppsala
universitet till ett kraftfullt forskningscentrum.
De tekniker som finns representerade och som

utvecklas av forskarna ligger i forskningens
framkant och förutom akademiska forskare
används SciLifeLab för samarbeten med hälsooch sjukvården och näringslivet.
Polarforskning

Polarforskningssekretariatets arbete med att
modernisera Abisko naturvetenskapliga forskningsstation fortskrider på ett positivt sätt till
gagn för bl.a. subarktisk forskning, utbildning
och övervakningsverksamhet för en rad svenska
myndigheter. Regeringen ser positivt på sekretariatets påtagliga strävan att öka internationella och nationella samarbeten när det
gäller forskning i Arktis och Antarktis samt
forskning, utbildning och övervakning knuten
till Abisko naturvetenskapliga station.
Kungl. biblioteket

Kungl. biblioteket (KB) har ett av de största
nationalbiblioteksuppdragen i Europa. Regeringen vill framhålla att KB främst är ett forskningsbibliotek med huvudsaklig uppgift att samla in,
bevara och tillhandahålla material för forskning
och högre utbildning.
Regeringen ser positivt på hur KB arbetar med
genomförandet av den nya lagen om
pliktleveranser av elektroniskt material
9.3.4

Nyttiggörande av forskning

Uppföljning av innovationsförmåga och
prestation inom EU görs årsvis i Innovation
Union Scoreboard, och består av en rad olika
indikatorer som kategoriseras som möjliggörare,
företagsaktiviteter och resultat. Dessa tre
kategorier innehåller i sin tur åtta olika
underkategorier
från humanresurser
till
ekonomiska effekter. Varje sådan underkategori
innehåller i sin tur en rad indikatorer och totalt
samlas 24 indikatorer in. Dessa anses visa ett
lands
innovationsförmåga
och
innovationsprestation. I Innovation Union
scoreboard 2013 hamnar Sverige på första plats
med Tyskland, Danmark och Finland tätt efter.
Dessa fyra länder räknas som innovationsledare
inom EU. Inom denna grupp mäts också hur
snabbt de växer inom området och där visar
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Sverige en lägre tillväxttakt än de övriga
länderna. Sveriges prestation i de olika kategorierna visar på viss obalans. Sverige rankas t.ex.
på första plats i kategorin för humanresurser
men bara på sjunde plats i kategorin för
ekonomiska effekter. Sett till hela Europa
hamnar Sverige på andra plats efter Schweiz som
presterar avsevärt bättre.
9.3.5

Forskningssamarbete inom EU

Svenska aktörers deltagande inom EU:s
ramprogram för forskning, utveckling och
demonstration
(2007–2013)
innebär
att
betydande resurser tillförs svensk forskning.
Under 2011 uppgick detta tillskott till drygt 2
miljarder kronor. Minst lika viktigt är dock att
deltagande i EU:s ramprogram innebär att
svenska forskningsaktörer skapar nya nätverk
och samarbeten, att de tar del av andra aktörers
kunskap och forskningsresultat samt att
deltagandet bidrar till ökad konkurrenskraft.
Ett nytt sjuårigt ramprogram för forskning
och innovation, Horisont 2020, ska träda i kraft
2014. Programmet kommer att fokusera på
aktiviteter runt stora samhällsutmaningar och
även inkludera innovation. Ett fortsatt högt
deltagande från svensk sida i kommande
ramprogram är en given målsättning, men de
förändringar som sker kan komma att kräva vissa
anpassningar från svenska deltagare.
För att säkerställa att regeringen och ansvariga
myndigheter arbetar på ett effektivt sätt för att
stödja och stimulera svenskt deltagande i
ramprogrammet har en översyn gjorts av den
nuvarande nationella organisationen för EU:s
forskningssamarbete (Ds 2013:52). Av översynen framgår att den nuvarande organisationen
under det sjunde ramprogrammet har fungerat
bra. Utredaren identifierar ändå vissa åtgärder
som kan förbättra organisationen ytterligare.
Verket för innovationssystem har även på
regeringens uppdrag inrättat en särskild
samordningsfunktion för att stärka det svenska
deltagandet inom ramprogrammet. Denna
funktion består av representanter från alla de
statliga forskningsfinansierande myndigheterna
och ska särskilt bidra med analyser av vilka
partnerskapsprogram Sverige bör delta i inom
Horisont 2020. Vidare föreslår regeringen att
särskilda medel ska anslås för deltagande i
partnerskapsprogram, eftersom dessa förväntas
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att öka i antal och storlek, se vidare i Politikens
inriktning avsnitt 4.8.7.
Proaktiva åtgärder från svensk sida kommer
att vara viktiga för att inverka på det årliga
genomförandet av ramprogrammet. Samordningsfunktionen kommer att spela en viktig roll i
detta sammanhang. Likaså kommer årlig uppföljning att vara fortsatt viktigt för att synliggöra
styrkor och svagheter i det svenska deltagandet.
Utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet (ERA) är helt central för EU:s forskningspolitik och finns angiven som en särskild
målsättning i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Regeringen bedömer att propositionen Forskning och innovation som överlämnades till riksdagen hösten 2012 (prop.
2012/13:30) innehåller många viktiga presenterade insatser som bidrar till ERA. En redovisning
av dessa åtgärder finns i det nationella reformprogram som regeringen överlämnade till EUkommissionen i april 2013 (SB2013/3443/EUkansliet).
9.3.6

Internationellt forskningssamarbete

Forskning och innovation tillskrivs en allt större
betydelse för ökad tillväxt och samhällets
välfärdsutveckling. Samtidigt ökar konkurrensen
och nya länder har stärkt sin ställning inom
området. Sverige har, i förhållande till sin storlek,
en fortsatt god ställning, bl.a. genom långsiktiga
satsningar och ett öppet forsknings- och
innovationsklimat. För att kunna bibehålla sin
position och ytterligare stärka den krävs
synlighet och en ökad närvaro av svensk
forskning och innovation i utländska miljöer.
Det är därför nödvändigt att svenska myndigheter och forskningsutförare har en etablerad
och stabil relation med de bästa forskningsaktörerna i världen, med berörda myndigheter i
länder där sådana aktörer finns och med relevanta internationella organisationer.
Vidare är det viktigt att utnyttja de möjligheter som forskningssamarbeten kan bidra till
att stärka svensk innovationsförmåga och tillväxt. För att bidra till detta antogs under 2012 en
strategi för internationellt samarbete inom
forskning och forskningsbaserad innovation.
Arbetet med att närmare precisera den internationella strategins operativa mål har fortsatt
under 2013.
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10.1

Budgetförslag

Anslag för barn-, ungdoms- och
vuxenutbildning

10.1.1 1:1 Statens skolverk
Tabell 10.1:1 Anslagsutveckling Statens skolverk
Tusental kronor

2012

Utfall

377 231

2013

Anslag

414 576

2014

Förslag

459 878

2015

Beräknat

450 759

2

2016

Beräknat

450 464

3

2017

Beräknat

456 779

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 738
415 713

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 445 350 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 438 404 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 435 416 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för Statens skolverks
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
För arbete med konstruktion och insamling av
prov till följd av införandet av obligatoriska
nationella prov inom kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå föreslår regeringen att anslaget
ökas med 12 000 000 kronor 2014 och beräknar
12 000 000 kronor årligen därefter.
Regeringen har gjort satsningar på fler
utbildningsplatser inom kommunernas vuxen-

utbildning. Hanteringen av dessa insatser medför
ökad arbetsbelastning för Skolverket. Anslaget
föreslås därför ökas med 3 000 000 kronor 2014.
För utveckling av kursprov i kurserna
Engelska 7 och Historia 1 till provbanken
föreslår regeringen att anslaget ökas med
5 000 000 kronor för 2014 och beräknar
1 000 000 kronor permanent fr.o.m. 2015 (se
avsnitt 4.3.1).
För att utveckla ett nytt informationssystem
med utgångspunkt i Friskolekommitténs förslag
föreslås att anslaget ökas med 4 500 000 kronor
2014. För 2015 beräknas 4 000 000 kronor och
2 000 000 kronor årligen därefter (se avsnitt
4.4.5).
Regeringen bereder för närvarande de förslag
som har lämnats i delbetänkandet Ungdomar
utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar
för stat och kommun (SOU 2013:13). För arbete
med vägledning och statistik för att stärka
uppföljningen av det kommunala informationsansvaret, föreslås att anslaget ökas med 1 000 000
kronor 2014. Anslaget beräknas öka med
2 000 000 kronor permanent fr.o.m. 2015 för
detta ändamål (se avsnitt 4.5.5).
För arbete till följd av införande av aktivitetskrav i den kommunala vuxenutbildningen
föreslås att anslaget ökas med 1 000 000 kronor
2014 (se avsnitt 4.6.1).
Regeringen föreslår att det anvisas 3 000 000
kronor 2014 för ett uppdrag till Skolverket att i
samarbete med Universitets- och högskolerådet
ta fram en prognos om arbetsmarknadens behov
av olika lärarkategorier och tillgången till lärare.
Finansiering föreslås ske genom att anslag 1:10
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
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minskas med motsvarande belopp (se avsnitt
4.1.1).
För arbete med samordning och utveckling av
insatser avseende den gymnasiala yrkesutbildningen
och
yrkesintroduktionsavtal
föreslås att anslaget ökas med 2 000 000 kronor
2014 och att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
minskas med motsvarande belopp. Nämnda
anslag beräknas ökas respektive minskas med
2 000 000 kronor 2015 och 2 000 000 kronor
2016 (se avsnitt 4.5.3).
För genomförande av en informationskampanj
om yrkesutbildning föreslås att anslaget ökas
med 5 000 000 kronor 2014 och att anslaget 1:5
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet minskas med motsvarande belopp.
Nämnda anslag beräknas ökas respektive
minskas med 5 000 000 kronor 2015 (se avsnitt
4.5.3).
För förbättrad uppföljning av yrkesutbildningen och elevernas etablering på arbetsmarknaden föreslår regeringen att anslaget ökas
med 7 000 000 kronor 2014 och att anslaget 1:5
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet minskas med motsvarande belopp.
Nämnda anslag beräknas ökas respektive
minskas med 7 000 000 kronor årligen därefter
(se avsnitt 4.5.3).
Anslagsförändringar till följd av överföringar till
och från andra anslag
Inom Skolverket finns Rådet för dansarutbildning. Rådets verksamhet finansieras i dag
via anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom
skolväsendet m.m. Regeringen anser att verksamheten bör finansieras från Skolverkets
förvaltningsanslag och föreslår därför att
3 000 000 kronor överförs till anslaget från
anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m. fr.o.m. 2014.
Förvaltningskostnader för Lärarnas ansvarsnämnd finansieras i dag från anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet. Regeringen anser att verksamheten
bör finansieras från Skolverkets förvaltningsanslag och föreslår därför att 1 800 000 kronor
överförs från anslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet till
nu aktuellt anslag fr.o.m. 2014.
I budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1) beräknade regeringen att anslaget 1:2
Statens skolinspektion skulle ökas med 1 000 000
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kronor fr.o.m. 2013 till följd av en ökad ärendemängd i och med införandet av en
anmälningsskyldighet
när
det
gäller
missförhållanden inom skolväsendet. Anmälningsskyldigheten bedöms inte träda i kraft 2014.
Därför föreslås att 1 000 000 kronor ska
överföras från anslaget 1:2 Statens skolinspektion
2014 för att möjliggöra vissa eventuella
förberedande insatser (se avsnitt 10.1.2).
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 459 878 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Statens skolverk för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 450 759 000 kronor, 450 464 000 kronor
respektive 456 779 000 kronor.
Tabell 10.1:1 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

414 576

414 576

414 576

414 576

6 040

11 148

17 611

26 677

42 500

29 324

22 631

19 972

-2 797

-3 843

-3 901

-3 983

-441

-446

-453

-463

459 878

450 759

450 464

456 779

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.1.2 1:2 Statens skolinspektion
Tabell 10.1:2 Anslagsutveckling Statens skolinspektion
Tusental kronor

2012

Utfall

345 971

2013

Anslag

353 735

2014

Förslag

371 110

2015

Beräknat

380 449

2

2016

Beräknat

386 359

3

2017

Beräknat

394 881

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 517
349 633

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 375 564 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 375 064 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 375 064 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Statens skolinspektions förvaltningsutgifter. Anslaget får
även användas för verksamhetsutgifter för Barnoch
elevombudet
samt
Skolväsendets
överklagandenämnd.

I budgetpropositionen för 2012 beräknade
regeringen att anslaget 1:2 Statens skolinspektion
skulle ökas med 1 000 000 kronor fr.o.m. 2013
till följd av en ökad ärendemängd i och med
införandet av en anmälningsskyldighet när det
gäller missförhållanden inom skolväsendet.
Anmälningsskyldigheten bedöms inte träda i
kraft 2014. Regeringen föreslår därför att
anslaget minskas med 1 000 000 kronor 2014 och
att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas med motsvarande belopp.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 371 110 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 Statens skolinspektion för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 380 449 000 kronor, 386 359 000 kronor
respektive 394 881 000 kronor.
Tabell 10.1:2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Regeringens överväganden

För att säkra en effektiv hantering av det ökande
antalet ansökningar om övertagande av fristående
skolor och för att förbättra analysen av fristående
skolors förutsättningar att bedriva en god och
fungerande verksamhet m.m., föreslås att
anslaget ökas med 3 500 000 kronor 2014. För
samma ändamål beräknas 7 000 000 kronor
årligen därefter (se avsnitt 4.4.6).
Regeringen bereder för närvarande de förslag
som har lämnats i delbetänkandet Ungdomar
utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar
för stat och kommun (SOU 2013:13).
Regeringen avser att ge Skolinspektionen i
uppdrag att vidta förberedelser för kvalitetsgranskning av kommunernas insatser för de
ungdomar som omfattas av det kommunala
informationsansvaret. För uppdragets genomförande föreslår regeringen att anslaget ökas med
500 000 kronor 2014 och beräknar 500 000
kronor 2015 (se avsnitt 4.5.5).
För arbete till följd av införande av aktivitetskrav i den kommunala vuxenutbildningen föreslås att anslaget ökas med 500 000 kronor 2014.
För samma ändamål beräknas 500 000 kronor
årligen därefter (se avsnitt 4.6.1).

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

353 735

353 735

353 735

353 735

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

9 698

14 425

20 643

28 900

Beslut

7 500

11 098

10 770

11 008

674

1 695

1 723

1 761

-497

-503

-512

-523

371 110

380 449

386 359

394 881

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.1.3 1:3 Specialpedagogiska
skolmyndigheten

att kostnaderna i tabellen ovan
myndighetens samtliga kostnader.

Tabell 10.1:3 Anslagsutveckling Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Tusental kronor

2012

Utfall

695 176
1

2013

Anslag

671 295

2014

Förslag

689 449

2015

Beräknat

698 503

2

2016

Beräknat

710 515

3

2017

Beräknat

726 315

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

avser

Regeringens överväganden
7 001
659 736

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 689 450 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 689 449 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 689 449 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

De föreslagna och beräknade anslagsnivåerna
påverkas av de reformer, besparingar och överföringar till respektive från andra anslag som
regeringen
har
aviserat
i
tidigare
budgetpropositioner och som under de
kommande åren fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 689 449 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Specialpedagogiska
skolmyndigheten för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 698 503 000 kronor,
710 515 000 kronor respektive 726 315 000
kronor.
Tabell 10.1:3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Anslaget får användas för Specialpedagogiska
skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget
får även användas för utgifter för myndighetens
verksamhet, produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Tusental kronor
2016

2017

671 295

671 295

671 295

671 295

19 097

28 163

40 192

56 013

92

93

95

97

Övrigt 3

-1 035

-1 049

-1 067

-1 090

Förslag/
beräknat
anslag

689 449

698 503

710 515

726 315

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.1:3 Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2012

0

160 898

856 074

-695 176

Prognos 2013

0

180 000

862 000

-676 000

Budget 2014

0

174 400

865 000

-685 687

Resultat
(intäkt kostnad)

Delar av Specialpedagogiska skolmyndighetens
verksamhet är avgiftsfinansierad. Myndigheten
disponerar intäkter från tillgängliggörande av
läromedel och från ersättning från kommuner
för elever i specialskola. Det ekonomiska målet
är i denna del av verksamheten att intäkterna
delvis ska täcka kostnaderna.
Myndigheten disponerar även intäkter från
kommuner för elever i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola samt från
Folkbildningsrådet för administration av
förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Det
ekonomiska målet är i denna del av verksamheten full kostnadstäckning.
Kostnader som inte finansieras med avgiftsintäkter ska finansieras från detta anslag. Notera
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2015

Anvisat 2013

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

2014
1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

10.1.4 1:4 Sameskolstyrelsen

Regeringens överväganden

Tabell 10.1:4 Anslagsutveckling Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn
en utbildning med samisk inriktning och att
bidra till att bevara och utveckla det samiska
språket. Sameskolstyrelsen är huvudman för
sameskolorna samt för förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun ta över
ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan.
De föreslagna och beräknade anslagsnivåerna
påverkas av ett antal reformer, besparingar och
överföringar till respektive från andra anslag som
regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 33 076 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 33 566 000 kronor, 34 255 000 kronor respektive 35 089 000 kronor.

Tusental kronor

2012

Utfall

26 964

2013

Anslag

60 181

2014

Förslag

33 076

2015

Beräknat

33 566

2

2016

Beräknat

34 255

3

2017

Beräknat

35 089

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 332
58 906

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 33 077 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 33 076 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 33 076 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Sameskolstyrelsens
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för Sameskolstyrelsens verksamhet.

Tabell 10.1:4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 10.1:4 Offentligrättslig verksamhet

Anvisat 2013

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2012

0

28 913

58 193

-29 208

Prognos 2013

0

31 645

60 884

-29 239

Budget 2014

0

32 356

64 527

-32 171

2014

2015

2016

2017

60 181

60 181

60 181

60 181

1 785

2 702

3 994

5 556

-28 850

-29 277

-29 879

-30 606

-40

-41

-41

-42

33 076

33 566

34 255

35 089

Förändring till följd av:

Resultat
(intäkt kostnad)

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1

Kostnaden är beräknad exklusive engångskostnad för lösen av ackumulerad
hyresskuld.

Avgifterna avser ersättning från kommuner för
elever i sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Ersättningens storlek ska beräknas efter samma grunder som elevens hemkommun tillämpar vid fördelning av resurser i sin egen grundskola, förskoleklass eller fritidshem. Dessutom avser
avgifterna intäkter från kommuner för vilka
Sameskolstyrelsen efter avtal bedriver samisk
förskola. Intäkterna disponeras av myndigheten.
Det ekonomiska målet är att intäkterna delvis ska
täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader
som inte finansieras med avgiftsintäkter ska
finansieras från detta anslag.

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.1.5 1:5 Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 10.1:5 Anslagsutveckling Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015 och
2016.

Tusental kronor

2012

Utfall

632 343

2013

Anslag

1 591 164

2014

Förslag

2 708 302

2015

Beräknat

3 082 662

2

2016

Beräknat

3 021 366

3

2017

Beräknat

2 711 180

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

205 134
1 467 814

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 3 041 189 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 936 256 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 582 531 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att främja
utveckling av skolväsendet, vissa särskilda
utbildningsformer och annan pedagogisk
verksamhet. Anslaget får även användas för
utgifter för svenskt deltagande i internationella
studier och tävlingar på utbildningsområdet.
Anslaget får vidare användas för utgifter för
administration, uppföljning och utvärdering av
uppdrag och satsningar, utredningar samt statsbidrag och stipendier. Anslaget får även användas
för förvaltningsutgifter avseende den nya
myndighet, som ska ha i uppdrag att
systematiskt väga samman och sprida
forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap
om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva
metoder och arbetssätt i skolväsendet för ökad
måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat,
som regeringen avser att inrätta under 2014.
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Skälen för regeringens förslag: Skolverket
behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom
ramen för sitt utvecklingsarbete samt för arbetet
med det s.k. Tekniksprånget, internationella
studier, det s.k. matematiklyftet, de s.k. karriärtjänsterna och yrkessatsningen. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor
2015 och 2016.
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Tabell 10.1:5 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

285 800

1 294 600

1 258 800

1 357 000

-250 000

-1 043 900

Utestående åtaganden

285 800

1 294 600

1 607 700

Erhållet/föreslaget bemyndigande

312 000

1 294 600

1 608 000

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.1:5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

0

0

0

Prognos 2013

7 000

0

7 900

-900

Budget 2014

22 500

0

29 000

-6 500

Utfall 2012

Fr.o.m. den 1 juli 2011 tar Skolverket ut avgifter
som ersättning av den enskilde läraren eller
förskolläraren för att utfärda legitimationer. Målsättningen är att avgifterna på sikt ska ge full
kostnadstäckning. De lärare och förskollärare
som har avlagt behörighetsgivande examen före
den 1 juli 2011 och har arbetat minst ett läsår
eller motsvarande undantas från avgiftsskyldigheten. Intäkterna redovisas mot inkomsttitel.
Regeringens överväganden

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och beslutade reformer och besparingar
Regeringen har för avsikt att ge Skolverket i
uppdrag att utarbeta och implementera ett
tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling
samt kunskaper i matematik. Regeringen föreslår
därför att det anvisas 2 000 000 kronor för 2014
och beräknar 2 000 000 kronor för 2015 för
ändamålet (se avsnitt 4.3.1).
För att ta fram förslag till en stadieindelad
timplan och se över hur en starkare styrning av
undervisningstiden i gymnasieskolan kan utformas föreslår regeringen att det anvisas
2 000 000 kronor för 2014 och beräknar
1 000 000 kronor för 2015 (se avsnitt 4.4.1).

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-1 515 500

-92 200

För att genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom läs- och skrivutveckling för i första
hand lärare som undervisar i svenska föreslår
regeringen att det avsätts 15 000 000 kronor för
2014 samt beräknar 56 000 000 kronor för 2015,
93 000 000 kronor per år 2016 och 2017 samt
46 000 000 kronor för 2018 (se avsnitt 4.3.2).
För att stärka nyanländas skolresultat avser
regeringen att utöka försöksverksamheten med
utökad undervisningstid till att utöver årskurs 6–
9 även omfatta årskurs 1–5. Regeringen föreslår
därför att 45 000 000 kronor avsätts för 2014
samt beräknar 90 000 000 kronor per år 2015
respektive 2016 utöver vad som har aviserats i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1)
(se avsnitt 4.4.4).
För genomförande av implementeringsinsatser
som görs i syfte att minska lärarnas administrativa börda föreslår regeringen att det avsätts
5 000 000 kronor 2014 samt beräknar 10 000 000
kronor för 2015 (se avsnitt 4.1.5).
Regeringen avser att införa ett tidsbegränsat
statsbidrag till huvudmännen för att anordna
läxhjälp. Regeringen föreslår att det för detta
ändamål avsätts 12 000 000 kronor 2014 samt
beräknar 24 000 000 kronor per år för 2015 och
2016 och 12 000 000 kronor för 2017 (se avsnitt
4.4.3).
Regeringen har för avsikt att ge ideella
läxhjälpsföreningar möjlighet att söka statsbidrag
för sina verksamheter. Regeringen föreslår därför
att det avsätts 4 000 000 kronor 2014 samt beräknar 4 000 000 kronor för 2015 (se avsnitt
4.4.3).
För att öka måluppfyllelsen föreslår regeringen att ett statsbidrag för anordnande av
undervisning under skolloven införs. Regeringen
föreslår att det avsätts 78 000 000 kronor för
2014 samt beräknar 78 000 000 kronor per år för
detta ändamål 2015 respektive 2016 (se avsnitt
4.4.3).
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För att Skolverket ska kunna bibehålla tillräcklig handläggarkapacitet samt genomföra itutveckling och beslutade förändringar när det
gäller hanteringen av legitimation för lärare och
förskollärare föreslår regeringen att det avsätts
146 000 000 kronor 2014 samt beräknar
50 000 000 kronor respektive 15 000 000 kronor
för samma ändamål 2015 respektive 2016. Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal minskas
med 77 000 000 kronor 2014 (se avsnitt 4.1.3).
För att utöka den påbörjade karriärstegsreformen för lärare föreslår regeringen att det
avsätts 377 000 000 kronor 2014 samt beräknar
554 000 000 kronor för 2015, 504 000 000 kronor
för 2016 och 589 000 000 kronor årligen därefter
(se avsnitt 4.1.4).
För att fortbildningen inom det s.k. rektorslyftet ska kunna fortsätta ett år till beräknar
regeringen att 15 000 000 kronor bör avsättas
2015 för ändamålet (se avsnitt 4.1.8).
För att analysera rektorernas arbetssituation
och hur rektorernas ansvar och befogenheter
samt pedagogiska ledarskap kan stärkas avser
regeringen att tillsätta en utredning. Regeringen
föreslår att 2 000 000 kronor avsätts för ändamålet 2014 (se avsnitt 4.1.8).
Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag
att ta fram förslag till kursplaner för nationella
minoritetsspråk. Regeringen föreslår därför att
det avsätts 2 000 000 kronor för 2014 för
ändamålet. Finansiering föreslås ske genom att
anslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal minskas med motsvarande belopp (se
avsnitt 4.4.7).
För informationsinsatser när det gäller felaktigt mottagande i grund- och gymnasiesärskolan
föreslår regeringen att det avsätts 2 000 000
kronor för 2014. Finansiering föreslås ske genom
att anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal minskas med motsvarande
belopp (se avsnitt 4.4.8).
Regeringen föreslår att det avsätts 5 000 000
kronor 2014 för den informationskampanj som
syftar till att göra lärar- och förskolläraryrkena
och lärar- och förskollärarutbildningarna mer
attraktiva (se avsnitt 4.1.1).
I budgetpropositionen för 2013 aviserades en
yrkeslärarsatsning på totalt 151 000 000 kronor
under 2013–2016. Inom ramen för satsningen
ges lärare i yrkesämnen stöd för att avlägga en
yrkeslärarexamen, normalt genom studier på
deltid under två år. Utbildningen kan påbörjas
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senast under höstterminen 2016 och avslutas då
vårterminen 2017. För att finansiera stödet under
2017 beräknas anslaget minska med 12 000 000
kronor 2016 och öka med motsvarande belopp
2017.
För att utveckla stödstrukturer för handledning vid yrkesintroduktion föreslås att
anslaget ökas med 24 000 000 kronor 2014. För
samma ändamål beräknas 36 000 000 kronor för
2015, 36 000 000 kronor för 2016, 26 000 000
kronor för 2017 och 26 000 000 kronor för 2018
(se avsnitt 4.5.3).
I tidigare budgetpropositioner har medel
beräknats tillföras för anordnarbidrag när det
gäller gymnasielärlingar. Då antalet lärlingar
bedöms bli betydligt färre än prognosticerat
avser regeringen att kommande år använda de
medel som inte bedöms förbrukas även för andra
insatser för att öka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.
För att stimulera att lärlingsutbildning anordnas i högre omfattning föreslås att 30 000 000
kronor avsätts för 2014. Regeringen beräknar för
detta ändamål 30 000 000 kronor per år 2015–
2017 (se avsnitt 4.5.4).
För stöd till branscher och ökat nationellt
samarbete för att utveckla det arbetsplatsförlagda
lärandet föreslås att 13 000 000 kronor avsätts för
2014. Regeringen beräknar för detta ändamål
25 000 000 kronor per år 2015 och 2016 (se
avsnitt 4.5.3).
För höjt anordnarbidrag till arbetsgivare föreslås att 97 000 000 kronor avsätts för 2014. För
samma ändamål beräknas 142 000 000 kronor för
2015, 181 000 000 kronor för 2016 och
210 000 000 kronor för 2017 (se avsnitt 4.5.4.).
För att göra det möjligt att läsa ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan beräknas 39 000 000
kronor för 2015, 95 000 000 kronor för 2016 och
122 000 000 kronor för 2017, exklusive studiestöd (se avsnitt 4.5.2).
För att finansiera ökade utgifter för studiehjälp till följd av att möjligheten att läsa ett fjärde
år på gymnasieskolans teknikprogram permanentas beräknas anslaget minskas med
12 000 000 kronor 2015, 15 000 000 kronor 2016
och 18 000 000 kronor 2017. Det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 1:1
Studiehjälp beräknas ökas med motsvarande
belopp (se avsnitt 4.5.2).
För att finansiera utgifter för kostnadsersättning till lärlingar föreslår regeringen att
anslaget minskas med 52 900 000 kronor 2014
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och att det under utgiftsområde 15 Studiestöd
uppförda anslaget 1:1 Studiehjälp ökas med motsvarande belopp. Nämnda anslag beräknas
minskas respektive ökas med 73 100 000 kronor
2015, 89 100 000 kronor 2016 och 100 100 000
kronor årligen därefter. Vidare föreslår
regeringen att anslaget minskas med 4 100 000
kronor 2014 och att det under utgiftsområde 15
uppförda anslaget 1:6 Centrala studiemedelsnämnden ökas med motsvarande belopp för
hantering av kostnadsersättningen. Nämnda
anslag beräknas minskas respektive ökas med
1 900 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se avsnitt
4.5.4).
För att finansiera utgifter för arbete med samordning och utveckling av insatser avseende den
gymnasiala yrkesutbildningen och yrkesintroduktionsavtal föreslås att anslaget minskas
med 2 000 000 kronor 2014 och att anslaget 1:1
Statens skolverk ökas med motsvarande belopp.
Nämnda anslag beräknas minskas respektive
ökas med 2 000 000 kronor 2015 och 2 000 000
kronor 2016 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för arbete med en
informationskampanj om yrkesutbildning föreslås att anslaget minskas med 5 000 000 kronor
2014 och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas
med motsvarande belopp. Nämnda anslag
beräknas minskas respektive ökas med 5 000 000
kronor 2015 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för förbättrad uppföljning av yrkesutbildningen och elevernas etablering på arbetsmarknaden föreslår regeringen
att anslaget minskas med 7 000 000 kronor 2014
och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas med
motsvarande belopp. Regeringen beräknar
7 000 000 kronor årligen därefter (se avsnitt
4.5.3).
Anslagsförändringar till följd av överföringar till
och från andra anslag
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2013 att regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en proposition som bl.a. innebär
ett starkare sekretesskydd för elever i grundskola, gymnasieskola och i fritidshem.
Regeringen beräknade med anledning av den aviserade
propositionen
att
det
under
utgiftsområdet 25 Allmänna bidrag till
kommuner uppförda anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 400 000
kronor fr.o.m. 2014. Tidsplanen för propositionen har dock blivit senarelagd. Regeringen

föreslår därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas med 400 000
kronor 2014 samt beräknar att anslaget minskas
med 400 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, avsnitt 3.7.1). Regeringen föreslår
vidare att nu aktuellt anslag ökas med 400 000
kronor 2014 för förberedande insatser samt beräknar att anslaget ökas med 400 000 kronor
2015 för samma ändamål (se även avsnitt 10.1.8).
För finansiering av förvaltningskostnader
gällande Lärarnas ansvarsnämnd föreslår
regeringen att anslaget minskas med 1 800 000
kronor fr.o.m. 2014 och att motsvarande belopp
tillförs anslag 1:1 Statens skolverk.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 att kommunerna skulle kompenseras för de
ekonomiska konsekvenser som förslagen i
propositionen En gymnasiesärskola med hög
kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9,
rskr. 2011/12:141) får i form av ökade utgifter
för kommunsektorn för bl.a. inackorderingsstöd.
skolskjuts, elevassistans och administration. För
detta ändamål överfördes 9 4000 000 kronor för
2013 till anslaget 1.1. Kommunalekonomisk
utjämning. För 2014, 2015 och 2016 beräknades
13 500 000 kronor, 17 900 000 kronor respektive
16 900 000 kronor. Från och med 2017 beräknas
13 800 000 kronor, varför regeringen anser att
detta belopp fr.o.m. den tidpunkten bör
överföras från nu aktuellt anslag till anslaget 1.1.
Kommunalekonomisk utjämning.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 2 708 302 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 3 082 662 000 kronor, 3 021 366 000 kronor
respektive 2 711 180 000 kronor.
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Tabell 10.1:5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

Ändamål

2014

2015

2016

2017

1 591 164

1 591 164

1 591 164

1 591 164

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

2 227

23 956

48 413

81 602

1 113 578

1 458 868

1 373 674

1 036 389

2 649

9 985

9 424

9 615

-1 316

-1 334

-1 354

-1 382

2 708 302

3 082 662

3 021 366

2 711 180

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag

Anslaget får användas för utgifter för särskilda
insatser inom skolområdet för elever med
funktionsnedsättning. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag för insatser för
elever med funktionsnedsättning eller med andra
särskilda behov. Anslaget får vidare användas för
förvaltningsutgifter i samband med utredningen
Kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar
(U 2013:02,
dir. 2013:29).

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.1.6 1:6 Särskilda insatser inom
skolområdet

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:6 Särskilda insatser
inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor
2015.

Tabell 10.1:6 Anslagsutveckling Särskilda insatser inom
skolområdet
Tusental kronor

2012

Utfall

377 102

2013

Anslag

459 568

2014

Förslag

466 618

2015

Beräknat

479 099

2

2016

Beräknat

454 491

3

2017

Beräknat

470 134

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

66 166
384 080

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 468 164 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 434 481 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 439 209 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om bidrag för omvårdnad och habilitering för elever
som deltar i Rh-anpassad gymnasieutbildning.
Bidraget beviljas per läsår. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
32 000 000 kronor 2015.

Tabell 10.1:6 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

31 435

31 435

31 435

31 435

-31 435

-31 435

Utestående åtaganden

31 435

31 435

31 435

Erhållet/föreslaget bemyndigande

37 000

37 000

32 000
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Beräknat
2015

- 31 435

Beräknat
2016

Beräknat
2017–20XX
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Regeringens överväganden

Tabell 10 .1:6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Elevantalet vid gymnasieskolor med Rh-anpassad
utbildning har minskat och förväntas minska
ytterligare. Regeringen föreslår därför att
anslaget minskas med 10 500 000 kronor 2014
samt beräknar en minskning om 7 500 000
kronor 2015 respektive 5 000 000 kronor 2016.
Regeringen bedömer att dessa medel bör föras
över till anslaget 1:11 Bidrag till vissa studier och
anslaget 1:15 Särskilt utbildningsstöd.
Utredningen om kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar (dir.
2013:29) kom inte i gång som planerat utan har
blivit ca ett år försenad. För att satsningen ändå
ska kunna genomföras i den omfattning som beräknades i budgetpropositionen för 2012, avser
regeringen att genom en ändring av regleringsbrevet för 2013 avseende Specialpedagogiska
skolmyndigheten besluta om en indragning av
37 000 000 kronor och beräknar att anslaget ökas
med 37 000 000 kronor 2015. Omfördelningen
innebär därmed inte någon nettoförändring beträffande de i budgetpropositionen för 2012
beräknade medlen sett över hela tidsperioden.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 466 618 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Särskilda insatser inom
skolområdet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 479 099 000 kronor,
454 491 000 kronor respektive 470 134 000
kronor.

1

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

459 568

459 568

459 568

459 568

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag

7 997

18 918

29 530

40 919

10 174

8 889

-28 735

-29 404

-10 500

-7 639

-5 223

-284

-621

-636

-650

-665

466 618

479 099

454 491

470 134

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.1.7

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet
m.m.

Tabell 10.1:7 Anslagsutveckling Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

3 657 799

2013

Anslag

3 675 500

2014

Förslag

3 691 000

2015

Beräknat

3 691 000

2016

Beräknat

3 691 000

2017

Beräknat

3 660 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 201
3 669 771

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet. Anslaget får vidare användas för utgifter för statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa för kvalitetssäkrande åtgärder
inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.
Anslaget får även användas för utgifter för
statsbidrag för att stimulera omsorg under
kvällar, nätter och helger.
Anslaget får vidare användas för utgifter för
administration av statsbidrag samt uppföljning.
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Regeringens överväganden

De föreslagna och beräknade anslagsnivåerna påverkas av de reformer, besparingar och överföringar till respektive från andra anslag som
regeringen
har
aviserat
i
tidigare
budgetpropositioner och som under de
kommande åren fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 3 691 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m.
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 3 691 000 000 kronor, 3 691 000 000
kronor respektive 3 660 000 000 kronor.
Tabell 10.1:7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

3 675 500

3 675 500

3 675 500

3 675 500

15 500

15 500

-15 500

–

statsbidrag för avgifter till International
Baccalaureate Office och för viss International Baccalaureateutbildning,

–

statsbidrag och särskilt stöd för utbildningsverksamhet med särskild inriktning,

–

statsbidrag för riksrekryterande gymnasiala
utbildningar och riksinternatskolor,

–

ersättning till skolhuvudmän för kostnader
för nordiska elever, och

–

statsbidrag för utlandssvenska elever samt
barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige eller som vistas i landet utan
tillstånd.

Anslaget får även användas för utgifter för arbete
med administration och uppföljning av statsbidrag.

Förändring till följd av:
Beslut

15 500

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

3 691 000

3 691 000

3 691 000

3 660 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

10.1.8 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom
skolväsendet m.m.
Tabell 10.1:8 Anslagsutveckling Bidrag till viss verksamhet
inom skolväsendet m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

116 266
1

2013

Anslag

166 542

2014

Förslag

189 816

2015

Beräknat

193 492

2

2016

Beräknat

197 609

3

2017

Beräknat

201 945

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

25 187
139 560

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 189 816 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 190 202 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 190 201 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
–
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ersättning vid personskada till elev i viss
gymnasieskolutbildning,

Regeringens överväganden

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2013 att regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition som bl.a. innebär ett
starkare sekretesskydd för elever i grundskola,
gymnasieskola och i fritidshem. Regeringen
beräknade med anledning av den aviserade
propositionen att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 400 000
kronor fr.o.m. 2014. Tidsplanen för propositionen har dock blivit senarelagd. Regeringen
föreslår därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas med 400 000
kronor 2014 samt beräknar att anslaget minskas
med 400 000 kronor årligen fr.o.m. 2015.
Regeringen beräknar vidare att nu aktuellt anslag
ökas med 400 000 kronor årligen fr.o.m. 2016 (se
vidare avsnitt 10.1.5 och utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner, avsnitt 3.7.1).
Inom Skolverket finns Rådet för dansarutbildning. Rådets verksamhet finansieras i dag
via anslaget. I avsnittet 10.1.1 föreslås att verksamheten i stället ska finansieras via Skolverkets
förvaltningsanslag. Med anledning av det föreslår
regeringen att 3 000 000 kronor överförs till anslaget 1:1 Statens skolverk årligen fr.o.m. 2014.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budget-
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propositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 189 816 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m. för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
193 492 000 kronor, 197 609 000 kronor
respektive 201 945 000 kronor.
Tabell 10.1:8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

166 542

166 542

166 542

166 542

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag

2 898

6 179

9 497

13 360

23 600

24 057

24 519

25 057

-3 000

-3 058

-2 717

-2 776

-224

-228

-233

-238

189 816

193 492

197 609

201 945

för svensk undervisning i utlandet och för stöd
för undervisning i svenska vid utländska skolor.
Anslaget får vidare användas för anställda vid
Europaskolorna.
Regeringens överväganden

Den föreslagna och beräknade anslagsnivån påverkas av de reformer, besparingar och överföringar till respektive från andra anslag som
regeringen
har
aviserat
i
tidigare
budgetpropositioner och som under de
kommande åren fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 105 878 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Bidrag till svensk
undervisning i utlandet för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 107 126 000
kronor,
108 670 000
kronor
respektive
110 899 000 kronor.
Tabell 10.1:9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

104 213

104 213

104 213

104 213

1 813

3 063

4 609

6 841

-148

-150

-152

-155

105 878

107 126

108 670

110 899

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

10.1.9 1:9 Bidrag till viss svensk
undervisning i utlandet

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.1:9 Anslagsutveckling Bidrag till viss svensk
undervisning i utlandet

Övrigt 3

Tusental kronor

2012

Utfall

94 933

2013

Anslag

104 213

2014

Förslag

105 878

2015

Beräknat

107 126

2

2016

Beräknat

108 670

3

2017

Beräknat

110 899

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 361
101 043

Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 105 878 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 105 878 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 105 878 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Anslaget får även användas för utgifter
inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser
213
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10.1.10 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 10.1:10 Anslagsutveckling Fortbildning av lärare och
förskolepersonal

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:10 Fortbildning av
lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
205 123 000 kronor 2015.

Tusental kronor

2012

Utfall

276 637

2013

Anslag

522 900

2014

Förslag

400 400

2015

Beräknat

247 241

2016

Beräknat

83 241

2017

Beräknat

8 241

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

225 503
357 234

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för fortbildning av lärare, förskollärare, rektorer,
förskolechefer och viss annan personal. Anslaget
får även användas för utgifter för administration
och uppföljning av fortbildningsinsatserna.

Skälen för regeringens förslag: Skolverket ingår
fleråriga avtal med lärosätena om uppdragsutbildning och lämnar förhandsbesked till skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 205 123 000 kronor
2015.

Tabell 10.1:10 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

191 633

374 807

Nya åtaganden

374 807

175 000

Infriade åtaganden

-191 633

-344 684

Utestående åtaganden

191 633

374 807

205 123

Erhållet/föreslaget bemyndigande

401 000

374 807

205 123

214

Beräknat
2015

- 205 123

Beräknat
2016

Beräknat
2017–20XX
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Regeringens överväganden

De nya övergångsregler om behörighet för lärare
och förskollärare som regeringen aviserat
beräknas medföra att färre lärare och
förskollärare behöver utnyttja möjligheten till
fortbildning. Dessa regler medför ökade
kostnader för Skolverkets hantering av
legitimationsärenden
som
beräknats
till
77 000 000 kronor. För att finansiera den
nämnda hanteringen föreslår regeringen att
anslaget minskas med 77 000 000 kronor 2014
och att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet ökas med motsvarande belopp (se avsnitt 4.1.3).
Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas
med 2 000 000 kronor 2014 för att finansiera
informationsinsatser när det gäller mottagandet i
grund- och gymnasiesärskolan. Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet föreslås ökas med motsvarande
belopp (se avsnitt 4.4.8).
För att finansiera framtagandet av kursplaner
för nationella minoritetsspråk föreslår regeringen
att anslaget minskas med 2 000 000 kronor 2014.
Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet föreslås ökas med
motsvarande belopp (se avsnitt 4.4.7).
Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas
med 3 000 000 kronor 2014 för att finansiera
framtagande av prognos om behov och utbud av
lärare och förskollärare. Anslaget 1:1 Statens skolverk 2014 föreslås ökas med motsvarande belopp
(se avsnitt 4.11).
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
2 000 000 kronor 2014 för att finansiera kompletterande pedagogisk utbildning (se avsnitt
4.4.1). Anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor föreslås ökas med motsvarande belopp.
Mot bakgrund av att regeringen bedömer att
behovet av fortbildningsinsatser minskar under
2014 i förhållande till tidigare bedömningar föreslås anslaget minskas med 30 000 000 kronor
2014.
För
en
förstärkning
av
satsningen
Lärarlyftet II beräknar regeringen att anslaget
ökar med 34 000 000 kronor 2015 och
75 000 000 kronor 2016.
Regeringen avser att ge Stockholms universitet
ett särskilt uppdrag att tillsammans med andra
lärosäten utveckla formerna för validering när det
gäller de lärare som vill få sin yrkeserfarenhet

validerad för behörighet. Regeringen föreslår
därför att anslaget minskas med 6 600 000
kronor 2014 och att anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ökas med
3 300 000 kronor 2014 samt beräknas ökas med
3 300 000 kronor 2015 (se avsnitt 4.1.3).
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 400 400 000 kronor
anvisas under anslaget 1:10 Fortbildning av lärare
och förskolepersonal för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 247 241 000 kronor,
83 241 000 kronor respektive 8 241 000 kronor.
Tabell 10.1:10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

522 900

522 900

522 900

522 900

-119 200

-275 700

-439 700

-514 700

-3 300

41

41

41

400 400

247 241

83 241

8 241

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

10.1.11 1:11 Bidrag till vissa studier
Tabell 10.1:11 Anslagsutveckling Bidrag till vissa studier
Tusental kronor

2012

Utfall

14 912

2013

Anslag

15 525

2014

Förslag

17 525

2015

Beräknat

17 525

2016

Beräknat

17 525

2017

Beräknat

15 525

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

613
15 151

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
som lämnas för studier om funktions215
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nedsättningar, utbildning som är särskilt anpassad för personer med funktionsnedsättningar
samt studier inom vuxenutbildning för
utvecklingsstörda och särskild utbildning för
vuxna.

10.1.12 1:12 Myndigheten för
yrkeshögskolan
Tabell 10.1:12 Anslagsutveckling Myndigheten för
yrkeshögskolan
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått in
ansökningar om bidrag som sammanlagt överstiger de tillgängliga medlen på anslaget. Att alla
medel ändå inte förbrukats under 2012 beror
enligt myndigheten främst på att den eftersträvat
striktare krav vid ansökan och bedömning. Detta
har i sin tur resulterat i att utbildningsanordnarna
har ställt in ett antal kurser. Eftersom antalet
personer som studerar inom särskild utbildning
för vuxna har ökat markant, föreslås att
2 000 000 kronor 2014 överförs till anslaget från
anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet.
Överföringen beräknas till 2 000 000 kronor per
år även 2015 och 2016.
Regeringen föreslår att 17 525 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Bidrag till vissa
studier för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 17 525 000 kronor, 17 525 000
kronor respektive 15 525 000 kronor.
Tabell 10.1:11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

15 525

15 525

15 525

15 525

2 000

2 000

2 000

17 525

17 525

17 525

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag
1

15 525

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2012

Utfall

100 829

2013

Anslag

98 788

2014

Förslag

101 621

2015

Beräknat

107 098

2

2016

Beräknat

108 878

3

2017

Beräknat

111 257

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 250
98 607

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 105 742 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 105 742 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 105 742 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Myndigheten för
yrkeshögskolans förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Det finns en fortsatt stor efterfrågan på yrkesutbildning från såväl utbildningsanordnare som
studerande. Det är angeläget att utbildningarna
håller en hög kvalitet och svarar mot de behov av
kompetens som arbetslivet har.
Regeringen föreslår att 101 621 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Myndigheten för
yrkeshögskolan för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 107 098 000 kronor,
108 878 000
kronor
respektive 111 257 000
kronor.
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Tabell 10.1:12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

98 788

98 788

98 788

98 788

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 984

Beslut

4 289

6 002

8 292

4 174

4 243

4 336

-153

-155

-159

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

-151

Adult Competencies (PIAAC) som undersöker
den vuxna befolkningens kunskaper, kompetens
och allmänna färdigheter som behövs på arbetsmarknaden. Regeringen bedömer att insatserna
under 2014 bör bedrivas i motsvarande omfattning som 2013.
Regeringen föreslår att 9 162 000 kronor anvisas under anslaget 1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m. för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 9 260 000 kronor,
9 384 000 kronor respektive 9 554 000 kronor.
Tabell 10.1:13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

101 621

107 098

108 878

111 257

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

9 018

9 018

9 018

9 018

157

255

380

550

-13

-13

-13

-14

9 162

9 260

9 384

9 554

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

10.1.13 1:13 Utveckling av vuxenutbildning
m.m.

Övrigt 3

Tabell 10.1:13 Anslagsutveckling Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

7 580

2013

Anslag

9 018

2014

Förslag

9 162

2015

Beräknat

9 260

2

2016

Beräknat

9 384

3

2017

Beräknat

9 554

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/
beräknat
anslag
1 321
9 040

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 9 163 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 162 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 161 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.1.14 1:14 Statligt stöd till
vuxenutbildning
Tabell 10.1:14 Anslagsutveckling Statligt stöd till vuxenutbildning
Tusental kronor

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningsområdet.
Regeringens överväganden

Under 2013 har medel använts för olika
utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningen,
bl.a. för Statistiska centralbyråns undersökning
av vuxnas kunskaper och kompetenser och för
Programme for the International Assessment of

2012

Utfall

2 082 593

2013

Anslag

3 021 505

2014

Förslag

2 908 449

2015

Beräknat

2 134 834

2

2016

Beräknat

2 077 612

3

2017

Beräknat

1 907 145

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

267 255
3 049 013

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 105 282 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 021 029 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 827 084 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Anslaget får användas för utgifter för
–

statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning,

–

kostnader för personskadeförsäkring och
ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan,

–

statsbidrag
ningar,

–

statsbidrag för kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för vuxna samt för
motsvarande äldre utbildningar, och

–

för

kompletterande

utbild-

särskilt verksamhetsstöd för riksomfattande
kursverksamhet avseende hemslöjd eller för
att främja samisk utbildningsverksamhet.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:14 Statligt stöd till
vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor
2015–2020.
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten
för yrkeshögskolan beslutar om stöd till
utbildningsanordnare.
Huvuddelen
av
utbildningarna bedrivs under fyra kalenderår,
men på grund av höga investeringskostnader
bedrivs pilotutbildning under en längre period.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor
2015–2020.

Tabell 10.1:14 Beställningsbemyndigande för anslaget
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

2 622 398

2 900 000

Nya åtaganden

1 837 602

2 130 000

- 1 560 000

- 1 680 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

2 622 398

2 900 000

3 350 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 900 000

2 900 000

3 350 000

218

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2020

- 1 860 000

-1 040 000

- 450 000
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Regeringens överväganden

Tabell 10.1:14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Regeringen inledde 2009 en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå
(yrkesvux). Regeringen anser att medel bör
avsättas så att verksamheten kan utökas med
ytterligare ca 3 500 årsplatser under 2014.
Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med
350 000 000 kronor 2014 (se avsnitt 4.6.1).
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2011 (prop. 2010/11:1) en satsning på
kommunal vuxenutbildning för personer i
åldrarna 20–24 år. Regeringen föreslår därför att
anslaget ökas med 37 500 000 kronor 2014. För
samma ändamål beräknas anslaget ökas med
19 000 000 kronor 2015 och 9 000 000 kronor
2016. Satsningen motsvarar ca 1 500 årsplatser
2014, ca 750 årsplatser 2015 och ca 375 årsplatser
2016 (se avsnitt 4.6.1).
Satsningen på lärlingsutbildning för vuxna
(lärlingsvux) har inte nått den omfattning
regeringen tidigare beräknat och tilldelat medel
för. Regeringen föreslår därför att anslaget
minskas med 20 000 000 kronor 2014. För 2015
beräknas minskningen till 25 000 000 kronor.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 2 908 449 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Statligt stöd till
vuxenutbildning för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 2 134 834 000 kronor,
2 077 612 000 kronor respektive 1 907 145 000
kronor.

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 671 505

2 671 505

2 671 505

2 671 505

46 484

84 636

122 580

165 583

189 233

-638 349

-737 750

-951 548

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

4 083

19 938

24 213

24 585

-2 856

-2 896

-2 936

-2 981

2 908 449

2 134 834

2 077 612

1 907 145

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.1.15 1:15 Särskilt utbildningsstöd
Tabell 10.1:15 Anslagsutveckling Särskilt utbildningsstöd
Tusental kronor

2012

Utfall

149 933
1

2013

Anslag

147 218

2014

Förslag

157 564

2015

Beräknat

155 732

2

2016

Beräknat

154 738

3

2017

Beräknat

156 759

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 715
143 676

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 153 819 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 150 497 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 149 450 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för särskilt
utbildningsstöd som ges till folkhögskolor och
universitet och högskolor samt för analyser av
och utveckling av folkhögskolornas och lärosätenas lärmiljöer. Anslaget får även användas för
utgifter för statsbidrag för teknisk anpassning av
studiematerial för synskadade och dövblinda.
Regeringens överväganden

Regeringen har i denna proposition för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid, avsnitt 17 Folkbildning redogjort för
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resultatet och verksamheten. Regeringen
bedömer att verksamheten bör förstärkas i viss
omfattning.
Anslaget har under flera år haft en låg
kostnadstäckning när det gäller bidrag till
folkhögskolor, varför 8 500 000 kronor föreslås
överföras från anslaget 1:6 Särskilda insatser
inom skolområdet till nu aktuellt anslag 2014.
Överföringen beräknas till 5 500 000 respektive
3 000 000 kronor 2015 och 2016.
Regeringen föreslår att 157 564 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Särskilt utbildningsstöd för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 155 732 000 kronor, 154 738 000
kronor respektive 156 759 000 kronor.

Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och
helårsprestationer bör för budgetåret 2014 uppgå
enligt tabell 10.2 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer.

Tabell 10.1:15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

Anvisat 2013 1

147 218

2015

147 218

2016

147 218

2017

147 218

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 446

4 307

6 663

9 766

Tabell 10.2 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och
helårsprestationer
Kronor
ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSSTUDENT

ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSPRESTATION

Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt

28 911

19 622

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt

51 346

43 301

Vård

54 588

47 279

Odontologiskt

45 142

52 585

Medicinskt

61 000

74 198

Undervisning 1

32 579

38 369

42 760

50 359

UTBILDNINGSOMRÅDE

Verksamhetsförlagd utbildning
3

2

41 236

33 497

Design

145 501

88 649

Konst

206 563

88 681

Övrigt

Musik

125 527

79 368

Beslut

Opera

299 144

178 951

Överföring
till/från andra
anslag

Teater

289 266

144 080

Media

295 196

236 464

Dans

203 441

112 413

Idrott

106 012

49 058

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

8 500
-600

5 500
-1 292

2 999
-2 143

0
-225

1

157 564

155 732

154 738

156 759

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2

Anslag för universitet och
högskolor

Ersättningsbelopp för helårsstudenter och
helårsprestationer

Samtliga ersättningsbelopp för helårsstudenter
och helårsprestationer räknas upp med pris- och
löneomräkningen på 2,06 procent. I den slutliga
beräkningen har pris- och löneomräkningen
minskats med 0,14 procent, motsvarande det
avdrag som görs från respektive lärosätes anslag
fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.
2
Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning.
3
Avser journalistutbildning, bibliotekarieutbildning samt praktiska och estetiska
kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundlärarutbildning och inom förskollärarutbildning .

Förändringar på anslagen för forskning och
forskarutbildning

Varje universitet och högskola tilldelas årligen
ett anslag för forskning och forskarutbildning. I
enlighet med propositionen Forskning och
innovation
(prop.
2012/13:30,
bet.
2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151) fördelas nya
medel och omfördelas delar av anslagen efter
kvalitet. Modellen för resursfördelning beskrivs i
avsnitt 6.2 i nämnda proposition. Fördelningen
för 2014 framgår av avsnitt 4.8.1 Fördelning
efter kvalitetsindikatorer och under respektive
universitet och högskolas anslag.
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10.2.1 2:1 Universitetskanslersämbetet

Tabell 10.2:1 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:1 Anslagsutveckling för
Universitetskanslersämbetet

Anvisat 2013

Tusental kronor

2012

Utfall
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2014

2015

2016

2017

126 201

126 201

126 201

126 201

Förändring till följd av:
0
123 165

Pris- och löneomräkning 2

3 367

5 053

7 258

10 197

Beslut

6 000

6 078

4 180

4 272

49

50

50

52

135 617

137 382

137 690

140 722

2013

Anslag

126 201

2014

Förslag

135 617

2015

Beräknat

137 382

2

2016

Beräknat

137 690

3

Överföring
till/från andra
anslag

2017

Beräknat

140 722

4

Övrigt 3

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 135 618 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 133 676 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 133 676 tkr i 2014 års prisnivå.

Förslag/
beräknat
anslag

1

Ändamål

Anslaget får användas för Universitetskanslersämbetets förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Med anledning av propositionen Nya myndigheter
inom
utbildningsområdet
m.m.
(prop. 2011/12:133,
bet. 2011/12:UbI22,
rskr. 2011/12:278) inrättades Universitetskanslersämbetet den 1 januari 2013.
Regeringen har under året kontinuerligt följt
verksamheten och bedömer att de mål som har
uppställts för verksamheten kommer att
uppfyllas.
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor
för att förstärka myndighetens arbete med
kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar.
Anslaget beräknas minska med 2 000 000 kronor
2016 då delar av tillskottet är tidsbegränsat.
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor
för att finansiera uppgiften att främja chefsutvecklingen inom högskolan.
Regeringen föreslår att 135 617 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Universitetskanslersämbetet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 137 382 000 kronor,
137 690 000 kronor respektive 140 722 000
kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.2 2:2 Universitets- och högskolerådet
Tabell 10.2:2 Anslagsutveckling för Universitets- och
högskolerådet
Tusental kronor

2012

Utfall
1

2013

Anslag

102 515

2014

Förslag

105 136

2015

Beräknat

105 504

2

2016

Beräknat

107 277

3

2017

Beräknat

109 639

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
103 050

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 104 149 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 104 149 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 104 149 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för Universitets- och
högskolerådets förvaltningsutgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Den
avgiftsbelagda
verksamheten
vid
Universitets- och högskolerådet omfattar
avgiften för anmälan till högskoleprovet.
Avgiftsnivån regleras i förordning och det finns
inte något ekonomiskt mål för hur stor del av
kostnaderna som ska täckas av avgifterna. De
221

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget.
För antagning till högskoleutbildning finns
det inte något specificerat ekonomiskt mål för
hur stor del av kostnaderna som ska täckas av
avgiften. Kostnaderna som inte finansieras med
avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget.
Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om driften av
studiedokumentationssystemet Ladok är att
intäkterna ska täcka samtliga kostnader för
denna verksamhet (full kostnadstäckning).
Tabell 10.2:2 Offentligrättslig verksamhet

Tabell 10.2:2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Tusental kronor

Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012*

0

19 679

19 033

645

Prognos 2013

0

14 850

14 850

0

Budget 2014

0

14 850

14 850

0

Offentligrättslig
verksamhet

till Universitets- och högskolerådet i samband
med att Krus avvecklades.
Anslaget föreslås minska med 1 000 000
kronor till följd av att tillfälliga medel till
bedömningsverksamheten under 2013–2015
minskar. Anslaget beräknas minska med
ytterligare 1 000 000 kronor 2015 av samma skäl.
Regeringen föreslår att 105 136 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Universitets- och
högskolerådet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 105 504 000 kronor,
107 277 000 kronor respektive 109 639 000
kronor.

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.2:2 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2012*
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013*
(varav tjänsteexport)

Budget 2014

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

256 494

252 848

3 646

0

0

0

287 738

287 388

400

0

0

0

294 338

294 614

-276

0

0

(varav tjänsteexport)
0
* Utfall 2012 avser Verket för högskoleservice.

Regeringens överväganden

Med anledning av propositionen Nya
myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
(prop. 2011/12:133,
bet. 2011/12:UbI22,
rskr. 2011/12:278) inrättades Universitets- och
högskolerådet den 1 januari 2013.
Regeringen har under året kontinuerligt följt
arbetet med att sammanföra de verksamheter
som tidigare bedrevs vid fem olika myndigheter
och bedömer att de mål som har uppställts för
verksamheten kommer att uppfyllas.
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor
till följd av att uppgifter förts över från
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
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2014

2015

2016

2017

102 515

102 515

102 515

102 515

Förändring till följd av:

* Utfall 2012 avser Högskoleverket.

Uppdragsverksamhet

1

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

2 735

4 104

5 896

8 283

-1 000

-2 013

-2 047

-2 092

1 000

1 013

1 030

1 053

-114

-115

-117

-120

105 136

105 504

107 277

109 639

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.3 2:3 Uppsala universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå*
Tabell 10.2:3 Anslagsutveckling för Uppsala universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

1 399 404
1

2013

Anslag

1 370 245

2014

Förslag

1 522 625

2015

Beräknat

1 535 582

2

2016

Beräknat

1 566 570

3

2017

Beräknat

1 604 568

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

67 895
1 383 822

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 516 723 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 523 637 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 529 750 tkr i 2014 års prisnivå.
1

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

922

954

-32

Prognos 2013

950

1 000

-50

Budget 2014

950

1 000

-50

Tabell 10.2:3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

* Ändrat anslagsnamn.

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

247 116

236 863

10 253

45 405

41 958

3 447

256 500

257 500

1 000

51 000

51 000

264 500

266 500

57 000

57 000

2 000

Regeringens överväganden

Uppsala universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 58,4 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av budgetåret ett anslagssparande på 67,9 miljoner kronor.
I anslaget ingår medel som tidigare tilldelades
Högskolan på Gotland vars verksamhet
inordnades i Uppsala universitet den 1 juli 2013.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 126 536 000 kronor
med anledning av att verksamheten vid
Högskolan på Gotland den 1 juli 2013
inordnades i Uppsala universitet.
Anslaget föreslås öka med 7 900 000 kronor
med anledning av den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade mot sjuksköterskeoch ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 2 821 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget föreslås öka med 810 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen
som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 2 310 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 750 000 kronor
med anledning av att Karolinska institutet, som
ansvarat för sjuksköterskeutbildning på Gotland,
kommit in med en begäran om att anslagsmedel
för sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs
till Uppsala universitet.
Anslaget föreslås minska med 5 727 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget föreslås minska med 440 000 kronor
för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2009. Kostnaden
för denna utbyggnad finansieras inom
universitetets tilldelade medel.
Anslaget föreslås minska med 803 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Anslaget föreslås minska med 101 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 3 036 000
kronor, 2016 med 3 082 000 kronor och 2017
med 2 359 000 kronor med anledning av att
Karolinska institutet, som ansvarat för
sjuksköterskeutbildning på Gotland, kommit in
med en begäran om att anslagsmedel för sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs till
Uppsala universitet.
Anslaget beräknas öka 2015 med 2 797 000
kronor, 2016 med 2 027 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 992 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 821 000
kronor, 2016 med 833 000 kronor och 2017 med
ytterligare 849 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes
2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 2 338 000
kronor, 2016 med 2 375 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 212 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 686 000
kronor och 2016 med 1 421 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 5 568 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser upphör för
universitetet.
Anslaget beräknas minska 2015 med 7 998 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade mot sjuksköterskeoch ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 535 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader på
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 1 522 625 000 kronor
anvisas under anslaget 2:3 Uppsala universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 535 582 000 kronor, 1 566 570 000 kronor
respektive 1 604 568 000 kronor.
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Tabell 10.2:3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 362 345

1 362 345

1 362 345

1 362 345

28 109

45 398

67 289

96 114

3 751

-7 506

-5 596

-3 717

130 305

137 254

144 471

151 803

-1 885

-1 908

-1 938

-1 977

1 522 625

1 535 582

1 566 570

1 604 568

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.4 2:4 Uppsala universitet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 10.2:4 Anslagsutveckling för Uppsala universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

1 833 236

2013

Anslag

1 841 565

2014

Förslag

1 969 455

2015

Beräknat

1 993 944

2

2016

Beräknat

2 024 950

3

2017

Beräknat

2 065 778

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 841 565

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 969 456 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 969 455 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 969 455 tkr i 2014 års prisnivå.
1

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 21 249 000 kronor
med anledning av att verksamheten vid
Högskolan på Gotland den 1 juli 2013
inordnades i Uppsala universitet.
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Anslaget föreslås öka med 72 257 000 kronor
till följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 1 034 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
I anslaget ingår 26 434 000 kronor för
kunskap och information om mäns våld mot
kvinnor.
Regeringen föreslår att 1 969 455 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Uppsala universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 993 944 000 kronor, 2 024 950 000 kronor
respektive 2 065 778 000 kronor.
Tabell 10.2:4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

10.2.5 2:5 Lunds universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:5 Anslagsutveckling för Lunds universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

1 763 735
1

2013

Anslag

1 797 531

2014

Förslag

1 839 950

2015

Beräknat

1 853 246

2

2016

Beräknat

1 888 685

3

2017

Beräknat

1 936 080

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 797 531

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 830 486 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 836 924 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 845 805 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 841 565

1 841 565

1 841 565

1 841 565

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

37 997

61 368

90 959

129 923

Beslut

71 223

72 109

73 230

74 706

21 249

21 513

21 848

22 288

-2 579

-2 611

-2 652

-2 705

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

1 969 455

1 993 944

2 024 950

2 065 778

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

2 454

3 017

-563

Prognos 2013

2 600

3 100

-500

Budget 2014

2 600

3 100

-500

Tabell 10.2:5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

569 018

569 373

-355

80 312

80 312

0

575 000

580 000

-5 000

80 000

80 000

0

580 000

585 000

-5 000

85 000

85 000

0

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Lunds universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 156 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparad överproduktion överstiger värdet av årets överproduktion vad som är möjligt att spara till nästa
budgetår och 156 miljoner har därmed dragits in.
Lunds universitet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 176,4
miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 9 500 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 5 171 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget föreslås öka med 4 619 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 1 351 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 2 176 000 kronor
med anledning av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 948 000 kronor
för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget föreslås minska med 4 351 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget beräknas öka 2015 med 5 128 000
kronor, 2016 med 4 547 000 kronor och 2017
med ytterligare 5 474 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
civiloch
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 4 677 000
kronor, 2016 med 4 748 000 kronor och 2017
med ytterligare 2 423 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 367 000
kronor, 2016 med 1 389 000 kronor och 2017
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med ytterligare 1 417 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 975 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 9 162 000
kronor och 2016 med 4 062 000 kronor till följd
av att den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser trappas ned och sedan upphör
för universitetet.
Vidare beräknas anslaget minska 2015 med
9 618 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 1 400 platser riktade till
sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna
upphör.
Regeringen föreslår att 1 839 950 000 kronor
anvisas under anslaget 2:5 Lunds universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 853 246 000 kronor, 1 888 685 000 kronor
respektive 1 936 080 000 kronor.
Tabell 10.2:5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 788 031

1 788 031

1 788 031

1 788 031

36 893

59 585

88 315

126 147

9 372

-4 163

-3 743

1 655

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

8 146

12 316

18 645

22 861

-2 492

-2 523

-2 562

-2 614

1 839 950

1 853 246

1 888 685

1 936 080

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.6 2:6 Lunds universitet: Forskning
och forskarutbildning

Tabell 10.2:6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:6 Anslagsutveckling för Lunds universitet:
Forskning och forskarutbildning

Anvisat 2013

2017

1 896 253

1 896 253

1 896 253

1 896 253

82 000

63 191

93 660

133 782

Beslut

93 422

94 584

96 054

97 991

-2 641

-2 674

-2 715

-2 770

2 026 160

2 051 354

2 083 252

2 125 256

1 886 895

2013

Anslag

1 896 253

2014

Förslag

2 026 160

2015

Beräknat

2 051 354

2

2016

Beräknat

2 083 252

3

Övrigt 3

2 125 256

4

Förslag/
beräknat
anslag

Beräknat

2016

39 126

Utfall

2017

2015

Pris- och löneomräkning 2

2012

1

2014

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

1 896 253

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 026 161 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 026 159 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 026 160 tkr i 2014 års prisnivå.

Överföring
till/från andra
anslag

1

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå. Anslaget får även användas för
kapitaltillskott till European Spallation Source
ESS AB, se avsnitt 4.8.4 Bemyndigande om
kapitaltillskott till ESS AB.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.7 2:7 Göteborgs universitet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå ∗
Tabell 10.2:7 Anslagsutveckling för Göteborgs universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 78 800 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka
med 11 622 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Anslaget föreslås öka med 3 000 000 kronor
för en förstärkning av konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå i enlighet med vad som
presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 2 026 160 000 kronor
anvisas under anslaget 2:6 Lunds universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
2 051 354 000 kronor, 2 083 252 000 kronor
respektive 2 125 256 000 kronor.

2012

Utfall

1 788 883

2013

Anslag

1 833 249

2014

Förslag

1 871 951

2015

Beräknat

1 887 399

2

2016

Beräknat

1 924 820

3

2017

Beräknat

1 971 557

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 833 249

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 864 219 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 872 069 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 879 628 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

∗ Ändrat anslagsnamn.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

2 585

3 322

-737

Prognos 2013

2 700

3 400

-700

Budget 2014

3 000

3 700

-700

Tabell 10.2:7 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

227 995

220 067

7 928

22 600

22 600

0

234 000

227 000

7 000

23 000

23 000

0

234 000

227 000

7 000

23 000

23 000

0

Regeringens överväganden

Göteborgs universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 6 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av budgetåret ett anslagssparande om 3 miljoner kronor
samt en överproduktion om 114,2 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 6 300 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 1 163 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes 2013.
Vidare föreslås anslaget öka med 587 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 3 968 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 810 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen
som inleddes 2012.

228

Vidare föreslås anslaget öka med 820 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget föreslås öka med 2 956 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 5 309 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget föreslås minska med 1 454 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 178 000
kronor, 2016 med 1 196 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 221 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen
som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 595 000
kronor, 2016 med 604 000 kronor och 2017 med
ytterligare 307 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av tandläkarutbildningen som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 5 357 000
kronor, 2016 med 5 439 000 kronor och 2017
med ytterligare 5 550 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 821 000
kronor, 2016 med 833 000 kronor och 2017 med
ytterligare 849 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes
2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 2 588 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 079 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 975 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med
10 124 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för universitetet.
Vidare beräknas anslaget minska 2015 med
6 378 000 kronor till följd av att den tillfälliga
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satsningen på totalt 1 400 platser riktade till
sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna
upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 969 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 1 871 951 000 kronor
anvisas under anslaget 2:7 Göteborgs universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 88 399 000 kronor, 1 924 820 000 kronor
respektive 1 971 557 000 kronor.
Tabell 10.2:7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 826 949

1 826 949

1 826 949

1 826 949

37 696

60 881

90 237

128 893

357

-16 031

-16 280

-16 608

9 484

18 166

26 520

34 982

-2 535

-2 567

-2 606

-2 659

1 871 951

1 887 399

1 924 820

1 971 557

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 58 128 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 1 189 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Anslaget föreslås öka med 3 000 000 kronor
för en förstärkning av konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå i enlighet med vad som
presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30).
I anslaget ingår 10 861 000 kronor för
Havsmiljöinstitutet.
Regeringen föreslår att 1 463 380 000 kronor
anvisas under anslaget 2:8 Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 470 715 000 kronor, 1 493 586 000 kronor
respektive 1 523 699 000 kronor.
Tabell 10.2:8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 376 929

1 376 929

1 376 929

1 376 929

Förändring till följd av:

10.2.8 2:8 Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tusental kronor

2012
2013

1

Utfall
Anslag

1 362 281
1 376 929

1

28 410

45 884

68 010

97 143

Beslut

59 939

49 823

50 598

51 618

-1 898

-1 922

-1 951

-1 991

1 463 380

1 470 715

1 493 586

1 523 699

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.2:8 Anslagsutveckling för Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning
Anslagssparande
Utgiftsprognos

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

0
1 376 929
1

2014

Förslag

1 463 380

2015

Beräknat

1 470 715

2

2016

Beräknat

1 493 586

3

2017

Beräknat

1 523 699

4

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 452 653 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 452 653 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 452 652 tkr i 2014 års prisnivå.
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10.2.9 2:9 Stockholms universitet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tabell 10.2:9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:9 Anslagsutveckling för Stockholms universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utfall 2012

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

2012

Utfall

1 536 083

2013

Anslag

1 544 810

2014

Förslag

1 562 848

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2013
155 775
1 611 944

(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

2015

Beräknat

1 572 092

2

2016

Beräknat

1 583 662

3

2017

Beräknat

1 608 325

4

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

188 880

186 853

2 027

0

0

0

200 947

203 300

-2 353

0

0

0

202 020

201 310

710

0

0

0

Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 552 785 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 540 261 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 533 332 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

5 683

6 372

6 591

-219

Prognos 2013

6 297

7 060

7 220

-160

Budget 2014

6 297

7 060

7 220

-160

* Ändrat anslagsnamn.
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Stockholms universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande cirka 4,9 miljoner kronor mindre
än vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare anslagssparande
överstiger värdet av årets anslagssparande vad
som är möjligt att spara till nästa budgetår och
2,1 miljoner kronor har därmed dragits in.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 153,6
miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 599 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser mellan läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 13 858 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget föreslås minska med 2 308 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 3 939 000
kronor och 2016 med 1 372 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 439 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med
14 029 000 kronor, 2016 med 14 248 000 kronor
och 2017 med ytterligare 7 268 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
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Anslaget beräknas minska med 1 538 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 1 562 848 000 kronor
anvisas under anslaget 2:9 Stockholms universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 572 092 000 kronor, 1 583 662 000 kronor
respektive 1 608 325000 kronor.

Ändamål

Tabell 10.2:9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Regeringens överväganden

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå. Anslaget finansierar även den avgift
till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för
den finansiella risk och övriga kostnader som är
förenade med den ekonomiska förpliktelse som
utfärdats till förmån för Fysikhuset Stockholm
KB.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 544 810

1 544 810

1 544 810

1 544 810

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

31 874

51 479

76 301

108 987

Beslut

-2 308

-2 436

-2 474

-2 523

Överföring
till/från andra
anslag

-9 259

-19 464

-32 643

-40 569

Övrigt 3

-2 269

-2 297

-2 333

-2 380

1 562 848

1 572 092

1 583 662

1 608 325

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.10 2:10 Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 57 391 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska
med 2 650 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Anslaget föreslås minska med 10 206 000
kronor till följd av att den tillfälliga delfinansieringen av en fond för internationella
ekonomiska studier som presenterades i
forskningsoch
innovationspropositionen
(prop. 2012/13:30) upphör.
Regeringen föreslår att 1 520 323 000 kronor
anvisas under anslaget 2:10 Stockholms
universitet: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 539 227 000 kronor, 1 563 162 000 kronor
respektive 1 594 680 000 kronor.
Tabell 10.2:10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:10 Anslagsutveckling för Stockholms
universitet: Forskning och forskarutbildning

Anvisat 2013

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2015

2016

2017

1 447 906

1 447 906

1 447 906

1 447 906

Förändring till följd av:
0

Pris- och löneomräkning 2

29 875

48 250

71 515

102 151

Beslut

44 535

45 089

45 790

46 713

-1 993

-2 018

-2 049

-2 090

1 520 323

1 539 227

1 563 162

1 594 680

2012

Utfall

1 430 122

2013

Anslag

1 447 906

2014

Förslag

1 520 323

2015

Beräknat

1 539 227

2

2016

Beräknat

1 563 162

3

Överföring
till/från andra
anslag

2017

Beräknat

1 594 680

4

Övrigt 3

1

2014

1 447 906

Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 520 323 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 520 323 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 520 324 tkr i 2014 års prisnivå.

2

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.11 2:11 Umeå universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *

Regeringens överväganden

Tabell 10.2:11 Anslagsutveckling för Umeå universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

1 218 920
1

2013

Anslag

1 213 795

2014

Förslag

1 235 819

2015

Beräknat

1 240 196

2

2016

Beräknat

1 260 138

3

2017

Beräknat

1 284 982

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

116
1 184 705

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 224 965 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 225 603 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 225 066 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

742

795

-53

Prognos 2013

745

745

0

Budget 2014

745

745

0

Tabell 10.2:11 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

* Ändrat anslagsnamn.
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Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

233 104

249 343

-16 239

7 305

7 305

0

235 000

240 000

-5 000

7 000

7 000

0

240 000

245 000

-5 000

7 500

7 500

0

Umeå universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 20,3 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 0,1 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 1 880 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget föreslås öka med 1 351 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 1 416 000 till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås engångsvis öka med 764 000
kronor under 2014. Den engångsvisa ökningen,
som totalt omfattar 28 miljoner kronor, tilldelas
lärosäten som finansierar utbyggnaden av vissa
utbildningar i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionerna för 2012
och 2013.
Anslaget föreslås minska med 4 658 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget föreslås minska med 423 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 576 000 kronor
för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av utbyggnaden av
läkarutbildningen med ytterligare 17 helårsstudenter årligen som inleddes 2009. Kostnaden
för denna utbyggnad finansieras inom
universitetets tilldelade medel.
Anslaget föreslås minska med 954 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas öka 2015 med 1 865 000
kronor, 2016 med 1 351 000 kronor och 2017
med 1 328 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 367 000
kronor, 2016 med 1 389 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 417 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 718 000 till
följd av en omfördelning av platser mellan läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 360 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas öka 2016 med 50 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
tandläkarutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 6 101 000
kronor och 2016 med 2 133 000 kronor till följd
av att den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser trappas ned och sedan upphör
för universitetet.
Vidare beräknas anslaget minska 2015 med
5 062 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 1 400 platser riktade till
sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna
upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 754 000
kronor och 2017 med 3 308 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 975 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
fler
platser
på
specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 635 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 1 235 819 000 kronor
anvisas under anslaget 2:11 Umeå universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 240 196 000 kronor, 1 260 138 000 kronor
respektive 1 284 982 000 kronor.

Tabell 10.2:11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 208 795

1 208 795

1 208 795

1 208 795

24 941

40 282

59 705

85 281

1 456

-8 872

-9 792

-8 661

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

2 344

1 729

3 195

1 368

-1 717

-1 738

-1 765

-1 801

1 235 819

1 240 196

1 260 138

1 284 982

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.12 2:12 Umeå universitet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 10.2:12 Anslagsutveckling för Umeå universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

986 957

2013

Anslag

992 689

2014

Förslag

1 035 060

2015

Beräknat

1 047 930

2

2016

Beräknat

1 064 226

3

2017

Beräknat

1 085 683

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
992 689

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 035 060 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 035 060 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 035 060 tkr i 2014 års prisnivå.
1

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 35 877 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska med
12 611 000 kronor till följd av omfördelning. Se
233
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vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 1 035 060 000 kronor
anvisas under anslaget 2:12 Umeå universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 047 930 000 kronor, 1 064 226 000 kronor
respektive 1 085 683 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 10.2:12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tabell 10.2:13 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

Tusental kronor

2014

2015

2016

2017

992 689

992 689

992 689

992 689

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

942

1 200

-258

Pris- och löneomräkning 2

20 483

33 081

49 032

70 035

Utfall 2012

Beslut

23 267

23 556

23 923

24 405

Prognos 2013

1 000

1 000

0

Budget 2014

1 000

1 000

0

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.2:13 Uppdragsverksamhet

Övrigt 3

-1 379

Förslag/
beräknat
anslag

1 035 060

-1 396

1 047 930

-1 418

1 064 226

-1 446

1 085 683

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

66 768

64 710

2 058

4 744

4 772

-28

68 000

66 000

2 000

5 000

5 000

0

69 500

69 500

0

5 000

5 000

5 000

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

10.2.13 2:13 Linköpings universitet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Regeringens överväganden

Tabell 10.2:13 Anslagsutveckling för Linköpings
universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

1 325 355

2013

Anslag

1 324 094

2014

Förslag

1 353 523

2015

Beräknat

1 369 050

2

2016

Beräknat

1 403 534

3

2017

Beräknat

1 443 141

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

22 587
1 313 923

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 352 236 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 365 069 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 375 850 tkr i 2014 års prisnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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Linköpings universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 6 miljoner kronor mer än vad som
kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 22,6 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 6 300 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 3 968 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 3 761 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
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Anslaget föreslås öka med 810 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen
som inleddes 2012.
Vidare föreslås anslaget öka med 2 310 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 1 335 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 954 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 338 000 kronor
för att finansiera klinisk utbildning och
forskning med anledning av utbyggnaden av
läkarutbildningen med ytterligare tio helårsstudenter årligen som inleddes 2009. Kostnaden
för denna utbyggnad finansieras inom
universitetets tilldelade medel.
Anslaget föreslås minska med 6 809 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget beräknas öka 2015 med 5 357 000
kronor, 2016 med 5 439 000 kronor och 2017
med ytterligare 5 550 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 3 729 000
kronor, 2016 med 3 177 000 kronor och 2017
med ytterligare 3 697 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 821 000
kronor, 2016 med 833 000 kronor och 2017 med
849 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2012.
Vidare beräknas anslaget öka 2015 med
2 338 000 kronor, 2016 med 2 375 000 kronor
och 2017 med 1 212 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 352 000
kronor och 2016 med 1 371 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 719 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.

Anslaget beräknas minska 2015 med 8 606 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser upphör för
universitetet.
Anslaget beräknas minska 2015 med 6 378 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 635 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 1 353 523 000 kronor
anvisas under anslaget 2:13 Linköpings
universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 1 369 050 000 kronor,
1 403 534 000 kronor respektive 1 443 141 000
kronor.
Tabell 10.2:13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 317 794

1 317 794

1 317 794

1 317 794

27 190

43 914

65 089

92 971

1 960

-9 187

-6 152

-2 580

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

8 423

18 396

28 700

36 889

-1 844

-1 867

-1 896

-1 934

1 353 523

1 369 050

1 403 534

1 443 141

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.14 2:14 Linköpings universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 10.2:14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:14 Anslagsutveckling för Linköpings
universitet: Forskning och forskarutbildning

Anvisat 2013

Utfall

742 912

2013

Anslag

750 324

2014

Förslag

800 342

2015

Beräknat

810 293

2

2016

Beräknat

822 894

3

839 486

4

2017

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

2016

2017

750 324

750 324

750 324

750 324

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2012

1

0
750 324

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 30 803 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka
med 4 768 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 800 342 000 kronor
anvisas under anslaget 2:14 Linköpings
universitet: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 810 293 000 kronor, 822 894 000 kronor
respektive 839 486 000 kronor.

15 482

25 004

37 061

52 937

Beslut

35 572

36 014

36 574

37 312

Övrigt 3

-1 036

-1 049

-1 065

-1 087

Förslag/
beräknat
anslag

800 342

810 293

822 894

839 486

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 800 342 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 800 342 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 800 343 tkr i 2014 års prisnivå.

Pris- och löneomräkning 2

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.15 2:15 Karolinska institutet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:15 Anslagsutveckling för Karolinska institutet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

600 358

2013

Anslag

602 939

2014

Förslag

618 428

2015

Beräknat

642 489

2

2016

Beräknat

659 329

3

2017

Beräknat

683 051

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

49 785
614 896

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 634 598 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 641 260 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 651 202 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:15 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

465 341

433 928

31 413

470 000

470 000

0

480 000

480 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Karolinska institutet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 9,8 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 49,7 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 7 300 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 243 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen som presenterades i budgetpropositionen för 2013.
Anslaget föreslås öka med 810 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen
som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 1 830 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen med 29 helårsstudenter årligen som
inleddes 2009.
Anslaget föreslås öka med 2 056 000 kronor
till följd av den utökning av antalet helårsstudenter på psykologutbildningen som presenterades i 2009 års proposition om vårändringsbudget (prop. 2008/09:99).
Anslaget föreslås minska med 750 000 kronor
med anledning av att Karolinska institutet, som
ansvarat för sjuksköterskeutbildning på Gotland,
kommit in med en begäran om att anslagsmedel
för sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs
till Uppsala universitet.

Anslaget beräknas öka 2015 med 24 800 000
kronor, 2016 med 8 600 000 kronor och 2017
med 11 430 000 kronor med anledning av den
satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningar i
Stockholmsområdet som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas öka 2015 med 491 000
kronor, 2016 med 499 000 kronor och 2017 med
508 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av
tandläkarutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 821 000
kronor, 2016 med 833 000 kronor och 2017 med
ytterligare 849 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden läkarutbildningen som inleddes
2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 686 000
kronor till följd av utökningen av antalet helårsstudenter på psykologutbildningen som inleddes
2009.
Anslaget beräknas minska 2015 med 7 391 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 3 036 000
kronor, 2016 med 3 082 000 kronor 2016 och
med 2 359 000 kronor 2017 med anledning av att
Karolinska institutet, som ansvarat för
sjuksköterskeutbildning på Gotland, kommit in
med en begäran om att anslagsmedel för sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs till
Uppsala universitet.
Regeringen föreslår att 618 428 000 kronor
anvisas under anslaget 2:15 Karolinska institutet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 642 489 000 kronor, 659 329 000 kronor
respektive 683 051 000 kronor.
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Tabell 10.2:15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Bemyndigande att delta i bildandet av en ny
stiftelse

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

595 639

595 639

595 639

595 639

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

12 290

19 849

29 420

42 023

Beslut

9 130

26 653

35 667

47 816

Överföring
till/från andra
anslag

2 359

1 350

-379

-1 388

-990

-1 002

-1 018

-1 038

618 428

642 489

659 329

683 051

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.16 2:16 Karolinska institutet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 10.2:16 Anslagsutveckling för Karolinska institutet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

1 307 185

2013

Anslag

1 338 788

2014

Förslag

1 460 085

2015

Beräknat

1 478 240

2

2016

Beräknat

1 501 228

3

2017

Beräknat

1 531 495

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 338 788

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 460 085 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 460 086 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 460 085 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

delta i bildandet av en stiftelse för främjande av
vetenskaplig forskning och utbildning samt
informationsverksamhet genom att stödja
Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt
besluta att tillskjuta medel om högst 10 000 000
kronor under förutsättning att motsvarande
medel donerats för stiftelsens bildande.

Ärendet och dess beredning: Karolinska
institutet inkom i september 2013 med en
begäran om att få delta i bildande av en stiftelse
med syftet att medverka till uppförandet av ett
Nobelmuseum och därigenom bidra till att visa
Nobelprisets historia med ändamål att främja
vetenskaplig forskning och utbildning samt
informationsverksamhet i anslutning till detta
genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och
utveckling (U2013/5261/F). Nobelstiftelsen,
Nobelmuseet AB, Karolinska institutet, Kungl.
Vetenskapsakademien, Svenska Akademien samt
Norska Nobelkommittén har beretts tillfälle att
yttra sig över regeringens förslag. Samtliga har
tillstyrk förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
framförde i budgetpropositionen för 2013 att
den ser positivt på att ett Nobelcentrum (Nobel
Prize Center), där Nobelmuseet och lokaler för
symposier, seminarier m.m. kommer att
inrymmas, byggs i Stockholm och avser att bidra
till driften av verksamheten när den beräknas
inledas 2018. För de tre första verksamhetsåren
kalkyleras enligt nämnda proposition det statliga
bidraget uppgå till 30 miljoner kronor per år
(prop. 2012/13:1, utg.omr. 17 avsnitt 2.2.2).
De prisutdelande svenska institutionerna
Karolinska institutet, Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska akademien, vilka ingår i
Nobelstiftelsens fullmäktige, har tillsammans
med Nobelstiftelsen därefter föreslagit att en ny
allmännyttig avkastningsstiftelse ska bildas.
Enligt förslaget ska stiftelsens ändamål vara att
främja vetenskaplig forskning och utbildning
samt informationsverksamhet i anslutning till
detta genom att stödja Nobelmuseets
verksamhet och utveckling. Nobelmuseet
kommer att vara en del av det nya Nobelcentret.
Avsikten är att medel uppgående till 10 miljoner
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kronor för bildandet av stiftelsen ska tillföras
Karolinska institutet, Kungl. Vetenskapsakademin och Svenska Akademien genom
donationer från icke-offentliga forskningsfinansiärer. Nobelstiftelsen kan inte vara
mottagare av donationerna, eftersom deras
medel endast får användas för nobelprisen.
Regeringen ser positivt på initiativet att ickeoffentliga
forskningsfinansiärer
finansierar
främjande av vetenskaplig forskning och
utbildning. Vidare är stiftelsens ändamål i linje
med de prioriteringar för ökad kvalitet och
nytänkande i forskningen som regeringen
presenterade i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30, s. 14–23).
Karolinska institutets deltagande i utseende av
nobelpristagarna i medicin och fysiologi har gett
universitetet och svensk medicinsk forskning
internationell uppmärksamhet.
Regeringen
bedömer även att deltagandet i den aktuella
stiftelsen
främjar
Karolinska
institutets
verksamhet. Det finns således ett allmänintresse
för att stiftelsen bildas och det är lämpligt att
verksamheten bedrivs i stiftelseform. Därmed
bör även denna verksamhet bedrivas utanför det
statliga uppdraget. Vidare är det en förutsättning
för de tilltänkta donatorerna att staten genom
Karolinska institutet ingår i kretsen av stiftare.
Sammantaget anser regeringen, trots den
restriktivitet som i allmänhet gäller för statliga
organ i fråga om användning av stiftelseformen,
att det är lämpligt att staten deltar som stiftare.
Eftersom ingen statlig verksamhet avses bedrivas
i stiftelsen och staten inte kommer att bidra med
något grundkapital på annat vis än att en
villkorad donation förmedlas, är det inflytande
över verksamheten som staten kan utöva genom
Karolinska institutet tillräckligt.
Förutsatt att lämplig donator bidrar med
tillräckligt stiftelsekapital, bör således staten
medverka i bildandet av stiftelsen. Karolinska
institutet
avses
företräda
staten
vid
stiftelsebildandet.
Mot denna bakgrund föreslås att riksdagen
bemyndigar regeringen att delta i bildandet av en
stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning
och utbildning samt informationsverksamhet
genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och
utveckling samt besluta att tillskjuta medel om
högst 10 000 000 kronor under förutsättning att
motsvarande medel donerats för stiftelsens
bildande.

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 65 269 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka
med 30 398 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 1 460 085 000 kronor
anvisas under anslaget 2:16 Karolinska institutet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 478 240 000 kronor, 1 501 228 000 kronor
respektive 1 531 495 000 kronor.
Tabell 10.2:16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

1 338 788

1 338 788

1 338 788

1 338 788

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

27 624

44 614

66 127

94 453

Beslut

95 667

96 857

98 363

100 346

-199

-201

-205

-209

-1 795

-1 817

-1 846

-1 883

1 460 085

1 478 240

1 501 228

1 531 495

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.17 2:17 Kungl. Tekniska högskolan:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tabell 10.2:17 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:17 Anslagsutveckling för Kungl. Tekniska
högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utfall 2012

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

2012

Utfall

1 036 512

2013

Anslag

2014

Förslag

1 032 758

2015

Beräknat

1 056 981

2

2016

Beräknat

1 046 355

3

2017

Beräknat

1 077 976

4

995 380

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2013
0
962 974

(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

146 658

142 356

4 302

10 692

10 343

349

160 000

160 000

0

13 196

13 055

141

180 000

180 000

0

14 515

14 361

154

Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 044 000 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 017 679 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 027 712 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

46

46

0

Prognos 2013

70

70

0

Budget 2014

100

100

0

* Ändrat anslagsnamn.
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Kungl. Tekniska högskolan har för budgetåret
2012 redovisat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 12,7 miljoner kronor
mer än vad som kan ersättas inom beslutat
takbelopp.
Universitetet
redovisade
vid
utgången av budgetåret en överproduktion om
47,2 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 5 700 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 5 171 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget föreslås öka med 13 858 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås öka med 1 099 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 493 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 1 339 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget beräknas öka 2015 med 5 128 000
kronor, 2016 med 4 547 000 kronor och 2017
med ytterligare 5 474 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 14 030 000
kronor, 2016 med 14 247 000 kronor och 2017
med ytterligare 7 268 000 kronor för att
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finansiera utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 061 000
kronor och 2016 med ytterligare 45 294 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned och
sedan upphör för universitetet.
Vidare beräknas anslaget minska 2015 med
5 771 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 1 400 platser riktade till
sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna
upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 945 000
kronor, 2016 med 562 000 kronor och 2017 med
ytterligare 2 218 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Regeringen föreslår att 1 032 758 000 kronor
anvisas under anslaget 2:17 Kungl. Tekniska
högskolan: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 1 056 981 000 kronor,
1 046 355 000 kronor respektive 1 077 976 000
kronor.
Tabell 10.2:17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

989 680

989 680

989 680

989 680

20 420

32 980

48 883

69 822

9 532

7 947

-32 677

-27 862

Överföring
till/från andra
anslag

14 464

27 729

41 845

47 739

Övrigt 3

-1 338

-1 355

-1 376

-1 403

1 032 758

1 056 981

1 046 355

1 077 976

Anvisat 2013

1

10.2.18 2:18 Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 10.2:18 Anslagsutveckling för Kungl. Tekniska
högskolan: Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

1 106 317
1

2013

Anslag

1 302 980

2014

Förslag

1 370 646

2015

Beräknat

1 387 689

2

2016

Beräknat

1 469 268

3

2017

Beräknat

1 498 891

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 302 980

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 1 370 646 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 429 002 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 429 001 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå. Anslaget finansierar även den avgift
till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för
den finansiella risk och övriga kostnader som är
förenade med den ekonomiska förpliktelse som
utfärdats till förmån för Fysikhuset Stockholm
KB.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 38 421 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka
med 3 920 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1 Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Anslaget beräknas öka 2016 med 60 000 000
kronor för en satsning på Nationellt centrum för
livsvetenskaplig forskning, Science for Life
Laboratory och läkemedelsutveckling.
Regeringen föreslår att 1 370 646 000 kronor
anvisas under anslaget 2:18 Kungl. Tekniska
högskolan: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 387 689 000 kronor, 1 469 268 000 kronor
respektive 1 498 891 000 kronor.
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Tabell 10.2:18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 302 980

1 302 980

1 302 980

1 302 980

Pris- och löneomräkning 2

26 885

43 421

64 358

91 926

Beslut

42 340

42 866

103 533

105 621

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:

Övrigt 3

Tabell 10.2:19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

-1 559

-1 578

-1 603

-1 635

1 370 646

1 387 689

1 469 268

1 498 891

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

400

500

-100

Prognos 2013

400

500

-100

Budget 2014

400

500

-100

Tabell 10.2:19 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

121 000

114 000

7 000

1 000

1 000

0

125 000

125 000

0

3 000

3 000

0

130 000

130 000

0

3 000

3 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
2

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014

10.2.19 2:19 Luleå tekniska universitet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:19 Anslagsutveckling för Luleå tekniska
universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

619 350

2013

Anslag

613 826

2014

Förslag

624 897

2015

Beräknat

619 945

2

2016

Beräknat

613 350

3

2017

Beräknat

612 543

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

49 514
620 175

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 612 331 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 596 541 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 583 981 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Luleå tekniska universitet har för budgetåret
2012 redovisat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 8,5 miljoner kronor
mer än vad som kan ersättas inom beslutat
takbelopp.
Universitetet
redovisade
vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
49,5 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
4 093 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 1 580 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Anslaget föreslås minska med 677 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 352 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 2 569 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildning som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med ytterligare 219 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 3 032 000
kronor, 2016 med 1 801 000 kronor och 2017
med ytterligare 7 113 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 343 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 234 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 600 000
kronor, 2016 med 3 961 000 kronor och 2017
med ytterligare 6 060 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
10 693 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för universitetet.
Regeringen föreslår att 624 897 000 kronor
anvisas under anslaget 2:19 Luleå tekniska
universitet: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 619 945 000 kronor,
613 350 000 kronor respektive 612 543 000
kronor.

Tabell 10.2:19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

611 026

611 026

611 026

611 026

12 607

20 361

30 180

43 108

7 001

341

-10 128

-10 332

-4 826

-10 861

-16 792

-30 303

-911

-922

-937

-956

624 897

619 945

613 350

612 543

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.20 2:20 Luleå tekniska universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 10.2:20 Anslagsutveckling för Luleå tekniska
universitet: Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

338 492

2013

Anslag

340 444

2014

Förslag

352 795

2015

Beräknat

357 182

2

2016

Beräknat

362 736

3

2017

Beräknat

370 049

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
340 444

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 352 795 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 352 795 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 352 794 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 10 921 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska med
5 117 000 kronor till följd av omfördelning. Se
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vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 352 795 000 kronor
anvisas under anslaget 2:20 Luleå tekniska
universitet: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 357 182 000 kronor, 362 736 000 kronor
respektive 370 049 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande
och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 10.2:20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tabell 10.2:21 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2015

2016

2017

340 444

340 444

340 444

340 444

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 025

11 346

16 816

24 019

Beslut

5 803

5 875

5 967

6 087

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

754

914

-160

Prognos 2013

500

570

-70

Budget 2014

500

570

-70

Tabell 10.2:21 Uppdragsverksamhet
-477

Övrigt 3

Tusental kronor

2014

352 795

-483

357 182

-490

362 736

-500

370 049

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

62 604

62 380

224

60 874

0

64 674

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

10.2.21 2:21 Karlstads universitet:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tusental kronor

Utfall

561 762

2013

Anslag

565 693

2014

Förslag

580 991

2015

Beräknat

584 630

2

2016

Beräknat

584 245

3

2017

Beräknat

595 550

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
552 083

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 577 450 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 568 233 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 567 781 tkr i 2014 års prisnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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60 874
220
54 674
220

Regeringens överväganden

Tabell 10.2:21 Anslagsutveckling för Karlstads universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2012

220

Karlstads universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 32,4 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 49,2 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 1 410 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Anslaget föreslås öka med 463 000 kronor till
följd av den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser under 2013–2015.
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Anslaget föreslås öka med 3 544 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 903 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade
kostnader
för
läraroch
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 398 000
kronor, 2016 med 895 000 kronor och 2017 med
736 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av
civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 6 471 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 710 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 719 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 9 130 000
kronor, 2016 med 1 414 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 212 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
vårdoch
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 602 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med 8 937 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser upphör för
universitetet.
Regeringen föreslår att 580 991 000 kronor
anvisas under anslaget 2:21 Karlstads universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 584 630 000 kronor, 584 245 000 kronor
respektive 595 550 000 kronor.

Tabell 10.2:21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

561 593

561 593

561 593

561 593

11 587

18 714

27 738

39 621

Beslut

5 070

8 968

1 065

1 823

Överföring
till/från andra
anslag

3 544

-3 832

-5 326

-6 645

-803

-813

-826

-842

580 991

584 630

584 245

595 550

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.22 2:22 Karlstads universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 10.2:22 Anslagsutveckling för Karlstads universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

193 655

2013

Anslag

195 257

2014

Förslag

201 005

2015

Beräknat

203 504

2

2016

Beräknat

206 669

3

2017

Beräknat

210 836

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
195 257

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 201 005 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 201 005 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 201 005 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 8 786 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 6 793 000 kronor till följd av omför245
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delning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 201 005 000 kronor
anvisas under anslaget 2:22 Karlstads universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
203 504 000 kronor, 206 669 000 kronor
respektive 210 836 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 10.2:22 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tabell 10.2:23 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2015

2016

2017

195 257

195 257

195 257

195 257

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

4 029

6 507

9 645

13 776

Beslut

1 993

2 018

2 049

2 090

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Tusental kronor

2014

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

1 489

1 573

-84

Prognos 2013

1 500

1 500

0

Budget 2014

1 500

1 500

0

Tabell 10.2:23 Uppdragsverksamhet
-274

-277

-282

-287

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Förslag/
beräknat
anslag

201 005

203 504

206 669

210 836

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

10.2.23 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:23 Anslagsutveckling för Linnéuniversitetet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

945 490

2013

Anslag

957 621

2014

Förslag

976 138

2015

Beräknat

985 328

2

2016

Beräknat

982 727

3

2017

Beräknat

993 411

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
934 581

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 973 227 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 955 795 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 947 090 tkr i 2014 års prisnivå.

2

* Ändrat anslagsnamn.
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Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

146 066

144 410

1 656

18 532

17 184

1 348

147 000

147 000

0

19 000

19 000

0

150 000

150 000

0

20 000

20 000

0

Regeringens överväganden

Linnéuniversitetet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 35,3 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 45,5 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 2 463 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Anslaget föreslås minska med 1 003 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 757 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 11 058 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas öka 2015 med 2 494 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 360 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 3 376 000
kronor, 2016 med 2 003 000 kronor och 2017
med 7 917 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 9 130 000
kronor, 2016 med 1 414 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 212 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
vårdoch
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 669 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
14 725 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för universitetet.
Regeringen föreslår att 976 138 000 kronor
anvisas under anslaget 2:23 Linnéuniversitetet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 985 328 000 kronor, 982 727 000 kronor
respektive 993 411 000 kronor.

Tabell 10.2:23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

953 521

953 521

953 521

953 521

19 674

31 775

47 097

67 271

3 599

10 708

-3 632

-3 705

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

706

-9 297

-12 859

-22 247

Övrigt 3

-1 362

-1 379

-1 400

-1 429

Förslag/
beräknat
anslag

976 138

985 328

982 727

993 411

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.24 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 10.2:24 Anslagsutveckling för Linnéuniversitetet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

274 309

2013

Anslag

275 823

2014

Förslag

283 945

2015

Beräknat

287 475

2

2016

Beräknat

291 947

3

2017

Beräknat

297 833

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
275 823

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 283 944 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 283 946 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 283 946 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 15 044 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska med
12 229 000 kronor till följd av omfördelning. Se
247
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vidare
avsnitt 4.8.1.
Fördelning
efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 283 945 000 kronor
anvisas under anslaget 2:24 Linnéuniversitetet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
287 475 000 kronor, 291 947 000 kronor
respektive 297 833 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 10.2:24 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tabell 10.2:25 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2015

2016

2017

275 823

275 823

275 823

275 823

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

5 691

9 191

13 624

19 460

Beslut

2 815

2 850

2 894

2 953

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

606

1 065

459

Prognos 2013

650

650

0

Budget 2014

650

650

0

Tabell 10.2:25 Uppdragsverksamhet
-384

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2014

283 945

-389

287 475

-395

291 947

-403

297 833

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

20 709

20 918

-209

22 000

22 000

0

24 000

24 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

10.2.25 2:25 Örebro universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:25 Anslagsutveckling för Örebro universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

663 236

2013

Anslag

657 165

2014

Förslag

682 498

2015

Beräknat

700 318

2

2016

Beräknat

719 757

3

2017

Beräknat

732 037

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
641 354

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 691 717 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 700 032 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 697 904 tkr i 2014 års prisnivå.
1

2

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Örebro universitet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 16,6 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 0,8 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 15 873 000 kronor
för att finansiera delar av universitetets
läkarutbildning i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionen för 2013.
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Vidare föreslås anslaget öka med 810 000 kronor
för
att
finansiera
utbyggnaden
av
läkarutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget föreslås minska med 1 503 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 551 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade
kostnader
för
läraroch
förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 684 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 2 103 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
universitetet.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 16 071 000
kronor och 2016 med 8 159 000 kronor för att
finansiera delar av universitetets läkarutbildning i
enlighet med vad som presenterades i
budgetpropositionen för 2013. Vidare beräknas
anslaget öka 2015 med 821 000 kronor, 2016
med 833 000 kronor och 2017 med 849 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 719 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 340 000
kronor och 2016 med 102 000 kronor till följd av
en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 313 000
kronor, 2016 med 780 000 kronor och 2017 med
3 081 000 kronor för att finansiera utbyggnaden
av läkar- och tandläkarutbildningarna som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 368 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på

totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 3 037 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser upphör för
universitetet.
Regeringen föreslår att 682 498 000 kronor
anvisas under anslaget 2:25 Örebro universitet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 700 318 000 kronor, 719 757 000 kronor
respektive 732 037 000 kronor.
Tabell 10.2:25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

653 065

653 065

653 065

653 065

13 475

21 763

32 257

46 075

2 386

-3 489

-3 106

-3 168

14 496

29 915

38 490

37 034

-924

-935

-950

-969

682 498

700 318

719 757

732 037

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.26 2:26 Örebro universitet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 10.2:26 Anslagsutveckling för Örebro universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

214 871

2013

Anslag

216 478

2014

Förslag

223 017

2015

Beräknat

225 790

2

2016

Beräknat

229 301

3

2017

Beräknat

233 924

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
216 478

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 223 017 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 223 017 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 223 017 tkr i 2014 års prisnivå.

2
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Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.

10.2.27 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:27 Anslagsutveckling för Mittuniversitetet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 7 668 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 5 297 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 223 017 000 kronor
anvisas under anslaget 2:26 Örebro universitet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
225 790 000 kronor, 229 301 000 kronor
respektive 233 924 000 kronor.
Tabell 10.2:26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

216 478

216 478

216 478

216 478

Utfall

509 725
1

2013

Anslag

513 334

2014

Förslag

522 156

2015

Beräknat

513 848

2

2016

Beräknat

499 010

3

2017

Beräknat

498 795

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
500 984

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 507 537 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 485 334 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 475 537 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet
för
högskoleutbildning
på
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Förändring till följd av:
Tabell 10.2:27 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Pris- och löneomräkning 2

4 466

7 213

10 692

15 272

Beslut

2 371

2 400

2 438

2 487

-298

-302

-306

-313

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

223 017

225 790

229 301

233 924

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

639

688

-49

Prognos 2013

650

700

-50

Budget 2014

650

700

-50

Tabell 10.2:27 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

22 862

21 855

1 007

16 964

17 551

-587

23 204

23 240

-36

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Mittuniversitetet har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 17,1 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans
med
tidigare
sparad
överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 17,7 miljoner har därmed
dragits in. Universitetet redovisade vid utgången
av budgetåret en överproduktion om 51 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 2 931 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med 721 000
kronor under 2014. Den engångsvisa ökningen,
som totalt omfattar 28 miljoner kronor, tilldelas
lärosäten som finansierar utbyggnaden av vissa
utbildningar i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionerna för 2012
och 2013.
Anslaget föreslås minska med 478 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 452 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade
kostnader
för
läraroch
förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 447 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 2 715 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.

Anslaget beräknas öka 2015 med 2 859 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas minska 2015 med 108 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 776 000
kronor, 2016 med 1 648 000 kronor och 2017
med 6 512 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med
10 060 000 kronor, 2016 med 6 845 000 kronor
och 2017 med ytterligare 3 765 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 301 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
14 522 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för universitetet.
Regeringen föreslår att 522 156 000 kronor
anvisas under anslaget 2:27 Mittuniversitetet:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 513 848 000 kronor, 499 010 000 kronor
respektive 498 795 000 kronor.
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Tabell 10.2:27 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

509 234

509 234

509 234

509 234

10 507

16 970

25 152

35 927

5 055

3 261

-10 991

-11 213

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 207 207 000 kronor
anvisas under anslaget 2:28 Mittuniversitetet:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
209 784 000 kronor, 213 046 000 kronor
respektive 217 342 000 kronor.
Tabell 10.2:28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

-1 925

-14 893

-23 650

-34 403

-715

-724

-735

-750

Tusental kronor

Anvisat 2013

Förslag/
beräknat
anslag

522 156

513 848

499 010

1

498 795

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslag

198 719

2014

Förslag

207 207

2015

Beräknat

209 784

2

2016

Beräknat

213 046

3

2017

Beräknat

217 342

4

1

0

198 719

198 719

6 623

9 816

14 021

Beslut

4 661

4 719

4 792

4 889

-274

-277

-282

-287

207 207

209 784

213 046

217 342

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

198 719

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 207 208 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 207 207 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 207 208 tkr i 2014 års prisnivå.

10.2.29 2:29 Blekinge tekniska högskola:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:29 Anslagsutveckling för Blekinge tekniska
högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
universitetet för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 7 021 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska med
2 360 000 kronor till följd av omfördelning. Se
252

198 719

1

Tusental kronor

2013

198 719

4 101

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 10.2:28 Anslagsutveckling för Mittuniversitetet:
Forskning och forskarutbildning
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2017

Överföring
till/från andra
anslag

10.2.28 2:28 Mittuniversitetet: Forskning
och forskarutbildning

197 272

2016

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3

Utfall

2015

Förändring till följd av:

1

2012

2014

2012

Utfall

269 544

2013

Anslag

262 198

2014

Förslag

266 603

2015

Beräknat

259 947

2

2016

Beräknat

233 367

3

2017

Beräknat

226 390

4

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
262 198

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 256 755 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 226 971 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 215 834 tkr i 2014 års prisnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:29 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

293

290

3

Prognos 2013

290

290

0

Budget 2014

290

290

0

Tabell 10.2:29 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

27 675

26 140

1 535

28 000

28 000

0

28 000

28 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Blekinge tekniska högskola har för budgetåret
2012
redovisat
helårsstudenter
och
helårsprestationer motsvarande 11 miljoner
kronor mer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare
sparad överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 14,5 miljoner har därmed
dragits in. Universitetet redovisade vid utgången
av budgetåret en överproduktion om 27 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 500 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.

Anslaget föreslås öka med 351 000 kronor till
följd av den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
1 828 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 2 595 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 650 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 4 281 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 979 000
kronor, 2016 med 2 958 000 kronor och 2017
med 11 682 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 5 357 000
kronor och 2016 med 5 440 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
vårdoch
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 531 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
22 444 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 266 603 000 kronor
anvisas under anslaget 2:29 Blekinge tekniska
högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 259 947 000 kronor, 233 367 000
kronor respektive 226 390 000 kronor.
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Tabell 10.2:29 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

259 698

259 698

259 698

259 698

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

5 359

8 655

12 828

18 323

Beslut

5 149

5 578

-16 560

-16 894

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

delning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 85 569 000 kronor
anvisas under anslaget 2:30 Blekinge tekniska
högskola: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 86 633 000 kronor, 87 981 000 kronor
respektive 89 754 000 kronor.
Tabell 10.2:30 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

-3 245

-13 621

-22 231

-34 361

-358

-362

-368

-376

Tusental kronor

Anvisat 2013

Förslag/
beräknat
anslag

266 603

259 947

233 367

1

226 390

Pris- och löneomräkning 2

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Beslut

10.2.30 2:30 Blekinge tekniska högskola:
Forskning och forskarutbildning

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2013

Anslag

83 122

2014

Förslag

85 569

2015

Beräknat

86 633

2

2016

Beräknat

87 981

3

2017

Beräknat

89 754

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

83 122

83 122

83 122

83 122

1 715

2 770

4 106

5 864

848

859

872

889

-116

-117

-119

-122

85 569

86 633

87 981

89 754

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

83 122

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 85 569 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 85 570 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 85 569 tkr i 2014 års prisnivå.

2

10.2.31 2:31 Malmö högskola: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:31 Anslagsutveckling för Malmö högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

2012

Utfall

833 584

2013

Anslag

800 238

2014

Förslag

814 559

2015

Beräknat

816 133

2

2016

Beräknat

828 921

3

2017

Beräknat

842 454

4

1

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 567 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 2 719 000 kronor till följd av omför-

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 612
800 125

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 806 110 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 806 204 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 803 172 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringens överväganden

254

2017

1

Tabell 10.2:30 Anslagsutveckling för Blekinge tekniska
högskola: Forskning och forskarutbildning

82 504

2016

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Utfall

2015

Förändring till följd av:

1

2012

2014

* Ändrat anslagsnamn.
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Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:31 Offentligrättslig verksamhet
Tandvårdscentral
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

175

175

0

Prognos 2013

850

850

0

Budget 2014

900

900

0

Tabell 10.2:31 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

94 923

85 316

9 607

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

0

0

0

75 176

72 062

3 114

0

0

72 032

84 360

0

0

0
-12 328

Regeringens överväganden

Malmö högskola har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 39,4 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 19,6 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 587 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes 2012.

Anslaget föreslås engångsvis öka med
3 078 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 775 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 2 572 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
högskolan.
Anslaget föreslås minska med 887 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 255 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade
kostnader
för
läraroch
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 595 000
kronor, 2016 med 604 000 kronor och 2017 med
ytterligare 307 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av tandläkarutbildningen som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 719 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 012 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser upphör för
högskolan.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 486 000
kronor, 2016 med 884 000 kronor och 2017 med
3 487 000 kronor för att finansiera utbyggnaden
av läkar- och tandläkarutbildningarna som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 200 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas minska 2015 med 836 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Regeringen föreslår att 814 559 000 kronor
anvisas under anslaget 2:31 Malmö högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 816 133 000 kronor, 828 921 000 kronor
respektive 842 454 000 kronor.
Tabell 10.2:31 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

796 138

796 138

796 138

796 138

16 427

26 531

39 324

56 169

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

4 291

-3 120

-2 730

-2 785

Överföring
till/från andra
anslag

Beslut

-1 075

-2 179

-2 554

-5 786

Övrigt 3

-1 222

-1 237

-1 256

-1 282

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 591 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska
med 726 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 110 103 000 kronor
anvisas under anslaget 2:32 Malmö högskola:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
111 472 000 kronor, 113 206 000 kronor
respektive 115 488 000 kronor.
Tabell 10.2:32 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

814 559

816 133

828 921

842 454

Anvisat 2013

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2013

Anslag

105 214

2014

Förslag

110 103

2015

Beräknat

111 472

2

2016

Beräknat

113 206

3

2017

Beräknat

115 488

4

1

1

0
105 214

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 110 103 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 110 104 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 110 103 tkr i 2014 års prisnivå.

2

256

2017

105 214

105 214

105 214

105 214

2 171

3 506

5 197

7 423

Beslut

2 865

2 901

2 946

3 005

-147

-149

-151

-154

110 103

111 472

113 206

115 488

Förslag/
beräknat
anslag
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2016

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3

Tusental kronor

104 104

2015

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.2:32 Anslagsutveckling för Malmö högskola:
Forskning och forskarutbildning

Utfall

2014

Förändring till följd av:

10.2.32 2:32 Malmö högskola: Forskning
och forskarutbildning

2012

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.33 2:33 Mälardalens högskola:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tabell 10.2:33 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:33 Anslagsutveckling för Mälardalens högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utfall 2012

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

2012

Utfall

566 393

2013

Anslag

559 130

2014

Förslag

568 829

2015

Beräknat

566 787

2

2016

Beräknat

544 916

3

2017

Beräknat

550 619

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2013
58 712
560 724

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

23

27

-4

25

25

0

25

25

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 559 826 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 529 982 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 524 945 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:33 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

952

1 338

-386

Prognos 2013

950

1 200

-250

Budget 2014

950

1 100

-150

Mälardalens högskola har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 2,2 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med anslagssparande överstiger
värdet av årets anslagssparande vad som är
möjligt att spara till nästa budgetår och
2,1 miljoner kronor har därmed dragits in.
Universitetet redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 56,6 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 100 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 1 879 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
3 831 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 6 379 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 401 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om

* Ändrat anslagsnamn.
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minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 826 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 4 841 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas öka 2015 med 719 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 267 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 585 000
kronor, 2016 med 939 000 kronor och 2017 med
3 718 000 kronor för att finansiera utbyggnaden
av läkar- och tandläkarutbildningarna som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 334 000
kronor, 2016 med 7 256 000 kronor och 2017
med ytterligare 1 567 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
vårdoch
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 5 391 000
kronor och 2016 med 4 850 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 151 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
18 077 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 568 829 000 kronor
anvisas under anslaget 2:33 Mälardalens högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 566 787 000 kronor, 544 916 000 kronor
respektive 550 619 000 kronor.
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Tabell 10.2:33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

555 030

555 030

555 030

555 030

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11 452

18 496

27 414

39 158

Beslut

10 349

8 673

-8 831

-9 010

Överföring
till/från andra
anslag

-7 205

-14 605

-27 877

-33 724

-797

-807

-819

-836

568 829

566 787

544 916

550 619

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.34 2:34 Mälardalens högskola:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 10.2:34 Anslagsutveckling för Mälardalens högskola:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

77 864

2013

Anslag

78 135

2014

Förslag

83 977

2015

Beräknat

85 022

2

2016

Beräknat

86 343

3

2017

Beräknat

88 084

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
78 135

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 83 978 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 83 977 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 83 977 tkr i 2014 års prisnivå.
1

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 334 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka med
1 004 000 kronor till följd av omfördelning. Se
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vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 83 977 000 kronor
anvisas under anslaget 2:34 Mälardalens högskola:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
85 022 000 kronor, 86 343 000 kronor respektive
88 084 000 kronor.
Tabell 10.2:34 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

78 135

78 135

78 135

78 135

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 612

2 604

3 859

5 512

Beslut

4 338

4 392

4 460

4 550

-108

-109

-111

-113

83 977

85 022

86 343

88 084

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.35 2:35 Stockholms konstnärliga
högskola: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå *
Tabell 10.2:35 Anslagsutveckling för Stockholms
konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

2014

Förslag

191 133

2015

Beräknat

193 947

2

2016

Beräknat

197 111

3

2017

Beräknat

201 085

4

1

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 191 565 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 191 709 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 191 709 tkr i 2014 års prisnivå.

2

* Nytt anslag.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Regeringens förslag: Benämningen Dans- och
cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm
och Stockholms dramatiska högskola utgår ur
bilagan till högskolelagen (1992:1434) och den
nya högskolans benämning, Stockholms
konstnärliga högskola, införs.
Ärendet och dess beredning: Dans- och
cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm
och Stockholms dramatiska högskola lämnade i
juni 2012 en gemensam framställan till
regeringen om att bilda en ny högskola genom
ett samgående mellan de tre lärosätena
(U2012/3514/UH).
I december 2012 tillsatte regeringen en
organisationskommitté med uppdrag att
förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att
en ny högskola som omfattar verksamheterna
vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan
i Stockholm och Stockholms dramatiska
högskola ska kunna inrättas och inleda sin
verksamhet den 1 januari 2014 (dir. 2012:121).
Uppdraget gavs med förbehåll för riksdagens
beslut i nödvändiga delar.
I vårändringsbudgeten för 2013 föreslog
regeringen till riksdagen att verksamheterna vid
Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i
Stockholm och Stockholms dramatiska högskola
ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1 januari 2014.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens
förslag (prop. 2012/13:99, bet.2012/13FiU21,
rskr. 2012/13:287).
Organisationskommittén har i en skrivelse till
regeringen (U2013/1556/UH) föreslagit att
namnet på den nya högskolan ska vara
Stockholms konstnärliga högskola.
Skälen för regeringens förslag: I en bilaga till
högskolelagen (1992:1434) anges de universitet
och högskolor med statlig huvudman som får
utfärda en gemensam examen. I bilagan anges
bl.a. Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms
dramatiska högskola. Efter regeringens förslag i
vårändringsbudgeten för 2013 har riksdagen
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godkänt att verksamheterna vid Dans- och
cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm
och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i
en högskola fr.o.m. den 1 januari 2014.
Regeringen
har
genom
förordningen
(2013:617) om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) föreskrivit att den nya högskolan ska
benämnas Stockholms konstnärliga högskola
fr.o.m. 1 januari 2014. Mot den bakgrunden
föreslår regeringen att bilagan till högskolelagen
ändras på så sätt att de nuvarande
benämningarna utgår och att den avsedda
benämningen på den nya högskolan förs in.
Förslaget till ändring innebär även att den nya
högskolan enligt 1 kap. 18 § högskolelagen får
överlåta förvaltningsuppgifter som innebär
myndighetsutövning till ett utländskt lärosäte.
Riksdagens förordnande ska därför enligt
10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen ske
genom beslut som minst tre fjärdedelar av de
röstande förenar sig om eller i den ordning som
gäller för stiftande av grundlag.

Resursfördelning
Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande
om att låta verksamheterna vid Dans- och
cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm
och Stockholms dramatiska högskola ingå i en
ny högskola, Stockholms konstnärliga högskola,
överförs grundutbildningsresurserna från dessa
tre lärosäten till detta anslag. Utgångspunkten är
att resurserna till de olika ingående verksamheterna i väsentliga delar bör vara oförändrade.
Resurserna vid de olika ingående verksamheterna
ska i sedvanlig ordning finansiera myndighetsgemensamma kostnader.
Anslaget föreslås öka med 1 530 000 kronor
som kompensation för ökade lokalkostnader.
Regeringen föreslår att 191 133 000 kronor
anvisas under anslaget 2:35 Stockholms
konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 193 947 000 kronor,
197 111 000 kronor respektive 201 085 000
kronor.
Tabell 10.2:35 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Anvisat 2013

Tabell 10.2:35 Uppdragsverksamhet1
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

3 682

3 703

-21

(varav tjänsteexport)

2 757

2 757

0

400

400

0

Prognos 2013

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

500

500

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

1 530

1 549

1 573

1 605

189 603

192 398

195 537

199 480

(varav tjänsteexport)
Utfall 2012 avser Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola
samt Operahögskolan i Stockholm.

191 133

193 947

197 111

201 085

Regeringens överväganden

Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i
Stockholm och Stockholms dramatiska högskola
har för budgetåret 2012 sammanlagt redovisat
helårsstudenter
och
helårsprestationer
motsvarande 5,4 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolorna redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 2,8 miljoner
kronor.

3

Förslag/
beräknat
anslag

0

1
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2015

Förändring till följd av:

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

2014
1

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.36 2:36 Stockholms konstnärliga
högskola: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning *

Tabell 10.2:36 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013
Tabell 10.2:36 Anslagsutveckling för Stockholms
konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning

Utfall

2013

Anslag

2014

Förslag

47 759

2015

Beräknat

48 353

2

2016

Beräknat

49 105

3

2017

Beräknat

50 095

4

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

47 759

48 353

49 105

50 095

47 759

48 353

49 105

50 095

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

2012

2014
1

Beslut
0

Överföring
till/från andra
anslag

0

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 47 759 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 47 759 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 47 759 tkr i 2014 års prisnivå.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden

Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande
om att låta verksamheterna vid Dans- och
cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm
och Stockholms dramatiska högskola ingå i en
ny högskola, Stockholms konstnärliga högskola,
överförs resurser för konstnärlig forskning från
dessa tre lärosäten till detta anslag. Totalt
föreslås 47 759 000 kronor överföras till anslaget.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att 47 759 000 kronor
anvisas under anslaget 2:36 Stockholms
konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 48 353 000 kronor,
49 105 000 kronor respektive 50 095 000 kronor.

* Ändrat anslagsnamn.

10.2.37 2:37 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:37 Anslagsutveckling för Gymnastik- och
idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

87 623
1

2013

Anslag

86 895

2014

Förslag

88 561

2015

Beräknat

89 662

2

2016

Beräknat

91 056

3

2017

Beräknat

92 893

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
84 804

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 88 561 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 88 561 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 88 562 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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10.2.38 2:38 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Forskning och
forskarutbildning *

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:37 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Utfall 2012

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

904

872

32

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Tabell 10.2:38 Anslagsutveckling för Gymnastik- och
idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

2012

Utfall

25 180

2013

Anslag

25 202

2014

Förslag

25 874

2015

Beräknat

26 196

2

2016

Beräknat

26 603

3

2017

Beräknat

27 139

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
24 596

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 25 874 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 25 874 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 25 874 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Regeringens överväganden

Gymnastik- och idrottshögskolan har för
budgetåret 2012 redovisat helårsstudenter och
helårsprestationer motsvarande 3,8 miljoner
kronor mindre än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
3,2 miljoner kronor.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att 88 561 000 kronor
anvisas under anslaget 2:37 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 89 662 000 kronor,
91 056 000 kronor respektive 92 893 000 kronor.
Tabell 10.2:37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

86 895

86 895

86 895

86 895

1 793

2 896

4 292

6 131

-127

-129

-131

-133

88 561

89 662

91 056

92 893

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 994 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska
med 807 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
I anslaget ingår 6 978 000 kronor till Centrum
för idrottsforskning.
Regeringen föreslår att 25 874 000 kronor
anvisas under anslaget 2:38 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 26 196 000 kronor, 26 603 000
kronor respektive 27 139 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 10.2:38 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

25 202

25 202

25 202

25 202

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

520

840

1 245

1 778

Beslut

187

189

192

196

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 10.2:39 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

-35

-35

-36

-37

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

389

466

-77

Prognos 2013

400

500

-100

Budget 2014

400

500

-100

Tabell 10.2:39 Uppdragsverksamhet

Övrigt 3

Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

25 874

26 196

26 603

Resultat
(intäkt kostnad)

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall 2012

30 226

29 155

1 071

4 035

0

4 035

32 500

32 500

0

5 000

5 000

0

35 000

35 000

0

6 000

6 000

0

27 139

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
2

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014

10.2.39 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *

Regeringens överväganden

Tabell 10.2:39 Anslagsutveckling för Högskolan i Borås:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

430 688

2013

Anslag

432 542

2014

Förslag

440 294

2015

Beräknat

439 435

2

2016

Beräknat

436 453

3

2017

Beräknat

445 253

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
432 542

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 434 038 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 424 492 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 424 492 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.

(varav tjänsteexport)

Högskolan i Borås har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 6,6 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans
med
tidigare
sparad
överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 10,6 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret en överproduktion om
43 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 3 355 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 502 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
263
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minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 4 316 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser trappas ned för
högskolan.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 3 503 000
kronor och 2016 med 1 365 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 334 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 7 600 000
kronor vård- och ingenjörsutbildningar som
inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2016 med
11 618 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 440 294 000 kronor
anvisas under anslaget 2:39 Högskolan i Borås:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 439 435 000 kronor, 436 453 000 kronor
respektive 445 253 000 kronor.

Tabell 10.2:39 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

429 742

429 742

429 742

429 742

8 867

14 321

21 226

30 319

-1 078

-3 328

-14 560

-14 854

3 355

-700

654

667

-592

-599

-609

-621

440 294

439 435

436 453

445 253

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.40 2:40 Högskolan i Borås: Forskning
och forskarutbildning *
Tabell 10.2:40 Anslagsutveckling för Högskolan i Borås:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

53 347

2013

Anslag

54 619

2014

Förslag

57 228

2015

Beräknat

57 939

2

2016

Beräknat

58 841

3

2017

Beräknat

60 026

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
53 305

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 57 227 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 228 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 227 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 061 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 1 504 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor
för en förstärkning av konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå i enlighet med vad som
presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 57 228 000 kronor
anvisas under anslaget 2:40 Högskolan i Borås:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
57 939 000 kronor, 58 841 000 kronor respektive
60 026 000 kronor.
Tabell 10.2:40 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

54 619

54 619

54 619

54 619

10.2.41 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:41 Anslagsutveckling för Högskolan Dalarna:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

393 184
1

2013

Anslag

388 928

2014

Förslag

395 688

2015

Beräknat

389 149

2

2016

Beräknat

376 099

3

2017

Beräknat

374 457

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
379 571

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 384 370 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 365 792 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 356 997 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 127

1 820

2 698

3 853

Beslut

1 557

1 576

1 601

1 633

Överföring
till/från andra
anslag

1

Tabell 10.2:41 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor

-75

-76

-77

-79

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

57 228

57 939

58 841

60 026

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

422

424

-2

Prognos 2013

375

375

0

Budget 2014

350

350

0

Tabell 10.2:41 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

34 500

38 559

-4 059

33 794

35 500

-1 706

37 035

37 000

35

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Högskolan Dalarna har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 6,6 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 5,4 miljoner
kronor samt en överproduktion om 6,2 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 1 421 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
3 291 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 3 289 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 502 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 2 049 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 311 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 802 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 3 933 000
kronor, 2016 med 2 335 000 kronor och 2017
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med 9 225 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 334 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
16 960 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 395 668 000 kronor
anvisas under anslaget 2:40 Högskolan Dalarna:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 389 149 000 kronor, 376 099 000 kronor
respektive 374 457 000 kronor.
Tabell 10.2:41 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

386 128

386 128

386 128

386 128

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 967

12 867

19 072

27 242

Beslut

7 480

2 849

-13 848

-14 127

-5 338

-12 139

-14 689

-24 210

-549

-556

-564

-576

395 688

389 149

376 099

374 457

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

10.2.42 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning
och forskarutbildning *

Tabell 10.2:42 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:42 Anslagsutveckling för Högskolan Dalarna:
Forskning och forskarutbildning

2015

2016

2017

53 996

53 996

53 996

53 996

1 114

1 799

2 667

3 809

Beslut

551

558

567

578

Överföring
till/från andra
anslag

-75

-76

-77

-79

55 586

56 277

57 152

58 304

Anvisat 2013

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

Pris- och löneomräkning 2

2012

Utfall

53 531

2013

Anslag

53 996

2014

Förslag

55 586

2015

Beräknat

56 277

2

2016

Beräknat

57 152

3

Övrigt 3

2017

Beräknat

58 304

4

Förslag/
beräknat
anslag

1

1

0
52 697

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 55 586 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 55 586 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 55 585 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Ändamål

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

10.2.43 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 845 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom minska
med 2 294 000 kronor till följd av omfördelning.
Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 55 586 000 kronor
anvisas under anslaget 2:42 Högskolan Dalarna:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 anslaget till 56 277 000
kronor, 57 152 000 kronor respektive 58 304 000
kronor.

Tabell 10.2:43 Anslagsutveckling för Högskolan i Gävle:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

411 805

2013

Anslag

410 789

2014

Förslag

417 968

2015

Beräknat

414 088

2

2016

Beräknat

401 651

3

2017

Beräknat

400 334

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
400 906

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 409 002 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 390 644 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 381 667 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.

* Ändrat anslagsnamn.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:43 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

482

547

-65

Prognos 2013

490

510

-20

Budget 2014

500

520

-20

Tabell 10.2:43 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

31 038

27 266

3 772

30 000

30 000

0

33 500

33 500

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Högskolan i Gävle har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 10,6 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 14,3 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
1 946 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 395 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 502 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
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propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade
kostnader
för
läraroch
förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 2 210 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 476 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 141 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 241 000
kronor, 2016 med 2 519 000 kronor och 2017
med 9 950 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 488 000
kronor och 2016 med 3 312 000 kronor för att
finansiera
utbyggnaden
av
vårdoch
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 334 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
13 469 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 417 968 000 kronor
anvisas under anslaget 2:43 Högskolan i Gävle:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 414 088 000 kronor, 401 651 000 kronor
respektive 400 334 000 kronor.
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Tabell 10.2:43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

407 989

407 989

407 989

407 989

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

8 418

13 596

20 152

28 784

Beslut

5 220

1 078

-11 936

-12 177

-3 081

-7 989

-13 960

-23 656

-578

-585

-594

-606

417 968

414 088

401 651

400 334

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 5 175 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 4 335 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 84 649 000 kronor
anvisas under anslaget 2:44 Högskolan i Gävle:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
85 702 000 kronor, 87 034 000 kronor respektive
88 789 000 kronor.
Tabell 10.2:44 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

82 229

82 229

82 229

82 229

1 697

2 741

4 062

5 802

839

849

863

880

-116

-117

-119

-122

84 649

85 702

87 034

88 789

Förändring till följd av:

10.2.44 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning
och forskarutbildning *

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tabell 10.2:44 Anslagsutveckling för Högskolan i Gävle:
Forskning och forskarutbildning

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

2012

Utfall

82 347

2013

Anslag

82 229

2014

Förslag

84 649

2015

Beräknat

85 702

2

2016

Beräknat

87 034

3

2017

Beräknat

88 789

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt

0

3

Förslag/
beräknat
anslag

80 251
1

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 84 649 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 84 649 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 84 649 tkr i 2014 års prisnivå.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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10.2.45 2:45 Högskolan i Halmstad:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tabell 10.2:45 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tabell 10.2:45 Anslagsutveckling för Högskolan i Halmstad:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utfall 2012

21 965

20 642

1 323

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

23 500

23 500

0

24 500

24 500

0

2012

Utfall

349 306

2013

Anslag

355 798

2014

Förslag

361 923

2015

Beräknat

360 277

2

2016

Beräknat

351 042

3

2017

Beräknat

349 931

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2013
0
347 238

(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 355 852 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 341 421 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 333 614 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:45 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

486

360

126

Prognos 2013

500

500

0

Budget 2014

500

500

0

* Ändrat anslagsnamn.
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Högskolan i Halmstad har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 6,7 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans
med
tidigare
sparad
överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 9 miljoner kronor har
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret en överproduktion om
34,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 1 170 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 990 000 kronor till
följd av den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med 122 000
kronor under 2014. Den engångsvisa ökningen,
som totalt omfattar 28 miljoner kronor, tilldelas
lärosäten som finansierar utbyggnaden av vissa
utbildningar i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionerna för 2012
och 2013.
Anslaget föreslås minska med 250 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
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minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 819 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 1 828 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 390 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 167 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget föreslås minska 2015 med 3 491 000
kronor, 2016 med 2 074 000 kronor och 2017
med ytterligare 8 189 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 851 000
kronor och 2016 med 1 477 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2016 med
11 721 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 361 923 000 kronor
anvisas under anslaget 2:45 Högskolan i
Halmstad: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 360 277 000 kronor,
351 042 000 kronor respektive 349 931 000
kronor.

Tabell 10.2:45 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

352 998

352 998

352 998

352 998

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 284

11 764

17 436

24 905

Beslut

4 602

2 465

-8 779

-8 956

-2 477

-6 460

-10 115

-18 508

-484

-490

-498

-508

361 923

360 277

351 042

349 931

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.46 2:46 Högskolan i Halmstad:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 10.2:46 Anslagsutveckling för Högskolan i Halmstad:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

52 564

2013

Anslag

53 955

2014

Förslag

56 210

2015

Beräknat

56 909

2

2016

Beräknat

57 794

3

2017

Beräknat

58 959

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
52 657

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 56 210 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 56 210 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 56 210 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.

271

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 041 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 825 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 56 210 000 kronor
anvisas under anslaget 2:46 Högskolan i
Halmstad: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 56 909 000 kronor, 57 794 000 kronor
respektive 58 959 000 kronor.

10.2.47 2:47 Högskolan Kristianstad:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:47 Anslagsutveckling för Högskolan
Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

344 864

2013

Anslag

344 867

2014

Förslag

350 782

2015

Beräknat

347 138

2

2016

Beräknat

338 156

3

2017

Beräknat

340 437

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
336 570

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 342 875 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 328 889 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 324 563 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Tabell 10.2:46 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

53 955

53 955

53 955

53 955

Ändamål

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 113

1 798

2 665

3 806

Beslut

1 216

1 231

1 250

1 275

-74

-75

-76

-78

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

56 210

56 909

57 794

58 959

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 10.2:47 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

394

394

0

Prognos 2013

400

400

0

Budget 2014

400

400

0

* Ändrat anslagsnamn.
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Tabell 10.2:47 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

33 575

33 575

0

52 685

52 685

0

54 000

54 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Högskolan Kristianstad har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 12,9 miljoner kronor mer än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 9,9 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 971 000 kronor till
följd av den tillfälliga satsningen på totalt 4 200
högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
4 236 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 671 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 551 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 007 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.

Anslaget föreslås minska med 4 105 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 747 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas öka 2015 med 360 000
kronor till följd av utbyggnaden av speciallärarutbildningen som presenteras i denna
proposition.
Anslaget beräknas minska 2015 med 152 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 935 000
kronor, 2016 med 1 148 000 kronor och 2017
med 4 537 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 368 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
13 405 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 350 782 000 kronor
anvisas under anslaget 2:47 Högskolan
Kristianstad: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 347 138 000 kronor,
338 156 000 kronor respektive 340 437 000
kronor.

273

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 10.2:47 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

342 067

342 067

342 067

342 067

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 058

11 399

16 896

24 133

Beslut

7 926

2 106

-11 048

-11 270

-5 783

-7 942

-9 259

-13 983

-486

-492

-500

-510

350 782

347 138

338 156

340 437

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 681 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 2 214 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 47 084 000 kronor
anvisas under anslaget 2:48 Högskolan
Kristianstad: Forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 47 669 000 kronor, 48 410 000 kronor
respektive 49 387 000 kronor.
Tabell 10.2:48 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

45 739

45 739

45 739

45 739

Förändring till följd av:

10.2.48 2:48 Högskolan Kristianstad:
Forskning och forskarutbildning *
Tabell 10.2:48 Anslagsutveckling för Högskolan
Kristianstad: Forskning och forskarutbildning

Utfall

45 777

2013

Anslag

45 739

2014

Förslag

47 084

2015

Beräknat

47 669

2

2016

Beräknat

48 410

3

2017

Beräknat

49 387

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 258

3 226

Beslut

467

473

480

490

-65

-66

-67

-68

47 084

47 669

48 410

49 387

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 47 084 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 47 083 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 47 084 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

3

Förslag/
beräknat
anslag

44 639

2
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1 523

Övrigt

0

1

* Ändrat anslagsnamn.

943

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

2012

Pris- och löneomräkning 2

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.49 2:49 Högskolan i Skövde:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *

Tabell 10.2:49 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:49 Anslagsutveckling för Högskolan i Skövde:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utfall 2012

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

2012

Utfall

305 361

2013

Anslag

309 598

2014

Förslag

314 837

2015

Beräknat

305 387

2

2016

Beräknat

286 584

3

2017

Beräknat

282 948

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2013
33 491
312 157

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

8 413

9 213

-800

9 500

9 500

0

11 000

11 000

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 301 636 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 278 731 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 269 755 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:49 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2012

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

978

998

-20

Prognos 2013

1 000

1 030

-30

Budget 2014

1 000

1 050

-50

Högskolan i Skövde har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 1,4 miljon kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare anslagssparande
överstiger värdet av årets anslagssparande vad
som är möjligt att spara till nästa budgetår och
2,8 miljoner kronor har därmed dragits in.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 30,7 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 800 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 470 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 3 440 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås engångsvis öka med
3 523 000 kronor under 2014. Den engångsvisa
ökningen, som totalt omfattar 28 miljoner
kronor, tilldelas lärosäten som finansierar
utbyggnaden av vissa utbildningar i enlighet med
vad som presenterades i budgetpropositionerna
för 2012 och 2013.
Anslaget föreslås minska med 5 723 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 201 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om

* Ändrat anslagsnamn.
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minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 489 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget föreslås minska med 666 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som påbörjades 2012.
Anslaget beräknas öka 2015 med 466 000
kronor och 2016 med 219 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 3 297 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas minska 2015 med 134 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 5 249 000
kronor och 2016 med 1 418 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 4 143 000
kronor, 2016 med 2 139 000 kronor och 2017
med 8 445 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 200 000
kronor, 2016 med 105 000 kronor och 2017 med
ytterligare 970 000 kronor för att finansiera
utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar
som påbörjades 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med 2 835 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2016 med
20 108 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 314 837 000 kronor
anvisas under anslaget 2:49 Högskolan i Skövde:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 305 387 000 kronor, 286 584 000 kronor
respektive 282 948 000 kronor.

Tabell 10.2:49 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

306 798

306 798

306 798

306 798

6 330

10 224

15 153

21 645

Beslut

10 032

7 384

-12 390

-12 640

Överföring
till/från andra
anslag

-7 878

-18 568

-22 519

-32 388

-445

-451

-458

-467

314 837

305 387

286 584

282 948

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.50 2:50 Högskolan i Skövde: Forskning
och forskarutbildning *
Tabell 10.2:50 Anslagsutveckling för Högskolan i Skövde:
Forskning och forskarutbildning
Tusental kronor

2012

Utfall

38 781

2013

Anslag

39 767

2014

Förslag

41 253

2015

Beräknat

41 766

2

2016

Beräknat

42 416

3

2017

Beräknat

43 271

4

0
38 810

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 41 253 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 41 254 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 41 253 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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1

Anslagssparande
Utgiftsprognos
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Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 511 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 791 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 41 253 000 kronor
anvisas under anslaget 2:50 Högskolan i Skövde:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
41 766 000 kronor, 42 416 000 kronor respektive
43 271 000 kronor.
Tabell 10.2:50 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

10.2.51 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:51 Anslagsutveckling för Högskolan Väst:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

335 433
1

2013

Anslag

351 621

2014

Förslag

359 009

2015

Beräknat

332 922

2

2016

Beräknat

315 173

3

2017

Beräknat

318 296

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 824
348 717

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 328 833 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 306 535 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 303 455 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

39 767

39 767

39 767

39 767

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

821

1 326

1 965

2 806

Beslut

720

729

740

755

-55

-56

-57

-58

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:51 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

41 253

41 766

42 416

43 271

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

508

560

-52

Prognos 2013

550

600

-50

Budget 2014

550

600

-50

Tabell 10.2:51 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

20 004

19 288

716

100

87

13

18 000

18 000

0

200

200

0

23 500

23 500

0

200

200

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringens överväganden

Högskolan Väst har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 22,2 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 24,8 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 2 500 000 kronor med
anledning av den tillfälliga satsningen på totalt
1 400 platser riktade mot sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget föreslås öka med 1 739 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser mellan
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås öka med 22 000 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget föreslås minska med 250 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 1 358 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkarutbildningen som inleddes 2009.
Anslaget föreslås minska med 22 454 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen
för att underlätta omställningen i Trollhättan
och Västra Götaland upphör.
Anslaget beräknas öka 2015 med 932 000
kronor och 2016 med 438 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 536 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas öka 2015 med 726 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser mellan 2013–2015.
Anslaget beräknas minska 2015 med 167 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
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Anslaget beräknas minska 2015 med 2 531 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
totalt 1 400 platser riktade till sjuksköterske- och
ingenjörsutbildningarna upphör.
Anslaget beräknas minska 2015 med 8 314 000
kronor och 2017 med 3 230 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget beräknas minska 2015 med
22 733 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen för att underlätta omställningen i
Trollhättan och Västra Götaland upphör
Anslaget beräknas minska 2016 med
23 358 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 359 009 000 kronor
anvisas under anslaget 2:51 Högskolan Väst:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 332 922 000 kronor, 315 173 000 kronor
respektive 318 296 000 kronor.
Tabell 10.2:51 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

349 121

349 121

349 121

349 121

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 204

11 635

17 245

24 631

Beslut

1 378

-22 378

-45 646

-46 566

Överföring
till/från andra
anslag

1 739

-5 017

-5 102

-8 435

-433

-438

-445

-454

359 009

332 922

315 173

318 296

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.52 2:52 Högskolan Väst: Forskning och
forskarutbildning *

Tabell 10.2:52 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:52 Anslagsutveckling för Högskolan Väst:
Forskning och forskarutbildning

Anvisat 2013

Tusental kronor

2012

Utfall

38 778
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0

2016

2017

39 190

39 190

39 190

39 190

38 247

Pris- och löneomräkning 2

809

1 306

1 936

2 765

Beslut

852

863

876

894

-55

-56

-57

-58

40 796

41 303

41 945

42 791

Anslag

39 190

2014

Förslag

40 796

2015

Beräknat

41 303

2

2016

Beräknat

41 945

3

Överföring
till/från andra
anslag

42 791

4

Övrigt 3

Beräknat

2015

Förändring till följd av:

2013

2017

2014

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 40 796 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 40 795 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 40 796 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 354 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom
minska med 501 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter
kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 40 796 000 kronor
anvisas under anslaget 2:52 Högskolan Väst:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
41 303 000 kronor, 41 945 000 kronor respektive
42 791 000 kronor.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.53 2:53 Konstfack: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:53 Anslagsutveckling för Konstfack: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

143 199

2013

Anslag

149 024

2014

Förslag

151 908

2015

Beräknat

153 797

2

2016

Beräknat

156 189

3

2017

Beräknat

159 338

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

995
143 265

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 151 908 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 151 909 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 151 908 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.

* Ändrat anslagsnamn.
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10.2.54 2:54 Konstfack: Konstnärlig
forskning och forskarutbildning *

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:53 Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:54 Anslagsutveckling för Konstfack:
Konstnärlig forskning och forskarutbildning

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Utfall 2012

Kostnader

1 350

Resultat
(intäkt kostnad)

1 371

Tusental kronor

2012

-21

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

1 700

1 700

0

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

2 000

2 000

0

(varav tjänsteexport)

Utfall

7 514
1

2013

Anslag

7 557

2014

Förslag

8 202

2015

Beräknat

8 304

2

2016

Beräknat

8 433

3

2017

Beräknat

8 603

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
7 557

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 8 202 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 202 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 202 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Regeringens överväganden

Konstfack har för budgetåret 2012 redovisat
helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 14,4 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret ett anslagssparande om 1 miljon
kronor.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att 151 908 000 kronor
anvisas under anslaget 2:53 Konstfack: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
153 797 000 kronor, 156 189 000 kronor
respektive 159 338 000 kronor.
Tabell 10.2:53 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

149 024

149 024

149 024

149 024

3 075

4 966

7 361

10 514

-191

-193

-196

-200

151 908

153 797

156 189

159 338

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 500 000 kronor i
enlighet med regeringens bedömning i
forskningsoch
innovationspropositionen
(prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 8 202 000 kronor
anvisas under anslaget 2:54 Konstfack:
Konstnärlig forskning och forskarutbildning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 8 304 000 kronor, 8 433 000 kronor
respektive 8 603 000 kronor.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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* Ändrat anslagsnamn.
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Tabell 10.2:54 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

7 557

7 557

7 557

7 557

Tabell 10.2:55 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

156

252

373

533

Utfall 2012

Beslut

500

506

514

524

(varav tjänsteexport)

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Prognos 2013
-11

-11

-11

-12

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

3

(varav tjänsteexport)

Förslag/
beräknat
anslag

8 202

8 304

8 433

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.55 2:55 Kungl. Konsthögskolan:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:55 Anslagsutveckling för Kungl.
Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
Tusental kronor

Utfall

58 956

2013

Anslag

59 295

2014

Förslag

60 431

2015

Beräknat

61 182

2

2016

Beräknat

62 134

3

2017

Beräknat

63 387

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

780

576

204

0

0

0

764

1 222

-458

0

0

0

600

600

0

0

0

0

8 603

1

2012

Intäkter

0
58 542

Regeringens överväganden

Kungl. Konsthögskolan har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 1,3 miljon kronor mer än vad som
kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparad överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 1,2 miljon kronor har därmed
dragits in. Högskolan redovisade vid utgången av
budgetåret en överproduktion om 5,9 miljoner
kronor.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att 60 431 000 kronor
anvisas
under
anslaget
2:55
Kungl.
Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 61 182 000 kronor,
62 134 000 kronor respektive 63 387 000 kronor.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 60 431 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 60 431 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 60 431 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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Tabell 10.2:55 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

59 295

59 295

59 295

59 295

1 223

1 975

2 928

4 183

-87

-88

-89

-91

60 431

61 182

62 134

63 387

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 500 000 kronor i
enlighet med regeringens bedömning i
forskningsoch
innovationspropositionen
(prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 4 909 000 kronor
anvisas
under
anslaget
2:56
Kungl.
Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 4 970 000 kronor,
5 047 000 kronor respektive 5 149 000 kronor.
Tabell 10.2:56 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

10.2.56 2:56 Kungl. Konsthögskolan:
Konstnärlig forskning och
forskarutbildning *

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 10.2:56 Anslagsutveckling för Kungl.
Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning

4 301

2013

Anslag

4 326

2014

Förslag

4 909

2015

Beräknat

4 970

2

2016

Beräknat

5 047

3

2017

Beräknat

5 149

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 326

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 4 909 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 909 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 909 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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2016

2017

4 326

4 326

4 326

4 326

1

89

144

213

305

500

506

514

524

-6

-6

-6

-6

4 909

4 970

5 047

5 149

3

Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

Utfall

2015

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2012

2014

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.57 2:57 Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå *
Tabell 10.2:57 Anslagsutveckling för Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Tusental kronor

2012

Utfall

118 592

2013

Anslag

119 275

2014

Förslag

121 537

2015

Beräknat

123 049

2

2016

Beräknat

124 961

3

2017

Beräknat

127 481

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
119 275

kronor mindre än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret en överproduktion om
1,8 miljoner kronor.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att 121 537 000 kronor
anvisas
under
anslaget
2:57
Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
123 049 000 kronor, 124 961 000 kronor
respektive 127 481 000 kronor.
Tabell 10.2:57 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 121 538 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 121 536 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 121 537 tkr i 2014 års prisnivå.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

119 275

119 275

119 275

119 275

2 461

3 975

5 891

8 415

-199

-201

-205

-209

121 537

123 049

124 961

127 481

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Ändamål

Beslut

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

1

Tabell 10.2:57 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2012

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

Överföring
till/från andra
anslag

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 126

1 126

0

560

560

0

560

560

0

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har för
budgetåret 2012 redovisat helårsstudenter och
helårsprestationer motsvarande 1,8 miljoner

* Ändrat anslagsnamn.
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10.2.58 2:58 Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm: Konstnärlig forskning
och forskarutbildning *

Tabell 10.2:58 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

7 647

7 647

7 647

7 647

Pris- och löneomräkning 2

158

255

378

540

Beslut

500

506

514

524

Överföring
till/från andra
anslag

-11

-11

-11

-12

8 294

8 397

8 528

8 700

Anvisat 2013
Tabell 10.2:58 Anslagsutveckling för Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och
forskarutbildning

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2012

Utfall

7 604

2013

Anslag

7 647

2014

Förslag

8 294

2015

Beräknat

8 397

2

2016

Beräknat

8 528

3

2017

Beräknat

8 700

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0
7 647

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 294 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 294 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 294 tkr i 2014 års prisnivå.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för konstnärlig forskning och
utbildning på forskarnivå.

10.2.59 2:59 Södertörns högskola:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå *
Tabell 10.2:59 Anslagsutveckling för Södertörns högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 500 000 kronor i
enlighet med regeringens bedömning i
forskningsoch
innovationspropositionen
(prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 8 294 000 kronor
Kungl.
anvisas
under
anslaget
2:58
Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig
forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
8 397 000 kronor, 8 528 000 kronor respektive
8 700 000 kronor.

Tusental kronor

2012

Utfall

350 043

2013

Anslag

363 505

2014

Förslag

370 473

2015

Beräknat

372 175

2

2016

Beräknat

361 113

3

2017

Beräknat

359 288

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
363 505

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 367 604 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 351 216 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 342 535 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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* Ändrat anslagsnamn.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:59 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

6 925

6 647

278

7 175

6 947

228

8 675

8 447

228

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden

Södertörns högskola har för budgetåret 2012
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 14 miljoner kronor mer än vad som
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan
redovisade vid utgången av budgetåret en
överproduktion om 17,7 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 798 000 kronor till
följd av en omfördelning av platser mellan läraroch förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås engångsvis öka med 31 000
kronor under 2014. Den engångsvisa ökningen,
som totalt omfattar 28 miljoner kronor, tilldelas
lärosäten som finansierar utbyggnaden av vissa
utbildningar i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionerna för 2012
och 2013.
Anslaget föreslås minska med 301 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 564 000 kronor
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
Anslaget beräknas öka 2015 med 8 873 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Anslaget beräknas öka 2015 med 968 000
kronor och 2016 med 1 013 000 kronor till följd
av en omfördelning av platser mellan lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 201 000
kronor i enlighet med den bedömning som

gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning i fråga om minskade kostnader
för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2015 med 1 081 000
kronor, 2016 med 643 000 kronor och 2017 med
2 537 000 kronor för att finansiera utbyggnaden
av läkar- och tandläkarutbildningarna som
inleddes 2013.
Anslaget beräknas minska 2015 med
11 432 000 kronor, 2016 med 4 221 000 kronor
och 2017 med ytterligare 6 569 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av vård- och
ingenjörsutbildningar som påbörjades 2012.
Anslaget beräknas minska 2016 med
12 999 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
upphör för högskolan.
Regeringen föreslår att 370 473 000 kronor
anvisas under anslaget 2:59 Södertörns högskola:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 372 175 000 kronor, 361 113 000 kronor
respektive 359 288 000 kronor.
Tabell 10.2:59 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

363 505

363 505

363 505

363 505

7 501

12 114

17 955

25 646

-270

8 368

-4 501

-4 592

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

234

-11 308

-15 335

-24 750

-497

-503

-511

-521

370 473

372 175

361 113

359 288

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

285

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

10.2.60 2:60 Södertörns högskola:
Forskning och forskarutbildning *

Tabell 10.2:60 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.2:60 Anslagsutveckling för Södertörns högskola:
Forskning och forskarutbildning

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2

2

2012

Utfall

39 934

2013

Anslag

40 504

2014

Förslag

52 546

2015

Beräknat

53 199

2

2016

Beräknat

54 027

3

2017

Beräknat

55 116

4

1

2014

2015

2016

2017

40 504

40 504

40 504

40 504

836

1 350

2 001

2 858

11 258

11 398

11 575

11 809

-52

-53

-53

-55

52 546

53 199

54 027

55 116

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0

Beslut

39 530

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 52 546 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 52 546 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 52 546 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.61 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå *
Tabell 10.2:61 Anslagsutveckling för Försvarshögskolan:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 4 160 000 kronor till
följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Anslaget föreslås dessutom öka med
7 098 000 kronor till följd av omfördelning. Se
vidare avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Regeringen föreslår att 52 546 000 kronor
anvisas under anslaget 2:60 Södertörns högskola:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
53 199 000 kronor, 54 027 000 kronor respektive
55 116 000 kronor.

Tusental kronor

2012

Utfall

22 922

2013

Anslag

23 053

2014

Förslag

23 548

2015

Beräknat

23 854

2

2016

Beräknat

24 253

3

2017

Beräknat

24 787

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
23 053

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 23 548 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 23 548 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 23 547 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning.

* Ändrat anslagsnamn.
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* Ändrat anslagsnamn.
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10.2.62 2:62 Försvarshögskolan: Forskning
och forskarutbildning *

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:61 Uppdragsverksamhet

Tabell 10.2:62 Anslagsutveckling för Försvarshögskolan:
Forskning och forskarutbildning

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Utfall 2012

207 280

223 005

-15 725

162

166

-4

220 000

232 000

-12 000

160

160

200 000
160

(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014

Resultat
(intäkt kostnad)

Kostnader

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

2012

Utfall

8 517
1

2013

Anslag

8 566

2014

Förslag

9 231

0

2015

Beräknat

9 346

2

212 000

-12 000

2016

Beräknat

9 491

3

160

0

2017

Beräknat

9 683

4

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Regeringen föreslår att 23 548 000 kronor
anvisas under anslaget 2:61 Försvarshögskolan:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 23 854 000 kronor, 24 253 000 kronor
respektive 24 787 000 kronor.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 566

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 9 231 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 231 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 232 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för ersättning till
högskolan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Regeringens överväganden

Tabell 10.2:61 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

23 053

23 053

23 053

23 053

528

834

1 234

1 769

-33

-33

-34

-35

23 548

23 854

24 253

24 787

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 500 000 kronor i
enlighet med regeringens bedömning i
forskningsoch
innovationspropositionen
(prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 9 231 000 kronor
anvisas under anslaget 2:62 Försvarshögskolan:
Forskning och forskarutbildning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
9 346 000 kronor, 9 491 000 kronor respektive
9 683 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

* Ändrat anslagsnamn.
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Tabell 10.2:62 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Regeringens överväganden

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

8 566

8 566

8 566

8 566

Pris- och löneomräkning 2

177

286

423

605

Beslut

500

506

514

524

Överföring
till/från andra
anslag

-12

-12

-12

-13

9 231

9 346

9 491

9 683

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.63 2:63 Enskilda utbildningsanordnare
på högskoleområdet *
Tabell 10.2:63 Anslagsutveckling för Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet
Tusental kronor

2012

Utfall

2 747 582

2013

Anslag

2 774 424

2014

Förslag

2 892 777

2015

Beräknat

2 933 837

2

2016

Beräknat

2 977 690

3

2017

Beräknat

3 065 695

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 388
2 763 911

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 2 897 805 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 896 085 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 922 748 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till enskilda utbildningsanordnare för ersättning
för högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad
nivå,
behörighetsgivande
och
högskoleintroducerande utbildning. Anslaget får
även användas för utgifter för statsbidrag till
forskning och utbildning på forskarnivå.

* Ändrat anslagsnamn.
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Regeringen har vid beräkningen utgått från
följande belopp.
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1. Chalmers tekniska högskola AB
Tabell 10 2:63 Fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
ANSLAGSPOST

2014

2015

2016

2017

Chalmers
tekniska
högskola AB

1 624 176

1 652 389

- Utbildning på
grundnivå och
avancerad nivå

806 964

825 016

839 085

869 627

- Forskning och
utbildning på
forskarnivå

817 212

827 373

840 238

857 180

76 810

78 004

1 679 323 1 726 807

Handelshögskolan i
Stockholm

75 866

Stiftelsen
Högskolan i
Jönköping

600 255

591 888

580 607

592 051

- Utbildning på
grundnivå och
avancerad nivå

505 451

495 905

483 132

492 610

- Forskning och
utbildning på
forskarnivå

94 804

95 983

97 475

99 441

Teologiska
högskolan,
Stockholm

9 659

9 779

9 931

10 131

Evangeliska
Frikyrkan

4 368

4 422

4 491

4 582

Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen

3 397

3 440

3 493

3 563

11 310

11 451

11 629

11 864

Ericastiftelsen

6 956

7 043

7 152

7 297

Ersta Sköndal
Högskola AB

85 452

92 132

99 390

106 264

Stiftelsen
Rödakorshemmet

59 597

63 982

70 802

77 098

Sophiahemmet,
Ideell förening

53 917

58 231

64 961

71 140

Beckmans skola
AB

28 803

29 161

29 614

30 212

4 853

4 914

4 990

5 091

333 303

340 018

Stiftelsen
Stockholms
Musikpedagogiska
Institut

Newmaninstitutet AB
Mervärdesskattekostnader
för Chalmers
tekniska
högskola AB och
Stiftelsen
Högskolan i
Jönköping

324 168

Summa

2 892 777 2 933 837

328 195

79 577

2 977 690 3 065 695

Chalmers tekniska högskola AB har för
budgetåret 2012 redovisat helårsstudenter och
helårsprestationer motsvarande 21,4 miljoner
kronor mindre än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Vidare uppgår lärosätets
sparade takbelopp till 12,2 miljoner kronor.
Chalmers särskilda åtaganden har fullgjorts.
Resursfördelning
Regeringen avser att under 2014 högst fördela
följande medel till Chalmers tekniska högskola
AB:
- 806 964 000 kronor för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, varav dels
797 726 000 kronor utgörs av takbeloppet, dels 9 238 000 kronor utgörs
av det särskilda åtagandet som avser
bidrag för utrustning m.m. till sjöbefälsutbildningen
och
medel
för
spetsutbildning i entreprenörskap och
innovation.
- 817 212 000 kronor för forskning och
utbildning på forskarnivå.
Bidraget föreslås 2014 öka med 5 700 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på 1 400
tillfälliga platser 2013 och 2014 och minska med
6 618 000 kronor till följd av att den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser
trappas ned för Chalmers.
Bidraget föreslås öka med 6 111 000 kronor
för att finansiera den utbyggnad av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Bidraget föreslås öka med 1 098 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser inom
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Bidraget föreslås öka med 13 858 000 kronor
för att finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Bidraget föreslås öka med 3 740 000 kronor
till följd av att medel för spetsutbildning i
entreprenörskap överförs från anslaget 2:64
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.
Bidraget föreslås öka med 33 355 000 kronor
till följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen för forskning och forskarutbildning.
Se även avsnitt 4.8.1. Fördelning efter kvalitetsindikatorer.
Bidraget beräknas öka 2015 med 6 059 000
kronor, 2016 med ytterligare 5 222 000 kronor
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och 2017 med ytterligare 6 353 000 kronor för
att finansiera den utbyggnad av civil- och
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes
2013.
Bidraget beräknas öka 2015 med 14 030 000
kronor, 2016 med ytterligare 14 247 000 och
2017 med ytterligare 7 268 000 kronor för att
finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.
Bidraget beräknas 2015 minska med 5 771 000
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på
1 400 tillfälliga platser 2013 och 2014 upphör.
Bidraget beräknas minska 2015 med 6 300 000
kronor och 2016 med 18 230 000 kronor till
följd av att den tillfälliga satsningen på totalt
4 200 högskoleplatser trappas ned och upphör
för Chalmers.
2. Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm har redovisat
1 659 helårsstudenter för läsåret 2011/2012.
Högskolan har redovisat 16 avlagda doktorsexamina för 2012 och två avlagda licentiatexamina för samma år.
Enligt avtal mellan staten och Handelshögskolan i Stockholm åtar sig staten, under
förutsättning att riksdagen årligen anvisar medel
för ändamålet, att varje budgetår utbetala
73 180 000 kronor (i 2010 års prisnivå) till
Handelshögskolan i Stockholm för utbildning
och forskning. Handelshögskolan åtar sig enligt
avtalet att utbilda minst 1 600 helårsstudenter
årligen.
Regeringen föreslår att bidraget till
Handelshögskolan i Stockholm uppgår till
75 866 000 kronor.
3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har för
budgetåret 2012 redovisat helårsstudenter och
helårsprestationer motsvarande 38,7 miljoner
kronor mer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare
sparad överproduktion överstiger värdet av årets
överproduktion vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår och 46,5 miljoner kronor har
därmed dragits in. Tillsammans med tidigare
sparad överproduktion redovisade högskolan vid
utgången av budgetåret en genomförd men ännu
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inte ersatt överproduktion motsvarande 49,8
miljoner kronor.
Resursfördelning
Regeringen avser att under 2014 högst fördela
följande medel till Stiftelsen Högskolan i
Jönköping:
- 505 451 000 kronor för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, varav
505 451 000
kronor
utgörs
av
takbeloppet, och
- 94 804 000 kronor för forskning och
utbildning på forskarnivå.
Bidraget föreslås öka med 4 100 000 kronor till
följd av den tillfälliga satsningen på 1 400
högskoleplatser 2013 och 2014 och med
3 218 000 kronor till följd av den tillfälliga
satsningen på totalt 4 200 högskoleplatser under
2013–2015.
Bidraget föreslås engångsvis öka med 536 000
kronor under 2014. Den engångsvisa ökningen,
som totalt omfattar 28 miljoner kronor, tilldelas
lärosäten som finansierar utbyggnaden av vissa
utbildningar i enlighet med vad som
presenterades i budgetpropositionerna för 2012
och 2013.
Bidraget föreslås öka med 1 411 000 kronor
för att finansiera den utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Bidraget föreslås minska med 7 720 000
kronor till följd av en omfördelning av platser
inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Bidraget föreslås minska med 602 000 kronor
i enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Bidraget föreslås öka med 8 519 000 kronor
till
följd
av
den
kvalitetsbaserade
resursfördelningen för forskning och forskarutbildning. Se även avsnitt 4.8.1. Fördelning
efter kvalitetsindikatorer.
Bidraget föreslås minska med 8 092 000
kronor som en följd av att även medel för
kvalitetsbaserad resursfördelning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till
enskilda utbildningsanordnare överförs till
anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och
högskolor. Bidraget föreslås minska med 56 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkaroch tandläkarutbildningarna som inleddes 2013.
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Bidraget beräknas öka 2015 med 3 289 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
totalt 4 200 högskoleplatser under 2013–2015.
Bidraget beräknas minska 2016 med 20 970 000
kronor då satsningen upphör. Bidraget beräknas
minska 2015 med 4 151 000 kronor då
satsningen på 1 400 tillfälliga platser upphör.
Bidraget beräknas öka 2015 med 1 399 000
kronor och 2016 med 657 000 kronor för att
finansiera den utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen som inleddes 2013.
Bidraget beräknas minska 2015 med
ytterligare 6 589 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna.
Bidraget beräknas minska 2015 med
ytterligare 401 000 kronor i enlighet med den
bedömning som gjordes i propositionen Bäst i
klassen – en ny lärarutbildning i fråga om
minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.
Bidraget beräknas minska 2015 med 8 730 000
kronor och 2016 med 106 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Bidraget beräknas minska 2015 med 105 000
kronor, 2016 med 63 000 kronor och 2017 med
248 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes
2013.

6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för
budgetåret 2012 redovisat 89 helårsstudenter för
Johannelunds teologiska högskola.
Regeringen föreslår att bidraget till
Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen
för
Johannelunds teologiska högskola uppgår till
3 397 000 kronor.
7. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut

Stiftelsen
Stockholms
Musikpedagogiska
Institut har för läsåret 2011/2012 redovisat 97
helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen
Stockholms Musikpedagogiska Institut uppgår
till 11 310 000 kronor.
8. Ericastiftelsen

Ericastiftelsen har för budgetåret 2012 redovisat
33 helårsprestationer inom psykoterapiutbildning med inriktning mot barn och
ungdomar.
Regeringen föreslår att bidraget till Ericastiftelsen uppgår till 6 956 000 kronor.

4. Teologiska Högskolan, Stockholm

9. Ersta Sköndal Högskola AB

Teologiska Högskolan, Stockholm har för
budgetåret 2012 redovisat 221 helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till Teologiska
Högskolan, Stockholm uppgår till 9 659 000
kronor.

Ersta Sköndal Högskola AB har för budgetåret
2012 redovisat 781 helårsstudenter.

5. Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan har för budgetåret 2012
redovisat 90 helårsstudenter för Örebro
Teologiska Högskola.
Regeringen föreslår att bidraget till
Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska
Högskola uppgår till 4 368 000 kronor.

Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 1 455 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013 och med
7 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen
vid högskolan.
Bidraget beräknas öka 2015 med 2 618 000
kronor, 2016 med ytterligare 2 824 000 kronor
och 2017 med ytterligare 1 865 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013.
Bidraget beräknas öka 2015 med 3 000 000
kronor, 2016 med ytterligare 3 000 000 kronor
och 2017 med ytterligare 3 000 000 kronor med
anledning av den satsning på hälso- och
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sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet som
presenteras i denna proposition.
Regeringen föreslår att bidraget till Ersta
Sköndal Högskola AB uppgår till 85 452 000
kronor.
10. Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Rödakorshemmet har för budgetåret
2012 redovisat 426 helårsstudenter för Röda
Korsets Högskola.
Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 1 455 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013.
Bidraget beräknas öka 2015 med 2 618 000
kronor, 2016 med ytterligare 2 824 000 kronor
och 2017 med ytterligare 1 865 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013.
Bidraget beräknas öka 2015 med 3 000 000
kronor, 2016 med ytterligare 3 000 000 kronor
och 2017 med ytterligare 3 000 000 kronor med
anledning av den satsning på hälso- och
sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet som
presenteras i denna proposition.
Bidraget beräknas minska med 1 974 000
kronor 2015 till följd av att den tillfälliga
satsningen på fler platser inom specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen
Rödakorshemmet uppgår till 59 597 000 kronor.

Bidraget beräknas öka 2015 med 3 000 000
kronor, 2016 med ytterligare 3 000 000 kronor
och 2017 med ytterligare 3 000 000 kronor med
anledning av den satsning på hälso- och
sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet som
presenteras i denna proposition.
Bidraget beräknas minska med 1 974 000
kronor 2015 till följd av att den tillfälliga
satsningen på fler platser inom specialistsjuksköterskeutbildningen upphör.
Regeringen föreslår att bidraget till
Sophiahemmet, Ideell förening uppgår till
53 917 000 kronor.
12. Beckmans skola AB

Beckmans skola AB (Beckmans Designhögskola) har för läsåret 2011/2012 redovisat 119
helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till Beckmans
skola AB uppgår till 28 803 000 kronor.
13. Newmaninstitutet AB

Newmaninstitutet AB har för läsåret 2011/2012
redovisat 43 helårsstudenter.
Regeringen föreslår att bidraget till
Newmaninstitutet AB uppgår till 4 853 000
kronor.
14. Mervärdesskattekostnader för Chalmers
tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

11. Sophiahemmet, Ideell förening

Sophiahemmet, Ideell förening har för
budgetåret 2012 redovisat 455 helårsstudenter
för Sophiahemmet Högskola.
Resursfördelning
Bidraget föreslås öka med 1 455 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013 och med
5 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen
vid högskolan.
Bidraget beräknas öka 2015 med 2 618 000
kronor, 2016 med ytterligare 2 824 000 kronor
och 2017 med ytterligare 1 865 000 kronor för
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013.
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Under anslagsposten har mervärdesskattekostnader beräknats för Chalmers tekniska
högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping i enlighet med de ramavtal som har
ingåtts mellan staten och bolaget respektive
staten och stiftelsen.
Enligt vad som anges i avtalen ska staten
ersätta bolaget respektive stiftelsen för de
mervärdesskattekostnader som uppkommer i
den grundläggande högskoleutbildningen och
forskningen vid Chalmers tekniska högskola AB
och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Syftet är
att garantera konkurrensneutralitet gentemot
statliga universitet och högskolor.
Budgetåret 2012 anvisades 316 miljoner
kronor när det gäller ersättning för mervärdes-
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skattekostnader. Det sammanlagda belopp som
utbetalades för 2012 var 301 miljoner kronor.
Enligt prognoser kommer de samlade
utgifterna för mervärdesskattekostnader 2013 att
uppgå till cirka 310 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att det högsta belopp som
kan utgå 2014 för ändamålet uppgår till
324 168 000 kronor.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår att 2 892 777 000 kronor
anvisas
under
anslaget
2:63
Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 2 933 837 000 kronor, 2 977 690 000 kronor
respektive 3 065 695 000 kronor.

10.2.64 2:64 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor *
Tabell 10.2:64 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor
Tusental kronor

2012

Utfall

558 936

2013

Anslag

2014

Förslag

653 890

2015

Beräknat

605 383

2

2016

Beräknat

883 925

3

2017

Beräknat

963 230

4

1 015 558

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

87 703
724 806

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 597 948 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 859 700 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 918 317 tkr i 2014 års prisnivå.

2

Tabell 10.2:63 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 764 624

2 764 624

2 764 624

2 764 624

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

57 043

92 128

136 551

195 046

Beslut

67 730

71 153

47 939

64 258

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

7 192

9 791

32 496

45 765

-3 812

-3 859

-3 919

-3 998

2 892 777

2 933 837

2 977 690

3 065 695

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för särskilda
insatser för högskoleutbildning och forskning
inom högskoleområdet. Anslaget får även
användas för utgifter i fråga om bidrag till
statliga universitet och högskolor, enskilda
utbildningsanordnare av högskoleutbildning,
samt statliga myndigheter och andra
organisationer
med
anknytning
till
högskoleområdet. Anslaget får även användas
för bidrag för tolk- och teckenspråklärarutbildningar i folkhögskolors regi.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Följande ändringar av anslaget föreslås för 2014.
Anslaget föreslås öka med 12 469 000 kronor för
att finansiera satsningen med en särskild
kompletterande pedagogisk utbildning och med
3 300 000 kronor för att utveckla valideringen av
lärares yrkeserfarenheter inom lärarlyftet.
Anslaget föreslås öka med 16 883 000 kronor
för att utöka verksamheten med kompletterande
utbildningar för personer med utländsk examen
enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk

* Ändrat anslagsnamn.
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utbildning. Anslaget föreslås därutöver öka med
10 000 000 kronor för bidrag för waldorflärarutbildning.
Anslaget föreslås minska med 104 436 000
kronor till följd av att regeringens satsning på
forskarskolor och vidareutbildning av obehöriga
lärare successivt minskas. Anslaget föreslås
minska med 50 722 000 kronor för att finansiera
delar av utbyggnaden av vård- och
civilingenjörsutbildningarna som inleddes 2012
och 2013. Anslaget föreslås minska med
1 000 000 kronor för att finansiera ett utökat
uppdrag till Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering och med
5 000 000 kronor för att finansiera ökade
kostnader för studiemedel.
Anslaget föreslås minska med 20 000 000
kronor till följd av att medlen för att stimulera
lärosätessammanslagningar
bedöms
kunna
minska.
Från anslaget föreslås att det engångsvis
överförs 120 000 000 kronor till anslaget 3:1
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation för att finansiera kapitaltillskott till
European Spallation Source ESS AB, se avsnitt
4.8.4.
Sammanlagt 16 585 000 kronor som tidigare
betalats ut från detta anslag till lärosäten för
särskilda uppgifter föreslås överföras till
särskilda åtaganden under anslaget 2:65 Särskilda
medel till universitet och högskolor respektive
anslaget 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet. Det gäller spetsutbildningar i
entreprenörskap vid Lunds och Göteborgs
universitet samt Chalmers tekniska högskola
AB,
stödåtgärder
för
studenter
med
funktionsnedsättning som förmedlas av
Stockholms universitet samt bidrag för
matematiksatsningar som genomförs av
Göteborgs universitet.
Från anslaget föreslås 100 000 000 kronor
överföras till anslaget 2:65 Särskilda medel till
universitet och högskolor för kvalitetsbaserad
resursfördelning.
Från anslaget föreslås 6 000 000 kronor
överföras till anslaget 2:1 Universitetskanslersämbetet för förstärkt kvalitetsutvärdering och
utveckling av den chefsutbildning för universitet
och högskolor som myndigheten ansvarar för.
Totalt 1 725 000 kronor som tidigare
utbetalats som bidrag från detta anslag för
stödåtgärder inom ramen för EU-program
föreslås överföras till anslaget 4:1 Internationella
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program. Till anslaget 2:35 Stockholms
konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå föreslås1 530 000 kronor
överföras som kompensation för ökade
lokalkostnader.
Till anslaget 1:1 Statskontoret inom
utgiftsområde
2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning föreslås 1 000 000 kronor
överföras mot bakgrund av att rektorerna vid de
statliga universiteten och högskolorna omfattas
av regeringens chefsutvecklingsprogram.
Regeringen avser under 2014 inom ramen för
anslaget fördela 168 000 000 kronor för
vidareutbildning
av
obehöriga
lärare,
kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med examen på forskarnivå och för
forskarskolor för lärare och förskollärare.
Omfattningen
av
vidareutbildningen
av
obehöriga lärare beräknas bli något lägre än
budgeterat, varför utrymme skapas för att inom
ramen för anslaget dels täcka de ökade kostnader
som uppstår för forskarskolorna 2014 och 2015
till följd av förseningar i verksamheten, dels
utnyttja vissa medel för kompletterande
pedagogisk utbildning för personer med examen
på forskarnivå.
Regeringen avser vidare använda 5 000 000
kronor till att finansiera en försöksverksamhet
med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och
förskollärarutbildning, se avsnitt 4.1.2.
Av anslaget avses 40 000 000 kronor användas
för att utveckla den verksamhetsförlagda delen
av lärar- och förskollärarutbildningarna och
11 000 000 kronor för valideringsinsatser i
yrkeslärarutbildningen.
Av anslaget avses under 2014 fördelas ett
bidrag för ett kandidatprogram i teckenspråk
och tolkning vid Stockholms universitet med
9 000 000 kronor. Av anslaget avses 28 565 000
kronor få disponeras av Myndigheten för
yrkeshögskolan för bidrag i fråga om vissa tolkoch teckenspråklärarutbildningar.
Av medel under anslaget avses 31 000 000
kronor fördelas för insatser för att stärka
studentinflytandet.
Av medlen under anslaget avses 98 000 000
kronor fördelas till de universitet som fått medel
för att starta innovationskontor inom ramen för
det berörda universitetet.
Av medlen avses 55 000 000 kronor användas
för att stimulera lärosätessammanslagningar.
Av medlen under anslaget avses 70 000 000
kronor fördelas till ett antal lärosäten för
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kompletterande utbildningar för personer med
utländsk
examen
enligt
förordningen
(2008:1101) om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning.
Regeringen avser vidare att under 2014 inom
ramen för anslagets ändamål fördela medel under
anslaget genom att bl.a. lämna bidrag för
internationella
forskningssamarbeten,
till
Sveriges förenade studentkårer, Svenska
studenthemmet i Paris, Svenska institutet för
informationsinsatser
i
utlandet
och
svenskundervisning i utlandet samt för vissa
stipendier och verksamheten med utlandskontor
vid
myndigheten
för
Tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser. Från anslaget avser
regeringen att finansiera avvecklingen av
Högskoleverket, Verket för högskoleservice och
Internationella
programkontoret
för
utbildningsområdet samt eventuella utvecklingskostnader inom Universitetskanslersämbetet
och Universitets- och högskolerådet som inte
ryms inom respektive myndighets anslag.
Anslaget beräknas öka 2015 med 121 000 000
kronor till följd av att de medel som för 2014
föreslås överföras till Vetenskapsrådet återförs
till anslaget.
Anslaget beräknas öka 2015 med 1 000 000
kronor på grund av att satsningen med en
särskild kompletterande pedagogisk utbildning
utökas och med 5 000 000 kronor då finansiering
av utgiftsökningar inom andra områden som
finansierats från detta anslag upphör.
I enlighet med den senaste forsknings- och
innovationspropositionen (prop. 2012/13:30)
beräknas anslaget 2016 öka med 300 000 000
kronor. Dessa medel avser regeringen fördela till
anslagen för forskning och forskarutbildning för
universitet och högskolor.
Anslaget beräknas minska 2015 med
120 000 000 kronor och 2016 med ytterligare
5 000 000 kronor till följd av att regeringens
satsning på forskarskolor och vidareutbildning
av obehöriga lärare trappas ned. För den
kvalitetsbaserade resursfördelningen beräknas
100 000 000 kronor överföras till anslaget 2:65
Särskilda medel till universitet och högskolor 2015.
Den kvalitetsbaserade resursfördelningen är då
fullt utbyggd.
Anslaget beräknas minska med 36 000 000
kronor 2015 och med 21 000 000 kronor 2016
för att tillfälligt finansiera delar av utbygganden
av vård- och civilingenjörsutbildningarna som
inleddes 2012 och 2013. Anslaget beräknas 2017

öka med 64 000 000 kronor när den tillfälliga
finansieringen som inleddes 2013 upphör.
Anslaget beräknas minska med 3 500 000
kronor
satsningen
med
en
särskild
kompletterande pedagogisk utbildning trappas
ned 2016. Anslaget beräknas 2016 minska med
3 000 000 kronor då satsningen på att utveckla
valideringen av lärares yrkeserfarenheter inom
lärarlyftet som inleds 2014 upphör.
Regeringen föreslår att 653 890 000 kronor
anvisas under anslaget 2:64 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
605 383 000 kronor, 883 925 000 kronor
respektive 963 230 000 kronor.
Tabell 10.2:64 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 020 558

1 020 558

1 020 558

1 020 558

21 059

34 011

50 409

72 003

-218 614

-212 914

73 887

72 632

-166 784

-233 913

-258 533

-199 519

-2 329

-2 358

-2 395

-2 443

653 890

605 383

883 925

963 230

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.2.65 2:65 Särskilda medel till universitet
och högskolor *
Tabell 10.2:65 Anslagsutveckling för Särskilda medel till
universitet och högskolor
Anslags2012
Utfall
358 749
sparande
0
Utgifts1
2013
Anslag
454 872
prognos
443 925
2014

Förslag

588 064

2015

Beräknat

691 228

2

2016

Beräknat

709 485

3

2017

Beräknat

726 107

4

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 682 739 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 690 041 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 692 250 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter vid universitet
och högskolor för särskilda åtaganden och för
utgifter för bidrag till insatser för ökad kvalitet i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå som fördelas genom den kvalitetsbaserade
resursfördelningen.
Regeringens överväganden
Regeringens
förslag:
Riksdagens
tidigare
ställningstaganden om ämnesdidaktiska centrum
i naturvetenskap och teknik ska inte längre gälla.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har
tidigare i olika propositioner tagit ställning till
verksamhet vid nationella resurscentrum i
naturvetenskap och teknik. I budgetpropositionen för 2003 föreslog regeringen för
riksdagen att Uppsala universitet skulle tilldelas
medel för ett nationellt resurscentrum i biologi
och bioteknik. Riksdagen beslutade i enlighet
med regeringens förslag (prop. 2002/03:1, bet.
2002/03:UbU1, rskr 2002/03:62). I budgetpropositionen för 1998 föreslog regeringen för
riksdagen att verksamheten vid det nationella
resurscentrumet i fysik vid Lunds universitet och

* Ändrat anslagsnamn.
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det nationella resurscentrumet i kemi vid
Stockholms universitet skulle permanentas och
förstärkas. Riksdagen beslutade i enlighet med
regeringens förslag (prop. 1997/98:1, bet.
1997/98:UbU1,
rskr
1997/98:108).
I
budgetpropositionen för 1997 förordade
regeringen riksdagen att stödja ett tiotal teknikoch naturvetenskapscentrum i landet, ett av
centrumen var det vid Linköpings universitet
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr
1996/97:100). I propositionen Forskning och
innovation (2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3,
rskr. 2012/13:151 och 152) gjorde regeringen
bedömningen att det finns behov av en starkare
förankring i ämnesdidaktisk forskning för att ge
nödvändig vetenskaplig underbyggnad till
skolutvecklingsarbetet inom naturvetenskap och
teknik. Regeringen bedömde därför i nämnda
proposition att ett eller flera lärosäten bör ges i
uppdrag att stimulera den ämnesdidaktiska
forskningen inom naturvetenskap och teknik
och sprida dess resultat. Därefter har Statens
skolverk i regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende Statens skolverk fått i uppdrag att
föreslå ett eller högst två lärosäten som ska få i
uppdrag av regeringen att bilda ett eller två
ämnesdidaktiska centrum för naturvetenskap
och teknik. Uppdraget ska redovisas under
hösten 2013. När uppdraget är redovisat avser
regeringen att se över fördelningen av medel till
ämnesdidaktiska centrum inom naturvetenskap
och teknik från och med den 1 juli 2014. De
medel som redovisas till respektive åtagande i
tabellen nedan avser därför första halvåret 2014.
En förutsättning för att de bedömda
förändringarna av resurscentrumens verksamhet
ska kunna genomföras är att riksdagens tidigare
ställningstaganden inte längre ska gälla.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att anslaget ökar med
100 000 000 kronor till följd av den
kvalitetsbaserade resursfördelningen. Regeringen
föreslår vidare att 8 092 000 kronor överförs till
anslaget
från
anslaget
2:63
Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet i syfte
att
samla
samtliga
medel
för
den
kvalitetsbaserade resursfördelningen på detta
anslag.
Totalt avses 196 961 000 kronor fördelas från
anslaget för bidrag för insatser för ökad kvalitet i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå som fördelas genom den kvalitetsbaserade
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resursfördelningen. I dessa medel ingår även
bidrag till enskilda utbildningsanordnare.
Regeringen avser att fördela medlen enligt
samma principer som redovisades i föregående
års budgetproposition. För att möjliggöra att
samtliga utvärderingar till och med hösten 2013
kan ligga till grund för fördelningen avser
regeringen att fördela medlen i regleringsbreven
för 2014.
Regeringen förslår att anslaget ökar med
sammanlagt 12 845 000 kronor genom att medel
som tidigare betalats ut från anslaget 2:64
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
överförs till särskilda åtaganden under detta
anslag. Det gäller spetsutbildningar i
entreprenörskap vid Lunds och Göteborgs
universitet
(3 740 000
kronor
vardera),
stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning som förmedlas av Stockholms
universitet (4 290 000 kronor) samt bidrag för
matematiksatsningar som genomförs av
Göteborgs universitet (1 075 000 kronor).
Regeringen föreslår att anslaget minskar med
8 083 000 kronor genom en minskning av
medlen till Lunds universitets särskilda åtagande
för trafikflygarutbildning. För 2015 beräknas
resterande medel för trafikflygarutbildningen
överföras till anslaget 1:14 Statligt stöd till
vuxenutbildning.
Som en följd av den utökning av
tandläkarutbildningen vid Malmö högskola som
inleddes 2012 föreslås anslaget öka med
1 338 000 kronor. Medlen beräknas sedan öka
med 1 354 000 kronor 2015, 1 376 000 kronor
2016 och med 703 000 kronor 2017.
Som en följd av utbyggnaden av
tandläkarutbildningen vid Karolinska institutet
som inleddes 2013 föreslås anslaget öka med
556 000 kronor. Medlen beräknas sedan öka med
1 126 000 kronor 2015, 1 145 000 kronor 2016
och med 1 166 000 kronor 2017.
Som en följd av utbyggnaden av
läkarutbildningen vid Örebro universitet som
inleddes 2012 föreslås anslaget öka med 432 000
kronor. Medlen beräknas sedan öka med 437 000
kronor 2015, 443 000 kronor 2016 och 453 000
kronor 2017 för att finansiera klinisk utbildning.
Med anledning av uppbyggnaden av
läkarutbildningen vid Örebro universitet föreslås
anslaget öka med 8 622 000 kronor. Medlen
beräknas sedan öka med 8 730 000 kronor 2015
och 4 433 000 kronor 2016 för att finansiera
klinisk utbildning.

Med anledning av uppbyggnaden av den
kvalitetsbaserade resursfördelningen beräknas
anslaget öka med 100 000 000 kronor 2015. Den
kvalitetsbaserade resursfördelningen är då fullt
utbyggd.
Tabell 10.2:65 Medel för särskilda åtaganden till statliga
universitet och högskolor
Lärosäte

2014

Uppsala universitet
– Internationell lärarfortbildning

8 606

– Sekretariatet för Östersjöuniversitetet

2 356

– Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
(första halvåret 2014 )

920

Lunds universitet
– Trafikflygarutbildning
– Omhändertagande av arkeologiska fynd
– Nationellt resurscentrum i fysik (första halvåret
2014)
– Entreprenörsutbildning

11 603
2 901
666
3 740

Göteborgs universitet
– Nationellt resurscentrum i matematik

4 921

– Entreprenörsutbildning

3 740

Stockholms universitet
– Stöd till studenter med funktionsnedsättning inkl.
teckentolkning

33 192

– Tolk- och översättarinstitutet

11 467

– Utveckling av lärarutbildning för dövas och
hörselskadades behov

2 307

– Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande
svenska som andra språk och svenskundervisning för
invandrare

3 446

– Lärarutbildning i minoritetsspråk

2 552

– Nationellt resurscentrum i kemi (första halvåret
2014)

663

Umeå universitet
- Decentraliserad utbildning

11 332

- Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna

6 873

- Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet

2 395

- Lärarutbildning i minoritetsspråk

2 041

Linköpings universitet
– Nationellt resurscentrum i teknik (första halvåret
2014)

916

Karolinska institutet
- Tandvårdscentral
- Prov efter läkares allmäntjänstgöring

97 885
4 587

Luleå tekniska universitet
- Decentraliserad utbildning
- Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna

20 914
6 873

Linnéuniversitet
- Fortbildning för journalister

9 983

- Utrustning till sjöbefälsutbildningen m.m.

5 498
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Örebro universitet
- Lokalisering av verksamhet till Grythyttan

3 710

- Läkarutbildning

9 701

- Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning

Tabell 10.2:65 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

333

Överföring
till/från andra
anslag

5 534
2 412
1 268

Kungl. Konsthögskolan
- Lokalkostnader
- Stipendier

1 268
42

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk
komposition
- Utvecklingsmedel
- Lokalkostnader

3 844
18 637
3 001

Södertörns högskola
- Lärarutbildning i minoritetsspråk

2 041

Regeringens disposition
- Kvalitetsbaserad resursfördelning
- Ämnesdidaktiska centrum (andra halvåret 2014)

454 872

454 872

454 872

9 390

15 165

22 472

32 094

-4 000

-4 050

0

0

127 802

225 240

232 140

239 142

588 064

691 228

709 485

726 107

Förslag/
beräknat
anslag

Konstfack
- Lokalkostnader

454 872

Övrigt 3

Högskolan i Väst
Utveckling av arbetsintegrerat lärande

2017

Beslut

3 905

Stockholms konstnärliga högskola
- Lokalkostnader

2016

Pris- och löneomräkning 2

69 868

Mälardalens högskola
- Idélab

2015

Förändring till följd av:

Malmö högskola
- Tandvårdscentral

2014
1

196 961
3 166

Regeringen föreslår att 588 064 000 kronor
anvisas under anslaget 2:65 Särskilda medel till
universitet och högskolor för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 691 228 000
kronor,
709 485 000
kronor
respektive
726 107 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.2.66 2:66 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning *
Tabell 10.2:66 Anslagsutveckling för Ersättningar för
klinisk utbildning och forskning
Anslags2012
Utfall
2 224 767
sparande
0
Utgifts2013
Anslag
2 256 393 1 prognos
2 202 105
2014

Förslag

2 314 815

2015

Beräknat

2 390 952

2

2016

Beräknat

2 449 562

3

2017

Beräknat

2 510 388

4

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 361 588 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 382 430 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 393 334 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
enligt avtal mellan svenska staten och landsting
om samarbete om högskoleutbildning av läkare,
medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården. Anslaget får även användas för
utgifter för statsbidrag till landsting enligt avtal
om samarbete om högskoleutbildning av

* Ändrat anslagsnamn.
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tandläkare, odontologisk
utveckling av tandvården.

forskning

och

Regeringens överväganden

Ett avtal om samarbete om grundutbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården slöts 2003 mellan staten
och företrädare för de sex berörda landstingen
Stockholms läns landsting, Landstinget i
Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Västerbottens läns landsting, Skåne läns landsting och
Västra Götalands läns landsting.
Ett avtal om samarbete om grundutbildning
av tandläkare, odontologisk forskning och
utveckling av tandvården slöts 2004 mellan
staten, Västra Götalands läns landsting och
Västerbottens läns landsting.
Resursfördelning läkarutbildningen
Antalet platser ökar vid Uppsala universitet,
Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå
universitet, Linköpings universitet, Karolinska
institutet och Örebro universitet i enlighet med
vad regeringen har presenterat i budgetpropositionerna för 2009, 2010, 2012 och 2013.
I budgetpropositionen för 2009 bedömde
regeringen att läkarutbildningen bör utökas med
110 nybörjarplatser fördelade med 28 till Lunds
universitet, 13 till Uppsala universitet, 13 till
Göteborgs universitet, 17 till Umeå universitet,
10 till Linköpings universitet och 29 till
Karolinska institutet. Totalt beräknas ökningen
fullt
utbyggd
2014
uppgå
till
605
helårsstudenter. Anslaget föreslås för denna
utbyggnad öka med 3 724 000 kronor.
Anslaget föreslås vidare öka med 2 158 000
kronor till följd av utbyggnaden av läkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2010 med totalt 30
nybörjarplatser, varav 15 till Uppsala universitet
och 15 till Linköpings universitet. Totalt
beräknas ökningen fullt utbyggd 2015 uppgå till
165 helårsstudenter.
Anslaget föreslås vidare öka med 3 164 000
kronor till följd av den utbyggnad av
läkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2012. Läkarutbildningen utökas med totalt 50 nybörjarplatser
fördelade med 6 nybörjarplatser vardera till
Uppsala universitet, Göteborgs universitet,

Linköpings universitet, Karolinska institutet
respektive Örebro universitet samt 10
nybörjarplatser vardera till Lunds och Umeå
universitet. Totalt beräknas ökningen fullt
utbyggd 2017 uppgå till 275 helårsstudenter
varav 33 vid Örebro universitet. Utbyggnaden
vid Örebro universitet påverkar inte detta anslag.
Universitetet föreslås få del av medel till klinisk
utbildning via anslaget 2:65 Särskilda medel till
universitet och högskolor.
Anslaget föreslås vidare öka med 4 310 000
kronor till följd av utbyggnaden av läkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2013. Läkarutbildningen föreslogs då utökas med totalt 40
nybörjarplatser 2013 och ytterligare 40
nybörjarplatser 2014 som fördelas lika till
Göteborgs universitet respektive Linköpings
universitet. Totalt beräknas ökningen fullt
utbyggt 2019 omfatta 440 helårsstudenter.
Regeringen har vid beräkning av anslaget
utgått från följande antal platser vid läkarutbildningen.
Tabell 10.2:66 Läkarutbildning som omfattas av anslaget
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
Helårsstudenter
UNIVERSITET

2014

2015

2016

2019

Uppsala universitet

1 021

1 035

1 041

1 047

Lunds universitet

1 232

1 242

1 252

1 262

Göteborgs universitet

1 048

1 094

1 140

1 246

Umeå universitet

1 052

1 062

1 072

1 082

915

968

1 014

1 120

Karolinska institutet

1 774

1 780

1 786

1 792

Summa

7 042

7 181

7 305

7 549

Linköpings universitet

Resursfördelning tandläkarutbildningen
Anslaget föreslås öka med 442 000 kronor med
anledning av den utökning av tandläkarutbildningen som presenterades i budgetpropositionen för 2012. Utbildningen utökas
med totalt 12 nybörjarplatser per år fördelade
med sex platser vardera till Göteborgs universitet
och Malmö högskola. Totalt beräknas ökningen
fullt utbyggd 2016 uppgå till 60 helårsstudenter.
Utbyggnaden vid Malmö högskola påverkar inte
detta anslag. Högskolan föreslås få del av medel
till klinisk utbildning via anslaget 2:65 Särskilda
medel till universitet och högskolor.
Anslaget föreslås öka med 1 324 000 kronor
till följd av utbyggnaden av tandläkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2013. Utbildningen
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ökar med totalt 12 nybörjarplatser vid
Göteborgs universitet från och med 2013. Från
och med 2014 ökar utbildningen med ytterligare
12 platser vid Umeå universitet och 5 platser vid
Karolinska
institutet.
Totalt
beräknas
utbyggnaden fullt utbyggt 2018 uppgå till 145
helårsstudenter. Utbyggnaden vid Karolinska
institutet
påverkar
inte
detta
anslag.
Universitetet föreslås få del av medel för klinisk
utbildning genom anslaget 2:65 Särskilda medel
till universitet och högskolor.
Regeringen har vid beräkning av anslaget
utgått från följande utbyggnad av antalet platser
på tandläkarutbildningen.
Tabell 10. 2:66 Tandläkarutbildning som omfattas av
anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och
forskning
2014

2015

2016

2019

Göteborgs universitet

408

426

444

465

Umeå universitet

306

318

330

360

Summa

714

744

774

825

Regeringen föreslår att 2 314 815 000 kronor
anvisas under anslaget 2:66 Ersättningar för
klinisk utbildning och forskning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 2 390
952 000 kronor, 2 449 562 000 kronor respektive
2 510 388 000 kronor.
Tabell 10.2:66 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

2 256 393

2 256 393

2 256 393

2 256 393

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

10.3.1 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation
Tabell 10.3.1 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation
Tusental kronor

2012

Utfall

4 604 487

2013

Anslag

5 150 936

2014

Förslag

5 506 437

2015

Beräknat

5 662 836

2

2016

Beräknat

5 848 507

3

2017

Beräknat

5 970 431

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 250
4 886 536

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 5 593 880 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 686 244 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 686 244 tkr i 2014 års prisnivå.

UNIVERSITET

Anvisat 2013

Anslag för forskning

1

Helårsstudenter

1

10.3

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för stöd för
forskning och forskningsinformation. Anslaget
får
även
användas
för
utgifter
för
forskningsinfrastrukturer, internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete,
konferenser, resor och seminarier som är
kopplade till forskningsstödet. Anslaget får även
användas för kapitaltillskott till European
Spallation Source ESS AB, efter beslut av
riksdagen i varje enskilt fall.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

46 557

75 193

111 449

159 192

5 882

42 049

52 703

53 766

9 240

20 616

32 364

44 454

-3 257

-3 297

-3 349

-3 416

2 314 815

2 390 952

2 449 562

2 510 388

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
16 273 000 000 kronor 2015–2024.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Skälen för regeringens förslag: Den grundforskning som finansieras av Vetenskapsrådet bedrivs
vanligen i form av fleråriga projekt. De medel
som Vetenskapsrådet fördelar för vetenskaplig
utrustning är också långsiktiga, eftersom rådet
åtar sig att under flera år betala amorteringar och
räntor för den aktuella utrustningen. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 för
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anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
16 273 000 000
kronor
2015–2024.
Tabell 10.3.1 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

8 984 775

10 280 084

14 204 000

5 466 577

8 208 153

7 036 374

Infriade åtaganden

-4 171 268

-4 284 237

-4 967 374

Utestående åtaganden

10 280 084

14 204 000

16 273 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

10 500 000

14 204 000

16 273 000

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2024

-5 321 016

-4 218 513

-6 733 471
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014–2017 besluta om medlemskap i
nedan nio angivna konsortier för europeisk
forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier
enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av
den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram
för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.
Vidare bemyndigas regeringen att besluta om
finansiering av de årliga medlemsavgifterna till
Eric-konsortierna:
Common
Language
Resources and Technology Infrastructure
(CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift
på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe (SHAREERIC) med en årlig medlemsavgift på högst
1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in
Europe
(JIVE-ERIC)
med
en
årlig
medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
European Advanced Translational Research
Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC)
med en årlig, medlemsavgift på högst 1 800 000
kronor, European Marine Biological Resource
Centre (EMBRC-ERIC) med en årlig
medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
Council of European Social Science Data
Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig
medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
European Infrastructure of Open Screening
Platforms for Chemical Biology (EUOpenscreen-ERIC) med en årlig medlemsavgift
på högst 3 000 000 kronor, European Research
Infrastructure for Biomedical Imaging (EuroBioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift
på högst 3 000 000 kronor och Integrated
Carbon Observation System (ICOS-ERIC)
med en årlig medlemsavgift på högst 7 750 000
kronor varav 6 000 000 kronor för finansiering
av en ICOS-ERIC dataportal under förutsättning att den placeras i Sverige.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta för forskare att samarbeta med andra
forskare i olika länder inom forskningsinfrastrukturer har ett antal Eric-konsortier
bildats och planeras att bildas. Regeringen bör
bemyndigas att besluta om medlemskap i nedan
angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. ERIC-konsortier enligt rådets
förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett
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konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.
CLARIN-ERIC, med säte i Nederländerna,
är en distribuerad infrastruktur med syfte att
främja forskning inom humaniora och
samhällsvetenskap genom att ge forskare tillgång
till en gemensam plattform som integrerar
språkbaserade resurser och verktyg på europeisk
nivå. För att möjliggöra samarbetet inom
CLARIN-ERIC bör regeringen bemyndigas att
besluta om finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 1 000 000 kronor per år.
SHARE-ERIC, är en distribuerad infrastruktur med säte i Nederländerna, för en
intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande
och pensionering i Europa. Inom SHARE
samlas uppgifter inom hälsa, familj och ekonomi
m.m. från mer än 85 000 individer från 20
europeiska länder inklusive Sverige. För att
möjliggöra samarbetet inom SHARE-ERIC bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna
infrastruktur med en årlig medlemsavgift om
högst 1 500 000 kronor per år.
JIVE-ERIC, är en distribuerad infrastruktur
med säte i Nederländerna för den
radioastronomiska observationstekniken långbasinterferometri, VLBI. Med VLBI kan
positioner för astronomiska objekt mätas med
mycket stor noggrannhet. Metoden används
även inom geodesi för mätning av jordens
rotation och rörelser i jordskorpan. För att
möjliggöra samarbetet inom JIVE-ERIC bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig medlemsavgift om högst
1 800 000 kronor per år.
EATRIS-ERIC, med säte i Nederländerna, är
en distribuerad infrastruktur för translationell
forskning, dvs. en överföring av resultat från
medicinsk
grundforskning
till
kliniska
tillämpningar. För att möjliggöra samarbetet
inom EATRIS-ERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om finansiering av
medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig
medlemsavgift om högst 1 800 000 kronor per
år.
EMBRC-ERIC är en planerad distribuerad
infrastruktur för att studera marina organismer
med den senaste tekniken. Infrastrukturen
kommer att tillhandahålla marina modeller,
biobanker och teknikplattformar. För att

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

möjliggöra samarbetet inom EMBRC-ERIC bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig medlemsavgift om högst
2 500 000 kronor per år.
CESSDA–ERIC, med säte i Norge, är en
distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga
data och en sammanslutning av tjugo europeiska
samhällsvetenskapliga
dataarkiv.
Genom
CESSDA får forskare tillgång till data från
Europas länder och genom organisationens
medverkan i globalt datasamarbete får svenska
forskare även tillgång till data från ett stort antal
länder utanför Europa. Sverige har varit medlem
av CESSDA sedan 1981 genom Svensk
Nationell Datatjänst (SND). För att möjliggöra
samarbetet
inom
CESSDA-ERIC
bör
regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig medlemsavgift om högst
2 500 000 kronor per år.
EU-Openscreen-ERIC är en distribuerad
infrastruktur med säte i Tyskland, för plattformar inom kemisk biologi. Infrastrukturen ska
ge tillgång till avancerade tekniker för att
identifiera substanser och för att undersöka
deras effekter på människor och miljö. För att
möjliggöra samarbetet inom EU-OpenscreenERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig medlemsavgift om högst
3 000 000 kronor per år.
Euro-Bioimaging-ERIC är en planerad
distribuerad infrastruktur med säte i Österrike.
Syftet är att ge tillgång till avancerade tekniker
för biologisk och medicinsk avbildning samt
utbildning på de olika metoderna. Sverige deltar
genom den nationella infrastrukturen Swedish
Bioimaging. För att möjliggöra samarbetet inom
Euro-Bioimaging-ERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig
medlemsavgift om högst 3 000 000 kronor per
år.
ICOS-ERIC, med säte i Finland, är en
planerad distribuerad infrastruktur för att främja
och bidra till utvecklingen av mätningar,
observationssystem,
metodutveckling
och
förståelse av växthusgasflöden på europeisk nivå.
För att möjliggöra samarbetet inom ICOSERIC bör regeringen bemyndigas att besluta om
finansiering av medlemskapet i denna infrastruktur med en årlig medlemsavgift om högst

7 750 000 kronor per år, varav 6 000 000 kronor
för finansiering av dataportalen under förutsättning att den placeras i Sverige.
Regeringens överväganden

I enlighet med vad som presenterades i
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30) bör anslaget öka med totalt
235 miljoner kronor 2014. Inom ramen för
denna ökning föreslår regeringen en satsning på
stärkt kvalitet och effektivitet på totalt
25 miljoner kronor som bör avsättas för ett
program för yngre forskare. Vidare föreslås
totalt 90 miljoner kronor inom området
livsvetenskap, där 35 miljoner kronor bör
avsättas för forskning om infektion och
antibiotika, 25 miljoner kronor för forskning om
åldrande och hälsa och 30 miljoner kronor för
klinisk behandlingsforskning. Vidare föreslås
totalt 120 miljoner kronor för förstärkning av
forskningens infrastruktur, där 75 miljoner
kronor avsätts till European Spallation Source
ESS AB, 25 miljoner kronor för tillgängliggörande av register för forskning och
20 miljoner kronor för Max IV. Se vidare avsnitt
4.8 Politikens inriktning.
Regeringen föreslår att 120 000 000 kronor
överförs till anslaget engångsvis för 2014 från
anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor för att finansiera kapitaltillskott till
European Spallation Source ESS AB.
Regeringen föreslår vidare att 12 000 000
kronor överförs från anslaget till anslaget 3:3
Vetenskapsrådet: Förvaltning för att finansiera de
ökade utgifter till följd av de nya och omfattade
uppdrag som har tillkommit i och med att
riksdagen har beslutat om medel för flera
satsningar inom forskning och forskningsinformation med anledning av budgetpropositionen
för 2103 (prop. 2012/13:1, utg.omr.16, bet.
2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113).
För 2015 och 2016 beräknas anslaget att öka
med 210 miljoner kronor respektive 95 miljoner
kronor i enlighet med vad som presenterades i
propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30).
Sammantaget innebär detta att regeringen
föreslår att 5 506 437 000 kronor anvisas under
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 5 662 836 000
303
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kronor, 5 848 507 000
5 970 431 000 kronor.

kronor

respektive

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 10.3.1 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

5 162 936

5 162 936

5 162 936

5 162 936

7 228

70 961

154 764

265 622

Beslut

355 000

447 897

550 068

561 536

Överföring
till/från andra
anslag

-12 000

-12 148

-12 342

-12 600

-6 727

-6 810

-6 919

-7 063

5 506 437

5 662 836

5 848 507

5 970 431

Anvisat 2013 1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.2 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer
Tabell 10.3.2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor

2012

Utfall

316 829

2013

Anslag

260 061

2014

Förslag

260 061

2015

Beräknat

260 061

2016

Beräknat

260 061

2017

Beräknat

260 061

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
253 804

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Anslagets ändamål

Anslaget får användas för utgifter för avgifter till
internationella forskningsorganisationer.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

under 2014 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 533 000 000 kronor 2015–2019.

Skälen för regeringens förslag: Vetenskapsrådet

svarar för långsiktiga internationella åtaganden
gentemot forskningsorganisationer. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 för
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 1 533 000 000
kronor 2015–2019.
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Tabell 10.3.2 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

873 000

889 538

1 040 244

Nya åtaganden

333 367

457 209

752 756

-316 829

-306 503

-260 000

Utestående åtaganden

889 538

1 040 244

1 533 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

978 000

1 055 000

1 533 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

-260 000

-260 000

-1 013 000

Regeringens överväganden

10.3.3 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Regeringen föreslår att 260 061 000 kronor
anvisas under anslaget 3:2 Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 260 061 000 kronor för respektive år.

Tabell 10.3.3 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet:
Förvaltning
Tusental kronor

2012

Utfall

118 486

2013

Anslag

130 698

Tabell 10.3.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

2014

Förslag

133 697

Tusental kronor

2015

Beräknat

135 422

2

2016

Beräknat

137 683

3

2017

Beräknat

140 704

4

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

260 061

260 061

260 061

260 061

123 652

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 133 698 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 133 697 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 133 697 tkr i 2014 års prisnivå.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

1

-471

1

Förändring till följd av:

Förslag/
beräknat
anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Ändamål
260 061

260 061

260 061

260 061

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Anslaget får användas för Vetenskapsrådets
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 12 000 000 kronor
överförs till anslaget från anslaget 3:1
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation för att finansiera de ökade utgifterna
i och med att riksdagen har beslutat om medel
för flera satsningar inom forskning och
forskningsinformation med anledning av
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
utg.omr. 16, bet. 2012/13UbU1, rskr.
2012/13:113).
Regeringen föreslår att 133 697 000 kronor
anvisas under anslaget 3:3 Vetenskapsrådet:
Förvaltning för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 135 422 000 kronor,
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137 683 000
kronor.

kronor

respektive

140 704 000

samefonden med anledning av verksamheten vid
Esrange.

Tabell 10.3.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
2014

2015

2016

2017

118 698

118 698

118 698

118 698

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 169

4 741

6 802

9 556

12 000

12 155

12 358

12 629

-170

-172

-175

-179

133 697

135 422

137 683

140 704

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
2

10.3.4 3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet
Tabell 10.3.4 Anslagsutveckling för Rymdforskning och
rymdverksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

267 445
1

2013

Anslag

348 581

2014

Förslag

350 681

2015

Beräknat

352 997

2

2016

Beräknat

378 880

3

2017

Beräknat

383 251

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 212
342 353

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 350 681 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 373 313 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 373 314 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för stöd till
forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella
och internationella samarbeten.
Anslaget får även användas för utgifter för
information om rymdforskning och rymdverksamhet. Anslaget får användas för utgifter för
statsbidrag för verksamhet vid Esrange och till
utgifter för ersättning till vissa samebyar samt till
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 300 000 000 kronor
2015–2034.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet

som finansieras via anslaget för rymdforskning
och rymdverksamhet bedrivs vanligen i form av
fleråriga projekt. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 3:4
Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
1 300 000 000 kronor 2015–2034.
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Tabell 10.3.4 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Ingående åtaganden

444 361

442 570

504 135

Nya åtaganden

301 291

337 384

1 079 000

-303 082

-275 819

-304 408

442 570

504 135

1 278 727

1 075 000

1 159 000

1 300 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2034

-282 833

-282 833

-734 334

Regeringens överväganden

10.3.5 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning

Regeringen föreslår att anslaget ökar med
2 miljoner kronor 2014 för deltagande i ESA
Technology
Transfer
Broker
Network.
Ökningen beräknas kvarstå t.o.m. 2015.
För 2016 beräknas anslaget öka med
25 miljoner kronor i enlighet med vad som
presenterades i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30).
Regeringen föreslår att 350 681 000 kronor
anvisas under anslaget 3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 352 997 000 kronor,
378 880 000 kronor respektive 383 251 000
kronor.

Tabell 10.3.5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen:
Förvaltning

Tabell 10.3.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

348 581

348 581

348 581

348 581

488

2 793

5 693

9 780

2000

2 013

25 000

25 288

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

2012

Utfall

25 986

2013

Anslag

25 969

2014

Förslag

26 643

2015

Beräknat

26 984

2

2016

Beräknat

27 431

3

2017

Beräknat

28 031

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

579
25 909

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 26 643 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 26 643 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 26 643 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Tusental kronor

1

Tusental kronor

-388

-391

-394

-398

350 681

352 997

378 880

383 251

Anslaget får användas för Rymdstyrelsens
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 26 643 000 kronor
anvisas under anslaget 3:5 Rymdstyrelsen:
Förvaltning för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 26 984 000 kronor,
27 431 000 kronor respektive 28 031 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Tabell 10.3.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

25 969

25 969

25 969

25 969

678

1 019

1 466

2 066

-4

-4

-4

-4

26 643

26 984

27 431

28 031

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen:
Avgifter till internationella organisationer besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 700 000 000 kronor 2015–2022.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet

som finansieras via anslaget bedrivs vanligen i
form av fleråriga projekt som innebär långsiktiga
ekonomiska åtaganden. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 3:6
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella
organisationer besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 700 000 000 kronor
2015–2022.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.6 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer
Tabell 10.3.6 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter
till internationella organisationer
Tusental kronor

2012

Utfall

549 389

2013

Anslag

551 309

2014

Förslag

551 309

2015

Beräknat

551 309

2016

Beräknat

551 309

2017

Beräknat

551 309

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

264
538 045

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för deltagande
i internationella rymdsamarbeten.
Tabell 10.3.6 Beställningsbemyndigande
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

1 854 561

2 618 190

2 066 881

Nya åtaganden

1 783 803

0

50 000

-1 020 174

-551 309

-551 309

Utestående åtaganden

2 618 190

2 066 881

1 565 572

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 300 000

2 800 000

1 700 000

Infriade åtaganden
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2022

-551 309

-551 309

-597 382
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Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 551 309 000 kronor anvisas under anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter
till internationella organisationer för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
551 309 000 kronor för respektive år.

till 50 756 000 kronor, 51 636 000
respektive 52 790 000 kronor.

Tabell 10.3.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

48 531

48 531

48 531

48 531

1 595

2 260

3 141

4 296

-35

-35

-36

-37

50 091

50 756

51 636

52 790

Förändring till följd av:

Tabell 10.3.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

kronor

2014

2015

2016

2017

551 309

551 309

551 309

551 309

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
Beslut

Övrigt3

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

Övrigt

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.7 3:7 Institutet för rymdfysik

10.3.8 3:8 Kungl. biblioteket

Tabell 10.3.7 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik

Tabell 10.3.8 Anslagsutveckling för Kungl. biblioteket

Tusental kronor

Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

551 309

551 309

551 309

551 309

1

2012

Utfall

46 991

2013

Anslag

48 531

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

175

2012

Utfall

327 509

47 821

2013

Anslag

340 149

2014

Förslag

346 569

1

2014

Förslag

50 091

2015

Beräknat

50 756

2

2015

Beräknat

350 890

2

2016

Beräknat

51 636

3

2016

Beräknat

356 489

3

2017

Beräknat

52 790

4

2017

Beräknat

364 128

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

355
336 016

1

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 50 091 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 50 091 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 50 091 tkr i 2014 års prisnivå.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 346 569 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 346 569 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 346 569 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för Institutet för rymdfysiks förvaltningsutgifter.

Anslaget får användas för Kungl. bibliotekets
förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 50 091 000 kronor anvisas
under anslaget 3:7 Institutet för rymdfysik för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget

Regeringen föreslår att 346 569 000 kronor anvisas under anslaget 3:8 Kungl. biblioteket för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
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till 350 890 000 kronor, 356 489 000 kronor
respektive 364 128 000 kronor.

Tabell 10.3.9 Uppdragsverksamhet
Polarforskningssekretariatet
Tusental kronor
Tjänsteexport

Tabell 10.3.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

340 149

340 149

340 149

340 149

6 901

11 228

16 835

24 484

-481

-487

-495

-505

346 569

350 890

356 489

364 128

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.9 3:9 Polarforskningssekretariatet
Tabell 10.3.9 Anslagsutveckling för
Polarforskningssekretariatet

Kostnader

Ack. Resultat
(Intäkt-kostnad)

37 677

36 014

7 582

Prognos 2013

0

2 000

5 582

Budget 2014

0

2 000

3 582

Utfall 2012

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Intäkter

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för
tjänsteexport av polarforskningsexpeditioner.
Efter 2012 finns det dock inga planerade expeditioner inom tjänsteexporten.
Regeringens överväganden

Polarforskningssekretariatets utgifter varierar
mellan åren beroende på om större expeditioner
genomförs eller inte. För att klara år med stora
utgifter måste hela anslagssparandet tas i anspråk
och anslaget är beräknat utifrån dessa förutsättningar.
Regeringen föreslår att 38 553 000 kronor
anvisas under anslaget 3:9 Polarforskningssekretariatet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 39 026 000 kronor,
39 637 000 kronor respektive 40 483 000 kronor.

Tusental kronor

2012

Utfall

37 779

2013

Anslag

37 722

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tabell 10.3.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
18 321

Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

Förslag

38 553

2015

Beräknat

39 026

2

2016

Beräknat

39 637

3

2017

Beräknat

40 483

4

Pris- och löneomräkning 2

2015

2016

2017

37 722

37 722

37 722

37 722

885

1 359

1 971

2 818

-54

-55

-56

-57

38 553

39 026

39 637

40 483

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för Polarforskningssekretariatets förvaltningsutgifter.

1

Förändring till följd av:

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 38 552 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 552 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 38 552 tkr i 2014 års prisnivå.
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2014

34 158

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.3.10 3:10 Sunet

Tabell 10.3.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Tabell 10.3.10 Anslagsutveckling för Sunet
Tusental kronor

Anvisat 2013

2012

Utfall

43 077

2013

Anslag

43 836

2014

Förslag

43 834

2015

Beräknat

44 289

2

2016

Beräknat

44 830

3

2017

Beräknat

45 657

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2014

2015

2016

2017

43 836

43 836

43 836

43 836

61

517

1 058

1 887

-63

-64

-64

-66

43 834

44 289

44 830

45 657

Förändring till följd av:

214

Pris- och löneomräkning 2

42 990

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 43 834 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 834 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 834 tkr i 2014 års prisnivå.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för Swedish
University Computer Network (Sunet), ett
datanätverk för överföring av elektronisk information mellan universitet och högskolor samt
vissa andra organisationer. Anslaget får även
användas för utgifter för grundanslutning till
Sunet för de konstnärliga högskolorna, centrala
statliga museer och Kungl. biblioteket.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.11 3:11 Centrala
etikprövningsnämnden
Tabell 10.3.11 Anslagsutveckling för Centrala
etikprövningsnämnden
Tusental kronor

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.3.10 Uppdragsverksamhet Sunet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt-Kostnad

Utfall 2012

112 934

156 011

-43 077

(Varav tjänsteexport)

0

Prognos 2013

124 000

168 050

-44 050

(Varav tjänsteexport)

0
170 299

-44 299

Budget 2014

126 000

(Varav tjänsteexport)

0

Avgifterna ska täcka de kostnader som inte täcks
av anslaget.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 43 834 000 kronor anvisas
under anslaget 3:10 Sunet för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 44 289 000
kronor, 44 830 000 kronor respektive 45 657 000
kronor.

2012

Utfall

5 881

2013

Anslag

9 231

2014

Förslag

9 249

2015

Beräknat

9 352

2

2016

Beräknat

9 475

3

2017

Beräknat

9 660

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 521
9 276

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 9 249 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 250 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 249 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Centrala etikprövningsnämndens förvaltningsutgifter. Anslaget får
även användas för utgifter för den verksamhet
som expertgruppen för oredlighet i forskning har
ansvar för.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 9 249 000 kronor anvisas
under anslaget 3:11 Centrala etikprövningsnämnden för 2014. För 2015, 2016 och 2017 be311

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

räknas anslaget till 9 352 000 kronor, 9 475 000
kronor respektive 9 660 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 10.3.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Tabell 10.3.12 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala
etikprövningsnämnder

Tusental kronor

Tusental kronor
Offentlig
rättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter som
får
disponeras

Kostnader

Resultat
(IntäktKostnad)

Förändring till följd av:

Utfall 2012

25 635

0

32 659

-7 024

Pris- och löneomräkning 2

Prognos
2013

41 375

0

41 375

0

Budget 2014

40 538

0

40 538

0

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

9 231

9 231

9 231

9 231

31

134

257

443

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

-13

-13

-13

-14

9 249

9 352

9 475

9 660

De regionala etikprövningsnämnderna tar ut
avgifter för etikprövning av forskning. Avgifterna levereras in på inkomsttitel 2559 Avgifter för
etikprövning av forskning.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.3.12 3:12 Regionala
etikprövningsnämnder
Tabell 10.3.12 Anslagsutveckling för Regionala
etikprövningsnämnder
Tusental kronor

2012

Utfall

32 121

2013

Anslag

40 179

2014

Förslag

40 538

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 906
39 946

Regeringens överväganden

Nämnderna finansierar sin verksamhet genom
avgifter. Enligt det ekonomiska målet ska avgifterna täcka kostnaderna för nämndernas verksamhet. För 2014 beräknar regeringen kostnaderna för verksamheten till drygt 40,5 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår att 40 538 000 kronor
anvisas under anslaget 3:12 Regionala etikprövningsnämnder för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 41 021 000 kronor,
41 620 000 kronor respektive 42 482 000 kronor.
Tabell 10.3.12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

41 021

2

Anvisat 2013

Förändring till följd av:

2016

Beräknat

41 620

3

2017

Beräknat

42 482

4

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 40 538 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 40 539 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 40 540 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Pris- och löneomräkning 2

2014

2015

2016

2017

40 179

40 179

40 179

40 179

417

900

1 499

2 362

-58

-59

-60

-61

40 538

41 021

41 620

42 482

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Ändamål

Övrigt3

Anslaget får användas för de regionala etikprövningsnämndernas förvaltningsutgifter.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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10.3.13 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål

tillskott på högst 12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor.

Tabell 10.3.13 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för
forskningsändamål
Tusental kronor

2012

Utfall

130 267

2013

Anslag

152 865

2014

Förslag

162 911

2015

Beräknat

164 767

2

2016

Beräknat

177 032

3

2017

Beräknat

180 561

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 603
149 187

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 162 912 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 172 664 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 172 664 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för tull och mervärdesskatt som har betalats av
EISCAT Scientific Association. Anslaget får
användas för utgifter för särskilda insatser inom
forsknings- och utvecklingsområdet. Anslaget
får även användas för kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och högskolor efter
beslut av riksdagen i varje enskilt fall.

Regeringens överväganden

Enligt vad som presenterades i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
föreslår regeringen en ökning av anslaget med
10 miljoner kronor 2014 för en satsning på
nationellt stöd för kliniska studier och för 2016
beräknas ytterligare en ökning med 10 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår att 162 911 000 kronor
anvisas under anslaget 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 164 767 000 kronor,
177 032 000 kronor respektive 180 561 000
kronor.
Tabell 10.3.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst
12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till
universitet och högskolor.

2014

2015

2016

2017

152 865

152 865

152 865

152 865

214

1 958

4 086

7 215

10 000

10 114

20 253

20 657

-168

-170

-172

-176

162 911

164 767

177 032

180 561

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Kapitaltillskott knutna till universitet och
högskolor
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

1

Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Skälen för regeringens förslag: För att göra det
möjligt att öka antalet forskningsresultat som
kommersialiseras genom att bygga upp idébanker, har regeringen efter riksdagens
bemyndigande beslutat om kapitaltillskott till
holdingbolag vid universitet och högskolor. Idébankerna består av forskningsresultat som
forskare av olika anledningar inte driver vidare
till kommersialisering. Uppbyggnaden av idébanker inkluderar även ett införande av en
struktur och process för att hantera sådana
forskningsresultat. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 besluta om kapital-
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10.4

Anslag för gemensamma
ändamål

behov av framtida anslag på högst 153 000 000
kronor 2015–2017.

10.4.1 4:1 Internationella program *
Tabell 10.4:1 Anslagsutveckling för Internationella program
Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

79 864

2014

Förslag

81 589

2015

Beräknat

81 589

2016

Beräknat

81 589

2017

Beräknat

81 589

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
77 943

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för stipendier
till s.k. tredjelandsstudenter. Anslaget får även
användas för utgifter för statsbidrag för att
främja internationella kontakter inom EUprogram och andra internationella program inom
utbildningsområdet. Anslaget får även användas
för att medfinansiera EU-medel inom
Universitets- och högskolerådets ansvarsområde
och genomföra stödåtgärder inom ramen för
EU:s utbildningsprogram.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 4:1 Internationella
program besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 153 000 000 kronor 2015–2017.

Skälen för regeringens förslag: Universitetsoch högskolerådet kommer under 2014 att
bevilja stipendier för senare läsår. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
4:1 Internationella program besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

* Ändrat anslagsnamn.
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Tabell 10.1 Beställningsbemyndigande för anslaget 4:1 Internationella program
Tusental kronor
Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

153 000

91 000

31 000
-30 000

Ingående åtaganden*

34 000

54 000

Nya åtaganden

40 000

126 000

Infriade åtaganden

20 000

-27 000

-62 000

-60 000

Utestående åtaganden

54 000

153 000

91 000

31 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

153 000

54 000

153 000

91 000

31 000

* Ingående åtagande 2013 överförs från bemyndigande avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

Regeringens överväganden

10.4.2 4:2 Avgift till Unesco och ICCROM

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 1 725 000 kronor till
följd av att medel som tidigare utbetalts från
anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor för stödåtgärder inom ramen för
EU-program föreslås överföras till anslaget.
Regeringen föreslår att 81 589 000 kronor
anvisas under anslaget 4:1 Internationella program
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 81 589 000 kronor, 81 589 000
kronor respektive 81 589 000 kronor.

Tabell 10.4:2 Anslagsutveckling för Avgift till Unesco och
ICCROM
Tusental kronor

2012

Utfall

30 886

2013

Anslag

30 886

2014

Förslag

30 886

2015

Beräknat

30 886

2016

Beräknat

30 886

2017

Beräknat

30 886

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
30 143

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Tabell 10.4:1 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

79 864

79 864

79 864

79 864

1 725

1 725

1 725

1 725

81 589

81 589

81 589

81 589

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
medlemsavgift till Unesco. Anslaget får även
användas för utgifter för Internationella centret
för bevarande och restaurering av kulturföremål i
Rom (ICCROM) samt utgifter för de
Unescokonventioner som Sverige har ratificerat.
Regeringens överväganden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Resursfördelning
Utgifterna för anslaget påverkas främst av
utvecklingen av Unescos budget, Sveriges andel
av budgeten och eventuella valutaförändringar.
Regeringen föreslår att 30 886 000 kronor
anvisas under anslaget 4:2 Avgift till Unesco och
ICCROM för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 30 886 000 kronor,
30 886 000 kronor respektive 30 886 000 kronor.
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Tabell 10.4:2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Tabell 10.4:3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

Anvisat 2013

1

30 886

2015

30 886

2016

30 886

2017

30 886

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

Överföring
till/från andra
anslag

2015

2016

2017

8 959

8 959

8 959

8 959

191

300

441

632

-7

-7

-7

-7

9 143

9 252

9 393

9 584

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

2014

Övrigt 3
30 886

30 886

30 886

30 886

Förslag/
beräknat
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

10.4.3 4:3 Kostnader för Svenska
Unescorådet
Tabell 10.4:3 Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska
Unescorådet
Tusental kronor

2012

Utfall

7 993

2013

Anslag

8 959

2014

Förslag

9 143

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

693
8 994

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

10.4.4 4:4 Utvecklingsarbete inom
områdena utbildning och forskning
Tabell 10.4:4 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete inom
områdena utbildning och forskning
Tusental kronor

2012

Utfall

9 647

2015

Beräknat

9 252

2

2016

Beräknat

9 393

3

2013

Anslag

12 321

9 584

4

2014

Förslag

12 320

2015

Beräknat

12 521

2

2016

Beräknat

12 730

3

2017

Beräknat

13 008

4

2017

Beräknat

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 9 143 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 143 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 9 143 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 904
11 3700

1

Ändamål

Anslaget får användas för Svenska Unescorådets
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för bevakning och genomförande av
Unescos verksamhet.
Regeringens överväganden

Resursfördelning
Regeringen föreslår att 9 143 000 kronor anvisas
under anslaget 4:3 Kostnader för Svenska
Unescorådet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 9 252 000 kronor, 9 393 000
kronor respektive 9 584 000 kronor.
316

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 12 362 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 363 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 12 362 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning. Anslaget får även användas för utgifter för
statistik, analyser och prognoser inom dessa
områden.
Regeringens överväganden

Under 2012 och innevarande budgetår har en
stor del av medlen avsatts för den årliga övergripande utbildningsstatistiken och för OECD:s
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indikatorprojekt Indicators of Education
Systems (INES). Under 2012 fördelades medel
för bl.a. det svenska deltagandet i den femte omgången av den internationellt jämförande undersökningen Eurostudent, en analys av utländska
studenters etablering på den svenska arbetsmarknaden, en enkätundersökning och en fördjupad analys av tillgång och efterfrågan på högskoleutbildade ingenjörer och en enkätundersökning om inträdet på arbetsmarknaden efter
avgången från gymnasieskolan. Medel fördelades
också för utveckling av distansutbildning i
samiska språk.
Delar av anslaget används för verksamheter av
tillfällig art och där behoven uppstår löpande
under året. Det innebär att anslagsbelastningen
kan variera mellan budgetåren. Regeringen
bedömer att verksamheten bör fortsätta att
bedrivas i samma omfattning som 2013.
Regeringen föreslår att 12 320 000 kronor
anvisas under anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom
områdena utbildning och forskning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till

12 521 000 kronor, 12 730 000 kronor respektive
13 008 000 kronor.
Tabell 10.4:4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

12 321

12 321

12 321

12 321

17

175

383

662

43

44

45

-18

-18

-19

-19

12 320

12 521

12 730

13 009

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Promemoria

2013-09-26
Utbildningsdepartementet

Rättelseblad prop. 2013/14:1, volym 8, Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

Kapitel 10 Budgetförslag
Sid. 209, anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet.
Höger spalt, tredje stycket är felaktig. Där anges att det från anslaget
överfördes 9 4000 000 kronor för 2013 till anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning för att kompensera för de ekonomiska
konsekvenser som förslaget i propositionen En gymnasiesärskola med
hög kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9, rskr. 2011/12:141)
får i form av ökade utgifter för kommunsektorn för bl.a.
inackorderingsstöd, skolskjuts, elevassistans och administration. I stället
ska det anges att överföringen var 9 400 000 kronor.
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och att det under utgiftsområde 15 Studiestöd
uppförda anslaget 1:1 Studiehjälp ökas med motsvarande belopp. Nämnda anslag beräknas
minskas respektive ökas med 73 100 000 kronor
2015, 89 100 000 kronor 2016 och 100 100 000
kronor årligen därefter. Vidare föreslår
regeringen att anslaget minskas med 4 100 000
kronor 2014 och att det under utgiftsområde 15
uppförda anslaget 1:6 Centrala studiemedelsnämnden ökas med motsvarande belopp för
hantering av kostnadsersättningen. Nämnda
anslag beräknas minskas respektive ökas med
1 900 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se avsnitt
4.5.4).
För att finansiera utgifter för arbete med samordning och utveckling av insatser avseende den
gymnasiala yrkesutbildningen och yrkesintroduktionsavtal föreslås att anslaget minskas
med 2 000 000 kronor 2014 och att anslaget 1:1
Statens skolverk ökas med motsvarande belopp.
Nämnda anslag beräknas minskas respektive
ökas med 2 000 000 kronor 2015 och 2 000 000
kronor 2016 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för arbete med en
informationskampanj om yrkesutbildning föreslås att anslaget minskas med 5 000 000 kronor
2014 och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas
med motsvarande belopp. Nämnda anslag
beräknas minskas respektive ökas med 5 000 000
kronor 2015 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för förbättrad uppföljning av yrkesutbildningen och elevernas etablering på arbetsmarknaden föreslår regeringen
att anslaget minskas med 7 000 000 kronor 2014
och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas med
motsvarande belopp. Regeringen beräknar
7 000 000 kronor årligen därefter (se avsnitt
4.5.3).
Anslagsförändringar till följd av överföringar till
och från andra anslag
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2013 att regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en proposition som bl.a. innebär
ett starkare sekretesskydd för elever i grundskola, gymnasieskola och i fritidshem.
Regeringen beräknade med anledning av den aviserade
propositionen
att
det
under
utgiftsområdet 25 Allmänna bidrag till
kommuner uppförda anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 400 000
kronor fr.o.m. 2014. Tidsplanen för propositionen har dock blivit senarelagd. Regeringen

föreslår därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas med 400 000
kronor 2014 samt beräknar att anslaget minskas
med 400 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, avsnitt 3.7.1). Regeringen föreslår
vidare att nu aktuellt anslag ökas med 400 000
kronor 2014 för förberedande insatser samt beräknar att anslaget ökas med 400 000 kronor
2015 för samma ändamål (se även avsnitt 10.1.8).
För finansiering av förvaltningskostnader
gällande Lärarnas ansvarsnämnd föreslår
regeringen att anslaget minskas med 1 800 000
kronor fr.o.m. 2014 och att motsvarande belopp
tillförs anslag 1:1 Statens skolverk.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 att kommunerna skulle kompenseras för de
ekonomiska konsekvenser som förslagen i
propositionen En gymnasiesärskola med hög
kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9,
rskr. 2011/12:141) får i form av ökade utgifter
för kommunsektorn för bl.a. inackorderingsstöd.
skolskjuts, elevassistans och administration. För
detta ändamål överfördes 9 400 000 kronor för
2013 till anslaget 1.1. Kommunalekonomisk
utjämning. För 2014, 2015 och 2016 beräknades
13 500 000 kronor, 17 900 000 kronor respektive
16 900 000 kronor. Från och med 2017 beräknas
13 800 000 kronor, varför regeringen anser att
detta belopp fr.o.m. den tidpunkten bör
överföras från nu aktuellt anslag till anslaget 1.1.
Kommunalekonomisk utjämning.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 2 708 302 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 3 082 662 000 kronor, 3 021 366 000 kronor
respektive 2 711 180 000 kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2010:1882) om åldersgränser för film som
ska visas offentligt (avsnitt 2.1 och 14.7),

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.5.5),

3.

4.

5.

6.

tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 136 000 000
kronor 2015–2024 (avsnitt 8.5.2),
7.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 100 000 000 kronor 2015
och 2016 (avsnitt 10.5.2),

godkänner att regeringen på AB Svenska
Spels bolagsstämma 2014 verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett bidrag för
konst, teater och andra kulturella ändamål
som motsvarar 1/26 av bolagets överskott
2013 från Nya Penninglotten samt att
bidraget ska fördelas enligt de närmare
anvisningar som beslutas av regeringen
(avsnitt 4.5.8),

8.

godkänner förslaget till medelstilldelning
för 2014 från rundradiokontot till
budgetens inkomstsida med 8 700 000
kronor för den verksamhet som bedrivs av
Myndigheten för radio och tv (avsnitt
14.6),

9.

godkänner förslaget om driftsstöd till
dagstidningar som i huvudsak är skrivna på
samiska eller meänkieli (avsnitt 14.8),

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dansoch musikändamål besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
137 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt
5.5.2),

10. godkänner
förslaget
om
begränsat
driftsstöd till dagstidningar som delvis är
skrivna på finska, samiska eller meänkieli
(avsnitt 14.8),

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
25 000 000 kronor 2015 (avsnitt 6.5.1),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer besluta om bidrag som inklusive

11. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
32 000 000 kronor 2015–2018 (avsnitt
16.6.2),
12. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
13
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medför behov av framtida anslag på högst
15 000 000 kronor 2015 (avsnitt 16.6.5),
13. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 57 000 000 kronor 2015–
2019 (avsnitt 16.6.6),

14. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
1:2 samarbete
1:3 Skapande skola
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:7 Myndigheten för kulturanalys
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och
2:1 Voksenåsen
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
2:3 Statens musikverk
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
3:4 Institutet för språk och folkminnen
4:1 Statens konstråd
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
5:1 Konstnärsnämnden
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
6:1 Riksarkivet
7:1 Riksantikvarieämbetet
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
8:1 Centrala museer: Myndigheter
8:2 Centrala museer: Stiftelser
8:3 Bidrag till vissa museer
8:4 Riksutställningar
8:5 Forum för levande historia
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
9:2 Stöd till trossamfund
10:1 Filmstöd
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

14

46 676
243 668
172 755
37 636
9 884
1 313 461
15 362
978 904
189 233
110 242
137 182
88 173
17 076
57 623
8 086
33 054
11 447
28 160
19 771
344 560
356 359
219 510
251 355
460 000
1 006 469
244 614
48 392
43 163
43 787
80
7 196
77 662
317 144
21 793
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11:2
11:3
11:4
11:5
12:1
12:2
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
14:1
14:2
15:1

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
Statens medieråd
Stöd till taltidningar
Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn
Bidrag till folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning
Lotteriinspektionen

Summa

2 624
383
17 023
83 456
32 663
260 440
1 705 451
32 164
28 163
27 785
15 000
24 758
3 624 840
16 776
48 422
12 880 425
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (2010:1882) om åldersgränser för film
som ska visas offentligt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §
Avgift för fastställande av åldersgräns enligt denna lag ska tas ut med
1. grundavgift 200 kronor,
2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock
minst 200 kronor, och
3. avgift för varje tillståndskort
3. avgift för varje tillståndskort
utöver det första med 550 kronor.
utöver det första med 975 kronor.
Tidsavgift tas inte ut om en framställning i en film till väsentlig del är
dokumentär.
Om en framställning i en film har
Om en framställning i en film har
en speltid under trettio minuter vid
en speltid under trettio minuter vid
normal visningshastighet, tas en
normal visningshastighet, tas en
avgift ut för varje tillståndskort
avgift ut för varje tillståndskort
utöver det första med 450 kronor
utöver det första med 250 kronor
eller, om speltiden understiger fem
eller, om speltiden understiger fem
minuter, med 70 kronor.
minuter, med 40 kronor.
Om en framställning i en film endast ska visas vid en filmfestival eller ett
annat konstnärligt eller ideellt evenemang, får Statens medieråd medge
befrielse från avgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
17
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3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

3.1

Omfattning

3.2

Politikens inriktning

Utgiftsområdet är underindelat i följande områden:

3.2.1

Utgångspunkter

–

Kulturområdesövergripande verksamhet

Kultur

–

Teater, dans och musik

–

Litteraturen, läsandet och språket

–

Bildkonst, arkitektur, form och design

–

Kulturskaparnas villkor

–

Arkiv

–

Kulturmiljö

–

Museer och utställningar

–

Trossamfund

–

Film

–

Medier

–

Ungdomspolitik

Utgångspunkten för regeringens kulturpolitik är
de nationella kulturpolitiska målen som presenterades i propositionen Tid för kultur och som
beslutades av riksdagen i december 2009 (prop.
2009/10:3,
bet.
2009/10:KrU5,
rskr.
2009/10:145).
Målen är att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

–

Politik för det civila samhället

–

Folkbildning

–

Tillsyn över spelmarknaden

–

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,

–

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

–

främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,

–

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

–

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.
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Tre övergripande prioriteringar vägleder regeringens kulturpolitik: Barns och ungas rätt till
kultur, Kulturarv för framtiden och Förbättrade
villkor för den nyskapande kulturen.
Barns och ungas rätt till kultur
Kultur är viktigt för barns och ungas utveckling
och lärande. Den kunskap och insikt som byggs
upp och förmedlas via kulturen är en förutsättning för att bättre förstå och leva sig in i andras
villkor och värderingar. Att tidigt i livet ta del av
kulturupplevelser och utveckla den egna kreativiteten stärker kunskap och bildning. Det är
också en väsentlig förutsättning för att man ska
efterfråga kultur som vuxen. Att förbättra barns
och ungdomars läsning är en fråga som prioriteras av regeringen. Läsförmågan behöver stärkas
och läsförståelsen förbättras. Inom ramen för
kulturpolitiken vill regeringen främja tillgången
till och spridningen av god litteratur, vilket stärker läslusten hos såväl barn och ungdomar som
vuxna.
Regeringens satsning Skapande skola fortsätter att växa, antalet elever som får ta del av satsningen ökar och antalet kulturaktörer som engageras inom ramen för Skapande skola blir allt
fler. Skapande skola byggdes 2013 ut till att vid
sidan om grundskolan även omfatta förskoleklass. Satsningen uppgår nu till 169 miljoner
kronor årligen. Regeringens ambition är att ännu
fler elever ska få ta del av Skapande skola-satsningen och att skolor i ökande grad ska inspireras att använda kultur som en del av den pedagogiska verksamheten genom goda exempel.
Kulturarv för framtiden
En stark infrastruktur för kultur och kulturarv
i hela landet. Infrastrukturen på kulturområdet i
form av museer och arkiv samt musik- och scenkonstinstitutioner är betydelsefull både för kulturarvet och för den utövande kulturen. Tillgänglighet för alla ska vara vägledande för det
gemensamma ansvarstagandet, vilket bl.a. innebär att arbeta med ny teknik och digitalisering så
att fler kan ta del av och bidra till kulturen och
kulturarvet.
Kulturarvet och kulturmiljön ska bevaras,
användas och utvecklas. För att kulturarvet ska
vara levande och föras vidare till kommande generationer måste det göras tillgängligt och kunna
användas och utvecklas. Det civila samhället och
enskilda människors ideella engagemang är en
viktig resurs för ett levande kulturarv. Stödet till
hembygdsrörelse, föreningsliv och kyrkor ska
20

förenas med ökad frihet att använda kulturarvet
och kulturmiljöerna så att de kan upplevas av
fler.
Förbättrade villkor för nyskapande kultur
Konstnärlig
kvalitet
ska
vägleda
kulturpolitiken. Strävan efter konstnärlig
kvalitet är en av de viktigaste utgångspunkterna
för kulturpolitiken och det offentliga stödet till
kulturen. Genom att sätta kvalitet och bildning
framför andra bedömningsgrunder främjar den
nationella kulturpolitiken kulturens frihet och
oberoende.
Kulturen ska finnas på flera arenor i samhället. Genom samverkan med andra samhällsområden, idéburna organisationer, företag och
enskilda stärks kulturen och kan komma fler
människor till del. Fortsatt starka nationella resurser och ett ökat regionalt ansvar och engagemang ger goda förutsättningar för en växande
och nyskapande kultur i alla delar av Sverige.
Internationellt och interkulturellt samarbete ska
vara en integrerad del i förnyelsen och utvecklingen av kulturlivet.
Ökad tillväxt och fler jobb i kulturella och
kreativa näringar. Musik, film, design, mode
och andra kulturella och kreativa näringar får en
ökad betydelse för växande företag och nya arbetstillfällen. De är också viktiga kulturella uttrycksformer. Samverkan med andra politikområden bidrar till en ökad tillväxt och fler jobb i de
kulturella och kreativa näringarna.
Sammanfattning av kulturpolitiska prioriteringar
Kulturbudgeten har ökat varje år sedan 2006.
Med utgångspunkt i ovan nämnda prioriteringar
har regeringen under innevarande mandatperiod
bl.a. genomfört satsningar på Skapande skola,
kultursamverksansmodellen, digitalisering av
biografer och av kulturarvet, renovering av kulturfastigheter samt statligt stöd till Umeå kulturhuvudstadsår 2014. Denna proposition
innehåller satsningar på litteraturområdet bl.a. i
form av samordnade läsfrämjande insatser utanför skolan. Vidare presenterar regeringen en inriktning för ett reformerat pensionssystem på
scenkonstområdet. Regeringen avser också att ge
Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samverkan med Kungliga Operan AB ta fram ett
förslag till plan för en större renovering och ombyggnad av Kungliga Operan. Inom kulturarvsområdet redovisar regeringen bl.a. en satsning på
att digitalisera filmarvet samt tillskott till Statens
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historiska museer, Stiftelsen Thielska galleriet
och Stiftelsen Drottningholms Slottsteater.
I jämförelse med 2013 föreslås i denna proposition en ökning av kulturbudgeten med 124
miljoner kronor, inklusive pris- och löneomräkning. I tabellen nedan presenteras kulturbudgetens utveckling sedan 2006. Regeringen har som
ambition att bredda finansieringen av kulturbudgeten. Under åren 2012–2014 tilldelas även medel från utgiftsområde 14 för Kulturarvslyftet,
en tillfällig arbetsmarknadsåtgärd som avslutas
enligt plan under 2014. Till viss del finansieras
förslagen i denna proposition genom omprioriteringar inom utgiftsområdet. Sedan 2006 har
kulturbudgeten ökat med 916 miljoner kronor,
varav 560 miljoner kronor avser anslagens prisoch löneomräkning.
Tabell 3.1 Kulturbudgetens utveckling 2006–2014
Miljoner kronor
Budgetår

Kulturbudget

Kulturbudget inkl.
Kulturarvslyftet

2006

5 937

5 937

2007

6 049

6 049

2008

6 068

6 068

2009

6 229

6 229

2010

6 415

6 415

2011

6 488

6 488

2012

6 593

6 667 1

2013

6 729

6 851 1

2014

6 853

6 927 1

1

Inklusive medel som beräknats för Riksantikvarieämbetet inom utgiftsområde
14, Arbetsmarknad och arbetsliv, för satsningen Kulturarvslyftet.

Medier

Målen för medieområdet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och
tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i
massmedierna (prop. 2008/09:1, utg. omr. 17,
bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).
Stärkt yttrandefrihet, kvalitet och mångfald
Att värna yttrandefriheten är mediepolitikens
grund. Genom att främja valfrihet, mångfald och
kvalitet stärks yttrandefriheten. De fria medierna
är också en betydelsefull och växande sektor
inom de kulturella och kreativa näringarna. Goda
förutsättningar ska erbjudas så att fria medier
kan växa och utvecklas. Genom ny teknik kan
fler aktörer nå ut och yttrandefriheten stärkas.

Tydlig roll för radio och tv i allmänhetens tjänst
Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB
(SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR)
arbetar på uppdrag av svenska folket, och verksamheten finansieras med allmänna medel. Med
uppdraget i allmänhetens tjänst följer därmed ett
stort ansvar, inte minst eftersom programföretagen är stora aktörer på mediemarknaden och har
en god, stabil och långsiktig finansiering. Bolagen ska vara oberoende från andra aktörer och
erbjuda produktioner av hög kvalitet som ger ett
tydligt mervärde på mediemarknaden. Programutbudet ska spegla hela landet och vara tillgängligt för alla.
Sammanfattning av mediepolitiska prioriteringar
Budgeten för medieområdet har ökat varje år sedan 2006. Den nya radio- och tv-lagen
(2010:696) har förbättrat villkoren på marknaden, vilket i sin tur ger mer gynnsamma förutsättningar för en livskraftig radio- och tvbransch.
Den största delen av finansieringen av mediepolitiken sker vid sidan av statens budget, genom
radio- och tv-avgiften. Ett exempel på förändring avseende anslagen sedan 2006 är ett nivåtillskott fr.o.m. 2007 till presstödet med 60 miljoner kronor. Regeringen har också sänkt
koncessionsavgifterna för tillstånd att sända
kommersiell radio. Programföretagen SR, SVT
och UR fick 2012, förutom ordinarie uppräkning, en extra tilldelning med 100 miljoner kronor från rundradiokontot för att öka tillgängligheten till arkiven. Utöver detta har SR tillskjutits
ytterligare 20 miljoner kronor under åren 2010–
2013 för verksamheten i Berwaldhallen, Sveriges
Radios Symfoniorkester och Radiokören. I propositionen Bildning och tillgänglighet – radio
och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop.
2012/13:164) föreslår regeringen bl.a. en särskild
höjning av UR:s medelstilldelning om 50 miljoner kronor för att stärka företagets utbildningsuppdrag.
Denna proposition innehåller en förstärkning
av finansieringen av Nordicoms studie Mediebarometern, som är en kartläggning av medieanvändningen i Sverige.
Av nedanstående tabell framgår anslagsfinansieringen respektive finansieringen av radio och
tv i allmänhetens tjänst via medelstilldelningen
från rundradiorörelsen sedan 2006.
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Tabell 3.2 Anslagsutveckling medieområdet samt
medelstilldelning till radio och tv i allmänhetens tjänst
Miljoner kronor
Budgetår

Anslag

Radio och tv i allmänhetens tjänst 1

2006

695

6 628

2007

755

6 761

2008

758

6 657

2009

757

6 780

2010

759

6 986

2011

765

7 125

2012

754

7 368

2013

753

7 413

2014

724

7 613

1

Avser medelstilldelningen från rundradiorörelsen till Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och granskningsnämnden för radio
och tv. I beloppen ingår tilldelningen av medel under en övergångsperiod (t.o.m.
2007) för finansiering av tv-sändningar via både analoga och digitala marksändningar. Från och med 2008 när övergången till digital-tv var genomförd
ingår enbart kostnader för digitala sändningar.

Trossamfund

Religions- och övertygelsefriheten är central i ett
öppet samhälle och finns uttryckt i internationella konventioner men även i den svenska
grundlagen. Det är viktigt att vi slår vakt om
dessa friheter i såväl Sverige som i vår omvärld.
Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra
till större kunskap, förståelse och respekt för
olika trosriktningar.
Trossamfunden erbjuder en möjlighet för
människor att ge uttryck för andliga och existentiella behov och frågeställningar. Den religiösa
mångfalden i samhället, liksom engagemanget
för etiska, existentiella och religiösa frågor,
medför förväntningar på insatser från trossamfunden, både från enskilda och från samhället.
Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull.
Att ge människor som invandrar till Sverige
möjligheten att finna en trygghet här genom sin
kultur och religion har betydelse för integrationen. I det mångreligiösa Sverige är kunskap,
förståelse och samverkan nödvändiga för att
människor av olika tro ska kunna leva tillsammans. Främjandet av religiösa minoriteters möjligheter att behålla ett eget samfundsliv uttrycks
även i regeringsformen. För många som – frivilligt eller inte – över en natt ska byta land,
språk och vänner är den religiösa tillhörigheten
många gånger en trygg plats i allt det nya. Religionen är en av flera värdeförmedlande krafter i
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samhället som förmedlar bl.a. både tradition och
historia.
Social oro, förtroendekriser och intressekonflikter kan komma att bli viktiga områden för
preventiv krishantering när internationella händelser får genomslag i Sverige. Trossamfunden
har i detta sammanhang en viktig roll att fylla.
Trossamfund som i huvudsak betjänar personer
med utländsk härkomst växer och därför behövs
en väl fungerande basstruktur. Att kunna samlas
i en lokal som är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs är centralt för att samfunden
ska kunna fungera i samhället, inte bara för
samfundets egen existens utan även för samhällets möjlighet att kunna kommunicera och ha
kontakt. För många är lokalerna en viktig samlingsplats som gör det möjligt att synas och vara
en del av samhället.
Samfunden har kommit att uppfattas som en
mycket angelägen och betydelsefull del av det
civila samhället med unika bidrag i integrationsprocesser och stora samhällsinsatser i form av
andlig vård inom sjukvården, barn- och ungdomsverksamhet,
generationsöverskridande
verksamhet m.m. På många områden kompletterar trossamfunden där staten inte räcker till. I
samband med större olyckor och kriser i samhället blir kyrkor och sjukhuskyrkor naturliga
samlingspunkter och ett stort stöd för många.
Den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, är en viktig resurs så
väl för sjukhusen som för den enskilde. Behovet
av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den
andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt
större utsträckning.
Det övergripande syftet med statens stöd till
trossamfund är att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva långsiktig religiös
verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och social omsorg m.m. Genom
samverkan mellan Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST) och trossamfunden behandlas angelägna frågeställningar kring bl.a. värderingar, respekt och tolerans. SST har en viktig
roll i att vara expert i allmänna religions- och
trossamfundsfrågor. Regeringen avser att ge SST
ett fortsatt uppdrag att föra en dialog med trossamfunden i syfte att stimulera ett arbete med
demokrati, demokratiska värderingar och att
motverka antidemokratiska yttringar.
Regeringen har fortlöpande dialog med trossamfunden genom ett särskilt råd, Regeringens
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råd för kontakt med trossamfunden, som består
av representanter från staten och samfunden.
Ungdomspolitik

Regeringen avser att presentera en ungdomspolitisk proposition under inledningen av 2014. I
propositionen kommer mål och inriktning för
den framtida ungdomspolitiken att föreslås. I
propositionen kommer att ingå förslag om en
utvecklad modell för uppföljning av ungdomars
levnadsvillkor. Avsikten är vidare att det i
propositionen ska ingå ett handlingsprogram för
2014–2017 med insatser för att förbättra
ungdomars situation i samhället. Regeringen
föreslår att det avsätts 10 miljoner kronor årligen
för att möjliggöra insatser inom ramen för det
ungdomspolitiska
handlingsprogrammet.
Regeringen
avser
även
att
i
den
ungdomspolitiska propositionen lämna förslag
som rör det kommunala informationsansvaret
för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som
inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning.
Fritidsverksamheter kan främja ungdomars
hälsa och etablering i samhället. Regeringen anser att det är angeläget att fördjupa kunskapen
om ungdomars fritid och avser därför att ge
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2014 genomföra en tematisk analys av ungdomars fritid
och organisering
Ungdomspolitikens inriktning beskrivs närmare i avsnitt 15.5.
Politik för det civila samhället

Ungdomsstyrelsen har fr.o.m. 2012 i uppdrag
att utgöra myndighetsstöd för politiken för
det civila samhället och svarar för att uppföljning, kunskapsspridning och analys genomförs. Regeringen bedömer att Ungdomsstyrelsen bör byta namn, så att myndighetens
benämning tydliggör att myndigheten inte
bara har till uppgift att utgöra myndighetsstöd
för ungdomspolitiken utan även för politiken
för det civila samhället.
Regeringens överenskommelse från 2008 med
idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har utgjort en viktig plattform för att förbättra de idéburna organisationernas förutsätt-

ningar som röstbärare och att erbjuda offentligt
finansierade välfärdstjänster. Regeringen ser behov av att samordna arbetet och stödja insatser
som stimulerar framväxten av lokala överenskommelser och föreslår att särskilda medel avsätts för detta ändamål. Även regeringens överenskommelse från 2010 med idéburna
organisationer inom integrationsområdet och
SKL behöver följas upp och utvecklas.
Inriktningen av politiken för det civila samhället beskrivs närmare i avsnitt 16.3.3.
Idrott
Utgångspunkten för regeringens idrottspolitik
är att ge möjligheter för flickor och pojkar,
kvinnor och män att motionera och idrotta för
att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och
självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och
pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av
idrott som underhållning. Stöd till barn och
ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv (prop.
2008/09:126,
bet.
2008/09:KrU8,
rskr.
2008/09:243).
Fler barn och unga i rörelse
En stark och självständig idrottsrörelse med resurser att engagera fler barn och unga är en
framtidsinvestering för människors hälsa och
hela vårt samhälle. Därför behövs ett långsiktigt
stöd till barns och ungas idrottande. Genom att
satsa på bredd och ge unga möjligheter att pröva
olika idrotter läggs samtidigt grunden för framgångar inom elitidrotten.
Sammanfattning av idrottspolitiska prioriteringar
Under innevarande mandatperiod har regeringen
fortsatt den särskilda satsningen Idrottslyftet
som inleddes 2007. Satsningen finansieras sedan
2011 genom medel på statens budget,
500 miljoner kronor har avsatts årligen för ändamålet. Folkhälsomålen är det centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. Satsningen bör
ha en mycket nära koppling till skolans arbete
för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Sedan 2010 har Centrum för idrottsforskning (CIF) regeringens uppdrag att genomföra en regelbunden och långsiktig
uppföljning av statens stöd till idrotten. De resultat CIF redovisar ger förbättrade möjligheter
att bedöma om syftena med statsbidraget uppfyllts.
Det statliga anslaget för stöd till idrotten uppgår 2014 till 1 705 451 000 kronor, vilket innebär
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en ökning med 0,3 miljoner kronor i jämförelse
med 2013.

Inriktningen av folkbildningspolitiken beskrivs närmare i avsnitt 17.5.

Folkbildning

3.2.2

Folkbildningsutredningen (dir. 2011:93) lämnade i oktober 2012 sitt slutbetänkande Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för
statlig utvärdering (SOU 2012:72). I betänkandet föreslås en ny modell för statlig utvärdering av folkbildningen, bl.a. mot bakgrund
av synpunkter från Riksrevisionens granskning
av
studieförbundens
verksamhet
(RiR
2011:12). Regeringen bereder för närvarande
betänkandets förslag och förbereder olika initiativ. Som ett led i detta arbete planerar regeringen att ge Myndigheten för kulturanalys ett
uppdrag att utvärdera kulturverksamhet inom
folkbildningen. Möjligheten att involvera
andra statliga myndigheter i utvärderingen av
folkbildningen kommer också att beredas.
Regeringen anser att det finns behov av fler
målgruppsanpassade insatser för nyanlända invandrare, särskilt personer med en kort utbildningsbakgrund. Sfi-utredningen (U 2011:05, dir.
2011:81) ska senast den 1 oktober 2013 redovisa
sitt betänkande om hur mål- och individanpassning av utbildningen i svenska språket för vuxna
invandrare kan förbättras, så att den bättre svarar
mot individens mål, behov och yrkesval. I avvaktan på resultatet av utredningen vill regeringen redan nu öppna upp för folkhögskolor att
ta fram målanpassade utbildningar för nyanlända
invandrare. Regeringen avser därför göra det
möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa utbildningar från folkhögskolor för nyanlända invandrare inom myndighetens etableringsuppdrag.
Regeringen avser att till riksdagen lämna en
litteraturpolitisk proposition. Det läsfrämjande
arbetet har sedan folkbildningens uppkomst varit centralt i verksamheten. Dagens studieförbund och folkhögskolor genomför betydande
insatser inom det litteratur- och läsfrämjande
området. Av det statliga stödet till folkbildningen bör därför 30 miljoner kronor destineras
för planerad läsfrämjande verksamhet. Medlen
ska fördelas av Folkbildningsrådet i enlighet med
förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen. Regeringen kommer i den fortsatta beredningen av förslaget att samråda med
de berörda aktörerna.
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Prioriteringar avseende kultur, film,
medier och idrott

Nya Kungliga Operan

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för
opera och balett. Kungliga Operans byggnad är
av kulturhistoriskt intresse och ett betydande
nationellt kulturarv. Regeringen anser att det
finns goda skäl att bevara och utveckla det nuvarande operahuset.
Teaterbyggnaden från slutet av 1800-talet är
dock i stort behov av renovering. För att kunna
möta de krav som ställs på en modern nationalscen av i dag behöver huset vid sidan av en renovering också byggas om.
Förutom den planerade renoveringen av
scenmaskineriet behöver ventilation, scenen och
publika miljöer rustas upp. Omfattande insatser
är nödvändiga för att kunna erbjuda en fungerande arbetsmiljö. Regeringen anser att det är
motiverat att vid en så omfattande renovering
samtidigt göra huset mer öppet och tillgängligt
för publik och allmänhet. Det skapar bl.a. förutsättningar för Kungliga Operan att utveckla sin
verksamhet och samarbeta med framstående
scenkonstinstitutioner runt om i världen.
Ett mer tillgängligt operahus öppnar sig för
nya grupper av besökare och utgör på ett tydligare sätt än i dag en mötesplats för aktuell
scenkonst och musik. Regeringen avser att ge
Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samverkan med Kungliga Operan AB ta fram ett
förslag till plan för en renovering och ombyggnad av operahuset. Förslaget ska särskilt beakta
Kungliga Operans ovan nämnda behov av att utveckla sin verksamhet och öka tillgängligheten
för publiken. Uppdraget ska redovisas till regeringen under 2014, och kommer ligga till grund
för regeringens beslut i frågan.
Regeringen vill på detta sätt stärka Kungliga
Operan som en nationalscen med goda förutsättningar för både den traditionella och den
samtida opera- och balettkonsten, vilket också
ger Sverige en ökad attraktionskraft som kulturland.
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Nytt pensionssystem på scenkonstområdet

Som regeringen tidigare har redovisat är det nuvarande pensionssystemet på scenkonstområdet
inte anpassat till att det allmänna pensionssystemet har reformerats och att de fasta anställningarna vid institutionerna har minskat. Systemet är
svårförutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare.
Riksdagen har som sin mening gett regeringen
till känna att regeringen inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013, ska återkomma till riksdagen
med besked om hur scenkonstpensionsfrågan
kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt (bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).
I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utg.omr. 17) framgår att regeringen
anser att arbetsmarknadens parter bör ta över
ansvaret för att genom kollektivavtal reglera
pensionsvillkoren på scenkonstområdet.
Regeringen bedömer att den nuvarande statliga regleringen av tjänstepensionerna bör avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2015 och ersättas
med en kollektivavtalsreglerad ordning. Regleringen i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning (PISAförordningen) avvecklas för scenkonstområdet
under period av fem år, där de anställda vid scenkonstinstitutionerna som 2015 har fem år eller
mindre kvar till pensionsåldern enligt förordningen ska ha rätt till pension enligt det gamla
regelverket. Vilka övergångsbestämmelser som
ska gälla vid avvecklingen av den statligt reglerade pensionsordningen bereds för närvarande i
Regeringskansliet. Se även utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 5.3.2.
Regeringen bedömer att det inom ramen för
ett reformerat pensionssystem behöver finnas
möjlighet till omställning och karriärväxling för
yrkesgrupper som av konstnärliga och fysiska
skäl inte kan arbeta inom sina konstnärliga yrken
till 65 år. En utgångspunkt för omfattningen av
den framtida statliga finansieringen är ett system
som upprätthåller arbetslinjen och att en hög
konstnärlig kvalitet möjliggörs vid institutionerna. I övrigt ska den nya ordningen motsvara
pensionssystem på den övriga arbetsmarknaden.
Övergången från dagens pensionssystem till
en ordning med ett pensionssystem som motsvarar de villkor som gäller på den övriga arbetsmarknaden och med möjlighet till omställ-

ning och karriärväxling för konstnärliga
yrkesgrupper frigör medel inom utgiftsområde
17 fr.o.m. 2015. Dessa ska avsättas till kvalitetsförstärkningar på scenkonstområdet. Den närmare utformningen av kvalitetsförstärkningarna
ska tas fram i dialog med berörda aktörer på
scenkonstområdet. Regeringen avser att återkomma till parterna om ramarna för en statlig
finansiering av den nya pensionsordningen.
Litteratur och läsfrämjande

Litteraturutredningen, som lämnade sitt betänkande (SOU 2012:65) i september 2012, har haft
ett brett uppdrag att analysera litteraturens ställning i Sverige i dag och utvecklingstendenser
som kan påverka litteraturområdet framöver.
Kommittén har lämnat flera förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas och hur ökat
läsande kan främjas. Betänkandet har remitterats.
Regeringens ställningstagande kommer att
presenteras i den planerade litteraturpolitiska
propositionen.
Samordning av läsfrämjande insatser utanför
skolan
Regeringen beräknar att Statens kulturråd tillförs
15 miljoner kronor fr.o.m. 2014 för läsfrämjande
insatser på nationell nivå.
Regeringen bedömer att Statens kulturråd
fr.o.m. 2014 bör ges i uppdrag att ta initiativ till,
samordna och följa upp läsfrämjande insatser av
nationellt strategiskt intresse.
Språkvård inom Institutet för språk och folkminnen
Regeringen bedömer att de språkvårdande insatserna, särskilt för de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråkets ställning och för
svenskar med annat modersmål än svenska bör
stärkas. Regeringen beräknar därför att Institutet
för språk och folkminnens förvaltningsanslag
höjs med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2014.
Regeringen avser att, mot bakgrund av att
språklagen infördes 2009, göra en uppföljning
och utvärdering av insatserna på språkområdet
sedan lagens ikraftträdande.
Internationellt utbyte för litterära upphovsmän
Regeringen bedömer att Konstnärsnämnden bör
ges i uppdrag att, i samråd med bl.a. Sveriges
författarfond och Statens kulturråd, föreslå hur
ett internationellt utbytesprogram inom littera25
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turområdet kan utformas. Regeringen beräknar
att anslaget tillförs 1 miljon kronor för uppdraget 2014.
Biblioteksersättningen
Sedan den 12 september 1985 finns en överenskommelse mellan regeringen å ena sidan och
Sveriges författarförbund, Föreningen Svenska
Tecknare och Svenska Fotografers förbund å
andra sidan om rätt till förhandlingar om biblioteksersättningens grundbelopp. Förhandlingar
förs årligen mellan parterna. Företrädare för
Kulturdepartementet och de litterära upphovsmännen har under 2013 enats om att biblioteksersättningens grundbelopp för 2014 höjs med 4
öre till 1,41 kronor. Överenskommelsen har
godkänts av regeringen. För 2014 beräknas den
totala ersättningen uppgå till 139 220 000 kronor, vilket är en höjning med 5,5 miljoner kronor jämfört med 2013. Medelsberäkningen utgår
från den senast fastställda utlåningsstatistiken
som gäller 2011.
I den planerade litteraturpolitiska propositionen kommer regeringens bedömning av hur
biblioteksersättningen ska se ut framöver att
framgå.
En ny bibliotekslag
Biblioteken, som är våra mest besökta och använda kulturinstitutioner, gör litteratur och information tillgänglig för den breda allmänheten.
Regeringen överlämnade den 23 april 2013 en
proposition (prop. 2012/13:147) till riksdagen
med förslag till en ny bibliotekslag som ska ersätta den nuvarande bibliotekslagen från 1996.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2014. Bibliotekens roll för att främja läsning behandlas även i den litteraturpolitiska propositionen.
I förslaget till ny bibliotekslag klargörs vad
som avses med det allmänna biblioteksväsendet
och vad som ska vara dess syfte och ändamål.
Förutom bibliotekens betydelse för det
demokratiska samhällets utveckling och deras
roll
för
kunskapsförmedling
och
fri
åsiktsbildning, lyfts även deras betydelse för
bildning och för att främja litteraturens ställning
fram.
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska
och nationella minoriteter förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet.
Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna sär26

skild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för
att främja deras språkutveckling och stimulera
till läsning.
Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att
stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur. I den nya bibliotekslagen föreslås att det
ska finnas en hänvisning till den bestämmelse i
skollagen (2010:800) som föreskriver att elever
ska ha tillgång till skolbibliotek.
Bestämmelserna om avgiftsfrihet vid folkbiblioteken utvidgas. Allmänheten ska avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga
oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller
digitalt som till exempel e-böcker. Som ett
grundläggande kvalitetskrav anges i den föreskrivna lagen att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet.
Lättläst litteratur
En särskild utredare har sett över statens insatser
på området lättläst (dir. 2012:109). Syftet har varit att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer och prioriteringar på området.
Betänkandet (SOU 2013:58) lämnades till regeringen den 29 augusti 2013 och bereds nu i Regeringskansliet.
Umeå kulturhuvudstad 2014

Umeå har av EU utsetts till europeisk kulturhuvudstad 2014. Den bärande tanken med kulturhuvudstadsåret är att öka det kulturella utbytet i
Europa, visa upp och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU och att bidra till att EU-ländernas medborgare får ökad
kunskap om varandra. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 avsatt 75 miljoner kronor för kulturhuvudsåret i Umeå.
På grundval av en projektplan för programåret
har 37 miljoner kronor fördelats 2013 av Statens
kulturråd till kulturhuvudstadsåret. Resterande
38 miljoner kronor kommer att fördelas under
2014. Utöver dessa resurser har Statens kulturråd av egna medel hittills fördelat ca 12,4 miljoner kronor till olika kulturhuvudstadsprojekt.
Den samlade statliga insatsen i form av ekonomiskt stöd överstiger därmed 87 miljoner kronor. Regeringen har vidare gett 22 statliga myndigheter och institutioner förnyade uppdrag att
under 2013 samverka med och prioritera kultur-
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huvudstadsåret. Statens kulturråd har uppdraget
att samverka med dessa myndigheter och institutioner och ska återrapportera uppdraget
senast den 30 oktober 2013.
Umeå2014 genomför projektet tillsammans
med de fyra nordligaste länen och sameland –
Sapmi – och har valt att inrätta programåret efter
de åtta samiska årstiderna. En grundläggande ansats för Umeås kulturhuvudstadssatsning är att
alla ska kunna skapa och påverka innehållet före,
under och efter kulturhuvudstadsåret. Programmet tar successivt form och kommer att
omfatta bl.a. fotografi, rörelse, teater, musik, design, litteratur, konst, arkitektur, mat, mode och
sport. Satsningarna kommer att vara viktiga bl.a.
för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i Umeå och i hela landet, under såväl
2014 som på längre sikt.
Kulturarv för framtiden

Kulturmiljöns mångfald
Regeringen har i propositionen Kulturmiljöns
mångfald (prop. 2012/13:96) redovisat en samlad
politik för kulturmiljöområdet. I propositionen,
som riksdagen beslutade om den 13 juni 2013
(bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) lämnar
regeringen bl.a. förslag till nya nationella mål för
kulturmiljöarbetet, ändringar i lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m. och en ändring i arkivlagen (1990:782). Regeringen redovisar också en
rad bedömningar, bl.a. i fråga om den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten. Förslagen
och bedömningarna i propositionen skapar förutsättningar för ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete som kontinuerligt utvecklas i
samklang med samhällsutvecklingen. Riksdagen
har
beslutat
om
propositionen
(bet.
2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273). Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2014.
Digitalisering av biografer och filmarvet
Regeringen beräknar att Stiftelsen Svenska
Filminstitutet tillförs 7,5 miljoner kronor årligen
under perioden 2015–2018 för att digitalisera det
svenska filmarvet och göra det tillgängligt i
framtiden.
Digitaliseringen av filmarvet kan intensifieras
redan under 2014 genom att medel – 10 miljoner
kronor – omfördelas från satsningen på att digitalisera biografer till digitalisering av film. På så
sätt tas nästa steg för att göra film tillgänglig för

fler människor i hela landet. Drygt 80 procent av
Sveriges biografsalonger är nu digitala. Stödet till
digitaliseringen av biografer finns tillgängligt
även under 2014 eftersom det fortfarande finns
biografer som förväntas inkomma med ansökningar. Eftersom kostnaderna för digitaliseringen blivit lägre än beräknat kan dock medel
omfördelas för bl.a. digitalisering av filmarvet.
En av fördelarna med digital visning av film är att
biograferna lättare kan erbjuda ett varierat och
flexibelt program. Nyproducerade filmer görs i
digitalt format, men det är angeläget att även
äldre svensk film kan visas på biograferna. Om
detta inte är möjligt drabbas särskilt lokala filmklubbar och skolbiovisningar, som ofta visar
äldre filmer.
Statens historiska museer
Regeringen beräknar att Statens historiska
museer tillförs 5 miljoner kronor fr.o.m. 2014
för att fortsatt kunna bedriva en kvalitativ
verksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.
I Statens historiska museers uppdrag ingår att
förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten.
Myndigheten kan i nuläget, på grund av bristande resurser, inte fullgöra dessa uppgifter på
ett tillfredsställande sätt. Förhållandet har bland
annat lett till en stor eftersläpning i accessionen
av fornfynd. Statens historiska museers ledningsstruktur och administrativa kapacitet behöver också förstärkas.
Den 1 januari 2015 förs den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten från Riksantikvarieämbetet till Statens historiska museer. Organisationsförändringen innebär att myndigheten
Statens historiska museer blir mer än dubbelt så
stor jämfört med i dag.
Thielska galleriet
Regeringen beräknar att den tillfälliga förstärkning om 1 miljon kronor som Stiftelsen
Thielska galleriet erhöll i utökat bidrag under
2013 permanentas samt att ytterligare 1 miljon
kronor tillförs fr.o.m. 2014.
Thielska galleriet är inne i en förändringsprocess. Arbetet med att öka besökssiffrorna
och vidareutveckla musei- och programverksamheten är i full gång. Regeringen anser att
galleriet har en outnyttjad potential som bör tillvaratas för att säkra museets framtida överlevnad. Det kommer att krävas insatser inom flera
27
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områden under en längre tidsperiod både för att
förvalta det arv som Thielska galleriet bär med
sig och för att utveckla det till att nå nya besökargrupper.
Detta kräver investeringar som bör ge större
intäkter under kommande år. En ökad verksamhet på Thielska galleriet kan även locka extern
finansiering.
Drottningholms Slottsteater
Regeringen beräknar att Stiftelsen Drottningholms Slottsteater tillförs 0,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 för en förstärkning av verksamhetsbidraget.
Verksamheten vid Drottningholms Slottsteater omfattar både föreställningar och visningar av teatern, som sedan 1991 ingår i ett av
Unescos världsarv. Teatern har sedan 2011 en
ny ledning som påbörjat ett arbete i syfte att
vidareutveckla en innovativ och tillgänglig
verksamhet. En förstärkning av verksamhetsbidraget ger förbättrade förutsättningar för det
utvecklingsarbete som pågår vid teatern i syfte
att bredda repertoarutbud, bredda publik och
verka för teatern som nationellt och internationellt besöksmål.
Uppdrag till Riksutställningar
Regeringen har för avsikt att ge Riksutställningar
i uppdrag att utifrån en global omvärldsanalys
visa på möjligheter för den svenska museisektorn
att ta vara på energin och utvecklingspotentialen
i det mångkulturella Sverige. Härigenom kan
kompetensen hos museerna stärkas för att bli en
tydligare plattform för möten över olika sociala
och kulturella gränser.
Regeringen avser vidare att ge Riksutställningar i uppdrag att, baserat på en global omvärldsanalys, visa på potentialen att utveckla relationer och samverkansmetoder mellan
museisektorn och utbildningsområdet.
Kyrkoantikvarisk ersättning
För att ge Svenska kyrkan goda och stabila förutsättningar för att göra de bedömningar och
prioriteringar som är nödvändiga för att de
kyrkliga kulturminnena långsiktigt ska kunna
bevaras, användas och utvecklas, aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2010 sin avsikt
att den årliga kyrkoantikvariska ersättningen ska
uppgå till 460 miljoner kronor t.o.m. 2014.
I enlighet med överenskommelsen mellan
staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2000/470)
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infaller nästa s.k. kontrollstation avseende den
kyrkoantikvariska ersättningen 2014. I enlighet
med överenskommelsen har Svenska kyrkan i
juni 2013 lämnat ett underlag till regeringen som
ska ligga till grund för en allsidig belysning av de
kyrkoantikvariska frågorna. På regeringens uppdrag har även Riksantikvarieämbetet i maj 2013
redovisat och analyserat vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen har haft för vården
och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet under
samtliga år som ersättningen betalats ut. Regeringen avser att återkomma med en bedömning
av förutsättningarna för den kyrkoantikvariska
ersättningen fr.o.m. 2015.
Uppdragsarkeologi
I propositionen Kulturmiljöns mångfald (prop.
2012/13:96) gör regeringen bedömningen att
Riksantikvarieämbetet som ansvarig myndighet
för och med överinseende över uppdragsarkeologin inte samtidigt bör vara en aktör på den
uppdragsarkeologiska marknaden. Regeringen
bedömer alltså att det inte är lämpligt att ordningen kvarstår där Riksantikvarieämbetet både
är utförare av uppdragsarkeologiska tjänster och
samtidigt har tillsyn över området.
Regeringen bedömer också att den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten ska flyttas
från Riksantikvarieämbetet till Statens historiska
museer. Regeringen har därför uppdragit till
Riksantikvarieämbetet att förbereda och genomföra en överföring av verksamheten. Statens
historiska museer har samtidigt fått i uppdrag att
inordna verksamheten. Organisationsförändringen ska genomföras den 1 januari 2015.
Statens historiska museers verksamhetsområde är bl.a. Sveriges historia, byggd på det arkeologiska materialet. Genom att den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten tillförs myndigheten skapas en central aktör som kan utveckla
och stärka den svenska arkeologin.
Regeringen uttrycker i de uppdrag som getts
att det är av stor betydelse att det arbete som
Riksantikvarieämbetet har initierat för att stärka
ekonomin inom den arkeologiska uppdragsverksamheten för att svara mot kravet på full kostnadstäckning fullföljs under den tid som verksamheten kvarstår inom Riksantikvarieämbetet.
När verksamheten inordnas i Statens historiska
museer bör myndigheten arbeta för att snarast
göra verksamheten ekonomiskt bärkraftig.
Riksantikvarieämbetet får genom ett avskiljande av uppdragsverksamheten goda möjlig-
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heter att kraftfullt verka för ökad effektivitet och
konkurrens inom det uppdragsarkeologiska området. Regeringen kommer att noga följa vilka
förändringar som vidtas på området för att
uppnå ökad effektivitet och konkurrens.
Kulturfastigheter
Kulturfastigheterna är en betydelsefull del av
kulturarvet. Regeringen arbetar fortsatt med att
säkerställa en långsiktig och hållbar vård och förvaltning av de fastigheter som bl.a. inrymmer
museer och scenkonstverksamhet.
Riksdagen gav 2009 regeringen till känna att
vidta vissa åtgärder som rör kulturinstitutionernas lokalkostnader (bet. 2009/10:KrU1, rskr.
2009/10:144). Med anledning av bl.a. riksdagens
tillkännagivande och med utgångspunkt i förslaget i betänkandet Staten som fastighetsägare och
hyresgäst (SOU 2011:31) har Statens fastighetsverk fått i uppdrag att förbereda arbetet med att
omförhandla hyresavtalen för de kulturinstitutioner som har kostnadshyra i syfte att förändra
principerna för hyressättningen. Statens fastighetsverk har redovisat uppdraget till Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med utfallet av omförhandlingarna.
Regeringen har vidare med utgångspunkt i
förslagen i ovan nämnda betänkande tillsatt en
utredning för att kartlägga vilka kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter och byggnader som fortsatt bör ägas av staten (dir. 2012:7). Utredningen
har lämnat sitt betänkande (SOU 2013:55) till
regeringen i september 2013.
Regeringen har vidare beslutat om en ny förordning om statliga byggnadsminnen (SFS
2013:558), som skapar bättre förutsättningar för
förvaltningen av dessa byggnadsminnen. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2014.
I februari 2012 fick Statens fastighetsverk i
uppdrag att genomföra ett projekteringsarbete
inför renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. Regeringens beslut innebar startskottet
för processen att göra Nationalmuseum till en
fullt modern och miljöklassad museibyggnad
anpassad till framtidens museiverksamhet med
bibehållna kulturhistoriska värden i den unika
museibyggnaden. I februari 2013, 147 år efter
invigningen 1866, stängde Nationalmuseum för
den kommande renoveringen. Målet är att det
renoverade och ombyggda museet ska stå klart
2017. Under renoveringen genomför Nationalmuseum flera samarbeten med bl.a. länsmuseer
och andra institutioner runt om i landet och vi-

sar också från och med sommaren 2013 tillfälliga
utställningar i Konstakademiens lokaler i Stockholm.
Regeringens aviserade ombyggnad och renovering av en av våra viktigaste kulturminnesmärkta byggnader, Operahuset i Stockholm, är
en viktig satsning på bevarandet av våra centrala
kulturfastigheter.
Översyn av politiken för arkitektur, form och design
Regeringen har tidigare framhållit att det finns
ett stort behov av en kraftfull statlig arena för att
belysa vikten av arkitektur, form och design i
människors liv och för ett framtida hållbart samhälle. Det är en prioriterad uppgift för Statens
centrum för arkitektur och design att bedriva
samarbete och utbyte med nationella, regionala
och lokala aktörer kring utställningar och annan
verksamhet inom arkitektur-, form- och designområdet.
I de nationella målen som riksdagen fastställde
för arkitektur, form och design slås det bland
annat fast att dessa områden ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden. Vidare ska intresset
för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning
och offentlig miljö stärkas och breddas. Detta är
fortfarande angelägna principer och utgångspunkter, men regeringen vill nu efter femton år
följa upp den förda politiken.
Kultur- och bostadsministrarna tog våren
2013 initiativ till ett samtal med ett flertal centrala aktörer inom arkitektur och bostadsbyggande. Med utgångspunkt i behovet av fler
bostäder i storstäderna diskuterades vad som behövs för att öka byggandet, samtidigt som den
arkitektoniska kvaliteten utvecklas. Som ett resultat av detta samtal avser regeringen att följa
upp den gällande politiken för att se hur arkitekturens, formens och designens värden kan få
bättre genomslag i hela samhället.
Förbättrade villkor för nyskapande kultur

Svensk Form
Regeringen beräknar att föreningen Svensk
Form tillförs 0,5 miljoner kronor fr.o.m. 2014
för att främja svenskt mode och svensk design
internationellt.
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Kultur, konstnärligt skapande och design är
viktiga för landets tillväxt och konkurrenskraft.
De svenska modeföretagen fortsätter att växa
och allt fler satsar på en expansion i utlandet.
Men den positiva utvecklingen förutsätter att
duktiga kreatörer fortsatt har möjligheter att
starta företag.
I rapporten Modebranschen i Sverige konstateras att modebranschen 2011 omsatte 206 miljarder kronor och att modebranschen sysselsätter fler än traditionella industrier som stål och
livsmedel. Av omsättningen stod exporten för 60
procent.
I rapporten framgår också att modeföretagen
upplever att kompetensbristen är en stor utmaning när det gäller att nå nya marknader.
Genom att Svensk Form får ett fortsatt uppdrag att främja svenskt mode och svensk design i
internationella sammanhang kan föreningen
verka som en mellanhand och som ett stöd för
mindre modeföretag vid internationella satsningar. Svensk Form ska fortsatt samverka med
etablerade modeorganisationer samt samverka
med de svenska modeveckorna liksom med
svenska utlandsmyndigheter.
Kulturbryggan
Kulturbryggan är en kommitté som bedriver försöksverksamhet i form av bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77). Under
2011 och 2012 har Kulturbryggan fördelat 25
miljoner kronor årligen. Regeringen har genom
tilläggsdirektiv beslutat att kommittén Kulturbryggans verksamhet förlängs till och med 2013
(dir. 2012:71).
Kommittén har i mars 2012 lämnat ett delbetänkande (SOU 2012:16) om en långsiktig verksamhetsform. Delbetänkandet har remitterats.
Regeringen avser att förlänga kommitténs försöksverksamhet t.o.m. den 31 december 2014.
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är nu införd i samtliga län utom Stockholm. Utvärderingar av modellen visar att kulturens roll ökar i betydelse på
det regionala politiska planet och att genomslaget för regionala prioriteringar och variationer
ökar. Länens regionala kulturplaner är viktiga
strategiska underlag för nationella, regionala, och
lokala aktörer. De rymmer stora möjligheter att
utveckla kulturens fria och obundna roll och att
bidra till att kulturen ska finnas på fler arenor i
samhället.
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Under 2012 till våren 2014 genomför regeringen Attraktionskraft Sverige. Syftet är att tillsammans med aktörer på lokal, regional och
nationell nivå utveckla de områden som är betydelsefulla för lokal och regional attraktivitet.
Kulturen har en viktig roll och stor potential för
att stärka den svenska attraktionskraften och
hållbar regional tillväxt.
Myndigheten för kulturanalys har i genomförda utvärderingar som presenterats 2013 funnit att tjänstemän och politiker på regional och
lokal nivå överlag har en positiv inställning till
modellen. De fördelar som lyfts fram är att modellen bl.a. bidragit till ökad samverkan och dialog samt att kulturen har kommit högre upp på
den politiska dagordningen. Vidare framgår att
statens roll är fortsatt stark, men att det regionala och kommunala inflytandet ökar. En rapport visar att det ännu inte har skett några större
förändringar av hur de statliga bidragen fördelas
inom och mellan regionerna, dock visar fördelningen av utvecklingsbidragen en större variation. Slutligen lyfts behovet av att syftet med
uppföljningen av modellen tydliggörs.
Regeringen bedömer att landsting och kommuner samt Statens kulturråd och övriga berörda myndigheter fortsatt bör utveckla de möjligheter som modellen ger, såväl när det gäller
samverkan, kunskaps- och kompetensutveckling
som det utrymme som ges för regionala prioriteringar och variationer. Bland annat bör
förekomsten av länsövergripande projekt kunna
öka och gemensamma erfarenheter och
värdefulla kunskaper därmed utvecklas. Statens
kulturråd kan stödja sådana projekt med
utvecklingsbidrag.
Uppföljningens betydelse för strategisk kunskapsinhämtning om modellen och dess effekter
samt bidrag till måluppfyllelsen av de kulturpolitiska målen bör tydliggöras i det arbete och ansvar som Statens kulturråd och landstingen har
inom ramen för uppföljningen av modellen. Det
civila samhället och de professionella kulturskaparna är viktiga aktörer i arbetet med att ta fram
de regionala kulturplanerna och inom ramen för
kultursamverkansmodellens genomförande.
Statens kulturråd har lämnat tidsbegränsade
bidrag till de organisationer som företräder dessa
intressen. Regeringen föreslår att ändamålet för
anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
vidgas så att Statens kulturråd framöver även kan
lämna bidrag till dessa organisationer för att
medverka i arbetet med kulturplanerna.
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Framtida inriktning för statens stöd till dansen
Förutsättningarna för den professionella dansen
har förbättrats de senaste åren. Detta framkom
bland annat under ett rundabordssamtal som
Kulturdepartementet anordnade i maj 2013.
Internationella samarbeten och samproduktioner
är vanligt förekommande och de flesta fria grupper turnerar nationellt och internationellt. Inom
ramen för kultursamverkansmodellen pågår ett
arbete såväl nationellt som regionalt och lokalt
för att stärka och utveckla dansområdets förutsättningar genom t.ex. residensmöjligheter och
arrangörsnätverk. Detta tillsammans med bl.a.
satsningen Skapande skola har ökat efterfrågan
på professionell dans och koreografer. På många
kulturinstitutioner har dansen fått mer utrymme. Men samtidigt kännetecknas den fria
sektorn inom dansområdet i många fall av få
speltillfällen, korta anställningar, få spelplatser
och få producenter.
Många aktörer delar ansvaret för dansens utveckling. På det nationella planet har Statens
kulturråd och Konstnärsnämnden genom sin bidragsgivning en viktig uppgift att främja dansens
utveckling i hela landet. Riksteatern har i uppdrag att bidra till utvecklingen av svenskt dansliv,
nationellt och internationellt, bl.a. genom Cullbergbaletten. Dansens hus har i uppgift att presentera samtida svenska och utländska gästspel
av hög kvalitet. Inom kultursamverkansmodellen
har landstingen en viktig roll att fördela bidrag
till dansaktörer i länen.
Det är angeläget att danslivets strukturer svarar upp mot publikens växande intresse och
främjar dansens spridning i hela landet. Statens
stöd till dansen ska bidra till konstnärlig utveckling och förnyelse inom danskonsten men
också bidra till att en mångfald av konstnärliga
uttryck, genrer och stilar – traditionella, moderna och samtida – når ut till en bred publik.
Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har
utökat sitt samarbete kring dansen och regeringen anser att detta samarbete ytterligare bör
fördjupas. Myndigheterna bör bland annat se
över och bedöma i vilken grad utformningen av
statens nuvarande insatser matchar framtida utvecklingsbehov inom dansområdet.
Regeringen kommer dessutom att ge ett tydligare uppdrag till Riksteatern att, inom sitt ansvarsområde och i samarbete med regionala och
lokala aktörer, sprida danskonsten i hela landet
och därmed ge koreografer och dansare utrymme att utveckla sitt konstnärskap. I detta

sammanhang bedömer regeringen att Riksteatern även ska ta fram ett underlag som visar hur
Cullbergbalettens kan utveckla sin verksamhet
konstnärligt och publikt och samtidigt ge utrymme för unga koreografer.
Medverkans- och utställningsersättning
Avtalet om medverkans- och utställningsersättning, MU-avtalet, trädde i kraft den 1 januari
2009 och reglerar vilka villkor och ersättningsnivåer som ska gälla när statliga institutioner
ställer ut verk som ägs av konst-nären. Införandet av MU-avtalet är ett viktigt initiativ som regeringen har tagit för att tillförsäkra konstnärsgrupperna skälig ersättning när deras verk ställs
ut vid statliga institutioner. Avsikten är också att
avtalet ska vara en förebild även för icke-statliga
aktörer.
Statens kulturråd har tillsammans med parterna genomfört en uppföljning av hur MU-avtalet har tillämpats. Uppföljningen har redovisats
i en rapport som har inlämnats till Regeringskansliet (dnr Ku2013/1327). Enligt uppföljningen fyller avtalet en viktig roll men den erfarenhet som har vunnits under de första åren
pekar på att avtalet behöver förenklas och förtydligas. Regeringen avser mot denna bakgrund
att ge Statens kulturråd i uppdrag att i dialog
med de berörda konstnärsorganisationerna
utarbeta ett reviderat avtal. Det är angeläget att
alla statliga institutioner följer MU-avtalet och
att andelen övriga utställningsarrangörer som
tillämpar dess principer ökar.
Uppföljning och utveckling av kulturpolitiken

Myndigheten för kulturanalys
Regeringen beräknar att anslaget till Myndigheten för kulturanalys höjs med 3,6 miljoner
kronor per år för åren 2014–2016 och därefter
med 2,3 miljoner kronor årligen.
Myndigheten för kulturanalys inrättades våren
2011 och var fullt bemannad först under hösten
samma år. Under 2012 har myndigheten levererat ett antal rapporter, organiserat flera referensgrupper för att säkra kvaliteten i arbetet, själv
hållit i och deltagit i andras möten och tagit över
uppdraget att ansvara för och utveckla huvuddelen av den officiella statistiken på kulturområdet. Regeringen bedömer att verksamheten har
utvecklats mycket positivt och vill gå vidare med
ytterligare uppdrag till myndigheten för att
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stärka regeringens förutsättningar att bedöma
effekterna av de statliga insatserna.
Regeringen avser att ge myndigheten i uppdrag att utveckla en återkommande rapportering
av kulturvanor, en typ av rapport som tidigare
har producerats av Statens kulturråd och som
förekommer i ett flertal länder i vår närhet. Genom denna rapportering kan bl.a. tendenser avläsas över tid hur befolkningens deltagande i kulturlivets olika delar förändras. Myndigheten får
också i uppdrag att påbörja arbetet med att utveckla ett indikatorsystem i enlighet med förslag
som utvecklats av myndigheten i en särskild rapport 2012.
Översyn av myndighets- och institutionsstrukturen
inom kulturområdet
Regeringen bedömde i samband med budgetpropositionen för 2013 att det, mot bakgrund av
det stora antal myndigheter och institutioner
som regeringen utfärdar styrdokument för och
som står inför likartade utmaningar och möjligheter, var motiverat att närmare analysera frågan
om hur myndighets- och institutionsstrukturen
inom kulturområdet kan effektiviseras. Därför
aviserades en översyn av strukturen med målsättningen att ytterligare förbättra förutsättningarna för strategisk styrning inom det kulturpolitiska området, liksom för en effektiv
resursanvändning inte minst vad avser myndigheternas och institutionernas stödfunktioner.
Det övergripande syftet är att därmed skapa
bättre villkor för ökad fokus på kärnuppgifterna.
Bland annat mot bakgrund av detta har en genomgång inletts av de statligt styrda museernas
uppdrag och regeringens styrning av dem i relation till olika samhällsförändringar. Regeringen
anser att det finns ett behov av att utveckla och
förtydliga museernas uppdrag och regeringens
mål med den statliga museipolitiken.
En översyn av verksamheten vid Nämnden
för hemslöjdsfrågor har genomförts under 2011
och 2012. Av promemorian Nationell samordning av hemslöjden – en översyn av nämnden för
hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8) framgår att fortsatt
statligt åtagande när det gäller att främja hemslöjd är viktigt med anledning av hemslöjdens
kulturella och sociala betydelse liksom av hemslöjdens särskilda betydelse som näringsgren.
Regeringen bedömer att Nämnden för hemslöjdsfrågor fortsatt bör ansvara för verksamheten, i avvaktan på slutligt ställningstagande i
frågan.
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Stärkt yttrandefrihet, kvalitet och mångfald

Radio och tv i allmänhetens tjänst
Regeringen lämnar i propositionen Bildning
och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens
tjänst 2014–2019 (prop. 2012/13:164) förslag
till villkor och riktlinjer som ska gälla för den
radio- och tv-verksamhet som bedrivs av SR,
SVT och UR under kommande tillståndsperiod, fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31
december 2019.
Enligt propositionen ska nuvarande villkor i
huvudsak gälla även under nästa period, men
vissa förändringar föreslås med syfte att stärka
centrala delar av programföretagens uppdrag i
allmänhetens tjänst. Bland annat föreslås en extra
medelstilldelning till UR på 50 miljoner kronor
per år för att företaget ska utveckla och vidga sitt
utbildningsutbud samt skärpta krav på programföretagen när det gäller program på minoritetsspråk och tillgänglighet till utbudet för personer med funktionsnedsättning.
I propositionen föreslås också skärpningar av
kraven på programföretagen att redovisa sin
verksamhet och sina intäkter vid sidan av avgiftsmedel, t.ex. från sponsring.
Vidare föreslås att medelstilldelningen till
programföretagen höjs med 2 procent per år under tillståndsperioden under förutsättning att
antalet avgiftsbetalare inte minskar i någon
större omfattning. Därutöver föreslås särskilda
höjningar av medelstilldelningen till SR och den
ovan angivna satsningen för UR.
Regeringen bedömer i propositionen att de
fördelar som en digitalisering av marknätet ger
talar för en övergång från FM-sändningar till
marksänd digitalradio. Utvecklingen bör även i
fortsättningen vara marknadsdriven, samtidigt
som marknaden behöver tydliga förutsättningar.
Den 25 juli 2013 beslutade regeringen om direktiv till en särskild utredare (branschsamordnare)
som, tillsammans med Myndigheten för radio
och tv och i nära dialog med berörda parter, ska
utarbeta ett förslag till plan för en övergång till
digitalradio (dir. 2013:76). Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2014.
Sändningsutrymme för marksänd tv
Myndigheten för radio och tv redovisade den 31
maj 2013 regeringens uppdrag att analysera olika
handlingsalternativ och föreslå vilket sändningsutrymme som bör få användas för marksänd tv
under tiden från och med den 1 april 2014 till
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och med den 31 mars 2020. Uppdraget har genomförts i nära dialog med Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Myndighetens rapport Sändningsutrymme för marksänd tv under
tillståndsperioden
2014–2020
(dnr
Ku2013/1232) har remitterats. Regeringen planerar att besluta i frågan under hösten 2013.
Presstöd till dagstidningar på samiska och meänkieli
Presstödskommittén lämnade i september 2012
delbetänkandet Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli (SOU 2012:58). Delbetänkandet innehåller förslag som syftar till att underlätta för dagstidningar som helt eller delvis
skriver på samiska eller meänkieli att få driftsstöd.
Regeringen anser det viktigt att förbättra förutsättningarna för tidningar som skriver på samiska eller meänkieli. I syfte att underlätta för
tidningar som skriver på dessa språk att etablera
sig och upprätthålla en utgivning föreslår regeringen lättnader i kraven för driftsstöd.
Förändringarna innebär bl.a. att upplagekravet
för dagstidningar som i huvudsak är skrivna på
dessa språk halveras i förhållande till nu gällande
krav och att dessa tidningar inte ska omfattas av
villkoret om att minst 90 procent av den abonnerade upplagan ska vara spridd i Sverige. Vidare
föreslås att tidningar – vilkas redaktionella innehåll till minst 25 procent är skrivet på något eller
några av språken finska, samiska eller meänkieli –
ska kunna ges begränsat driftsstöd. Denna möjlighet gäller nu enbart för finska språket.
Förändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2014.
Mediebarometern
Regeringen beräknar att Nordicom vid Göteborgs universitet tillförs 0,35 miljoner kronor
fr.o.m. 2014 för att stärka finansieringen av studien Mediebarometern.
Behovet av kunskap om mediernas roll i samhället är stort. Den snabba tekniska utvecklingen
påverkar såväl människors medieanvändning
som förutsättningarna på mediemarknaden.
Nordicom genomför årligen en studie av medieanvändningen i Sverige, den så kallade Mediebarometern. Studien är mycket efterfrågad av
bl.a. forskare, medieföretag och myndigheter.
Mediebarometern finansieras genom anslag från
regeringen och bidrag från ett antal medieföretag. Eftersom medieanvändningen blir allt mer

fragmentiserad ökar behovet av underlag för att
upprätthålla studiens kvalitet.
Regeringen anser att det är av stor vikt att
studien säkras även för kommande år. Tillgången
till högkvalitativ forskning och dokumentation
om medieutvecklingen är angelägen och utgör
ett betydelsefullt underlag för regeringens och
riksdagens ställningstaganden på medieområdet.
Sänkta avgifter för fastställande av åldersgränser
för film
För att skapa bättre överensstämmelse mellan
intäkter och kostnader föreslår regeringen en
sänkning av Statens medieråds avgifter för fastställande av åldersgränser för film fr.o.m. den 1
januari 2014.
Den 1 januari 2011 avskaffades den obligatoriska förhandsgranskningen av film. Sedan dess
granskar Statens medieråd enbart de filmer som
ska visas offentligt för barn och unga under
femton år, i syfte att fastställa åldersgränser.
Verksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna ska i princip motsvara Statens medieråds
kostnader för verksamheten (jfr prop.
1989/90:70 s. 57). De filmer som inte lämnas in
för granskning får automatiskt 15-årsgräns.
De senaste åren har intäkterna från dessa avgifter kraftigt överstigit de faktiska kostnaderna.
En lägre avgift kan även medföra att fler filmer
lämnas in för att få en åldersgräns vilket i sin tur
ökar möjligheten för en bredare och yngre
publik att få tillgång till dessa filmer.
Den framtida taltidningsverksamheten
Efter riksdagens beslut den 12 december 2012
om inriktningen för den framtida taltidningsverksamheten har arbetet med att utforma statens engagemang på området fortsatt. Myndigheten för tillgängliga medier utvecklar ett nytt
talsyntes- och internetbaserat system för produktion och distribution av taltidningar och bedömer att en övergång från befintliga inlästa radio- och kassettidningar kan inledas under
hösten.
De nya taltidningarna innebär ökad valfrihet
och tillgänglighet för prenumeranterna. Bland
annat kommer de att innehålla hela dagstidningen och medföra ökad flexibilitet när det gäller hur, när och var taltidningen kan tillgodogöras. Ett exempel är att taltidningar, vid sidan av
särskilt anpassad mottagningsutrustning, också
kommer att kunna användas med standardiserad
konsumentelektronik som smarta telefoner och
surfplattor. Därtill bedöms införandet av det
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nya, effektivare taltidningssystemet leda till betydande utgiftsminskningar för stödet fr.o.m.
2015.
Det finns tekniska förutsättningar för en
samordning av distribution av taltidningar och
talböcker. Utvecklingen av taltidningsinfrastrukturen bör utgå från målgruppens behov och
möjligheten att ytterligare förbättra tillgängligheten.
Annonstider i radio och tv
Riksdagen gav i maj 2012 regeringen till känna
att regeringen bör genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av den tidigare genomförda
lagändring som innebar en ökning av vissa
tillåtna annonstider till tolv minuter (bet.
2011/12:KU16, rskr. 2011/12:224). En sådan
utvärdering kommer att göras under innevarande
mandatperiod. Regeringen avser därför att
återkomma i frågan.
Idrottspolitik

Nationella insatser mot dopning
I januari 2011 lämnades betänkandet Anti-dopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning
(SOU 2011:10). I betänkandet föreslås att en
nationell antidopningsorganisation (NADO)
bildas. Förslaget har remissbehandlats och kritik
har riktats mot utredningens förslag att organisera NADO som ett privaträttsligt aktiebolag
med staten som ägare. Kritikerna menar att bolaget i så fall behöver stöd i lag för att kunna bedriva den avsedda verksamheten. Ett sådant lagförslag finns inte i beredningsunderlaget.
Regeringens bedömning är att det är angeläget
att fortsätta beredningen i nära dialog med företrädare för idrottsrörelsen.
Internationellt samarbete

I de kulturpolitiska mål som riksdagen fastställde 2009 anges att kulturpolitiken ska
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
I EU-rådsarbetet har regeringen i förhandlingarna om ett nytt ramprogram inom kulturoch medieområdet, Kreativa Europa, drivit ett
tydligare perspektiv på barn och unga och en
balans mellan kulturens egenvärde och dess ekonomiska och andra mervärden i samhället. Pro34

grammet utgör en sammanslagning av de nuvarande kultur- och mediaprogrammen inom EUsamarbetet. I arbetet med att sjösätta Kreativa
Europa avser regeringen att fortsätta främja insatser som leder till ökad medverkan av svenska
aktörer.
Utvecklingen av den kulturella och kreativa
sektorn är av fortsatt stor betydelse på såväl
nationell som europeisk nivå. Frågor om ökad
tillgång till digitalt material och dit hörande
upphovsrättsliga frågor är av avgörande betydelse för utvecklingen av denna sektor. Regeringen kommer att fortsatt arbeta aktivt för att
hitta gemensamma lösningar för gränsöverskridande problem och hinder inom dessa områden.
Kulturens roll och betydelse för andra samhällssektorer, inklusive kulturens roll i utrikes
relationer, speglas alltmer i EU-arbetet. Utvecklingen är relevant att följa likväl som att påverka aktivt.
Kultur
Regeringens engagemang i arbetet med Unescos
konvention om skydd för världens kultur- och
naturarv fortsätter. Världsarvskonventionens
framtid, en integrerad natur- och kultursyn samt
en hållbar utveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Inom ramen för arbetet med Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet har Institutet för språk och folkminnen i
uppdrag att, som samordnande myndighet, utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen. Myndigheten lämnar sin slutrapport gällande uppdraget i februari 2014.
Tillämpningen av Unescos konvention om
skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar utvecklas vidare. Det nationella arbetet bör i första hand inriktas på informationsspridning och att öka kunskapen om och
förståelsen för kulturens roll för hållbar utveckling. Statens kulturråd utgör konventionens
nationella kontaktpunkt och är ledamot i regeringskommittén för konventionen under perioden 2011–2015. Kulturrådet har konstaterat
att kultursamverkansmodellen ger ändamålsenliga förutsättningar att ytterligare utveckla
mångfaldskonventionens intentioner i Sverige.
Det nordiska kultursamarbetet är omfattande.
Regeringen kommer att verka för att Nordiska
ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020 blir tongivande för arbetet vid alla berörda organ. Genomförandet av
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lyftet för nordisk barn- och ungdomslitteratur
bör prioriteras, liksom en fortsättning på samarbetet kring frågor om kultur och hälsa.
Framgången för den gemensamnordiska kulturfestivalen Nordic Cool i Washington visar på
potential för framtida närmare nordiskt samarbete utanför Norden.
Medier
Genomförandet av EU:s digitala agenda medför
att en rad initiativ tas på EU-nivå med målet att
skapa en digital inre marknad. I april 2013 inleddes ett offentligt samråd kring kommissionens
grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld.
Traditionella sändningstjänster och internet
växer mer och mer samman. Grönboken ger underlag för diskussion kring hur omvandlingen av
det audiovisuella medielandskapet kan utnyttjas
för att skapa ekonomisk tillväxt och företagsinnovation i Europa samtidigt som värden som
mångfald i medierna, kulturell mångfald och
konsumentskydd bevaras. Parallellt pågår ett
omfattande arbete i syfte att anpassa lagstiftningen på upphovsrättsområdet till detta nya
medielandskap. Regeringen avser att nära följa
utvecklingen och bevaka svenska intressen.
Inom Europarådet och Unesco verkar regeringen för att främja yttrandefrihet, fria medier,
mediemångfald och ett fritt informationsflöde.
Idrott
Regeringens internationella arbete på idrottsområdet utgår från principen om en fri och självständig idrottsrörelse som även internationellt
har ett betydande eget ansvar. Detta gäller inte
minst i förhållande till EU-arbetet där regeringen
även fortsättningsvis kommer att betona subsidiaritetsprincipen och vikten av att insatser på
området har ett tydligt mervärde av att genomföras på unionsnivå. Sådana mervärden bedöms
framför allt finnas i arbete med information och
tolkning av EU-lagstiftning som berör idrotten.
Kulturlivets internationalisering

Internationellt och interkulturellt utbyte vidgar
vyer och skapar nya möjligheter – inte minst
inom kulturområdet. Kulturen har alltid haft en
viktig roll i relationsskapandet med andra länder.
I och med den ökade globaliseringen skapas nya
möjligheter.

Regeringen har genom ett flertal olika insatser
stimulerat det svenska kulturlivets internationalisering, bl.a. har samtliga myndigheter i uppgift att integrera ett internationellt och interkulturellt perspektiv i sina verksamheter.
Myndigheterna har utvecklat sina internationella
kontakter och det internationella kulturutbytet
har ökat de senaste åren.
Det är väsentligt att alla aktörer, inte bara de
statliga, tar sitt ansvar för internationaliseringen
och att den internationella aspekten får genomslag i kultursamverkansmodellen. Det är även
viktigt att Statens kulturråd följer upp effekterna
av arbetet med att stimulera internationaliseringen inom kulturområdet.
De utsända kulturråden och kulturens roll i främjandet av Sverigebilden
Utsända kulturråd, med Kulturdepartementet
som huvudman, finns vid Sveriges ambassader i
Berlin, London, Moskva, Peking och Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen i Bryssel. Under hösten
2013 har även ett kulturråd placerats vid Sveriges
generalkonsulat i Istanbul. De utsända kulturråden har en viktig roll i relationsskapandet på
kulturområdet mellan Sverige och stationeringsländerna liksom i det integrerade Sverigefrämjandet i utlandet.
I främjandet av Sverigebilden i utlandet spelar
kulturfrågorna en allt större roll. Den så kallade
främjarkalendern, utifrån vilken de svenska utlandsmyndigheterna arbetar, fokuserar på olika
grenar inom kulturområdet. De svenska utlandsmyndigheterna har därmed i ökad omfattning satsat på evenemang kopplade till de kulturella och kreativa näringarna.
Kulturråden bidrar till att skapa och fördjupa
de kulturella kontakterna mellan Sverige och respektive stationeringsland. De skapar också tvärsektoriella kontakter och främjar målsättningen
om att kulturen ska ta ökad plats i samhällslivet.
Den nordiska kulturfestivalen Nordic Cool som
arrangerades under våren 2013 i Washington utgör ett exempel på hur internationella kultursamarbeten kan samspela med att främja viktiga
samhällsfrågor.
Kulturdepartementets myndigheter och institutioner utgör betydelsefulla kunskapskällor
och samtalspartner för bl.a. utlandsmyndigheterna i det integrerade främjandet. För att kunna
utveckla denna roll krävs en utökad kommunikation mellan berörda aktörer.
35
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Kulturens roll i biståndet
I budgetpropositionerna för 2012 och 2013 har
regeringen betonat den betydelse kulturen har
för demokratisk utveckling och mänskliga
rättigheter och därmed fattigdomsbekämpning
i bred bemärkelse. Regeringen har höga ambitioner rörande kulturens och mångfaldens
potential och betydelse för yttrandefrihet och
demokratisering. Regeringen avser att fortsätta
arbetet med att få till stånd och konkretisera
synergier mellan biståndspolitiken och kulturpolitiken.
Stöd till aktörer inom kulturområdet för
demokratisering och yttrandefrihet ska möjliggöras. Bland annat kan stöd till fristäder för
författare och andra kulturutövare möjliggöras
i syfte att öka skyddet och säkerheten för
kulturaktörer såväl i hemlandet som i Sverige.
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3.3

Utgiftsutveckling

Tabell 3.3 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 17 Kultur, medier trossamfund och fritid
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Kulturområdesövergripande verksamhet

1 738

1 810

1 769

1 839

1 805

1 837

1 872

Teater, dans och musik

1 252

1 252

1 245

1 278

1 285

1 290

1 299

283

282

280

300

303

306

309

82

81

78

81

81

81

82

Litteraturen, läsandet och språket
Bildkonst, arkitektur, form och design
Kulturskaparnas villkor

350

350

343

364

365

370

377

Arkiv

357

350

349

356

361

367

374

Kulturmiljö

925

927

917

931

934

937

942

1 323

1 360

1 346

1 387

1 403

1 424

1 454

67

82

80

85

86

87

83

Film

303

317

317

317

310

295

295

Medier

158

163

164

125

118

134

134

Ungdomspolitik

281

282

272

293

294

294

295

Politik för det civila samhället

1 831

1 831

1 829

1 833

1 834

1 834

1 834

Folkbildning

3 322

3 564

3 563

3 642

3 621

3 668

3 739

45

47

47

48

49

50

51

12 318

12 698

12 600

12 880

12 848

12 973

13 141

Museer och utställningar
Trossamfund

Tillsyn över spelmarknaden
Totalt för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2012 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Tabell 3.4 Härledning av ramnivån 2014–2017. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Miljoner kronor

Anvisat 2013 1

Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

12 689

12 689

12 689

12 689

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå

Tabell 3.5 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2013

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader 2
207

317

443

618

-3

-160

-162

-168

0

16

16

16

-13

-14

-14

-14

12 880

12 848

12 973

13 141

Investeringar

3

Summa ramnivå

9 980
2 882
18
12 880

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

3.4

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 17 redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i
form av avvikelser från en likformig beskattning,
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en
37
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viss grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning och som en skattesanktion om det rör sig
om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre uttalat, som
medel inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför jämställas med stöd
på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning
av redovisningen av skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter
2013 (skr. 2012/13:98). I det följande redovisas
de nettoberäknade skatteutgifter som är hänförbara till utgiftsområde 17.
Tabell 3.3 Skatteutgifter inom utgiftsområde 17, netto1
Miljoner kronor
Prognos 2013

Prognos 2014

Bidrag till Tekniska museet och
Svenska Filminstitutet

50

50

Försäljning av konstverk <300 000
kr/år1

–

–

1 690

1 800

Allmänna nyhetstidningar och tidskrifter
Böcker och broschyrer

870

930

Entréavgiftsbelagda kulturella föreställningar 2

1 820

1 910

Kommersiell idrott

3 590

3 910

Upphovsrätter3

420

440

Entré djurparker

80

80

Försäljning av konstverk >300 000
kr/år

20

20

Ersättning till idrottsutövare

–

–

Omsättning i ideella föreningar

270

280

Skattereduktion för gåvor till ideell
verksamhet

260

270

9 070

9 690

Totalt för utgiftsområde 17
1

Ett ”–” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas.
2
Biografföreställningar var tidigare särredovisade men redovisas nu i enlighet
med mervärdesskattelagen under samma post som entréavgiftsbelagda kulturella
föreställningar.
3
Basen för upphovsrätter har uppdaterats med ny statistik över försäljningen av
upphovsrätter.

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen
Svenska Filminstitutet
Avdrag får göras för bidrag som lämnas till Tekniska museet (16 kap. 10 § inkomstskattelagen,
IL) och för sådana bidrag och avgifter till
Svenska Filminstitutet som avses i filmavtalet
(16 kap. 11 § IL). Skatteutgiften avser skatt på
inkomst av näringsverksamhet och särskild
löneskatt.
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Försäljning av konstverk <300 000 kr/år
Vid försäljning av konstverk för under 300 000
kronor per år är enligt 1 kap. 2 a § mervärdesskattelagen (ML) försäljningsbeloppet undantaget från mervärdesskatt under förutsättning att upphovsmannen eller dennes dödsbo vid
försäljningen äger konstverket. Undantaget ger
upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Allmänna nyhetstidningar och tidskrifter
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
tidningar och tidskrifter nedsatt till 6 procent.
Skattesatsen gäller även radiotidningar för synskadade och andra varor som gör skrift tillgänglig för personer med läsnedsättning. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift
avseende mervärdesskatt.
Böcker och broschyrer
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
böcker, broschyrer, häften, musiknoter, kartor
och liknande alster nedsatt till 6 procent. Detta
gäller även bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn. Den nedsatta skattesatsen ger
upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Entréavgiftsbelagda kulturella föreställningar
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
entréavgift till konserter, biograf-, cirkus-, teater-, opera- och balettföreställningar eller liknande föreställningar nedsatt till 6 procent. Den
nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Kommersiell idrott
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
omsättning av tjänster inom idrottsområdet där
verksamheten bedrivs kommersiellt, t.ex. i bolagsform, nedsatt till 6 procent. Den nedsatta
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Upphovsrätter
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
upphovsrätter nedsatt till 6 procent. Skattesatsen
gäller för upplåtelse eller överlåtelse av vissa
upphovsrättsligt skyddade litterära eller konstnärliga verk. Nedsättningen gäller inte för upplåtelse eller överlåtelse av fotografier, reklamprodukter, system och program för automatisk
databehandling eller film eller liknande upptagning av information. Den nedsatta skattesatsen
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ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.

gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt
i 67 kap. 20–26 §§ IL.

Entré till djurparker
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för
entréavgift till djurparker nedsatt till 6 procent.
Nedsättningen gäller även för guidning i djurparker. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till
en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Försäljning av konstverk ≥ 300 000 kr/år
Enligt 7 kap. 1 § ML är skattesatsen för försäljning av konstverk för 300 000 kronor per år eller
mer nedsatt till 12 procent, under förutsättning
att konstverket vid försäljningen ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Den nedsatta
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Ersättning till idrottsutövare
Ersättning som en idrottsutövare erhåller från en
skattebefriad ideell förening med huvudsakligt
syfte att främja idrottslig verksamhet och som
under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp är enligt 2 kap. 19 § socialavgiftslagen
undantagen från socialavgifter. Ersättningen är
inte förmånsgrundande. Skatteutgiften avser
därför särskild löneskatt.
Omsättning i ideella föreningar
Omsättning av vara eller tjänst i en ideell verksamhet räknas inte som ekonomisk verksamhet
om föreningen är befriad från inkomstskatt för
omsättningen ifråga. Av 4 kap. 8 § ML följer att
denna verksamhet inte är skattskyldig. Detta ger
upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Fysiska personer som ger gåvor till vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som godkänts av Skatteverket kan få en
skattereduktion motsvarande 25 procent av gåvans värde som dras av mot slutgiltig skatt.
Gåvounderlaget som berättigar till skattereduktion får uppgå till högst 6 000 kronor per
person och år, vilket innebär att skattereduktionen får uppgå till högst 1 500 kronor per person och år. Bestämmelserna om skattereduktion
för gåvor till godkända gåvomottagare finns i lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordningen (2011:1295) om godkännande av
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4 Kulturområdesövergripande verksamhet

4.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheterna Statens
kulturråd och Myndigheten för kulturanalys
samt bidrag till kulturområdesövergripande
ändamål. I det innefattas bidrag till regional
kulturverksamhet, satsningen Skapande skola,
bidrag till allmänkulturella ändamål, ut-

4.2

vecklingsverksamhet
och
internationellt
kulturutbyte, forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet samt stöd till ickestatliga kulturlokaler. I avsnittet behandlas
även tvärgående frågor som omfattar hela
kulturområdet samt internationellt samarbete
som är gemensamt för kultur- och medieområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Kulturområdesövergripande verksamhet, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

49

50

51

47

47

48

49

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete

205

245

239

244

204

206

209

1:3 Skapande skola

151

169

165

173

177

181

185

36

36

36

38

38

39

40

9

10

10

10

10

10

10

1 279

1 286

1 255

1 313

1 313

1 338

1 364

9

14

13

15

16

16

15

1 738

1 810

1 769

1 839

1 805

1 837

1 872

Kulturområdesövergripande verksamhet
1:1 Statens kulturråd

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:7 Myndigheten för kulturanalys
Summa Kulturområdesövergripande verksamhet
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Målen lyder:
Kulturpolitiken ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
–

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,

–

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

–

främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,

–

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

–

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Bedömningsgrunder

Bedömningen av resultatet för kulturområdesövergripande verksamhet utgår från:
–

bidragsgivning inom ramen för Skapande
skola samt bidrag för barns och ungas tillgång till kultur,

–

bidragsgivning inom ramen för kultursamverkansmodellen,

–

övergripande främjande insatser och
bidragsgivning till internationell verksamhet och samarbete,

–

insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,

–

insatser för forskning inom kulturområdet,

–

insatser inom området kultur och hälsa,

–

insatser när det gäller jämställdhet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
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–

insatser för att analysera och utvärdera
kulturpolitiken.

Bedömningen utgår vidare från insatser för att
främja kvalitet och för att förnya och utveckla
verksamheten.
4.4.2

Barn- och ungdomskultur

Resultat

Statens kulturråd har ett särskilt utvecklingsansvar för barn- och ungdomskulturverksamhet
i hela landet, bl.a. genom sin bidragsfördelande
roll. Under 2012 etablerade Statens kulturråd på
uppdrag av regeringen en nationell webbplats,
Bolla, om barn- och ungdomskultur. På
webbplatsen visas bl.a. goda exempel och
information som i första hand riktas till vuxna
som arbetar med barn- och ungdomskultur.
Under 2012 hade webbplatsen ca 12 200 unika
besökare.
Myndigheten har särskilt arbetat med olika
arrangemang och initiativ på området Skapande
skola och för läsfrämjande insatser.
Skapande skola
Statens kulturråd fördelade i början av 2013
drygt 175 miljoner kronor till 257 kommuner
och 103 fristående skolor för kulturell verksamhet i skolan. Det innebär en ökning med 19
miljoner kronor jämfört med 2012. De planerade
insatserna beräknas nå drygt 715 000 elever
spridda över landets samtliga län i grundskolans
årskurs 1–9 samt förskoleklass och särskolan, se
tabell 4.2 nedan. Insatser görs inom samtliga
konst- och kulturformer, med en viss tonvikt på
teater och bildkonst. Under 2012 genomfördes
13 regionala konferenser av kommuner med stöd
från Statens kulturråd i syfte att synliggöra satsningen Skapande skola.
Tabell 4.2 Skapande skola 2011–2013
2011

2012

2013

Beviljade bidrag (mkr)

150

156

175

Antal beviljade ansökningar

366

398

379

- varav kommuner

236

252

257

Antal elever som omfattas av
beviljade ansökningar
(tusental)

602

622

715

Källa: Statens kulturråd
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Skapande skola inrättades 2008 och har successivt utvidgats. Satsningen omfattar fr.o.m. 2013
förskoleklass och hela grundskolan, inklusive
särskolan. Totalt inkom 391 ansökningar till
Kulturrådet 2013 vilket är en minskning i
jämförelse med 2012 då 428 ansökningar inkom.
Den andel elever i skolan som under 2012 fick ta
del av Skapande skola var 64 procent av det
totala elevunderlaget. Antalet kulturaktörer som
fick uppdrag inom ramen för Skapande skola har
successivt ökat från 1 400 stycken 2009 till 2 300
stycken 2011.
Skolverket har i uppdrag att, i samråd med
Statens kulturråd, sprida exempel på hur skolor
har arbetat framgångsrikt med Skapande skola
som en del av undervisningen. Syftet är att visa
på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen
för att öka det pedagogiska värdet av satsningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober
2013.
Myndigheten för kulturanalys har under 2012
initierat en forskningsbaserad utvärdering av
Skapande skola. Uppdraget kommer att slutredovisas under hösten 2013.
Barnperspektiv hos nationella kulturinstitutioner
Av de kulturpolitiska målen framgår att barns
och ungas rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas. Sedan 2007 ska de statligt finansierade
kulturinstitutionerna integrera ett barn- och
ungdomsperspektiv i sina verksamheter. För att
ytterligare stärka detta arbete fick institutionerna
i uppdrag att under 2011 utforma strategier för
sin barn- och ungdomsverksamhet för åren
2012−2014. Strategierna har hösten 2011 redovisats till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och arbetet utifrån dessa fortsätter hos
institutionerna.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har fastställt
en strategi för att stärka intresset för barnfilm
hos bl.a. filmskapare, finansiärer och publik.
Målen är att öka antalet svenska barnfilmer, öka
tillgången till ett brett utbud av kvalitetsfilm för
barn och unga, öka barns och ungas kunskap om
film och rörlig bild samt öka deras möjlighet att
själva skapa med rörlig bild.
Barnperspektiv i Statens kulturråds bidragsgivning
Totalt fördelades 39 procent av Statens kulturråds bidrag 2012, exklusive kultursamverkansmodellen, till verksamheter för barn och unga.
Motsvarande siffra för 2011 var 33 procent.
Eftersom modellen omfattade olika antal län

2011 respektive 2012 är procentsatserna inte helt
jämförbara.
Av stödet till fria teatergrupper gick 56 procent till verksamhet för barn och unga. Andelen
bidrag gällande barn och unga inom det fria
dansområdet uppgick till 26 procent och inom
det fria musikområdet till 15 procent.
Verksamhet för barn och unga kommer att
vara en av variablerna för uppföljning inom
ramen för kultursamverkansmodellens bidragsgivning.
Barns och ungas läsning
Årligen avsätter regeringen 123 miljoner kronor
för stöd till litteratur och läsfrämjande. Under
2012 fördelades ca 17 procent av de olika stöden
till barn- och ungdomslitteratur.
Statens kulturråd fördelar bl.a. stöd till läsfrämjande insatser för barn och unga samt
ansvarar för den årliga utdelningen av ALMApriset.
Folkbibliotekens arbete med att främja språkutveckling och stimulera till läsning lyfts fram i
förslaget
till
ny
bibliotekslag
(prop.
2012/13:147). Litteraturutredningen har i sitt
slutbetänkande (SOU 2012:65) lämnat en rad
förslag till läsfrämjande insatser, se vidare avsnitt
3.2 Politikens inriktning och avsnitt 6
Litteraturen, läsandet och språket.
Barn, unga och medier
Förmåga att ta emot information men också
att uttrycka sig och skapa innehåll i en digital
miljö blir allt viktigare. Även barns och ungas
eget skapande sker i allt högre grad i en digital
miljö. Statens medieråd har i uppdrag att
stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Se vidare avsnitt 14.4.7.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att många kulturinstitutioner arbetar väl med att integrera ett
barn- och ungdomsperspektiv i sina respektive
verksamheter. Detta bidrar till att uppfylla det
nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet och att särskilt
värna barns och ungas rätt till kultur. Regeringen
kommer att följa upp hur de statliga kulturinstitutionernas strategier för barn- och
ungdomsverksamhet har tillämpats i verksamheterna.
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Antalet elever som engagerats i satsningen
Skapande skola har ökat med drygt 100 000 på
två år. Regeringen bedömer också att spridningen av satsningen har varit god mot bakgrund
av att samtliga kommuner i Sverige har ansökt
om bidrag för Skapande skola. Målet är dock att
fler elever ska nås av satsningen.
Skolverkets uppdrag att sprida goda exempel
och Statens kulturråds förankringsarbete bör
ytterligare kunna etablera satsningen.
Studier visar att barns och ungas läsförmåga
sjunkit de senaste tio åren, vilket bl.a. lyfts fram i
Litteraturutredningens
betänkande
(SOU
2012:65). Regeringen anser därför att det finns
ett behov av att utveckla arbetet med barns och
ungas läsning, se avsnitt 6 Litteraturen, läsandet
och språket.
4.4.3

Kultursamverkansmodellen –
kulturen närmare medborgarna

dels i de län som ingår, dels i de län som stod
utanför modellen.
Tabell 4.3 Fördelning av medel i kultursamverkansmodellen
2012
Miljoner kronor

Andel i procent

Fördelning till 16 län i modellen
-

professionell teaterdans- och
musikverksamhet

78,3

-

museiverksamhet

14,9

-

konst- och
kulturfrämjande
verksamhet

1,2

-

regional enskild
arkivverksamhet

0,7

-

filmkulturell
verksamhet

1,2

-

främjande av
hemslöjd

1,2

-

biblioteksverksamhet

2,5

Delsumma i modellen

960,4

100

Resultat

Under 2012 ingick 16 län i kultursamverkansmodellen och ytterligare fyra län trädde in i
modellen fr.o.m. 2013. Därmed är modellen
införd i samtliga län utom Stockholms län.
Totalt fördelade Statens kulturråd 2012 cirka
960 miljoner kronor till de 16 län som ingick i
modellen och 243 miljoner kronor till de fem län
som då stod utanför modellen. Totalt uppgick
den statliga finansieringen 2011 till cirka 29 procent av de offentliga medlen inom kultursamverkansmodellen.
Under 2012 har Statens kulturråd, efter dialog
med landstingen och det samverkansråd som
finns inom ramen för kultursamverkansmodellen, tagit fram föreskrifter och riktlinjer
för kvantitativ och kvalitativ uppföljning.
Statens kulturråd fördelar även utvecklingsbidrag till regionala och lokala kulturverksamheter i landet. Totalt fördelades 2012 cirka 49
miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt,
både till län inom och utom modellen, se tabell
4.4. I detta belopp ingår den förstärkning på 25
miljoner kronor per år som gäller 2012–2014.
Uppföljning av modellen – utfall 2012
De statliga medlen inom modellen får fördelas
till sju olika kulturområden. Av tabell 4.3 nedan
framgår fördelningen mellan verksamheterna
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Fördelning till fem län utanför
modellen
-

scenkonst

81,0

-

museer

10,8

-

konst- och
kulturfrämjande

1,2

-

arkiv

0,9

-

film

1,9

-

främjande hemslöjd

1,3

-

bibliotek

3,0

Delsumma utanför modellen

234,3

Totalt hela landet

1 203

100

Källa: Statens kulturråd

Av tabell 4.3 framgår att fördelningen av statliga
medel 2012 mellan de sju ändamålen i stora delar
ser liknande ut både inom och utanför modellen.
Teater, dans, och musik tilldelas den största
andelen statliga bidrag. Därefter följer området
museer. Övriga fem områdens andel av medlen
är betydligt mindre.
Utvärdering
Myndigheten för kulturanalys har i sin årsrapport, Kulturanalys 2013, i förkortad form
redovisat tre delstudier om modellen. Dels en
enkätstudie ställd till berörda aktörer, dels en
intervju med samverkansrådets parter och
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slutligen en fallstudie i två län, Jämtland och
Kronoberg.
Av enkätstudien framgår att majoriteten av de
svarande har en positiv inställning till modellen.
Regionala aktörer är mer positiva än aktörer på
lokal nivå. De fördelar som lyfts fram är att
modellen bl.a. bidragit till ökad samverkan och
dialog samt att kulturen har kommit högre upp
på den politiska dagordningen. Det framkommer även viss kritik, bl.a. om att främst staten,
men även landstingen, styr alltför mycket och att
kraven på återrapportering är för höga.
Av intervjuerna med samverkansrådet drar
Myndigheten för Kulturanalys bl.a. slutsatsen att
samverkansrådet bör tydliggöra sin roll och sitt
uppdrag.
Fallstudien av de två länen visar att modellen
ännu inte har medfört några större förändringar
av hur olika verksamheter prioriteras. En viss
ökad betoning av tillväxtorienterade argument
kan märkas samtidigt som institutionerna fortsatt får stort fokus.
Under våren 2013 har Myndigheten för
Kulturanalys även presenterat en fördjupad utvärdering (Rapport 2013:2) om styrning,
bidragsfördelning och uppföljning inom kultursamverkansmodellen. Rapporten visar bl.a. att
statens roll är fortsatt stark men att det regionala
och kommunala inflytandet ökar samt att
regionala prioriteringar och variationer börjar slå
rot. Vidare framgår att det ännu inte skett några
större förändringar av hur de statliga bidragen
fördelas inom och mellan regionerna, dock visar
fördelningen av utvecklingsbidragen en större
variation. Rapporten lyfter även fram behovet av
att syftet med uppföljningen bör tydliggöras.
Sveriges Kommuner och Landsting har 2012
presenterat forskningsantologin Under konstruktion tillsammans med det svenska kulturpolitiska observatoriet Swecult. Antologin innehåller
olika
perspektiv
på
modellens
genomförande. Antologin ger en mångfacetterad
helhetsbild, men den lyfter fram att modellen
börjat hitta sina former samt att det är positivt
att den kulturpolitiska forskningen ökar.
Även branschorganisationen Svensk scenkonst har våren 2013 presenterat en rapport om
kultursamverkansmodellen och scenkonstinstitutionerna. Av denna framgår bl.a. att
institutionerna upplever att de fått minskad
kontakt med de statliga myndigheterna, samtidigt som kontakten med de regionala besluts-

organen har ökat. Rapporten framhåller att detta
ligger i linje med modellens syften.
Utvecklingsbidrag
Inom ramen för det statliga stödet till regionala
och lokala kulturverksamheter kan Statens
kulturråd lämna tidsbegränsade utvecklingsbidrag. Under 2012 har Kulturrådet fördelat totalt cirka 49 miljoner kronor i utvecklingsbidrag.
I detta belopp ingår den förstärkning på 25 miljoner kronor per år som gäller 2012–2014. Drygt
42 miljoner kronor fördelades till verksamheter i
de 16 län som ingick i modellen och 6,7 miljoner
kronor till de fem län som stod utanför
modellen.
Fördelningen av utvecklingsbidrag per konstområde 2012 framgår av tabell 4.4. Jämförelser
kan inte göras med 2011 eftersom utfallet 2012
har en annan indelningsgrund än 2011.
Tabell 4.4 Fördelning av utvecklingsbidrag 2012
Miljoner kronor

Andel i procent

Bibliotek, litteratur

1,2

2,5

Arkiv

0,5

1,0

Teater

6,3

12,9

Musikteater

2,1

4,4

Dans

4,0

8,2

Musik

6,6

13,5

Konst, bild, form

9,6

19,6

Museer

9,9

20,2

Konstområdesövergripande

8,7

17,7

48,9

100

Totalt
Källa: Statens kulturråd

I jämförelse med fördelningen inom ramen för
kultursamverkansmodellens verksamhetsbidrag,
se tabell 4.3, får museer och konst, bild och
formområdena ett större genomslag inom
utvecklingsbidragen. Scenkonsten, som tilldelades så mycket som 79 procent av modellens
verksamhetsmedel 2012, får en mindre andel, 39
procent av utvecklingsbidragen.
Andelen utvecklingsbidrag som avser satsningar på barn och unga uppgick 2012 till cirka
24 procent, vilket är något lägre än 2011 då
andelen uppgick till 32 procent.
Statens kulturråd framhåller i årsredovisningen för 2012 att antalet ansökningar som
avser länsövergripande projekt hittills är relativt
få.
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att kultursamverkansmodellen 2012 och 2013 har fått ett fortsatt bra
genomslag i hela landet, främst tack vare att 20
län nu ingår i modellen.
Länens regionala kulturplaner är viktiga strategiska underlag för regionala, lokala och nationella aktörer. Modellen bidrar till ökad samverkan
och dialog samt till att kulturen förs högre upp
på den regionala dagordningen.
Regeringen bedömer att de regionala kulturplanerna och modellen rymmer stora möjligheter att utveckla kulturens fria och obundna
roll samt att bidra till att kulturen ska finnas på
fler arenor i samhället. Landsting och kommuner
samt Statens kulturråd och övriga berörda
myndigheter bör fortsatt utveckla de möjligheter
som modellen ger, när det gäller samverkan,
kunskaps- och kompetensutveckling samt utrymme för regionala prioriteringar och
variationer. Regeringen vill särskilt betona vikten
av samarbeten över både läns- och kommungränser. Sådana samarbeten kan stödjas både
inom ramen för de länsvisa medlen och genom
de tidsbegränsade utvecklingsbidrag som Kulturrådet ansvarar för att fördela.
Regeringen kommer också fortsatt att noga
följa uppföljningar och utvärderingar av
modellen. Uppföljningens betydelse för strategisk kunskapsinhämtning om modellen och dess
bidrag till måluppfyllelsen av de kulturpolitiska
målen bör tydliggöras. Ansvaret för denna
uppgift delas av Statens kulturråd och landstingen som har viktiga roller och uppgifter för
uppföljningen av modellen.
4.4.4

Internationellt samarbete

Resultat

Europeiska Unionen
EU:s insatser ska bidra till kulturens och den
audiovisuella sektorns (film, tv och video) utveckling och främja samarbete mellan medlemsstaterna. Kulturpolitiken faller huvudsakligen
under nationell behörighet, men vid behov kan
EU stödja och komplettera medlemsstaternas
insatser.
Arbetet har 2012 fortsatt i enlighet med
arbetsplanen för kulturområdet för perioden
2011–2014. Den öppna samordningsmetoden
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har varit ett viktigt arbetssätt och kommer så
förbli under den kommande perioden.
År 2011 presenterade EU-kommissionen sitt
förslag till stödprogram på kultur- och medieområdet för perioden 2014–2020, programmet
Kreativa Europa. Programmet utgör en sammanslagning av de nuvarande kultur- och mediaprogrammen och kommissionen gör en tydlig
koppling till Europa 2020-strategin. De övergripande målen med programmet föreslås vara
att värna och främja Europas kulturella och
språkliga mångfald och att stärka den kulturella
och kreativa sektorns konkurrenskraft för att på
så sätt bidra till en smart och hållbar tillväxt för
alla. Förhandlingarna i rådet kring programmets
utformning har resulterat i en jämnare balans än i
ursprungsförslaget mellan kulturens egenvärde
och dess ekonomiska och andra mervärden i
samhället. På initiativ av bl.a. Sverige har ett
tydligare perspektiv på barn och unga införts i
förslaget. Rådet beslutade i november 2012 om
en s.k. partiell allmän inriktning – en politisk
överenskommelse – för programmets huvudsakliga utformning. Överenskommelsen gjordes
med reservation för att långtidsbudgeten inte var
färdigförhandlad. Under våren 2013 inleddes
förhandlingar mellan Europaparlamentet, kommissionen och rådet, lett av det irländska ordförandeskapet. Budgeten för programmet Kreativa Europa beräknas omfatta 1,46 miljarder euro
för hela sjuårsperioden, vilket är en ökning med
nio procent jämfört med innevarande programperiod.
Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet
fick i respektive regleringsbrev för 2013 uppdraget att tillsammans med Stiftelsen Svenska
Filminstitutet förbereda de svenska kontaktkontorens arbete och organisering inför det nya
programmet. I den gemensamma rapporten
framgår bl.a. att man föreslår att Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet delar på
huvudansvaret.
Utformningen av programmet Kreativa
Europa har dominerat arbetet i rådsarbetsgrupperna för kultur och audiovisuella frågor under
2012 och 2013.
Ett förslag om Europas kulturhuvudstad för
åren 2020–2033 presenterades av kommissionen
i juli 2012 och har därefter diskuterats av medlemsstaterna. Ett beslut fattades av rådet i maj
2013, vilket bl.a. innebär att nästa gång Sverige
innehar Europas kulturhuvudstad är 2029.
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Under 2012 antog rådet slutsatser om kulturpolitisk styrning (cultural governance), om
digitalisering av och tillgång via internet till
kulturellt material och digitalt bevarande samt
om bättre internet för barn, vilka alla har välkomnats av Sverige.
Resultat för EU:s Mediaprogram återfinns
under avsnitt 13.
Svenskt deltagande i EU:s kulturprogram
Statens kulturråd har, i egenskap av nationell
kontaktpunkt för EU:s kulturprogram, under
2012 fortsatt arbetet med att främja ansökningar
om bidrag från svenska kulturaktörer för samarbetsprojekt med andra europeiska parter. År
2012 beviljades 29 svenska aktörer bidrag,
antingen som huvudsökande eller som medaktör, vilket framgår av tabell 4.5 nedan. Det
totala bidragsbeloppet som de svenska aktörerna
tog del av 2012 uppgick till 11,3 miljoner euro,
vilket är det bästa utfallet för svensk del under
hela programperioden.
Kulturprogrammet löper ut 2013 och kommer
att följas av det nya kultur- och medieprogrammet Kreativa Europa 2014–2020.
Tabell 4.5 Svenskt deltagande i projekt finansierade av
EU:s kulturprogram 2010–2012
Totalt antal aktörer

2010

2011

2012

20

22

28

- varav huvudsökande

4

8

8

- varav medarrangör

16

14

20

Beviljade medel i miljoner
euro

7,5

7,0

11,3

Källa: Statens kulturråd

Bidrag från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammet
Under 2012 tilldelades svenska projekt med
kulturanknytning totalt 409 miljoner kronor
från strukturfondsprogrammen respektive från
landsbygdsprogrammet. Under 2011 uppgick
motsvarande belopp till 317 miljoner kronor.
Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014
I budgetpropositionen för 2013 avsatte regeringen 75 miljoner kronor till Umeå kulturhuvudstad 2014, varav 37 miljoner kronor för
2013 och 38 miljoner kronor för 2014. Regeringen har även gett 22 statliga myndigheter och
institutioner förnyade uppdrag att under 2013
samverka med och prioritera kulturhuvudstadsprojektet, något som innebär ytterligare statliga
medel. Statens kulturråd har i uppdrag att beakta

kulturhuvudstadsåret i sin ordinarie bidragsgivning. Kulturrådet har hittills fördelat ca 12,4
miljoner kronor till kulturhuvudstadsåret, utöver
de 37 miljoner kronor som regeringen beslutat
om, enligt ovan.
Europarådet
Det slutförda reformarbetet med Europarådets
organisation innebär för kulturområdets del att
de tidigare två styrkommittéerna för kulturarv
och landskap, samt för kultur sedan 2012 har
ersatts av en gemensam kommitté för kultur,
kulturarv och landskap (CDCPP). En ministerkonferens med tema främjandet av tillgång till
kultur hölls i Moskva våren 2013. Resultatet av
konferensen kommer att utgöra vägledning för
Europarådets verksamhet på kulturområdet
under perioden 2014–2015. Ministerkonferensen
presenterade ett gemensamt uttalande som bl.a.
betonar vikten av att värna kulturpolitik för
främjande av yttrandefrihet och tillgång till
kultur. Resultat för området medier och
information återfinns under avsnitt 14.
Unesco
Genom Världsarvskommitténs beslut 2012 att
föra upp Hälsingegårdar på världsarvslistan finns
15 världsarv i Sverige. Unescos världsarvslista
upptar 962 kultur- och naturområden.
Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar befäster
parternas rätt och skyldighet att föra en nationell
kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald.
Den verkar för ökat internationellt kulturutbyte
och ökad kulturell mångfald. Sverige är ledamot i
regeringskommittén för konventionen 2011–
2014.
Statens kulturråd, som är nationell kontaktpunkt för konventionen och som representerar
Sverige i regeringskommittén, redovisade 2012
(Ku2012/1305) sitt uppdrag att som samordnande myndighet utveckla arbetet med att
tillämpa konventionen i Sverige. Uppdraget
genomfördes i samverkan med Svenska Unescorådet. Av redovisningen framgår att Statens
kulturråd avser att utveckla funktionen som
nationell kontaktpunkt, informationsarbetet om
konventionen och arbetet med att öka samverkan mellan kulturpolitiken och biståndspolitiken. Kulturrådet konstaterar också att kultursamverkansmodellen ger stora möjligheter för
den nationella kulturpolitiken att ytterligare
utveckla mångfaldskonventionens intentioner.
47
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I samband med ratificeringen av Unescos
konvention om skydd av det immateriella
kulturarvet gav regeringen Institutet för språk
och folkminnen i uppdrag att, som samordnande
myndighet, utveckla arbetet med tillämpningen
av konventionen. Myndigheten lämnade en delrapport (dnr Ku2012/1107) i juni 2012 och en
slutrapport kommer att lämnas i februari 2014.
För uppdraget har myndigheten tillförts 1,5
miljoner kronor per år under åren 2011–2013 till
särskilda projektinsatser och åtgärder som gäller
det immateriella kulturarvet.
Nordiska ministerrådet
Ministerrådet för kultur ansvarar för det näst
största insatsområdet i det officiella nordiska
samarbetet. Under 2012 beslutades om en ny
strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–
2020, med övergripande mål inom fem särskilt
prioriterade teman: Det hållbara Norden, Det
kreativa Norden, Det interkulturella Norden,
Det unga Norden och Det digitala Norden.
Strategin ska tjäna som styrdokument för aktuella nordiska institut, hus och organisationer
som får stöd från Nordiska ministerrådet. Strategin ska konkretiseras i verksamhetsmål och
återrapporteringar, liksom i budgettexter, strategiska satsningar och respektive lands ordförandeskapsprogram.
Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2013 och har i sitt sektorprogram
för kultur och medier valt att lyfta fram bl.a.
barns och ungas rätt till kultur. Läsfrämjande för
barn och unga samt frågor om mediekunnighet
och den digitala tekniken är centrala teman i
detta arbete.
Nordiska rådets nya pris för nordisk barnoch ungdomslitteratur utgör en viktig del i det
lyft för barn- och ungdomslitteratur som de
nordiska kulturministrarna beslutade om 2012. I
lyftet ingår också utökat översättningsstöd,
aktiviteter under den nordiska biblioteksveckan,
skrivarkurs för barn och unga samt nätverksaktiviteter. Nordens hus i Reykjavik är utsett till
prissekretariat och koordinator för lyftet.
Kulturfestivalen Nordic Cool
The John F. Kennedy Center for the Performing
Arts i Washington D.C. bjöd för 2013 in
Norden som temaregion för sin återkommande
internationella kulturfestival. De nordiska länderna och Nordiska ministerrådet gav stöd till
genomförandet. Under den månadslånga festivalen, Nordic Cool, deltog 750 nordiska kultur48

skapare. Festivalen lockade drygt 200 000
besökare till teater- och dansföreställningar,
konserter, utställningar, filmvisningar, seminarier m.m. Nordic Cool blev på så sätt ett unikt
tillfälle för främjande av nordisk kultur och
kulturutbyte.
Analys och slutsatser

Det nya och nu sammanslagna kultur- och
mediaprogrammet Kreativa Europa och dess
närmare utformning kommer att slutförhandlas
under hösten 2013. Programmet har en tydligare
profil med inriktning på kulturella och kreativa
näringar. Den totala budgeten 2014–2020
beräknas till 1,46 miljarder euro. Detta innebär
en förstärkning med nio procent jämfört med
budgeten för nuvarande programperiod. Regeringen bedömer att det nya programmet har en
ändamålsenlig utformning.
Det är positivt att svenska aktörer i ökad grad
har sökt och beviljats medel från EU:s kulturprogram. Det är angeläget att berörda myndigheter fortsätter att främja ansökningar från
svenska aktörer inom ramen för det nya kulturoch mediaprogrammet Kreativa Europa.
Nordiska ministerrådets strategi för kultursamarbetet 2013–2020 har mottagits väl och
bidrar till samarbetets kontinuitet och fokus. De
fem temana visar på utmaningar där kultursamarbetet kan generera särskild nordisk nytta.
Lyftet för nordisk barn- och ungdomslitteratur
förstärker samarbetets insatser för läsning och
för barns och ungas rätt till kultur, vilket är i
linje med både de kulturpolitiska målen och med
regeringens prioriteringar. Sverige bör fortsatt
vara drivande i att göra det nordiska samarbetet
mer modernt, effektivt och ändamålsenligt.
4.4.5

Kulturlivets internationalisering

Resultat

Regeringens kulturpolitik främjar internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
Samtliga myndigheter på kulturområdet har i
uppgift att integrera ett internationellt och
interkulturellt perspektiv i sina verksamheter.
Myndigheterna har utvecklat sina internationella kontakter och det internationella kulturutbytet har ökat. Globaliseringen har lett till
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att kulturen har fått en allt större roll i
relationsskapandet med andra länder. Diskussionen om kulturdiplomati och dess
ökande betydelse syns alltmer såväl i Sverige
som inom EU. En relaterad trend kan noteras i
det faktum att vissa länder satsar allt mer på att
etablera nationella kulturinstitut i andra länder.

Tabell 4.7 Kulturrådets bidrag till internationellt
litteratursamarbete
Tusental kronor

2010

2011

2012

Internationellt
översättningsstöd

3 488

3 587

2 958

Nordiskt översättningsstöd

1 154

781

514

704

1 052

1 193

5 346

5 420

4 665

Litterära projekt/evenemang i
utlandet
Totalt

Statens kulturråd främjar internationalisering
Statens kulturråd har, i den instruktion som
trädde i kraft under 2012, fått ett förtydligat och
breddat uppdrag att främja internationaliseringen inom hela kulturområdet.
Kulturrådet har även, liksom andra kulturmyndigheter, i uppdrag att integrera ett internationellt och interkulturellt perspektiv i hela sin
verksamhet, vilket bl.a. betyder att bidragsansökningarna ska omfatta och bedömas utifrån
internationella och interkulturella aspekter. Därutöver lämnar Kulturrådet bidrag till internationellt kulturutbyte och samarbete inom
scenkonst samt bild och formområdet, dvs. till
turnéer, gästspel m.m. Av tabell 4.6 nedan framgår hur bidragsgivningen 2010–2012 har fördelat
sig på olika konstområden.
Tabell 4.6 Kulturrådets bidrag till internationellt kulturutbyte och samarbete 2010–2012
Tusental kronor
Konstområde

2010

2011

2012

12 736

5 967

7 718

Bild och form

2 041

1 884

1 914

Konstområdesövergripande
verksamhet

2 276

2 874

1 164

17 053

10 725

10 766

Teater, dans och musik

Totalt
Källa: Statens kulturråd

Tabellen ovan visar att scenkonstområdet har
tilldelats en stor andel av bidragsmedlen. År 2010
låg det totala beloppet högre än 2011 och 2012
beroende på en tidsbegränsad förstärkning på 10
miljoner kronor per år under 2008–2010.
Kulturrådet fördelar även bidrag till internationellt litteratursamarbete, vilket framgår av
tabell 4.7 nedan. Totalt uppgick stödet 2012 till
ca 4,7 miljoner kronor. Det nordiska översättningsstödet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Källa: Statens kulturråd

Stödet till internationellt litteratursamarbete har
minskat något 2010–2012, men minskningen
beror huvudsakligen på minskat stöd från Nordiska ministerrådet för nordiska översättningar.
Under 2012 har Kulturrådet fördelat bidrag
till tolv nya projekt inom satsningen Aktörssamverkan, som finansieras av Sida med totalt 24
miljoner kronor 2011–2013. Satsningen ska bidra
till kultursamarbeten som bekämpar fattigdom
och främja en demokratisk samhällsutveckling i
sex utvalda utvecklingsländer.
Kulturrådet har 2012 även arbetat med förberedelser inför kulturfestivalen Nordic Cool och
scenkonstmässan APAP i New York som ägde
rum i början av 2013, och som involverade både
myndigheter och kulturutövare. Betydande förberedelser ägde 2012 även rum inför världens
största barnboksmässa i Bologna 2013, där
Sverige var hedersgäst.
De utsända kulturråden
Kulturrådens övergripande uppgift är att främja
kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen. Regeringen utser,
och Kulturdepartementet är ansvarig huvudman,
för de utsända kulturråd som finns stationerade
vid Sveriges ambassader i Berlin, London,
Moskva, Peking och Washington samt vid
Sveriges ständiga representation vid Europeiska
unionen i Bryssel. Chefen för Svenska kulturhuset i Paris är samtidigt också kulturråd vid
Sveriges ambassad i Paris men tillhör organisatoriskt UD/Svenska institutet.
Mellan åren 2009 och 2012 fanns en kulturrådstjänst placerad vid ambassaden i Belgrad. I
samband med att det dåvarande kulturrådet slutade togs en publikation fram där erfarenheterna
av att arbeta med kultursamarbeten i Serbien
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summeras.1 Ett omfattande arbete bedrevs vid
ambassaden i Belgrad bl.a. med att lyfta in ett
barn- och ungdomsperspektiv i kultursammanhang.
Samtidigt har en ny kulturrådstjänst inrättats
2013, vid generalkonsulatet i Istanbul, Turkiet.
Under 2012 har samtliga kulturråd uppmärksammat minnesåren över de internationellt
kända svenskarna August Strindberg och Raoul
Wallenberg genom att arrangera seminarier och
utställningar.
Verksamheten har under 2012 även till stor
del haft fokus på frågor som anknyter till de
kulturella och kreativa näringarna som Sverige de
senaste åren haft stora framgångar med ur ett
internationellt perspektiv, exempelvis inom litteratur-, film- och modeområdet.
I Washington har arbetet under 2012 till stor
del fokuserats på att förbereda den nordiska
kulturfestivalen Nordic Cool. I samband med
festivalen arrangerade ambassaden nordiska
ministermöten, liksom seminarier, utställningar
och workshops.
Bland större satsningar under 2012 kan bl.a.
nämnas utställningen Building Blocks i Berlin
där barn och ungdomar fick delta i bygg- och
stadsplaneringsprocessen i syfte att skapa samtal
om samhällsutvecklingsfrågor.
Kulturråden skriver kontinuerligt om sin
verksamhet i kulturrådsbloggen, på regeringens
webbplats, där kulturintresserad allmänhet kan
ta
del
av
kulturrådens
arbete
(blogg.kulturdep.se).
Analys och slutsatser

Det svenska kulturlivets utveckling och livskraft
är beroende av internationellt utbyte och samarbete. I utlandet är Sverige i dag förknippat med
framgångar inom det kulturella området, inte
minst inom de så kallade kulturella och kreativa
näringarna. Men för att lyckas nå ut behöver
goda förutsättningarna för den konstnärliga
kärnverksamheten finnas. Det handlar om att
föra en stark och tydlig kulturpolitik.

1 This is not a report – Cultural Exchange Sweden/Serbia 2009–2012

(Nätverkstan 2012).
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Kulturråden fungerar som en länk för att
hjälpa kulturutövare med internationella kontakter såväl mellan institutioner som mellan de
fria kulturliven i olika länder. Regeringen bedömer därmed att de utsända kulturråden utgör en
betydelsefull del i det integrerade Sverigefrämjandet. Kulturrådens verksamhet är av stor betydelse för det svenska kulturlivets internationella
kontakter.
Statens kulturråds verksamhet för ökad internationalisering och interkulturellt utbyte är av
strategisk betydelse för hela kulturområdet.
Regeringen bedömer att myndighetens bidragsgivning och övriga främjande insatser på området bidrar till att stärka kulturlivets internationalisering. Regeringen bedömer vidare att det är
angeläget att statliga myndigheter tydliggör och
utvecklar sin samverkan inom det internationella
området, så att statens insatser gagnar både
kulturskaparnas verksamhetsutveckling och
publiken. Internationella och interkulturella
perspektiv bör också integreras i högre grad.
4.4.6

Kulturella och kreativa näringar

Resultat

Den svenska handlingsplanen för kulturella och
kreativa näringar avslutades i och med utgången
av 2012. Handlingsplanen har genomförts av
flera olika nationella myndigheter och organisationer inom kultur- och näringsområdet.
Tillväxtverket har haft en koordinerande och
samverkande roll för flera av de uppdrag som
ingått.
Handlingsplanen har bl.a. bidragit till att
frågorna fått ökat genomslag på regional nivå där
flera utvecklingsverksamheter pågår. Samtliga
regioner har utarbetat strategiska planer eller
program för kulturella och kreativa näringar.
Detta kan även avläsas i de regionala kulturplanerna som länen tagit fram inom ramen för
kultursamverkansmodellen. Strategierna ser
olika ut och utgår från respektive regions förutsättningar. I flera strategier finns också
kopplingar till kulturarv och turism.
Regeringen tillsatte också ett Råd för
kulturella och kreativa näringar som lämnade
sina rekommendationer i december 2012. Rådet
har fört en nära dialog med olika branschorganisationer inom området kulturella och
kreativa näringar och konstaterar behov av sam-
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ordning i vissa gemensamma frågor. Rådet
konstaterar att det finns potential för att utveckla samarbetsformer inom kulturella och
kreativa näringar kring frågor som bl.a. digitalisering, finansiering, immaterialrättsliga frågor,
försäkringslösningar och nya affärsmodeller,
vilket skulle gynna näringens utveckling.
Inom det Nordiska ministerrådet har
projektet KreaNord fortsatt under det norska
ordförandeskapet för att utveckla kunskap och
verktyg som kan främja kulturella och kreativa
näringar, bygga nätverk och profilera Norden
som en kreativ region. Beslut har även tagits om
fortsatt verksamhet för KreaNord under 2013–
2014.
Inom EU står arbetet med det föreslagna programmet Kreativa Europa 2014–2020 i centrum.
Programmet har en tydlig inriktning mot de
kulturella och kreativa näringarna. Programförslagets närmare utformning och omfattning
är under förhandling och beräknas vara slutförhandlad under 2013.
Analys och slutsatser

Från och med 2014 kommer de kulturella och
kreativa näringarna att få ökad betydelse inom
ramen för EU:s kommande kultur- och mediaprogram Kreativa Europa. I Sverige visar flertalet
regionala kulturplaner inom ramen för kultursamverkansmodellen att frågorna fått fäste och
aktivt kommer att drivas vidare.
En utvärdering och analys av handlingsplanen
för kulturella och kreativa näringar och rådets
rekommendationer skulle skapa goda förutsättningar att långsiktigt ta tillvara det utvecklingsarbete som gjorts. Vidare finns behov av att utveckla statistik och kunskap om de kulturella
och kreativa näringarna som bör kopplas till det
arbete som sker inom EU för att utveckla de
kulturella och kreativa näringarna.
4.4.7

Myndigheten för kulturanalys
omvärldsbevakning, utvärderingar
och analyser av kulturområdet

Resultat

Under 2012, som var Myndigheten för kulturanalys andra verksamhetsår, har myndigheten
presenterat fyra publikationer med analyser som

rör kultursamverkansmodellen, samhällets utgifter för kultur, en första statistikrapport om
museer samt även en publikation om förutsättningar för att utveckla kvantitativa och
kvalitativa indikatorer för utvärdering av kulturpolitik. En utvärdering av Skapande skola
påbörjades 2012 och kommer att publiceras
under 2013.
Under 2012 övertog Kulturanalys även det
formella ansvaret från Statens kulturråd för den
officiella kulturstatistiken som omfattar samhällets kulturutgifter, museer, kulturmiljö och
studieförbund. En kartläggning av utvecklingen
vad gäller perspektiven mångfald, jämställdhet
och tillgänglighet har påbörjats och kommer att
fortsätta under 2013.
Analys och slutsatser

Myndigheten har ägnat stor kraft åt utvärderingen av kultursamverkansmodellen. Regeringen
bedömer att utvärderingarna ger ett värdefullt
underlag för ökad kunskap om uppnådda
effekter av det hittillsvarande arbetet med samverkansmodellen. Mer övergripande bedömer
regeringen att myndighetens verksamhet utvecklas väl för att ge kvalitativa och kvantitativa
underlag om centrala delar av kulturpolitiken
och dess effekter.
4.4.8

Forskning inom kulturområdet

Resultat

Staten ger stöd till forsknings- och utvecklingsarbete inom kultursektorn. År 2012 uppgick
stödet till ca 36 miljoner kronor via anslaget 1:4
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Medlen används för projekt inom de
centrala museernas, Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Institutet för språk och folkminnens ansvarsområden. Vidare används
medlen för grundforskning inom naturvetenskap
vid Naturhistoriska riksmuseet.
Statens kulturråd fördelar den del av anslaget
som används till forskning och utveckling vid
centrala museer. År 2012 fördelades ca 3,5
miljoner kronor till sammanlagt nio olika
projekt vid Arkitekturmuseet, Statens försvarshistoriska museer, Nordiska museet, Statens
historiska museer, Statens museer för världs51
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kultur, Statens musikverk och Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde. Flera av
projekten berör museivetenskapliga frågeställningar, medan andra belyser de egna samlingarna
ur nya perspektiv.
Riksarkivet är en central del av forskningens
infrastruktur, särskilt på det humanistiska området. Myndigheten samverkar nationellt och internationellt med forskare inom flera vetenskapsområden. Under 2012 har ett redaktionsråd
tillsatts för att samordna Riksarkivets vetenskapliga utgivning och säkra dess kvalitet.
Myndigheten har även utsett en vetenskaplig
samordnare, som fått i uppdrag att utreda det
långsiktiga FoU-arbetet.
Riksantikvarieämbetet har fr.o.m. 2012 ett
nytt FoU-program för kulturmiljöområdet
2012–2016 med sex forskningsteman: Kulturarvets betydelse, Tillståndet för kulturarvet,
Förutsättningar för kulturarvsarbetet, Samverkan och dialog med andra aktörer och civila
samhället, Kulturarvsinformation och Styrmedel.
År 2012 fördelades 13,1 miljoner kronor till
sammanlagt 35 mottagare. Liksom tidigare år
gick den största andelen av anslaget till projekt
vid universitet och högskolor.
Institutet för språk och folkminnen bedriver
forskningsverksamhet i olika projekt inom
områden som dialekter, folkminnen, namn,
svensk och allmän språkvård samt minoritetsspråk. Flera projekt sker i samverkan med andra
arkiv samt med universitet och högskolor.
Under 2012 har forskningens andel av myndighetens samlade resurser ökat vilket överensstämmer väl med institutets mål att stärka sin
forskningsprofil.
Naturhistoriska riksmuseet har en särställning
bland museerna genom sin omfattande forskningsverksamhet. Museet är erkänt som en av
landets främsta institutioner för forskning om
biologisk och geologisk mångfald samt samspelet mellan naturmiljö och människa. Under
2012 beviljades museets forskning sammanlagt
50 miljoner kronor i externa bidrag, vilken är den
största summan hittills för ett enskilt år.
Museets position som ledande inom mikroanalys
har stärkts ytterligare genom att Vetenskapsrådet 2012 beslutat att stödja bildandet av ett
mikroanalytiskt centrum vid museet.
Regeringen har de senaste åren bedömt att
kulturinstitutionerna generellt sett har ett gott
samarbete med universitet och högskolor, men
att det ändå finns behov av att stärka samverkan
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mellan kulturområdet och relevanta forskningsdiscipliner. Mot den bakgrunden arrangerade
Kulturdepartementet våren 2012 ett seminarium
med temat Forskningssamverkan mellan akademi och kulturinstitutioner – utmaningar och
möjligheter. Syftet med seminariet var att inspirera till en stärkt samverkan genom goda exempel och erfarenhetsutbyten. Intresset för
seminariet var stort, både från akademiskt håll
och från kultursektorn. Dokumentation från
seminariet finns tillgänglig på regeringens webbplats.
Forskning inom kulturområdet stöds även via
Vetenskapsrådet (utgiftsområde 16), som årligen
fördelar 25 miljoner kronor till kultur- och
kulturarvsforskning och 25 miljoner kronor till
konstnärlig forskning. Vetenskapsrådets stöd
öppnar upp för ytterligare samverkan mellan
universitetsforskare och kulturinstitutioner.
Även andra forskningsfinansiärer som t.ex.
Riksbankens jubileumsfond och Kungliga
vitterhetsakademien har stor betydelse som stöd
för forskningen inom kulturområdet.
Analys och slutsatser

Kulturinstitutionernas möjlighet att efterfråga,
värdera och implementera forskning i sin verksamhet är grundläggande för deras förmåga att
förmedla kunskap till olika intressenter. Forskningen inom kulturområdet bidrar både till
kulturområdets utveckling och till en ökad insikt
om kulturen och kulturarvets värde i samhällsutvecklingen.
Resultaten visar att de kulturinstitutioner som
får del av anslag 1:4 generellt sett har en god
förmåga att i hög konkurrens erhålla externa
forskningsmedel, vilket är en god indikator på en
forskningsverksamhet av hög kvalitet. Även i
betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och
utveckling vid statliga myndigheter (SOU
2012:20) framgår att de statliga myndigheterna
inom kulturområdet som ingick i undersökningen generellt sett håller en hög nivå i
kvalitetssäkringen av sin forskningsverksamhet.
Vidare redovisar kulturinstitutionerna ett gott
samarbete med universitet och högskolor i sin
forskningsanknutna verksamhet.
Regeringen bedömer att kulturinstitutionerna
som får del av anslag 1:4 överlag har en god
forsknings- och utvecklingsverksamhet som
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leder till en stärkt kunskapsuppbyggnad och utveckling inom kulturområdet.
4.4.9

Kultur och hälsa

folkhälsa, tydliggörs hur kulturen kan bidra till
personlig utveckling, höjd livskvalitet och välbefinnande. Regeringen avser att fortsatt följa
utvecklingen på området.

Resultat

4.4.10 Jämställdhet

Under 2012 har Statens kulturråd fortsatt
arbetet med uppdraget att öka kunskapen på
området kultur och hälsa. På Kulturrådets
webbplats publiceras artiklar och goda exempel
på verksamhet och arbetsmetoder inom området
kultur och hälsa.
Regeringen gav i slutet av 2011 Statens kulturråd i uppdrag att göra en samlad översyn av det
pågående arbetet med kultur för äldre inom
sjukvård och omsorg. Samtidigt fick Kulturrådet
i uppdrag att fördela 30 miljoner kronor från
anslag 4:5 utgiftsområde 9, för att främja äldre
människors delaktighet i kulturlivet genom såväl
kulturupplevelser som eget skapande i
gemenskap med andra. I oktober 2012
förstärktes satsningen med ytterligare 10
miljoner kronor. Sammanlagt 24 bidrag betalades
ut under 2011. Under 2012 erhöll 14 av dem som
tidigare beviljats medel kompletterande bidrag.
En ny sökande, Norrbottens läns landsting
beviljades också bidrag. Söktrycket var högt och
visar på ett stort intresse från vård- och
omsorgssektorn för att utveckla verksamhetsområdet.
Satsningen utvärderas av en extern aktör och
en rapport ska lämnas till Regeringskansliet
senast den 31 december 2013. Den ska spridas
till vård- och omsorgssektorn samt till kultursektorn i syfte att bidra till kunskap om hur
kulturen kan komplettera traditionella metoder
inom vård och omsorg. En nordisk konferens
kommer även att hållas i samband med att
rapporten offentliggörs.
Nordiska ministerrådet har våren 2013
beslutat om ett ettårigt projekt med syfte att
kartlägga insatserna på området kultur och hälsa
i de nordiska länderna. Projektet ska även kartlägga nordisk och internationell forskning på
området samt identifiera framtida behov.

Resultat

Analys och slutsatser

Genom en ökad samverkan med andra verksamhetsområden som exempelvis äldrevård och

Samtliga myndigheter och institutioner på
kulturområdet ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. Därutöver har
regeringen initierat särskilda satsningar genom
att under 2011–2014 rikta sammanlagt 18,5
miljoner kronor till musik-, musei-, film- och
medieområdet. Resultat av arbetet med jämställdhetsinsatserna redovisas under respektive
verksamhetsområde.
Effekter av satsningarna är bl.a. att
medvetenheten om jämställdhetsfrågorna har
ökat, att strategier och insatser bättre har kunnat
preciseras och målgruppsanpassas, att flera jämställdhetsprojekt har genomförts med goda
resultat och att debatten varit stor i medierna.
Könsfördelningen inom t.ex. scenkonstområdet
har blivit jämnare under senare år. Att erbjuda
kvinnor chefsutbildningar har visat sig effektivt
för att åstadkomma en förändring. Svensk scenkonst har i detta syfte tagit fram ett ettårigt
ledarskapsprogram för kvinnor i musiklivet.
Läsning är ett område där könsroller påverkar
våra beteenden. Forskning visar att flickors läsintresse är större än pojkars, att färre pojkar än
flickor läser böcker och att flickor har en
betydligt bättre läsförståelse än pojkar (SOU
2012:65). Forskning visar också att pojkars
beslut att inte läsa påverkas av kamrater och av
sociala normer om vad som ingår i att vara
manlig. Se vidare avsnitt 6 Litteraturen, läsandet
och språket.
För att öka läsfärdigheten och läslusten hos
barn och ungdomar fick Statens kulturråd under
2013 i uppdrag av regeringen att genomföra en
läsfrämjandesatsning. Uppdraget innebär att
idrottsföreningar ska samverka med bibliotek för
att göra litteratur mer tillgänglig för idrottande
pojkar och flickor. Senast den 1 mars 2015 ska
Statens kulturråd lämna en slutrapport om det
genomförda uppdraget till Regeringskansliet.
För att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter har regeringen
startat ett utvecklingsprogram där bl.a.
53
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Konstnärsnämnden och Statens musikverk
deltar. Syftet med programmet är att myndigheterna ska fungera som piloter och utgöra goda
exempel på hur jämställdhetsintegrering bidrar
till uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska
målen. Göteborgs universitet har fått i uppdrag
att stödja myndigheternas planering och
genomförande samt att sprida lärande exempel
till fler myndigheter via webbportalen
Jämställ.nu (U2013/377).
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att insatserna på området
har bidragit till ett omfattande jämställdhetsarbete inom stora delar av kulturområdet.
Utvecklingen går åt rätt håll. Men fortsatt
jämställdhetsarbete är fortfarande nödvändigt
inom flera konstområden, till exempel inom
musikområdet. Insatser behöver göras på såväl
statlig, som regional och kommunal nivå, samt
inom varje berörd bransch och konstart. Statens
insatser för att stimulera barn att läsa är särskilt
angelägna. Se avsnitt 6 Litteraturen, läsandet och
språket.
4.4.11 Funktionshinderspolitik
Resultat

Under 2013 presenterade Myndigheten för
handikappolitisk
samordning,
Handisam,
rapporten Hur är läget? En uppföljning av
funktionshinderspolitiken 2013. Uppföljningen
visar att personer med funktionsnedsättning i
lägre utsträckning än andra deltar i kulturverksamheter och kulturevenemang. Cirka 54
procent av de som har någon form av funktionsnedsättning besöker ett museum, en teaterföreställning, en konsert eller något liknande
evenemang minst en gång om året, jämfört med
68 procent av övriga befolkningen.
Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet
är sektorsansvariga myndigheter inom kulturområdet med uppgift att vara samlande,
stödjande och pådrivande i arbetet för att nå de
funktionshinderspolitiska målen på kulturområdet.
Statens kulturråd har under 2012 följt upp de
funktionshinderspolitiska målen på kulturområdet. Tabell 4.8 nedan visar att andelen
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bidragsmottagande kulturaktörer som har eller
har påbörjat en handlingsplan för ökad
tillgänglighet var 82 procent och de som helt
eller delvis inventerat enkelt avhjälpta hinder var
89 procent 2012. Dock anger endast 17 procent
av kulturaktörerna att de fullständigt åtgärdat
enkelt avhjälpta hinder i sin verksamhet. Vidare
framgår att 45 procent av kulturinstitutionerna
har en webbplats med information om
tillgängligheten i de publika delarna av lokalerna.
Tabell 4.8 Kulturinstitutioners arbete för ökad tillgänglighet
2012 (inom Statens kulturråds bidragsgivning)
Andel (procent)

2012

Har eller har påbörjat en handlingsplan

82

Inventerat enkelt avhjälpta hinder helt eller
delvis

89

Åtgärdat enkelt avhjälpta hinder

17

Till stor del åtgärdat enkelt avhjälpta hinder

47

Information finns på webbplats om
tillgänglighet

45

Källa: Statens kulturråd

Även Riksantikvarieämbetet har följt upp de
funktionshinderspolitiska målen på kulturmiljöområdet. Uppföljningen har riktat sig till
kulturmiljöenheterna på alla 21 länsstyrelser och
till samtliga länsmuseer. Resultatet visar att det
fortsatt finns stora utvecklingsbehov vad gäller
tillgänglighetsfrågor.
Handisam har inom ramen för sitt uppdrag
2012 följt upp hur de statliga myndigheterna
arbetar med tillgänglighet. Resultatet visar en
variation av hur de 19 statliga kulturinstitutionerna uppfyller kraven på grundläggande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, se tabell 4.9 nedan. Nivån
13 poäng innebär att myndighetens verksamhet,
information och lokaler uppfyller kraven på
grundläggande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
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Tabell 4.9 Statliga kulturmyndigheters grundläggande
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2012
Maxpoäng 13

2012

Talboks-och punktskriftsbiblioteket (Myndigheten för
tillgängliga medier)

12

Statens kulturråd

11

Statens försvarshistoriska museer

11

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

11

Forum för levande historia

10

Arkitekturmuseet (Statens centrum för arkitektur och
design)

9

Institutet för språk och folkminnen

9

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska
museet

8

Naturhistoriska riksmuseet

8

Riksutställningar

8

Moderna museet

7

Riksarkivet

7

Statens museer för världskultur

7

Konstnärsnämnden

6

Statens historiska museer

6

Riksantikvarieämbetet

4

Statens konstråd

4

Statens maritima museer

-

Statens musikverk

-

1

Källa: Handisam
1

Ett ”-” innebär att uppgift saknas.

De flesta kulturinstitutionerna presterar enligt
undersökningen bättre vad gäller fysisk
tillgänglighet till lokaler än vad den övergripande
bedömningen visar. Åtta av tio statliga museer
har enligt Handisam åtgärdat alla hinder i den
fysiska miljön i samtliga av sina publika lokaler.
Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet
har 2012 initierat ett samråd med de nationella
funktionshindersorganisationerna Lika Unika,
HSO, DHR och Nätverket Unga För
Tillgänglighet i syfte att förbättra och utveckla
myndigheternas arbete med frågorna.
Genom de uppföljningsföreskrifter och riktlinjer som Statens kulturråd 2012 har tagit fram i
dialog med regionala aktörer, ska uppföljningen
av bidragsgivningen inom ramen för kultursamverkansmodellen bl.a. omfatta tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning.
Statens kulturråd har i sitt regleringsbrev för
2013 även fått i uppdrag att kartlägga hur
tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med
funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 mars 2014.

Regeringen överlämnade i april 2013 ett
förslag till ny bibliotekslag till riksdagen (prop.
2012/13:147). Bibliotekens uppdrag att ägna
särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade
grupper – däribland personer med funktionsnedsättning – förtydligas och utvidgas till hela
det allmänna biblioteksväsendet.
Ytterligare resultat av arbetet med funktionshinderspolitiken redovisas under respektive
verksamhetsområde.
Analys och slutsatser

I de kulturpolitiska målen anges att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. En rad insatser
har genomförts de senaste åren för att nå målen
och tillgänglighetsaspekten har integrerats i de
flesta statliga kulturmyndigheter. Statens
kulturråd aviserar att myndigheten inför
bidragsbeslut 2014 kommer att lägga särskild
vikt vid om berörda kulturinstitutioner har en
handlingsplan för tillgänglighet. Samtliga 20 län
som
fr.o.m.
2013
ingår
i
kultursamverkansmodellen har angett att de nationella
delmål som har ställts upp på kulturområdet ska
följas.
Kulturområdet är ett av de få politikområden
där Handisam bedömer att de funktionshinderspolitiska delmålen på området kommer att vara
uppnådda 2016. Regeringen bedömer att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till kulturområdet har förbättrats
under den senaste tioårsperioden, men att det
ännu återstår mycket att göra.
4.4.12 Det civila samhället
Resultat

Kulturpolitiken ska ha ett medborgarperspektiv
vilket förutsätter en samverkan och ett samspel
mellan statlig, regional och lokal nivå. Det
frivilliga engagemanget växer sig allt starkare.
Exempel på verksamheter som engagerar det
civila samhället inom kulturområdet är
Riksteatern, Sveriges hembygdsförbund, Våra
Gårdar och Folkets hus och parker. Arbetslivsmuseer bedrivs till stor del av ideella krafter och
samverkar nära med centralmuseet Arbetets
museum.
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Statens samverkan med det civila samhället
har under 2012 ytterligare stärkts inom ramen
för bl.a. kultursamverkansmodellen där det civila
samhällets roll och betydelse lyfts fram.
Partsgemensamt forum är en arena där regeringen och ett antal ideella organisationer
diskuterar villkoren för det civila samhället. Vid
diskussionerna
har
bl.a.
kultursamverkansmodellen lyfts fram som en bra
metod för det civila samhällets inflytande.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att statens samverkan med
det civila samhället har stor betydelse både för
den utövande kulturen och för kulturarvsområdet och bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regeringen anser att det
är fortsatt viktigt att formerna för dialog mellan
det civila samhället, kommunerna, landstingen
och staten utvecklas, bl.a. inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
4.4.13 Kulturbryggan
Resultat

Kommittén Kulturbryggans försöksverksamhet
med bl.a. bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet har förlängts till
att omfatta även 2013.
Kulturbryggans bidragsgivning 2011–2012
framgår av tabell 4.10 nedan. Minskningen av
antalet ansökningar beror bl.a. på att antalet
utlysningar av stödet minskade under året.
Tabell 4.10 Kulturbryggans bidragsgivning 2011–2012
2011

Totalt antal ansökningar
Andel bifall (procent)
Total medfinansiering (mnkr)
– varav andel icke offentlig (procent)

2012

1 251

630

12

16

42,9

31,7

37

54

Källa: Kulturbryggan

Kommittén har i sitt delbetänkande Att angöra
en kulturbrygga (SOU 2012:16) föreslagit att
verksamheten fortsättningsvis bör bedrivas i
egen myndighetsform. Delbetänkandet remitterades under hösten 2012. Flertalet remissinstanser är positiva till Kulturbryggans verksamhet men anser inte att verksamheten bör
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drivas vidare som egen myndighet, utan att verksamheten bör kunna drivas inom ramen för en
befintlig myndighet.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Kulturbryggans verksamhet har stor betydelse för förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Genom Kulturbryggans bidragsgivning och uppdrag om att
främja en breddad finansiering av kulturområdet, kan kulturverksamheter med nya och
innovativa idéer utvecklas.
Regeringen bedömer att den pågående
försöksverksamheten bör förlängas till utgången
av 2014.
4.4.14 Nationella minoriteters kultur
Resultat

Under 2012 har regeringen beslutat om en ny
instruktion för Statens kulturråd som trädde i
kraft den 1 augusti 2012. I instruktionen framgår
bl.a. att myndigheten särskilt ska verka för
konstnärlig och kulturpolitisk utveckling inom
verksamheter som rör det samiska folkets och
övriga nationella minoriteters kultur.
Förtydligad styrning om stöd till minoriteterna har även förts in i den förordning
(2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
som trädde i kraft den 1 januari 2013. Av
förordningen framgår att statsbidrag får lämnas
till nationella minoriteters kulturverksamhet om
verksamheten är av nationell kulturpolitisk
betydelse. Kulturrådet lämnar bidrag till
utgivning av litteratur på de nationella
minoritetsspråken och litteratur på svenska som
bedöms ha betydelse för de nationella
minoriteterna.
Kulturrådet fördelade 2012 ca 9,5 miljoner
kronor till nationella minoriteters kultur, vilket
är i nivå med utfallet för 2011. Bidragen lämnas
till olika konst- och kulturområden.
Bidraget till samisk kultur fördelas även av
Sametinget, vars bidragsgivning 2012 uppgick till
ca 14,2 miljoner kronor. Bidraget används för
verksamhet med en samisk bibliotekskonsulent
och för bidrag till Sámi Teáther (Giron Sámi
Teáther) samt till bidrag inom samiskt konstoch kulturliv.
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I Kulturrådets beslut om länsvis bidragsfördelning inom ramen för kultursamverkansmodellen framgår att landstingen bör beakta
lagen (2009:724) om de nationella minoriteterna
och minoritetsspråk.
För att fira de första romernas ankomst till
Sverige för 500 år sedan arrangerade Kulturrådet
den 12 mars 2012 på regeringens uppdrag en
konferens om romsk kultur och historia.

jämförelser 2011–2012 inte fullt ut kan göras
med tidigare års utfall.

Analys och slutsatser

Regeringen har tydliggjort att de nationella
minoriteternas kultur ska beaktas i kulturpolitiken. Även genomförandet av kultursamverkansmodellen skapar större möjligheter
för nationella minoriteters kulturverksamhet på
regional nivå. Inför 2013 kunde Statens
kulturråd t.ex. se en höjning i både medvetandeoch ambitionsnivå vad gäller minoritetspolitikens genomslag i regionernas kulturplaner.
Regeringen förväntar sig att effekterna av denna
medvetande- och ambitionshöjning kommer att
synas i den årliga uppföljningen.
Effekterna av den romska konferensen som
Statens kulturråd arrangerade 2012 kommer att
följas upp under 2013. Intresset bland kulturinstitutioner för att söka utvecklingsstöd för
romska projekt ökade under 2012, men det är
ännu för tidigt att bedöma vilken roll den
romska konferensen haft för denna utveckling.
4.4.15 Regional fördelning av statligt stöd

Statens kulturråd redovisar i rapporten Regionalt
utfall 2011–2012 (dnr Ku2013/1477) hur statens
insatser fördelats ur ett regionalt perspektiv.
Cirka 30 myndigheters och organisationers
regionala utfall redovisas per län. Kulturrådet
konstaterar att de folkrikaste länen (Stockholm,
Västra Götaland och Skåne) får mer än hälften
av de statliga medlen. Beräknat på bidragskronor
per invånare blir dock utfallet ett annat. Gotland,
får då högst tilldelning, följt av Stockholms län,
Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.
Lägst tilldelning får Hallands län, som har få
kulturinstitutioner.
Den länsvisa fördelningen och bidrag per
invånare 2011–2012 framgår av tabell 4.11 nedan.
Kulturrådet har vidareutvecklat sin metod för
arbetet med det regionala utfallet vilket gör att
57
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Tabell 4.11 Statliga medel till kulturverksamheter, fördelat per län och per invånare 2011–2012.
Tusental kronor (totalt) och kronor (per invånare), 2012 års priser.

Län

Stockholm
Uppsala

2011
Totalt

Kr/inv.

2012
Totalt

1 644 612

786

1 649 692

Kr/inv.

776

128 416

379

134 629

394

Södermanland

79 577

292

82 874

302

Östergötland

142 986

332

144 295

333

Jönköping

61 358

182

70 705

208

Kronoberg

58 975

319

56 982

307

Kalmar

63 448

272

59 457

255

Gotland

57 806

1 009

57 793

1 010

Blekinge

37 766

247

37 917

249

328 572

260

337 796

267

Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland

60 975

202

53 432

176

563 197

354

545 721

341

79 744

292

80 295

294

Örebro

62 786

223

70 398

249

Västmanland

57 840

227

57 465

224

Dalarna

68 484

248

67 439

244

Gävleborg

74 693

270

70 572

255

181 061

748

178 932

739

63 935

506

63 661

504

115 771

446

133 539

513

Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa
Medel som inte har
fördelats regionalt
Totalt

77 204

311

84 589

340

4 009 206

422

4 038 182

422

809 983

85

870 074

91

4 819 189

508

4 908 296

514

Källa: Statens kulturråd

Analys och slutsatser

Den regionala fördelningen av statens stöd till
kulturverksamheter i Sverige har över tid varit
tämligen stabil. Det statliga stödet möjliggör att
de kulturpolitiska målen får genomslag i hela
landet. Det statliga stödet fördelat per invånare i
länen varierar, högst är stödet på Gotland med
1 010 kronor och lägst i Halland med 176 kronor
per invånare. Variationerna beror på flertalet
faktorer såsom bl.a. befolkningsunderlag och
antal kulturinstitutioner.
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4.4.16 Redovisning av vissa kulturinstitutioners hyreskostnader
Tabell 4.12 Hyreskostnader m.m. för vissa kulturinstitutioner 2010–2012
Tusental kronor
Myndighet/Institution

Hyreskostnad inkl. uppvärmning
och el
2010
2011
2012

Anslag/bidrag
2010

2011

2012

Hyreskostnad inkl. uppvärmning och el,
andel av anslag/bidrag
2010
2011
2012

Förändringar i
procentenheter
2010–2012

28 098

29 555

31 481

264 798

251 889

253 353

10,6 %

11,7 %

12,4 %

+1,8

Kungliga Operan AB

54 413

51 600

51 700

427 407

432 206

433 408

12,7 %

11,9 %

11,9 %

-0,8

Kungliga Dramatiska

35 186

34 751

34 197

216 352

217 306

221 042

16,3 %

16,0 %

15,5 %

-0,8

8 747

8 657

8 901

25 514

22 642

22 921

34,3 %

38,2 %

38,8 %

+4,5

31,5 %

-0,1

Riksteatern

teatern AB
Dansens hus

108 263

108 975

345 553

343 653

346 188

31,6 %

31,5 %

6 553

6 266

6 970

51 320

52 855

53 379

12,8 %

11,9 %

13,1 %

+0,3

Riksantikvarieämbetet

56 830

57 012

56 797

209 704

210 510

213 657

27,1 %

27,1 %

26,6 %

-0,5

Statens historiska
museer

20 709

23 747

25 326

80 876

83 493

84 617

25,6 %

28,4 %

29,9 %

+4,3

Nationalmuseum med
Prins Eugens
Waldemarsudde

34 256

36 080

39 237

103 488

110 891

127 443

33,1 %

32,5 %

30,8 %

-2,3

Naturhistoriska
riksmuseet

48 256

49 485

49 720

156 353

157 545

158 965

31,2 %

31,4 %

31,3 %

+0,1

Statens museer för
världskultur

59 078

61 233

59 551

152 439

152 225

152 271

38,8 %

40,2 %

39,1 %

+0,3

Livrustkammaren,
Skoklosters slott och
Hallwylska museet

13 203

14 180

13 797

40 737

41 393

41 762

32,4 %

34,3 %

33,0 %

+0,6

Statens maritima
museer

63 440

64 489

62 967

113 386

113 636

114 483

56,0 %

56,8 %

55,0 %

-1,0

12 665

13 521

13 121

44 744

44 935

45 501

28,3 %

30,1 %

28,8 %

+0,5

-

20 665

-

84 444

104 062

-

24,5 %

20,9 %

Statens försvarshistoriska museer

35 365

36 357

37 138

105 224

106 143

106 966

33,6 %

34,3 %

34,7 %

+1,1

Moderna museet

46 641

46 200

46 400

122 653

122 671

124 612

38,0 %

37,7 %

37,2 %

-0,8

Nordiska museet

28 373

36 101

29 806

109 010

108 942

110 145

26,0 %

33,1 %

27,1 %

+1,1

Tekniska museet

15 657

16 466

16 105

44 669

44 903

45 339

35,1 %

36,7 %

35,5 %

+0,4

Arbetets museum

2 699

2 581

2 473

14 008

14 105

14 237

19,3 %

18,3 %

17,4 %

-1,9

Dansmuseet

4 511

4 002

4 032

9 612

8 743

8 376

46,9 %

41,6 %

48,1 %

+1,2

743

501

478

10 718

10 777

10 881

6,9 %

4,7 %

4,4 %

-2,5

5 468

5 054

5 452

45 060

43 345

43 747

12,1 %

11,7 %

12,6 %

+0,5

Riksarkivet och landsarkiven

109
260

Institutet för språk
och folkminnen

Arkitekturmuseet
Statens musikverk

Drottningholms
slottsteater
Forum för levande
historia
1

1

Statens musikverk inledde sin verksamhet den 1 maj 2011.

Ovan framgår hyreskostnader m.m. för vissa
kulturinstitutioner i förhållande till det anslag
eller bidrag som respektive institution erhåller.
Variationen är stor avseende institutionernas
hyreskostnad som andel av anslag eller bidrag,
vilket bl.a. beror på skiftande lokaliseringar,

lokalernas karaktär och ålder. Vid en jämförelse
av utvecklingen över tid från 2010 till 2012 är
förändringarna avseende hyreskostnadernas
andel med några få undantag små. De
institutioner som skiljer ut sig är Dansens Hus
och Statens historiska museer där andelen ökat
59
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med 4,5 respektive 4,3 procentenheter. De ökade
hyreskostnaderna för Statens historiska museer
beror till en del på att kvarstående hyresskuld till
Statens fastighetsverk från föregående hyresperiod har kostnadsförts i år, vilket skulle ha
skett redan i bokslutet för 2010.

Regeringens överväganden
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Statens kulturråd
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

50 312

50 312

50 312

50 312

1 650

2 352

3 293

4 510

-5 220

-5 290

-5 385

-5 507

-66

-67

-68

-70

46 676

47 307

48 152

49 245

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

4.5

Budgetförslag

4.5.1

1:1 Statens kulturråd

Beslut

Tabell 4.13 Anslagsutveckling

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

Övrigt 3

2012

Utfall

48 543

2013

Anslag

50 312

2014

Förslag

46 676

2015

Beräknat

47 307

2

2016

Beräknat

48 152

3

2017

Beräknat

49 245

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/
beräknat
anslag

1 047
50 842

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 46 677 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 46 676 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 46 676 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Statens kulturråds
förvaltningsutgifter.
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Anslaget minskar med 5 165 000 kronor till följd
av att tillfälliga satsningar avseende kartläggning
av hur digital teknik kan användas för att
tillgängliggöra kultur för personer med
funktionsnedsättning och förstärkningen för
förvaltningskostnader med anledning av
införandet av samverkansmodellen på regional
nivå löper ut.
Anslaget minskas med 55 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 46 676 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Statens kulturråd för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 47 307 000 kronor, 48 152 000 kronor
respektive 49 245 000 kronor.
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4.5.2

1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete

Tabell 4.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

204 563
1

2013

Anslag

244 897

2014

Förslag

243 668

2015

Beräknat

204 145

2

2016

Beräknat

205 878

3

2017

Beräknat

209 322

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

117
239 005

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 202 667 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 202 667 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 203 467 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget tillförs 1 000 000 kronor för ett
tillskott för insatser i samband med Umeå
kulturhuvudstadsår 2014, i enlighet med vad som
aviserades i budgetpropositionen för 2013.
Till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet minskar anslaget med 1 954 000
kronor för 2014 och med 954 000 kronor fr.o.m.
2015.
Anslaget minskar fr.o.m. 2015 med 41 307 000
kronor till följd av att tillfälliga satsningar
avseende Umeå kulturhuvudstadsår och Bokens
ställning löper ut.
Regeringen föreslår att 243 668 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 204 145 000
kronor,
205 878 000
kronor
respektive
209 322 000 kronor.
4.5.3

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete.
Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Umeå kulturhuvudstad 2014. Anslaget
får användas för utgifter för administration och
genomförande av verksamheten.
Regeringens överväganden

1:3 Skapande skola

Tabell 4.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

151 398

2013

Anslag

169 083

2014

Förslag

172 755

2015

Beräknat

176 834

2

2016

Beräknat

180 768

3

2017

Beräknat

184 906

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

226
165 015

1

Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 172 755 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 172 756 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 172 755 tkr i 2014 års prisnivå.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

244 897

244 897

244 897

244 897

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

38

1 824

3 918

7 086

-954

-42 261

-42 620

-42 339

-313

-315

-318

-322

243 668

204 145

205 878

209 322

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Skapande skola för barn i förskoleklass,
grundskola och motsvarande skolformer.
Anslaget får även användas för utgifter för
administration och genomförande av verksamheten.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.
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Regeringens överväganden

Ändamål

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Skapande skola

Anslaget får användas för utgifter för
forsknings- och utvecklingsinsatser inom
kulturområdet. Anslaget får även användas för
utgifter för administration och genomförande av
verksamheten.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

169 083

169 083

169 083

169 083

4 022

8 109

12 051

16 198

-184

-188

-193

-197

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Regeringens överväganden

Tusental kronor

-166

-170

-174

Anvisat 2013

Förslag/
beräknat
anslag

172 755

176 834

180 768

184 906

Pris- och löneomräkning 2

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Anslaget minskas med 184 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 172 755 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Skapande skola för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 176 834 000 kronor, 180 768 000 kronor
respektive 184 906 000 kronor.
1:4 Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet

Tabell 4.19 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

36 417
1

2013

Anslag

36 314

2014

Förslag

37 636

2015

Beräknat

38 118

2

2016

Beräknat

38 744

3

2017

Beräknat

39 588

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

392
35 785

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 37 637 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 37 636 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 37 637 tkr i 2014 års prisnivå.
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1

2015

2016

2017

36 314

36 314

36 314

36 314

1 416

1 898

2 527

3 372

-40

-41

-41

-42

-54

-55

-56

-57

37 636

38 118

38 744

39 588

Förändring till följd av:

1

4.5.4

2014

-178

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 40 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 37 636 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Forsknings- och
utvecklingsinsatser för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 38 118 000 kronor,
38 744 000 kronor respektive 39 588 000 kronor.
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4.5.5

1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 4.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

8 975

2013

Anslag

9 898

2014

Förslag

9 884

2015

Beräknat

9 884

2016

Beräknat

9 884

2017

Beräknat

9 884

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 923
9 660

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till icke-statliga kulturlokaler för ändring,
tillbyggnad och handikappanpassning av sådana
lokaler.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:5 Stöd till ickestatliga kulturlokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Projekt som
ryms inom stödet till icke-statliga kulturlokaler kan sträcka sig över flera kalenderår.
Stöd betalas ut när projekten är avslutade.
Bemyndiganderamen föreslås vara oförändrad
för 2014. Regeringen bör därför bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:5 Stöd till ickestatliga kulturlokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 9 000 000
kronor 2015 och 2016.

Tabell 4.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Ingående åtaganden

8 225

7 350

9 000

–

–

–

Nya åtaganden

8 100

8 050

5 000

–

–

–

Infriade åtaganden

-8 975

-6 400

-5 000

-4 000

-5 000

–

Utestående åtaganden

7 350

9 000

9 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

9 000

9 000

9 000

–

–

–
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Regeringens överväganden
Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

9 898

9 898

9 898

9 898

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/
beräknat
anslag

-14

-14

-14

-14

9 884

9 884

9 884

9 884

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Regeringen föreslår att 9 884 000 kronor anvisas
under anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 9 884 000 kronor,
9 884 000 kronor respektive 9 884 000 kronor.
4.5.6

–

konst- och kulturfrämjande verksamhet,

–

regional enskild arkivverksamhet,

–

filmkulturell verksamhet,

–

främjande av hemslöjd,

–

läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

Anslaget får användas för utgifter för
tidsbegränsade utvecklingsinsatser samt för
bidrag till det civila samhällets och de
professionella kulturskaparnas medverkan i
arbetet med framtagande av och genomförande
av regionala kulturplaner. Anslaget får även
användas för utgifter för Kungl. bibliotekets
genomförande av det samlade ansvaret för
statens
stöd
och
samordning
inom
biblioteksväsendet.
Regeringens överväganden
Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1:6 Bidrag till regional
kulturverksamhet

Tusental kronor

Utfall

1 278 614
1

2013

Anslag

1 286 090

2014

Förslag

1 313 461

2015

Beräknat

1 313 013

2

2016

Beräknat

1 337 597

2017

Beräknat

1 364 321

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 255 147

museiverksamhet,

–

biblioteksverksamhet,
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1 286 090

1 286 090

1 286 090

1 286 090

56 303

81 437

108 759

Beslut

-1 403

-27 525

-28 041

-28 601

-1 819

-1 855

-1 889

-1 927

1 313 461

1 313 013

1 337 597

1 364 321

1

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till regionala och lokala kulturverksamheter
inom följande områden:

–

2017

30 593

Förslag/
beräknat
anslag

Ändamål

professionell
teater-,
musikverksamhet,

2016

Överföring
till/från andra
anslag

-319

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 287 866 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 287 866 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 287 866 tkr i 2014 års prisnivå.

–

2015

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3

3

2014

Förändring till följd av:

Tabell 4.24 Anslagsutveckling

2012

1

dans-

och

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Anslaget minskas med 1 403 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 1 313 461 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till regional
kulturverksamhet för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 1 313 013 000 kronor,
1 337 597 000 kronor respektive 1 364 321 000
kronor.
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4.5.7

1:7 Myndigheten för kulturanalys

Tabell 4.26 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

9 308
1

2013

Anslag

13 519

2014

Förslag

15 362

2015

Beräknat

15 558

2

2016

Beräknat

15 813

3

2017

Beräknat

14 788

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

187
13 376

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 15 362 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 15 362 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 14 061 tkr i 2014 års prisnivå.

stärka regeringens förutsättningar att bedöma de
statliga insatserna inom kulturområdet.
Anslaget minskas med 2 047 000 kronor
fr.o.m. 2014 till följd av att tillfälliga medel
tillfördes anslaget i budgetpropositionen för
2013.
Anslaget minskas med 15 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 15 362 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Myndigheten för
kulturanalys för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 15 558 000 kronor,
15 813 000 kronor respektive 14 788 000 kronor.
4.5.8

Ändamål

Anslaget får användas för Myndigheten för
kulturanalys förvaltningsutgifter. Anslaget får
även användas för utgifter för forsknings- och
utvecklingsinsatser.
Regeringens överväganden
Tabell 4.27 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Myndigheten för kulturanalys

Bidrag till kulturverksamhet från AB
Svenska Spel

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att

regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma
2014 verkar för att bolagsstämman beslutar om
ett bidrag för konst, teater och andra kulturella
ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2013 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar
som beslutas av regeringen.

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

13 519

13 519

13 519

13 519

319

496

725

1 034

1 538

1 558

1 583

250

-14

-14

-14

-15

15 362

15 558

15 813

14 788

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen beräknar att anslaget tillförs
3 600 000 kronor per år för åren 20142016 och
därefter 2 300 000 kronor årligen bl.a. för att
myndigheten ska kunna utveckla sitt uppdrag att
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5 Teater, dans och musik

5.1

Omfattning

Avsnittet omfattar statens bidrag till Kungliga
Operan AB, Kungliga Dramatiska teatern AB,

5.2

Riksteatern,
Stiftelsen
Dansens
hus,
Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen
AS. Vidare omfattas det statliga stödet till den
fria scenkonsten och Statens musikverk.

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Teater, dans och musik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern,
Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och
Voksenåsen

952

958

958

979

982

986

992

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

196

190

185

189

191

191

191

2:3 Statens musikverk

105

105

102

110

111

113

115

1 252

1 252

1 245

1 278

1 285

1 290

1 299

Teater, dans och musik

Summa Teater, dans och musik
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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5.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

har Operan nått en publik utanför Stockholm.
Under hösten har Operan även direktsänt en
föreställning i Kungsträdgården i Stockholm.
Operan har också samarbetat med Sveriges
Radio AB och Sveriges Television AB om
utsändningar.
Tabell 5.2 Prestationer Kungliga Operan AB 2010–2012
2010

5.4

Resultatredovisning

Antal föreställningar, stora scenen

226

Antal besökare (tusental)

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet inom teater, dans och
musik utgår från:
-

-

fördelade bidrag till statliga och regionala
kulturinstitutioner samt till utövare inom
den fria sektorn,
redovisad statistik om utvecklingen av
besökssiffror, antalet föreställningar, andel
besökare som utgörs av barn och
ungdomar, tv-sändningar samt digitala
sändningar via biograf.

Vidare redovisas insatser avseende bl.a. barn och
unga, jämställdhet och personer med funktionsnedsättning samt internationell och interkulturell verksamhet. Bedömningen av resultatet
utgår även från insatser för att främja kvalitet
och för att förnya och utveckla verksamheten.
Resultat
Nationella scenkonstinstitutioner

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska
teatern AB
Kungliga Operan AB (Operan) har under 2012
haft fler besökare vid sina föreställningar och
arrangemang än föregående år. Sammanlagt
289 867 personer har besökt Operan vilket är en
ökning med nästan 30 000 personer jämfört med
2011. Genomsnittbeläggningen har ökat för
både opera (87 procent) och balett (98 procent).
Operan erbjuder en varierad repertoar av opera,
klassisk balett och dans med såväl klassiska som
nyskrivna verk. Under 2012 har också fler barn
och unga än tidigare år varit i kontakt med
Operans aktiviteter och föreställningar.
Genom digitala sändningar som har genomförts i samarbete med Folkets Hus och Parker
68

2011

2012

204

220

258

260

290

Andel besökare barn och ungdomar

14%

15%

14%

Snittbeläggning opera

80%

83%

87%

Snittbeläggning balett

92%

95%

98%

TV-sändningar

1

3

1

Digitala sändningar via biografer

3

0

3

Källa: Kungliga Operan AB

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)
har under 2012 ökat antalet produktioner och
besökare och föreställningarnas genomsnittliga
beläggning har varit högre än föregående år.
Dramatens repertoar är bred och består av både
svenska och internationella samt klassiska och
moderna verk. Antalet klassiska verk på
Dramatens repertoar ökade, vilket beror på att
repertoaren under 2012 i hög grad präglades av
att Strindbergsåret firades. Sammanlagt 21 nya
produktioner uppfördes varav fem var beställda
verk.
Ett stort antal filmade produktioner har sänts
digitalt via internet vilket jämte samarbetet med
Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB
har ökat tillgängligheten till teaterns produktioner. Däremot har inga sändningar via biograf
genomförts år 2012. Dramatens satsning på barn
och unga genom verksamheten på Unga
Dramaten fortsatte under året även om omfattningen minskade i förhållande till föregående år.
Tabell 5.3 Prestationer Kungliga Dramatiska teatern AB
2010–2012
Antal egna föreställningar
Antal besökare (tusental)
Antal biljetter barn och ungdom
Snittbeläggning

2010

2011

2012

1048

1061

1005

290

238

262

61 517

49 451

41 890

85%

75%

81%

TV-sändningar

5

1

7

Digitala sändningar via biograf

1

1

0

Källa: Kungliga Dramatiska teatern AB
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I Operans och Dramatens verkstäder bevaras
och utvecklas hantverkstraditioner inom flera
yrken och det är ett viktigt bidrag till att utveckla
och vårda kulturarvet.
Både Operan och Dramaten arbetar med digitaliseringsprojekt för att bevara och tillgängliggöra institutionernas arkiv.
Operan och Dramaten har under 2012
förbättrat sin ekonomiska situation och stärkt
det egna kapitalet.
Kungliga Operans byggnad har ett omfattande renoveringsbehov och möter i dag inte
kraven på ett modernt operahus. Vid sidan om
de redan projekterade renoveringarna av teatermaskineriet krävs omfattande insatser för att
förbättra ventilationssystem, salong och övriga
utrymmen i operahuset. Även beträffande de
restauranger som är inhysta i operahuset behöver
underhållsinsatser göras (se vidare avsnitt 3.2.2 i
Politikens inriktning).
Riksteatern med Cullbergbaletten
Ideellt engagemang utgör basen i Riksteatern
som har över 40 000 medlemmar, där både den
professionella och ideella kulturen möts. Antalet
föreställningar och produktioner har generellt
sett minskat under 2012 jämfört med året innan.
Att den nationella egenproducerande verksamheten minskar till förmån för samarbeten ligger i
linje med Riksteaterns roll som expertstöd
gentemot andra scenkonstproducenter. Exempel
på samverkansprojekt är Breddat arrangörskap i
Skåne och Kultur på landsbygd 2.0 i Värmland.
Under året besöktes Riksteaterns olika
evenemang av drygt 1 080 000 personer vilket är
en minskning med nästan 160 000 personer
jämfört med föregående år. Scenkonstportalen
som lanserades 2011 och som syftar till att öka
tillgängligheten till scenkonsten har under 2012
nått 586 producenter, 230 teaterföreningar och
1 134 produktioner i hela landet. Scenkonstportalens verksamhet överensstämmer såtillvida
med Riksteatern uppdrag om att tillgängliggöra
scenkonst över hela landet. Regeringen avser att
följa utvecklingen framöver. Arbetet med att
involvera och öka de lokala teaterföreningarnas
inflytande över verksamheten har fortsatt liksom
arbetet med att integrera och låta nya olika
grupper mötas inom scenkonsten. Tyst teater
samproducerade under året den uppmärksammade föreställningen Fame Visukalen
tillsammans med bl.a. Örebro länsteater. Föreställningen gjordes på talad svenska tillsammans

med svenskt teckenspråk och med både döva
och hörande i ensemblen.
Cullbergbaletten befinner sig i en utvecklingsfas där nya format och målgrupper står
i fokus. Kompaniet redovisar sjunkande publiksiffror jämfört med året innan.
Riksteatern har, mot bakgrund av en rapport
från Ernst & Young (dnr Ku2012/261),
förtydligat sin redovisning av statsbidragets
användning för 2012.
Tabell 5.4 Prestationer Riksteatern 2010–2012
Lokala riksteaterföreningar
Anslutna föreningar
Medlemmar

2010

2011

2012

236

235

232

46

54

60

41 178

39 847

40 348

Egna produktioner

31

33

13

Produktioner i samarbete

70

46

51

Arrangerade föreställningar

3 192

3 182

3 123

Publik totalt (tusental)

1 180

1 237

1 079

Källa: Riksteatern

Dansens hus
Dansens hus har under 2012 haft en bred och
nyskapande repertoar av danskonst, med både
svenska och utländska gästspel samt kringaktiviteter av hög kvalitet som nått flera olika
målgrupper. Antal besökare till föreställningarna
har ökat med 20 procent. Även beläggningen på
stora och lilla scen har ökat. Försäljningsstatistiken visar att antalet besök av ungdomar,
under 26 år, har minskat något men att den
övriga publikgruppen har ökat.
Exempel på uppmärksammade föreställningar
under året är Marie Chouinards Body Remix
som inledde säsongens tema dans och konst
samt publiksuccén Svansjön. Genom den interaktiva föreställningen Träd skapades workshops
för den yngre målgruppen.
Den återkommande nordiska festivalen ICE
HOT Nordic Dance Plattform som startats av
Dansens hus, hölls i december i Helsingfors och
har rönt uppskattning i stora delar av dansvärlden.
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Verksamheten vid Drottningholms Slottsteater
omfattar både föreställningar och visningar av
teatern, som sedan 1991 är klassad som ett av
Unescos världsarv.
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Tabell 5.5. Prestationer Drottningholms Slottsteater 2010–
2012
2010

Antal föreställningar
Antal besök till föreställningar
Antal besök till Esprit 1
Antal besök till visningar
– varav elever och studenter
Antal besök övriga arrangemang

2011

2012

16

20

37

6 750

7 682

9 648

-

-

6 479

27 400

25 490

21 777

5 390

4 593

4 378

-

2 556

3 220

Källa: Drottningholms Slottsteater
1

Ett ”-” innebär att uppgift saknas

Det totala antalet besök på teatern har under
2012 ökat med 15 procent jämfört med 2011 och
uppgick till cirka 41 100. Ökningen kan till stor
del förklaras av den nya satsningen Esprit! som
lockat 6 479 besökare under 2012. Esprit! riktar
sig främst till en yngre publik och består av både
utställningar och evenemang. Antalet visningsbesök på teatern har totalt sett minskat något
medan antalet föreställningsbesökare har ökat
något. Antalet föreställningar har ökat från 20
stycken 2011 till 37 stycken 2012. Beläggningsgraden har dock minskat från 92 procent 2011
till 74 procent 2012.
Undersökningar tyder på att en föryngring av
publiken har skett sedan 2011. Av en begränsad
publikundersökning genomförd 2012 framgår
att 83 procent av besökarna var under 60 år
medan en liknande undersökning 2011 visade att
endast 45 procent av besökarna då var under 60
år. Resultaten av dessa undersökningar bör dock
tolkas med viss försiktighet.
Nationalgåvan Voksenåsen
Voksenåsen AS är Norges nationalgåva till
Sverige. Den bedrivs som en hotell- och
konferensverksamhet i Norge med en
programverksamhet som syftar till att stärka
samhörigheten mellan svenskar och norrmän
samt öka den ömsesidiga kunskapen om
ländernas samhällsliv, språk och kultur.
Voksenåsen ska vidare spegla Sverige och
Norges engagemang internationellt.
Voksenåsen AS har byggt upp ett omfattande
kontaktnät med myndigheter och organisationer
och är en vital mötesplats för det svensk-norska
samarbetet. Som samarbetspartner och initiativtagare, bl.a. inom det nordiska området, har
Voksenåsen fått en tydligare profil. Hotell- och
konferensverksamheten hävdar sig fortsatt i
konkurrensen med andra anläggningar i
Osloområdet och balansen mellan program70

verksamhet och
bedöms som god.

kommersiell

verksamhet

Statens musikverk
Statens musikverk har såväl ett kulturarvsuppdrag som en uppgift att stödja den utövande
konsten. Antalet ansökningar om statsbidrag till
musiklivet har stigit sedan verksamheten vid
Statens musikverk inleddes i maj 2011 men en
lägre andel beviljades 2012. Nio procent av
beviljade projekt har barn och ungdom som
huvudsaklig målgrupp och 72 procent har barn
och ungdom som en del av målgruppen.
Tabell 5.6 Statsbidrag till musiklivet sep 2011–maj 2013
2011

2012

2013

Antal ansökningar

273

1 145

416

Sökta medel (mnkr)

88,6

254

88,6

Antal beviljade ansökningar

54

117

63

Beviljade medel totalt (mnkr)

10

27,6

13,9

Källa: Statens musikverk

Utöver de 25 miljoner kronor i bidragsmedel
som finns angivna i verkets regleringsbrev har
extra bidrag om 2,6 miljoner kronor beviljats för
internationell verksamhet 2012, bl.a. tack vare
tillskott av medel som har överförts till myndigheten i samband med Stiftelsen Svenska
Rikskonserters avveckling. Dessa medel, totalt
drygt 9 miljoner kronor, fördelades under 2012 i
en satsning på internationell samverkan.
Verksamheten som rör kulturarvet har fortsatt att utvecklas. Marionettmuseets samlingar,
över 4 000 föremål, har magasinplacerats liksom
f.d. Teatermuseets samlingar i Drottningholm,
nära 1 000 föremål.
Inom ramen för Statens musikverks uppdrag
att i samverkan med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och berörda aktörer främja jämställdhet inom musiklivet, fördelades 2,4 miljoner kronor till nio projekt under 2012.
Ansökningar om kvinnligt ledarskap premierades, liksom barns och ungas rätt till jämställd
undervisning, kvinnliga nätverk och tillgängliggörandet av repertoar med kvinnliga upphovsmän. Projekten skulle syfta till långsiktiga förändringar. Uppdraget löper 2011–2014 och
omfattar totalt 8 miljoner kronor.
För att skapa en dialog med barn och unga
bildades 2012 Statens musikverks ungdomsråd.
Antalet gymnasieelever som besökt Musik- och
teatermuseet har ökat jämfört med 2011. Antalet
grupper och besökare under 19 år har ökat sedan
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2011 och andelen besökare under 19 år ökade
från 49,5 till 51,5 procent.
Musik- och teatermuseet har 2012 formulerat
ett kvalitetsmål för att säkra delaktighet för
personer med funktionsnedsättning, vilket har
uppnåtts. Arbetet för tillgänglighet har fortgått
vid myndighetens webbplats och programverksamhet. Över 11 000 fulltextdokument har
digitaliserats och drygt 75 000 katalogkort har
skannats och gjorts sökbara.
Regionala scenkonstinstitutioner

Under 2012 har Statens kulturråd fördelat ca 197
miljoner kronor till scenkonstinstitutioner i de
fem län som då inte ingick i kultursamverkansmodellen (Dalarna, Gävleborg, Uppsala,
Värmland och Stockholm). I övriga län har
landstingen fördelat statliga bidrag till scenkonstinstitutionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen, se avsnitt 4.4.3.
Från och med 2013 är alla län utom
Stockholms län med i modellen.
Barn och unga
Kulturrådet har som mål att minst 30 procent av
bidragsgivningen (exklusive bidragsgivningen
inom kultursamverkansmodellen) ska riktas till
verksamheter som rör barn och unga. Andelen
har ökat på senare år samtidigt som utbyggnaden
av kultursamverkanmodellen pågått, vilket
framgår av tabell 5.7 nedan.

Andel barn och unga (procent)

34

Internationellt
Många
av
scenkonstinstitutionerna
har
betydande internationella utbyten och verksamheter. De verksamhets- och utvecklingsbidrag
som Kulturrådet fördelar kan även rymma
institutionernas internationella verksamheter
och engagemang. I särskilda fall kan
institutionerna beviljas andra statliga bidrag för
internationellt arbete. Inom ramen för EU:s
kulturprogram har fem svenska aktörer beviljats
medel som medorganisatör, bl.a. Uppsala
Stadsteater och Länsmusiken i Örebro.
Den fria scenkonsten

Det statliga stödet till den fria scenkonsten
förstärktes 2012 med 23 miljoner kronor, varav
14 miljoner kronor avsåg musikområdet. Det
statliga stödet uppgick 2012 därmed till 189
miljoner kronor. Den fria scenkonsten drog
2012 en publik på drygt en miljon besökare, se
tabell 5.10.
Av tabell 5.8 nedan framgår hur det statliga
verksamhetsstödet fördelats av Statens kulturråd
på olika verksamheter under 2010–2012.
Tabell 5.8 Verksamhetsbidrag till den fria scenkonsten
2010–2012
Miljoner kronor
2010

2011

2012

19,1

19,2

19,1

5,3

6,7

8,1

Teatergrupper

47,0

51,0

50,6

Dansgrupper/koreografer

18,4

23

23,3

Musikgrupper

13,2

16,5

16,6

Vissa aktörer av kulturpolitiskt
intresse

Tabell 5.7 Andel barn och unga i Kulturrådets bidragsgivning 2010–2012
2010

delvis
har
webbsidor
som
uppfyller
internationell standard vad gäller tillgänglighet.

2011

2012

33

39

Källa: Statens kulturråd

Tillgänglighet
Samtliga scenkonstinstitutioner ska ha en
handlingsplan för ökad tillgänglighet senast
2013, vilket framgår av Kulturrådets bidragsbeslut. Den uppföljning som Kulturrådet gjort
2012 av kulturinstitutionerna visar att cirka 40
procent redan har en handlingsplan och att
ytterligare dryga 40 procent arbetar på att ta
fram sådana. Nära 90 procent har redan
inventerat eller ämnar inventera enkelt avhjälpta
hinder. Fler än hälften anger att de enkelt
avhjälpta hindren fullständigt eller till stor del är
åtgärdade. Nära hälften uppger att de helt eller

Samarbete med tonsättare

Arrangörs- och turnéstöd dans

5,8

7,4

16

26,6

26,8

37,3

Fonogramstöd

6,3

8,0

8,3

Totalt

142

158,6

179,3

Musikarrangörer och
konstområdesövergripande
arrangörer

Källa: Statens kulturråd

Av tabellen ovan framgår att stödet till den fria
scenkonsten har ökat med 26 procent mellan
2010 och 2012. Stödet till dans- respektive
musikarrangörer, fonogram och tonsättarsamverkan har ökat mest procentuellt sett.
71
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Under 2012 har även projektmedel fördelats på
totalt ca 10 miljoner kronor till det fria
scenkonstområdet.
På det fria teaterområdet tar landsting och
kommuner ett relativt jämbördigt ekonomiskt
ansvar i nivå med statens. På dans- och
musikområdet är landstingens och kommuners
ekonomiska engagemang däremot mycket
mindre än statens.
Tabell 5.9 Den fria scenkonstens finansiering 2011
Teater

Dans

Musik

Statlig bidragsandel av det
totala offentliga stödet

52 %

74 %

86 %

Statlig bidragsandel av
total finansiering

30 %

50 %

26 %

Källa: Statens kulturråd

Sett till den statliga bidragsandelens relation till
gruppernas totala finansiering, framgår att
musikgrupperna generar högst andel egna
intäkter medan dansområdet genererar lägst
andel egna intäkter. Det statliga stödet till
dansområdet utgör 50 procent av den totala
finansieringen, vilket innebär att de statliga
resurserna är särskilt viktiga för dansområdets
utveckling.
En stor del av dansgrupperna har sin hemvist i
storstäderna men ger turnéer i hela landet.
Kulturrådet arbetar för att stärka den professionella dansens infrastruktur i hela landet.
Under 2012 har bl.a. ett ökat antal utvecklingsbidrag beviljats till dansområdet, se avsnitt 4
Kulturområdesövergripande verksamhet.
För att främja dansens spridning lämnades
även statligt stöd med 2,4 miljoner kronor till
Dansnät Sverige, som under 2012 har turnerat 15
svenska och internationella produktioner i 22
svenska städer.
Under 2012 har Statens kulturråd och
Konstnärsnämnden haft i uppdrag att efter
samråd med Statens musikverk kartlägga och
analysera arrangörsverksamheten på musikområdet. Uppdraget redovisades våren 2013 (dnr
Ku2013/560).
Barn och unga
Två av tre besökare vid teaterföreställningarna är
under 26 år, nära hälften av danspubliken är
under 18 år. Även musikpubliken är ung, nära
varannan är under 26 år. Den fria scenkonsten,
särskilt teatern och dansen, drar även en stor
andel ung publik under 12 år. Den statliga
72

bidragsgivningen till den fria scenkonsten når
därmed i stor utsträckning barn och unga.
Tabell 5.10 Antal besökare och andel barn och unga 2012
Teater

Dans

Musik

527 000

104 000

431 000

Andel barn upp till 12 år

45 %

42 %

17 %

- upp till 18 år

63 %

48 %

28 %

- upp till 25 år

66 %

59 %

49 %

Andel statligt bidrag till
barn- och
ungdomsverksamhet

56 %

26 %

15 %

Antal besökare i Sverige

Källa: Statens kulturråd

Jämställdhet
Utvecklingen 2012 när det gäller jämställdheten
inom den fria scenkonsten går i rätt riktning
men varierar mellan konstuttrycken, vilket
framgår av tabell 5.11. Inom dansområdet är
bidragsmottagande koreografer till övervägande
del, 69 procent, kvinnor. Inom musikområdet är
förhållandet det omvända. Av de fria grupperna
som får stöd har 68 procent män i konstnärlig
ledning och 64 procent av stödet till tonsättare
går till män.
Kulturrådets mål är att minst 40 procent av
bidragsmedlen ska gå till det underrepresenterade könet. Detta mål uppnås vad gäller
bidragsgivningen till internationell mobilitet och
samarbetsprojekt.
Tabell 5.11 Andel medverkande kvinnor i verksamheter som
beviljats bidrag 2010–2012
2010

2011

2012

Danskoreografer

62 %

63 %

69 %

Tonsättare

34 %

34 %

36 %

Fria musikgrupper

22 %

29 %

32 %

Musikarrangörers
evenemang

27 %

29 %

33 %

Källa: Statens kulturråd.

Tillgänglighet
Enligt Kulturrådets enkätundersökning av de fria
gruppernas tillgänglighetsarbete 2012 (dnr
Ku2013/692) framgår att 93 procent av de
svarande har inventerat eller genomför
inventering av enkelt avhjälpta hinder. Var femte
grupp har redan åtgärdat problemen fullt ut och
drygt 40 procent har till stor del gjort detta.
Arbetet med tillgängliga webbsidor går något
långsammare. Cirka var fjärde grupp uppger att
de har tillgängliga eller delvis tillgängliga
webbsidor som uppfyller internationell standard.
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Enligt Kulturrådets delmål för tillgänglighetsarbetet bör enkelt avhjälpta hinder vara
åtgärdade och tillgängliga webbsidor finnas på
plats senast 2016.
Internationellt
Drygt 7,7 miljoner kronor, 70 procent av Kulturrådets internationella bidragsgivning, riktades
2012 till den fria scenkonsten. Stödet lämnas till
bl.a. turnéer, internationella gästspel och för
olika samarbetsprojekt. Kulturrådet framhåller
att det finns ett ökat intresse i kulturlivet för insatser som främjar internationalisering och att
behovet av samordning därmed ökar.
Scenkonstallianserna

Scenkonstallianserna, dvs. Teater-, Dans- och
Musikalliansen, hade vid utgången av 2012 totalt
296 scenkonstnärer anställda. Statens bidrag till
Scenkonstallianserna framgår av tabell 5.12
nedan.
Tabell 5.12 Scenkonstallianserna 2012
Dansalliansen

Statligt bidrag (mnkr)

Antal anställda

12

51

Musikalliansen

22

121

Teateralliansen

28

124

Totalt

62

296

Källa: Statens kulturråd

Under 2012 genomförde Riksdagens kulturutskott en utvärdering (2011/12:RFR10) av
alliansverksamheterna som visar att verksamheterna överlag fungerar väl. Dock konstateras
bland annat att anställningskriteriernas utformning gör att den genomsnittliga åldern bland de
alliansanställda är förhållandevis hög.
Teateralliansen har haft utrymme för cirka 10
nyanställningar fr.o.m. våren 2013. Ett tiotal av
Teateralliansens anställda lämnade under 2012 av
olika anledningar sina anställningar. Några gick i
pension, några fick tillsvidareanställning på
landets teatrar och för ytterligare några löpte
anställningstiden ut.
Musikalliansen kunde från och med 2012 nyanställa 12 musiker. Inga nya anställningar planeras under 2013.
Under 2012 har Dansalliansen sagt upp vissa
yngre dansare. Antalet anställda uppgick vid
utgången av 2012 till 51 dansare, att jämföra med
60 dansare vid motsvarande tidpunkt 2011.

Analys och slutsatser
Både Kungliga Operan AB och Kungliga
Dramatiska teatern AB har väl uppfyllt sina
uppdrag som nationalscener och erbjuder en
varierad repertoar med såväl klassiska som
nyskrivna verk. De bedriver inte minst ett aktivt
arbete för att med ny teknik nå en bredare publik
runt om i landet.
Regeringen gav i riktlinjebeslutet för 2010
Cullbergbaletten/Riksteatern, Kungliga Operan
och Dansens hus uppdrag om utökat samarbete.
Parterna redovisade i juli 2010 ett antal planerade
samarbetsområden, t.ex. repertoarträning i
Cullbergbalettens anda och ett gemensamt
projekt för konstnärligt utveckling för utvalda
koreografer. Regeringen bedömer dock att
resultatredovisningarna samt de uppföljande
möten som Kulturdepartementet haft med
parterna inte har gett en tillräckligt tydlig bild av
institutionernas arbete med uppdraget om ett
utökat samarbete. Regeringen avser att följa
utvecklingen noggrant framöver. Se vidare
Politikens inriktning avsnitt 3.2.
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater har
under 2012 på ett gediget sätt fortsatt arbetet för
förnyelse och utveckling av teaterns verksamhet.
Regeringen avser att följa arbetet med att tillgängliggöra teatern för en bredare målgrupp och
för att nå de uppsatta målen för teaterns
verksamhet.
Statens musikverk har genomfört en omorganisation för att samla biblioteks- och arkivverksamheten och uppnå budgetbalans. Det är
angeläget att myndigheten nu kan fortsätta att
etablera sin roll i musiklivet samt ge en god
service. Renoveringen av Musik- och teatermuseet ger möjligheter att öka samlingarnas tillgänglighet.
Statens kulturråds statliga bidragsgivning till
scenkonstområdet
främjar
scenkonstens
utveckling i hela landet och även den ökande
internationaliseringen. Stödet till scenkonstallianserna bidrar till att stärka scenkonstnärers
sociala och ekonomiska trygghet, vilket är en
viktig förutsättning för scenkonstområdet.
Genom kultursamverkansmodellen fördelar
landstingen statens stöd till regionala scenkonstaktörer i länen. Därmed har landstingen en stor
frihet, men också ett stort ansvar för att främja
scenkonstens utveckling. Regeringen följer noga
uppföljningen och utvärderingen av modellen, se
avsnitt 4.4.3.
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Det finns fortsatta behov av utveckling och av
att integrera frågor som rör bl.a. barn och unga,
jämställdhet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar. Regeringen kommer att
noga följa denna utveckling.

Regeringens överväganden
Tabell 5.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens
hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

958 042

958 042

958 042

958 042

22 774

26 143

30 126

36 254

-545

-547

-549

-552

Övrigt 3

-1 367

-1 372

-1 377

-1 386

Förslag/
beräknat
anslag

978 904

982 266

986 242

992 358

Anvisat 2013

5.5

Budgetförslag

5.5.1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Dansens hus,
Drottningholms slottsteater och
Voksenåsen

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 5.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

1

951 734
1

2013

Anslag

958 042

2014

Förslag

978 904

2015

Beräknat

982 266

2

2016

Beräknat

986 242

3

2017

Beräknat

992 358

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1

958 042

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 978 903 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 978 904 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 978 905 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Kungliga Operan AB, Kungliga Dramatiska
teatern AB, Riksteatern (ideell förening), Stiftelsen Dansens hus, Stiftelsen Drottningholms
Slottsteater och Voksenåsen AS.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Drottningholms Slottsteater tillförs 500 000
kronor fr.o.m. 2014 för sitt fortsatta utvecklingsarbete med att bredda repertoarutbudet, bredda publiken och verka för kulturen
som nationellt och internationellt besöksmål.
Anslaget minskas med 1 045 000 kronor
fr.o.m. 2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Tabell 5.15 Sammanställning över medelstilldelningen
2013–2014 till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens
hus, Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen
Tusentals kronor
2013

2014

Operan

435 198

446 302

Dramaten

222 481

227 038

Riksteatern

256 028

260 122

Dansens hus

23 158

23 377

Drottningholms Slottsteater

10 916

11 666

Voksenåsen

10 261

10 399

Summa

958 042

978 904

Operan
Regeringen beräknar att bidraget till Operan
ökar med 12 200 000 kronor till följd av prisoch löneomräkning. Sammantaget uppgår
bidraget till Operan till 446 302 000 kronor för
2014.
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Dramaten
Regeringen beräknar att bidraget till Dramaten
ökar med 5 117 000 kronor till följd av pris- och
löneomräkning. Sammantaget uppgår bidraget
till Dramaten till 227 038 000 kronor för 2014.

5.5.2

2:2 Bidrag till vissa teater-, dansoch musikändamål

Tabell 5.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Riksteatern
Regeringen beräknar att bidraget till Riksteatern
ökar med 4 738 000 kronor till följd av pris- och
löneomräkning. Sammantaget uppgår bidraget
till Riksteatern till 260 122 000 kronor för 2014.

2012

Utfall

195 932

2013

Anslag

189 503

2014

Förslag

189 233

2015

Beräknat

191 233

2016

Beräknat

191 233

Dansens hus
Regeringen beräknar att bidraget till Dansens
hus ökar med 277 000 kronor till följd av prisoch löneomräkning. Sammantaget uppgår
bidraget till Dansens hus till 23 377 000 kronor
för 2014.

2017

Beräknat

191 233

Drottningholms Slottsteater
Regeringen
beräknar
att
bidraget
till
Drottningholms Slottsteater ökar med 278 000
kronor till följd av pris- och löneomräkning och
500 000 kronor för teaterns fortsatta utvecklingsarbete. Sammantaget uppgår bidraget
till Drottningholms Slottsteater till 11 666 000
kronor för 2014.
Voksenåsen
Regeringen beräknar att bidraget till Voksenåsen
ökar med 164 000 kronor till följd av pris- och
löneomräkning. Sammantaget uppgår bidraget
till Voksenåsen till 10 399 000 kronor för 2014.
Regeringen föreslår att 978 904 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Bidrag till Operan,
Dramaten,
Riksteatern,
Dansens
hus,
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 982 266 000 kronor, 986 242 000 kronor
respektive 992 358 000 kronor.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
184 944

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till det fria kulturlivet, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa andra aktörer av kulturpolitiskt intresse inom teater, dans och musik.
Anslaget får även användas för utgifter för
administration och genomförande av verksamheten.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
137 000 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Inom anslaget
beviljas bidrag till den fria scenkonsten samt
fonogramstöd. För att skapa goda planeringsförutsättningar för de fria grupperna bör beslut
om bidrag kunna fattas som medför utfästelser
om utgifter för kommande år.
Anslaget används huvudsakligen för bidragsgivning till fria scenkonstgrupper. Dessa
grupper är oftast små och har små ekonomiska
resurser. Statens andel av deras offentliga
finansiering är betydande och en viktig förutsättning för dem att finna övrig finansiering.
Grupperna bedriver stor turnéverksamhet,
både i Sverige och i utlandet, vilket medför
behov av goda planeringsförutsättningar.
För att en större andel av grupperna ska
kunna få besked om stöd i förväg och på så vis
få bättre framförhållning när det gäller
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planering, bl.a. för samproduktioner samt
nationell och internationell verksamhet, bör
bemyndiganderamen utökas med 30 miljoner
kronor till totalt 137 miljoner kronor. Detta
möjliggör en flexiblare bidragsgivning som
främjar det fria kulturlivets planeringsförutsättningar.

Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 137 000 000
kronor 2015 och 2016.

Tabell 5.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans-, och musikändamål
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

93 520

85 855

107 000

–

–

–

85 855

107 000

133 500

–

–

–

-93 520

-85 855

-103 500

-103 500

-33 500

–

Utestående åtaganden

85 855

107 000

137 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

107 000

107 000

137 000

–

–

–

Infriade åtaganden
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Anslaget får även användas för utgifter som
uppkommer till följd av att Stiftelsen Svenska
rikskonserter avvecklas, så som pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Regeringens överväganden
Tabell 5.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

189 503

189 503

189 503

189 503

2 000

2 000

2 000

Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

2

Tabell 5.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:3 Statens musikverk
Tusental kronor

-270

-270

-270

Anvisat 2013

-270

2014

2015

2016

2017

104 699

104 699

104 699

104 699

Förändring till följd av:

Förslag/
beräknat
anslag

189 233

191 233

191 233

191 233

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Regeringen föreslår att 189 233 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-,
dans-, och musikändamål för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 191 233 000
kronor,
191 233 000
kronor
respektive
191 233 000 kronor.
5.5.3

2:3 Statens musikverk

Tabell 5.19 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Utfall

104 622
1

2013

Anslag

104 699

2014

Förslag

110 242

2015

Beräknat

111 459

2

2016

Beräknat

113 017

3

2017

Beräknat

115 146

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

247
102 421

Pris- och löneomräkning 2

1 809

2 985

4 490

6 547

Beslut

3 886

3 929

3 984

4 059

-152

-154

-156

-159

110 242

111 459

113 017

115 146

Överföring
till/från andra
anslag

Anslaget ökar med 2 miljoner kronor fr.o.m.
2015 till följd av en tidsbegränsad minskning av
anslaget i budgetpropositionen för 2012.

2012

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

Statens musikverk tillförs 4 000 000 kronor
fr.o.m. 2014 för utgifter som sammanhänger
med renovering av Musik- och teatermuseum, i
enlighet med budgetpropositionen för 2013.
Anslaget minskas med 114 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 110 242 000 kronor
anvisas under anslaget 2:3 Statens musikverk för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 111 459 000 kronor, 113 017 000 kronor
respektive 115 146 000 kronor.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 110 242 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 110 242 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 110 242 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Statens musikverks
förvaltningsutgifter och för utgifter för statsbidrag till musiklivet.
77

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

6 Litteraturen, läsandet och språket

6.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds och
Kungl. bibliotekets bidragsgivning och verksamhet som rör bibliotek, litteratur och kultur-

6.2

tidskrifter. Vidare omfattas Myndigheten för
tillgängliga medier, Institutet för språk och
folkminnen och Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst).

Utgiftsutveckling

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Litteraturen, läsandet och språket, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

124

124

124

137

138

138

138

3:2 Myndigheten för tillgängliga medier

88

87

85

88

89

91

93

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur

17

17

16

17

17

17

18

3:4 Institutet för språk och folkminnen

54

55

54

58

58

59

61

283

282

280

300

303

306

309

Litteraturen, läsandet och språket
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Summa Litteraturen, läsandet och språket
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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6.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

6.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder

Bedömningen av resultatet inom litteraturen,
läsandet och språket utgår från bl.a.:
–

fördelade bidrag till biblioteksverksamhet
samt övriga biblioteksfrämjande insatser,

–

fördelade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser samt
produktion och utlåning av talböcker och
punktskriftsböcker,

–

insatser
inom
språkområdet
med
utgångspunkt i språklagen (2009:600),

–

insatser för anpassad
nyhetsinformation.

litteratur

och

Bedömningen av resultatet utgår vidare från
insatser avseende jämställdhet, mångfald, barn
och unga samt från insatser för att främja
kvalitet och för att förnya och utveckla
verksamheten.
6.4.1

Bibliotek

Resultat

Bibliotekssamverkan
Kungl. biblioteket har sedan 2011 ett samverkans- och utvecklingsansvar för det allmänna
biblioteksväsendet som bl.a. innebär att utöva
nationell överblick, att främja samverkan, att
fördela bidrag och att samla in statistik. För
detta arbete disponerar Kungl. biblioteket drygt
24 miljoner kronor. Regeringen har föreslagit att
samverkans- och utvecklingsansvaret för det
allmänna biblioteksväsendet ska regleras i den
nya bibliotekslagen (prop. 2012/13:147).
Kungl. biblioteket har under 2012, i samarbete
med länsbiblioteken, följt upp hur folk- och
länsbibliotekens planer för verksamheterna har
utformats och hur de används. Resultaten av
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arbetet presenteras i rapporterna Bibliotekens
planer 2012 och Barnen i planerna 2012.
Resultaten visar att bibliotekslagens (1996:1596)
bestämmelse om att anta planer för biblioteksverksamheterna inte följs av alla kommuner och
att samverkan mellan olika kommunala
bibliotekstyper inte alltid fungerar som det var
tänkt när bestämmelsen kom till.
Under 2012 har tillströmningen av folkbibliotek som vill delta i den nationella bibliotekskatalogen Libris ökat. Kungl. biblioteket har
under perioden träffat överenskommelser med
15 bibliotek och lika många är på väg att gå med.
Närmare 15 miljoner kronor har fördelats
som verksamhetsbidrag till informations- och
lånecentralerna, Sveriges depåbibliotek och
Internationella biblioteket. Kungl. biblioteket
har utrett frågan om hur Sveriges depåbibliotek,
Internationella biblioteket och landets tre lånecentraler bör organiseras. Enligt Kungl. bibliotekets bedömning ska lånecentralsfunktionen
finnas kvar på Sveriges depåbibliotek och lånecentralen i Umeå medan lånecentralerna i Malmö
och Stockholm upphör. Internationella biblioteket fortsätter som tidigare att hantera lån och
depositioner som rör mångspråkig litteratur.
Enligt Kungl. bibliotekets utvärdering får Internationella biblioteket och Sveriges depåbibliotek
och lånecentral en resursmässig förstärkning
genom en omfördelning av de medel som Kungl.
biblioteket disponerar för ändamålet inom
utgiftsområde 17.
Biblioteksverksamhet i kultursamverkansmodellen
Statligt stöd till regional biblioteksverksamhet
ingår sedan 2011 i kultursamverkansmodellen.
Totalt fördelade landstingen ca 24 miljoner
kronor i statliga medel till biblioteksverksamhet.
Till de sex län som inte ingår i kultursamverkansmodellen fördelades 7,3 miljoner kronor
av Statens kulturråd. Se vidare avsnitt 4.4.2
Kultursamverkansmodellen.
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier, tidigare
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, har till
uppgift att i samverkan med landets bibliotek
tillgodose de behov av litteratur som personer
med synskada och annan läsnedsättning har.
Myndighetens samlade produktion och förvärv
av talböcker uppgick under 2012 till 3 218 titlar
för biblioteksservice och 1 422 titlar för studielitteratur, totalt 4 640 titlar vilket är 44 procent
av den årliga bokutgivningen enligt statistik från
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Kungl. biblioteket, se tabell 6.2. Samtliga titlar
som produceras eller förvärvas görs tillgängliga
för nedladdning. Under 2012 ökade antalet nedladdningar med 23 procent till 434 760.
Tabell 6.2 Prestationer talböcker 2010–2012
2010

2011

2012

2 311

3 187

3 218

Antal förmedlande bibliotek och
studerande som är registrerade
vid Myndigheten för tillgängliga
medier

13 711

14 393

12 780

Antal låntagare som lånar fysiskt
från Myndigheten för tillgängliga
medier

2 610

2 470

1 928

Antal enskilda låntagare som
laddar ned från Myndigheten för
tillgängliga medier

3 055

11 750

25 681

Antal producerade och förvärvade
talböcker

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier

Myndighetens produktion och förvärv av punktskriftsböcker minskade 2012 med 13 procent till
646 titlar. Beståndet av taktila bilderböcker för
barn ökade med 10 procent till 74 titlar. Utvecklingen på punktskriftsområdet redovisas i
tabell 6.3. Under 2012 har förbättringar gjorts i
produktionssystemet för att kunna hantera fler
titlar i den automatiska produktionsprocessen.
Resultatet är att 39 procent av punktskriftstitlarna för det allmänna biblioteket har kunnat
framställas internt till en lägre kostnad och med
förkortad produktionstid.

6.4.2

Tabell 6.3 Prestationer punktskriftsböcker 2010–2012
2010

2011

2012

Antal producerade och förvärvade
punktskriftsböcker

409

742

646

Antal utlånade punktskriftsböcker

19 334

18 170

19 432

4 899

4 492

4 206

65

67
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– varav för barn
Bestånd av taktila bilderböcker

3.2.2). En avgörande fråga framöver, som också
tydliggörs i förslaget till ny bibliotekslag, är
bibliotekens uppdrag att särskilt uppmärksamma
barns och ungas språkutveckling och läslust.
De undersökningar som genomförts visar att
den gällande lagens bestämmelser om att anta
planer för biblioteksverksamheterna inte följs av
alla kommuner och att samverkan mellan olika
kommunala bibliotekstyper inte alltid fungerar
tillfredställande. I den nya bibliotekslagen utökas, enligt förslaget, kravet på samverkan inom
det allmänna biblioteksväsendet och kommunernas ansvar för biblioteksplaner kvarstår.
Den tekniska utvecklingen har förändrat läsningens villkor och gjort att e-böcker blivit mer
efterfrågade på landets bibliotek. Denna utveckling bör främjas för att biblioteken ska
kunna följa med sin tid och nå fler. I detta arbete
har främst bibliotekens huvudmän, men även
Kungl. biblioteket, en viktig roll.
När det gäller att tillgängliggöra litteratur för
personer med funktionsnedsättning har användningen av tillgängliga medier förändrats de senaste åren. Smarta telefoner och surfplattor får en
allt större betydelse. Det fortsatta utvecklingsarbetet som genomförs av Myndigheten för tillgängliga medier, till exempel av tjänsten egen
nedladdning och mobilapplikationer för talboksläsning, är betydelsefullt för möjligheterna
att nå barn och unga med tillgängliga medier.

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier

Analys och slutsatser

Biblioteken gör litteratur och information tillgänglig för alla. Detta möjliggör kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning såväl som
kulturella upplevelser. På detta sätt bidrar
biblioteken till det demokratiska samhällets utveckling. Denna utgångspunkt är tydlig i det
förslag till ny bibliotekslag (prop. 2012/13:147)
som regeringen lämnat till riksdagen (se avsnitt

Litteratur, läsfrämjande och
kulturtidskrifter

Resultat

Litteraturstöd
Statens kulturråd fördelar flera bidrag som syftar
till att dels stödja utgivning och distribution av
litteratur och kulturtidskrifter, dels främja läsning och litteraturförmedling, särskilt bland barn
och unga. Årligen avsätter regeringen 123
miljoner kronor för stöd till litteratur och läsfrämjande. Av tabell 6.4 nedan framgår att den
största delen går till stöd för produktion av litteratur och kulturtidskrifter.
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Tabell 6.4 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
läsfrämjande 2010–2012 (beviljade medel)
2010

2011

2012

37 573

36 428

38 098

1 589

1 606

1 738

780

755

803

11 064

10 548

10 331

121

124

128

80

70

74

3 160

2 169

3 696

Inköpsstöd till folk- och
skolbibliotek (tkr)

24 210

25 480

24 800

Internationellt
litteratursamarbete
(projektbidrag och
översättningsstöd) (tkr)

5 346

5 420

4 665

Kulturtidskrifter (stöd till
produktion, utveckling och
tidskriftsverkstäder) (tkr)

21 570

22 255

21 352

Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne (Alma)

5 000

5 000

5 000

Alla tiders klassiker (tkr)

1602

1 248

527

Övrigt (planerad utgivning,
fristadsförfattare,
författarverkstäder m.m.) (tkr)

3 101

3 491

2 514

112 626

112 039

110 983

Efterhandsstöd till litteratur
(tkr)
Antal ansökningar om
litteraturstöd
Antal beviljade ansökningar
Läsfrämjandebidrag (tkr)
Antal ansökningar om
läsfrämjandebidrag
Antal beviljade ansökningar
Litterära evenemang (tkr)

TOTALT (tkr)
Källa: Statens kulturråd

Cirka 38 miljoner kronor fördelades i litteraturstöd. Liksom tidigare år står de mindre förlagen
för en betydande del av utgivningen av översatt
skönlitteratur. Kulturrådet har anfört att litteraturstödet ursprungligen är skapat för en annan
förlagstruktur än den nuvarande. I dag ges en
betydande mängd böcker ut av privatpersoner
med enskild firma, vilket skapat ett stort ansökningstryck. Definitionen av utgivning av professionell art har därför förtydligats under året.
Cirka 37 procent av upphovspersonerna för
titlar som beviljas litteraturstöd är kvinnor.
Störst snedfördelning är det inom facklitteratur
och bildverk, där kvinnor endast utgör 23
respektive 27 procent av upphovspersonerna.
Inom barn- och ungdomslitteratur utgör kvinnorna däremot en majoritet med 61 procent.
För att öka spridningen av kvalitetslitteratur
distribueras samtliga litteraturstödda titlar (760
stycken) till landets huvudbibliotek. Kulturrådet
har, utifrån sin utvärdering av distributionsstödet, bedömt att de stödda titlarna skulle
kunna få ytterligare exponering och användas
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mer aktivt i läs- och litteraturfrämjande syfte.
Kulturrådet avser att analysera hur en sådan utveckling kan främjas.
År 2012 inleddes en försöksverksamhet med
stöd till s.k. backlistutgivning av e-böcker, efter
förslag från Litteraturutredningen. Totalt
beviljades stöd till digitalisering av 37 titlar.
Enligt Kulturrådet bidrar stödformen till att
skapa ett bredare utbud av e-böcker på svenska.
Läsfrämjande och litterära evenemang
För att främja litteraturen och läsandet samt bidra till nya former av litteraturförmedling ger
Kulturrådet bidrag till litterära evenemang, läsfrämjande insatser och stöd till inköp av barnoch ungdomslitteratur till folk- och skolbibliotek, se tabell 6.4 för bidragets utveckling.
De ca 10 miljoner kronor som fördelas till
läsfrämjande verksamhet går i huvudsak till verksamhet riktad till barn och unga. Flest ansökningar kommer från folk- och skolbibliotek och
ofta sker projekten i samarbete med skolan. Ett
projekt med en läsambassadör har initierats av
Kulturrådet.
Under 2012 utlystes ett särskilt bidrag till
litterära evenemang i bokhandeln enligt
Litteraturutredningens förslag. Cirka 1 miljon
kronor fördelades till 25 mottagare som riktade
sig specifikt till barn och unga.
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
(ALMA) uppgår till 5 miljoner kronor. Kulturrådets mål för 2012 var att skapa uppmärksamhet
kring prisets tioårsjubileum och stärka utbytet
med bl.a. organisationer som verkar för barnoch ungdomslitteratur. En jubileumsutställning
visades på barnboksmässan i Bologna och tidigare pristagare inbjöds att delta i seminarier och
presentationer. Priset gick 2012 till den nederländske författaren Guus Kuijer. Liksom tidigare
år fick prisutdelningen stort genomslag i media
och antalet besökare till ALMA-bloggen fortsatte att öka (från 34 000 besök 2011 till 45 000
besök 2012).
Hösten 2012 påbörjade Kulturrådet en
uppföljning av ALMA med syfte att undersöka
effekterna av priset för bl.a. utgivande förlag,
biblioteksutlåning och belönade förlags fortsatta
verksamhet. Priset gick 2013 till den argentinska
illustratören och författaren Isol.
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Svensk litteratur i utlandet och internationellt
litteratursamarbete
Statens kulturråd verkar för att stärka den
svenska kvalitetslitteraturen i utlandet genom
projekt- och översättningsstöd samt egeninitierad verksamhet. Totalt fördelades 2012 ca
4,7 miljoner kronor till internationellt litteratursamarbete. Antalet ansökningar om översättningsstöd har ökat jämfört med 2011, vilket
enligt Kulturrådet visar på ett starkt och ökande
intresse för svensk litteratur hos förlag i utlandet.
I mars 2013 var Sverige hedersgäst på världens
största barnboksmässa i Bologna med temat
barns och ungas rätt till kultur. Kulturrådet hade
det övergripande ansvaret för Sveriges medverkan och har även beviljat projektstöd för deltagande i mässan.
Under 2012 har Kulturrådet också haft i uppdrag att koordinera planerade aktiviteter och
marknadsföra Strindbergsåret i samverkan med
bl.a. Svenska institutet. Kulturrådet tog bl.a.
fram en webbplats som samlade alla evenemang.
Därutöver har Kulturrådet också gett bidrag till
verksamheter inom olika konstområden under
Strindbergsåret.
Arbetet med att öka antalet fristäder för förföljda författare har fortsatt under 2012.
Fristadsförfattare i Sverige ska också få större
möjlighet att bli en del av den litterära offentligheten. Kulturrådet har 2012 bl.a. publicerat en
digital s.k. fristadshandbok som syftar till att
underlätta arbetet för de kommuner som åtagit
sig att vara fristäder.
Kulturtidskrifter
Under 2012 fördelades ca 21 miljoner kronor till
kulturtidskrifter. Andelen ansökningar och
beviljade stöd till elektroniskt utgivna tidskrifter
har ökat men utgör fortfarande en begränsad del.
Av de 109 tidskrifter som beviljades produktionsstöd var 25 skrivna helt eller delvis på andra
språk än svenska. Åtta av dessa avser något av de
nationella minoritetsspråken.
Centrum för lättläst
Målet för statens bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur (Centrum för
lättläst) är att personer med utvecklingsstörning
och vissa andra grupper med lässvårigheter ska
tillgodoses med nyhetsinformation och litteratur. Under 2012 har läsaranpassningen av nyhetstidningen 8 SIDOR gett bra resultat, även
om den tryckta upplagan fortsätter att sjunka.

Antalet sidvisningar på webbplatsen 8sidor.se
ökade med cirka 30 procent till totalt cirka
345 000 unika besökare under 2012. Den tryckta
upplagan minskade dock med 6 procent och
uppgick 2012 till 8 902 exemplar. Utgivningen av
lättlästa böcker är bred i fråga om svårighet och
genrer. Antalet nyproducerade lättlästa titlar har
ökat från 21 titlar under 2011 till 26 titlar under
2012. Försäljningen har totalt sett legat runt
75 000 exemplar de senaste två åren.
Analys och slutsatser

Litteraturens ställning är på många sätt stark i
dagens Sverige. Befolkningens läsvanor ligger
tämligen stabilt på en hög nivå, enligt den statistik som Litteraturutredningen presenterar i
sitt betänkande (SOU 2012:65). Det publiceras
mer litteratur än någonsin och för att vara ett
litet språkområde har svensk litteratur stora
exportframgångar. Sammantaget bedömer regeringen att de statliga insatserna på området
bidrar till att bredda tillgången till och intresset
för litteratur och kulturtidskrifter.
Litteraturutredningen visar dock på en oroväckande utveckling som regeringen och samhället i stort bör uppmärksamma. Det gäller
främst de tydliga belägg som finns för att de
unga generationernas läsfärdighet har försämrats. En av våra stora demokratiska utmaningar framöver är att öka barns och ungas läsförmåga samt sprida läslust och kunskap om
litteratur.
Regeringen avser att återkomma med anledning av Litteraturutredningens förslag, se även
avsnitt 3.2.2.
Regeringen tillsatte 2012 en särskild utredare
(dir. 2012:109) för att se över statens stöd till
lättläst nyhetsinformation och litteratur.
Motiven till översynen är bl.a. att kretsen av
målgrupper för lättläst nyhetsinformation och
litteratur har utvidgats och att medieområdet utvecklats i snabb takt. Därför är det angeläget att
överväga alternativa former för stödet till lättläst
litteratur och information. Utredningen redovisade sitt uppdrag den 29 augusti 2013.
Betänkandet (SOU 2013:58) avses remitteras.
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6.4.3

Språk

Resultat

Institutet för språk och folkminnen
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har
under året intensifierat arbetet med uppföljning
och tillämpning av språklagen (2009:600).
Arbetet har bl.a. inneburit att utveckla språkvården för de nationella minoritetsspråken och
det svenska teckenspråket och utvärdera språksituationen i Sverige. Myndighetens forskningsprofil har ytterligare stärkts bl.a. genom att en ny
forskningsstrategi tagits fram.
Kvaliteten på samlingarna har förbättrats
genom att stora befintliga arkiv har inventerats
och sorterats och gjorts tillgängliga för forskare
och andra intressenter. Vidare arbetar myndigheten med uppbyggnaden av ett digitalt arkiv
som möjliggör samverkan inom e-förvaltning.
Myndighetens språkvårdsarbete har varit omfattande och rådgivningen i språkfrågor samt
antal föredrag och visningar har ökat.
ISOF har arrangerat den årligen återkommande Språkrådsdagen och för femte gången
delat ut Klarspråkskristallen, priset för ett klart
och begripligt myndighetsspråk. Vid Språkrådsdagen 2012 delades för första gången Minoritetsspråkspriset ut för arbetet med att skydda och
främja minoritetsspråken i Sverige.
Förutom arbetet med grunduppdraget har
myndigheten genomfört flera regeringsuppdrag
under året. Bland uppdragen kan nämnas ett
underlag om en nationell språkresursbank som
främjar utvecklingen av teknik som gagnar
språken i Sverige och ökar tillgängligheten till
information för alla. Uppdraget angående
Unescos konvention om skydd av det
immateriella kulturarvet delrapporterades i juni
2012 och kommer att slutrapporteras i februari
2014.
Bland insatserna för de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket kan
nämnas en sammanställning av romska ordlistor
med samhällsord, en studie med goda exempel
på språkvårdande insatser och insatser för att
revitalisera romani chib, utvecklandet av ett
språktest på finska och en undersökning av
behovet av språkvårdande insatser för jiddisch.
Från anslagsposten Revitalisering av nationella
minoritetsspråk har myndigheten under 2012
fördelat totalt 3,5 miljoner kronor i projektbidrag (Utgiftsområde 1, anslag 7:1 Åtgärder för
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nationella minoriteter). Insatserna syftar till att
ge enskilda bättre förutsättningar att tillägna sig,
utveckla och använda sitt nationella minoritetsspråk. Vid fördelningen av bidragen har särskilt
språkprojekt som riktas till barn och ungdomar
samt läsfrämjande projekt prioriterats.
Analys och slutsatser

Medvetenheten om språklagens krav ökar
behovet av insatser på språkvårdsområdet. ISOF
har ett nationellt uppföljningsansvar för tillämpningen av språklagen. Arbetet med att följa upp
tillämpningen av språklagen har varit en prioriterad uppgift under 2012. Regeringen bedömer att
insatserna har bidragit till att utveckla språkvården, särskilt för de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.
Regeringen bedömer, utifrån myndighetens
redovisning och olika rapporter från berörda
aktörer, att arbetet med en ny forskningsstrategi
och inrättandet av en särskild forskningsgrupp
har stärkt myndighetens forskningsprofil ytterligare. Verksamheten har under senare år alltmer
inriktats mot egen kvalificerad forskning med
vetenskapliga referensgrupper knutna till olika
forskningsprojekt. Regeringen bedömer att insatserna ytterligare har höjt kvaliteten i myndighetens verksamhet. Genom deltagande i forskningsprojekt, konferenser och seminarier har
förankringen stärkts i forskarsamhället och
inspiration getts till nya studier utifrån myndighetens samlingar.
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6.5

Budgetförslag

6.5.1

3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 6.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

124 443

2013

Anslag

123 682

2014

Förslag

137 182

2015

Beräknat

138 182

2016

Beräknat

138 182

2017

Beräknat

138 182

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7
123 682

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och
ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne.
Anslaget får användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 3:1 Bidrag till
litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 25 000 000
kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Inom anslaget
fördelas stöd till utgivning och spridning av
litteratur och kulturtidskrifter. För att skapa
goda planeringsförutsättningar för aktörerna
inom området bör beslut om bidrag kunna
fattas som medför utfästelser om utgifter för
kommande år.
Sedan tidigare finns ett bemyndigande för att
Statens kulturråd ska kunna besluta om stöd
till kulturtidskrifter i förväg i syfte att ge dessa
goda planeringsförutsättningar. Statens kulturråd har också behov av att kunna fatta beslut
om översättningsstöd i förskott. Anledningen
är översättningsstödets konstruktion som bl.a.
innebär att ingen del av det beslutade bidragsbeloppet betalas ut innan det aktuella stödobjektet (boken) är färdigproducerat. Befintlig
bemyndiganderam på totalt 20 miljoner
kronor föreslås mot denna bakgrund öka till
25 miljoner kronor.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2015.

Tabell 6.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 3.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

–

19 000

20 000

25 000

–

–

19 000

20 000

25 000

–

–

–

–

-19 000

-20 000

-25 000

–

–

Utestående åtaganden

19 000

20 000

25 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

20 000

20 000

25 000

–

–

–

Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden

6.5.2

Tabell 6.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 3:1
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Tabell 6.8 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

123 682

123 682

123 682

123 682

3:2 Myndigheten för tillgängliga
medier

2012

Utfall

87 852

Förändring till följd av:

2013

Anslag

86 726

Beslut

2014

Förslag

88 173

2015

Beräknat

89 261

2

2016

Beräknat

90 656

3

2017

Beräknat

92 577

4

Anvisat 2013 1

13 673

14 673

14 673

14 673

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/
beräknat
anslag

-173

-173

-173

-173

137 182

138 182

138 182

138 182

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

487
85 115

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 88 173 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 88 173 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 88 173 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Ändamål

Regeringen beräknar att anslaget tillförs
15 173 000 kronor fr.o.m. 2014 för att Statens
kulturråd ska ges i uppdrag att initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av
nationellt strategiskt intresse.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
1 500 000 kronor 2014 till följd av omdisponeringar inom litteraturområdet. Omdisponeringarna består i att anslag 5:1 Konstnärsnämnden
tillförs 1 000 000 kronor för 2014 för att utarbeta
förslag på hur ett internationellt utbytesprogram
inom litteraturområdet kan utformas. Anslag 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer tillförs
500 000 kronor fr.o.m. 2014 för att ge Sveriges
författarfond möjlighet att bevilja bidrag till
internationellt litteraturutbyte.
Regeringen föreslår att 137 182 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 138 182 000 kronor,
138 182 000 kronor respektive 138 182 000
kronor.

Anslaget får användas för Myndigheten för
tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 6.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 3:2
Myndigheten för tillgängliga medier
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

86 726

86 726

86 726

86 726

1 667

2 758

4 156

6 082

-95

-96

-98

-100

-125

-127

-129

-131

88 173

89 261

90 656

92 577

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 95 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 88 173 000 kronor
anvisas under anslaget 3:2 Myndigheten för
tillgängliga medier för 2014. För 2015, 2016 och
86
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2017 beräknas anslaget till 89 261 000 kronor,
90 656 000 kronor respektive 92 577 000 kronor.
6.5.3

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur

Regeringens överväganden
Tabell 6.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur
Tusental kronor

Anvisat 2013

Tabell 6.10 Anslagsutveckling

Utfall

2014

2015

2016

2017

16 803

16 803

16 803

16 803

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2012

1

16 698

2013

Anslag

16 803

2014

Förslag

17 076

1

2015

Beräknat

17 264

2

2016

Beräknat

17 486

3

2017

Beräknat

17 827

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
16 399

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 17 076 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 17 076 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 17 076 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur för utgivning av lättläst litteratur och
nyhetstidningen 8 SIDOR. Anslaget får även
användas för utgifter för statsbidrag för att
främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och
böcker för skolbruk.

Pris- och löneomräkning 2

315

503

726

1 068

Beslut

-18

-18

-18

-19

-24

-24

-25

-25

17 076

17 264

17 486

17 827

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 18 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 17 076 000 kronor
anvisas under anslaget 3:3 Bidrag till stiftelsen för
lättläst nyhetsinformation och litteratur för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
17 264 000 kronor, 17 486 000 kronor respektive
17 827 000 kronor.
6.5.4

3:4 Institutet för språk och
folkminnen

Tabell 6.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

53 981

2013

Anslag

54 672

2014

Förslag

57 623

2015

Beräknat

58 389

2

2016

Beräknat

59 419

3

2017

Beräknat

60 754

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

499
54 332

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 57 623 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 623 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 622 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål

Anslaget får användas för Institutet för språk
och folkminnens förvaltningsutgifter. Anslaget
får även användas för utgifter för statsbidrag till
terminologiskt arbete.
Regeringens överväganden
Tabell 6.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
3:4 Institutet för språk och folkminnen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

54 672

54 672

54 672

54 672

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 654

2 403

3 410

4 715

Beslut

1 373

1 391

1 416

1 448

-76

-77

-78

-80

57 623

58 389

59 419

60 754

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen beräknar att anslaget tillförs
3 miljoner kronor fr.o.m. 2014 för att stärka
språkvårdsinsatserna, särskilt för de nationella
minoritetsspråken, det svenska teckenspråkets
ställning och för svenskar med annat modersmål
än svenska.
Anslaget minskas med 1 567 000 kronor
fr.o.m. 2014 till följd av att tidsbegränsade
medel för insatser i samband med
ratificeringen av Unescos konvention om
skydd av det immateriella kulturarvet upphör
enligt budgetpropositionen för 2011.
Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 57 623 000 kronor
anvisas under anslaget 3:4 Institutet för språk och
folkminnen för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 58 389 000 kronor,
59 419 000 kronor respektive 60 754 000 kronor.
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7 Bildkonst, arkitektur, form och design

7.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet samt
Statens konstråds insatser för den konstnärliga
gestaltningen av den gemensamma miljön.
Vidare omfattar avsnittet Statens centrum för
arkitektur och design, tidigare Arkitekturmuseet, vilket även redovisas i avsnitt 11, Svensk
form och Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Verksamhet inom bild- och formområdet
bedrivs dessutom av Moderna museet,

7.2

Nationalmuseum,
Riksutställningar
och
Konstnärsnämnden. Moderna museets och
Nationalmuseums verksamheter redovisas dels i
detta avsnitt, dels i avsnitt 11, Riksutställningars
verksamhet redovisas endast i avsnitt 11 och
Konstnärsnämndens verksamhet redovisas i
avsnitt 8.
Statliga medel till bildkonst, form och design
fördelas via kultursamverkansmodellen till bl.a.
länsmuseer, konsthallar och andra regionala och
lokala organisationer.

Utgiftsutveckling

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling Bildkonst, arkitektur, form och design, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

8

8

8

8

8

8

9

Bildkonst, arkitektur, form och design
4:1 Statens konstråd

1

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön

34

33

32

33

33

33

33

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

11

11

11

11

12

12

12

4:4 Bidrag till bild- och formområdet

28

28

28

28

28

28

28

Summa Bildkonst, arkitektur, form och design

82

81

78

81

81

81

82

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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7.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Riksdagen har även antagit mål för statens
arbete med arkitektur, formgivning och design
(prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr.
1997/98:225). Målen är följande:
-

-

-

-

-

Arkitektur, formgivning och design ska
ges goda förutsättningar för sin utveckling.
Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte
underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer ska tas till vara och
förstärkas.
Intresset för hög kvalitet inom arkitektur,
formgivning, design och offentlig miljö
ska stärkas och breddas.
Offentligt och offentligt understött
byggande, inredande och upphandlande
ska på ett föredömligt sätt behandla
kvalitetsfrågor.
Svensk arkitektur, formgivning och design
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt
samarbete.

7.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder

Bedömningen
av
resultatet
inom
bildkonstområdet utgår bl.a. från:
- insatser för att främja kvalitet och för att
förnya och utveckla verksamheten,
- insatser för att öka intresset för och
kunskapen om offentlig konst,
- uppgifter om inköpta konstverk, antal
konstnärliga gestaltningar, antal inkomna
konstansökningar och fördelade bidrag.
Bedömningen av resultatet inom arkitektur,
form och design utgår bl.a. från besökssiffror,
utställningar och fördelade bidrag. Vidare utgår
bedömningen från myndigheternas samverkan
med andra myndigheter och organisationer.
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Bedömningen av resultatet utgår vidare från
myndigheternas insatser avseende jämställdhet,
mångfald, barn och unga, tillgänglighet samt
internationell och interkulturell verksamhet.
7.4.1

Bildkonst

Resultat

Moderna museet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. Antal besökare ligger fortfarande på en
hög nivå. Moderna museets verksamhet riktad
till barn och ungdomar är omfattande jämfört
med andra aktörer inom bild- och formområdet.
Under året har museet visat 17 tillfälliga utställningar varav tio i Stockholm och sju i
Malmö. Antalet inköp har ökat under 2012
jämfört med året innan och museet har haft fler
turnerande utställningar än tidigare. Museet
gjorde ett flertal inköp av svenska samtida
konstnärer och flera utställningar ställde ut
svenska samtida konstnärer. Museets verksamhet behandlas också i kapitel 11 Museer och utställningar.
Statens konstråd
Statens konstråd har under 2012 inlett ett arbete
för att utveckla verksamheten i syfte att skapa
större synlighet för egna projekt och större
kännedom om myndighetens verksamhet.
Statens konstråd fortsätter att fram till 2013
genomföra regeringsuppdraget Samverkan om
gestaltning av offentliga miljöer tillsammans med
Statens centrum för arkitektur och design (tidigare
Arkitekturmuseet),
Boverket
och
Riksantikvarieämbetet. Under 2012 har två nya
samverkansprojekt initierats och sammanlagt
drevs 13 samverkansprojekt i olika delar av landet där nya arbetsformer utforskas i planeringsoch byggprocesser. De samarbetande myndigheterna har främst riktat sin kommunikation till
yrkesgrupper som arbetar med utveckling av den
fysiska offentliga miljön och har tagit fram en
handlingsplan för extern kommunikation av
uppdraget.
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Tabell 7.2 Prestationer konstkollektioner 2010–2012
Genomförda konstkollektioner
Inkomna ansökningar

2010

2011

2012

165

133

106

130

135

125

Antal placerade konstverk

1 748

1 887

1 382

Värdet av placerade
konstverk (tkr)

9 744

9 888

7 914

Källa: Statens konstråd

Minskningarna av antalet utplacerade konstverk i
tabellen ovan beror enligt Statens konstråd på att
ett flertal myndigheter har avslutat sin verksamhet och att allt fler myndigheter inför kontorslandskap där vägghängda konstverk är svårplacerade.
Något fler uppdrag har gått till kvinnor än till
män under 2012. Det gäller såväl fördelningen av
skissuppdrag som antalet konstnärer som fått
kontrakt. När det gäller inköpta konstverk har
andelen verk med en kvinnlig upphovsperson
minskat något. Mångfaldsaspekten har lyfts fram
som en viktig framtida kvalitetsfråga. Statens
konstråd framhåller att det är en utmaning att
upptäcka kvalitet i det som ligger utanför det
normgivande.
Under 2012 har totalt 20 konstnärer fått uppdrag att genomföra konstnärlig gestaltning i den
offentliga miljön.
Konstnärsnämnden genomför 2012–2013 en
kartläggning av bland annat uppfyllelsen av enprocentsregeln, dvs. åtagandet att avsätta minst
en procent av byggnadskostnaderna till konstnärlig utsmyckning. Kartläggningen genomförs i
samarbete med Statens konstråd och syftar till
att undersöka hur mycket som investeras i
offentlig konst, hur detta organiseras samt
konstnärernas villkor för att utföra uppdragen.
Regeringen bedömer att enprocentsregeln är en
viktig utgångspunkt i gestaltandet av den
offentliga miljön.
Statens kulturråd
Statens kulturråd fördelar bidrag till ett flertal
aktörer inom bild- och formområdet, bl.a. organisationer, utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ. Kulturrådet fördelar även
utrustningsbidrag till konstnärernas kollektivverkstäder.
Efter en konsekvensanalys av bidragsgivningen till konsthantverkskooperativen som
genomfördes 2011, är Kulturrådets slutsats att
den framtida bidragsgivningen inom bild- och

formområdet bör bli mer flexibel för att kunna
följa områdets utveckling. Kulturrådet ser bl.a.
behov av att kunna erbjuda projektstöd för nya
och oetablerade organisationer vilket inte är
möjligt med nuvarande förordningar.
Antalet ansökningar för internationellt
kulturutbyte inom bild- och formområdet har
fortsatt att öka de senaste åren och bidragsgivningen leder till utveckling och förnyelse av
de internationella kontakterna.
Inom museiområdet fördelar Kulturrådet
verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till
landets länsmuseer samt utvecklingsbidrag och
forskningsbidrag till de statliga centrala
museerna. Från och med 2011 ingår verksamhetsbidragen för regional museiverksamhet i
kultursamverkansmodellen. Kulturrådets direkta
bidragsgivning till de regionala museiinstitutionerna har därmed minskat. Utfallet av
landstingens bidragsgivning inom kultursamverkansmodellen framgår av kapitel 4.
Kulturrådet ansvarar också för den statliga
utställningsgarantin. Under 2012 var 50 garantier
utställda till ett sammanlagt värde av i genomsnitt ca 1,3 miljarder kronor per månad.
Kulturrådet har aktivt följt tillämpningen av
det statliga avtalet om konstnärers medverkan
och ersättning vid utställning av verk, MUavtalet.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att de statliga insatserna på
området bl.a. bidrar till att den offentliga miljön
berikas med konst och att medborgarna därmed
får ta del av konst av hög kvalitet.
Ansvaret för hur den gemensamma miljön
utformas delas av flera aktörer och det är av stor
betydelse att olika perspektiv beaktas. Regeringen bedömer att det arbete som leds av
Statens konstråd, Statens centrum för arkitektur
och design (tidigare Arkitekturmuseet),
Riksantikvarieämbetet och Boverket inom
ramen för uppdraget om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är positivt i detta
hänseende. De samverkande myndigheterna
bidrar till att utveckla nya arbetsformer och
processer för att stärka intresset och förståelsen
för de värden som arkitektur, form, design och
konst innebär för samhället. Statens konstråd
har en viktig roll för att inte bara synliggöra
konstnärens funktion i dessa processer, utan
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även arkitekters, planerares, inredningsarkitekters och formgivares betydelse för att
uppnå väl genomarbetade inom- och utomhusmiljöer som kan fungera som inspiration för
beställare och byggbransch.
Regeringen bedömer vidare att Moderna
museet håller en hög kvalitet i utställningar och
programverksamhet, t.ex. har myndigheten
utökat sitt samarbete med internationella aktörer
genom de turnerande utställningarna. Genom
förvärv av nya verk har myndigheten även
bidragit till att bredda och fördjupa museets
samlingar. Förvärv av svenska samtida konstnärers verk och utställningar av svenska samtida
konstnärer har också bidragit till att förbättra
arbetsvillkoren för konstnärer i Sverige.
Statens kulturråd har under året bidragit till
att utveckla utbudet av och tillgängligheten till
professionell bild- och formkonst i hela landet.
Inom bidragsgivningen för internationella bildoch formprojekt fortsätter antalet ansökningar
att öka och visar på områdets utveckling och
behov. Regeringen bedömer att bidragsgivningen inom hela bild- och formområdet ska
vara flexibel och bidra till utvecklingen på
området. Regeringen avser att fortsatt verka för
detta.
7.4.2

Arkitektur, form och design

Resultat

Regeringens politik inom arkitektur, form och
design utgår bl.a. från de mål som riksdagen
beslutade om för området 1998 och på formuleringen i de av riksdagen beslutade nationella
målen för kulturpolitiken att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling (jfr prop. 2009/10:3, s. 26).
Möjligheten att stärka frågornas position i samhällsutvecklingen beror i hög grad på förmågan
att synliggöra deras värde för aktörer inom andra
politik- och samhällsområden. Inom området
möts en mångfald av frågor som miljö och hållbar samhällsutveckling, konsumtion, näringsoch regionalpolitik, integration och arbetsmarknad samt äldre- och ungdomspolitik.
Statens centrum för arkitektur och design
Regeringen beslutade i februari 2013 om ny instruktion och nytt namn för Arkitekturmuseet,
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som från och med den 1 maj 2013 heter Statens
centrum för arkitektur och design.
Myndigheten har under sitt 50-årsjubileum
2012 genomfört en utställnings- och programverksamhet med stor bredd. Ett övergripande
tema för året har varit socialt och kulturellt hållbar stadsutveckling, med debatter, program och
etablerandet av en ny webbportal, hållbarstad.se.
Boverket, Arkitekturmuseet, Formas och
Riksantikvarieämbetet redovisade i mars 2013
sin slutrapport om främjande av hållbar stadsutveckling. Inom uppdraget har myndigheterna
fördjupat sig i de kulturella och sociala
dimensionerna av hållbarhet. Läs mer under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.
Myndighetens resultat behandlas även i avsnitt
11.
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämndens arbete har under 2012 riktat sig till
kulturella och kreativa näringar samt utvecklingen av hemslöjden som näringsgren. En särskild strategi har tagits fram för internationell
och interkulturell verksamhet och en samordnare för frågorna har anställts. Nämnden
fortsätter att arbeta för att åstadkomma en
jämnare könsfördelning bland utövarna inom
området. Nämnden bedriver en omfattande
samverkan med civilsamhället likväl som med
myndigheter och regionala aktörer.
Under 2012 har nämnden på olika sätt varit
involverad i Svenska Hemslöjdföreningarnas
Riksförbunds 100-årsjubileum med över 800
aktiviteter runt om i landet. Totalt besökte drygt
600 000 personer utställningar relaterat till detta
på bland annat Liljevalchs, Nordiska museet och
Waldemarsudde.
Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde
Nationalmuseum har bl.a. det statliga uppdraget
att vara museum för konsthantverk och design.
Museet har en permanent utställning av svenskt
konsthantverk och design från renässansen till i
dag. Under 2012 har museet visat utställningen
Slow Art som speglade samtida konsthantverk
utfört i långsamma arbetsprocesser och tekniker.
Prins Eugens Waldemarsudde visade under
2012 en utställning om smyckeskonst och en
utställning, med koppling till hemslöjdens
jubileum, av äldre och samtida uttryck för textil
slöjd och konst. Museets verksamhet behandlas
också i avsnitt 11 Museer och utställningar.
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Svensk Form
Föreningen Svensk Forms verksamhet har under
2012 koncentrerats på att främja svensk design
utomlands och att öka deltagandet av svenska
designer i internationella sammanhang.
Under 2012 har större internationella satsningar gjorts i form av seminarier, utställningar
och mässor. Genom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar har Svensk Form
kunnat dela ut resestipendier till ett 60-tal
mindre företag under 2012.
Svensk Form ser en tydlig utveckling mot att
svensk design och mode efterfrågas allt mer internationellt och att deras eget historiska
material efterfrågas i allt högre grad. Under året
lanserades en webbplats om svensk design
(swedishdesign.org).
Svensk Form har under 2011 och 2012 haft ett
regeringsuppdrag att synliggöra svenskt mode
såväl i Sverige som i utlandet, bland annat ska
detta ske genom samarbete med de svenska
modeveckorna. Under 2012 har ett arbete inletts
för att öka internationella kontaktytor för
mindre modeföretag. Svensk Form kunde också
stödja ett antal mindre modeföretag i att arrangera visningar under modeveckorna.
Analys och slutsatser

Bostadsbyggande och arkitektur är nära sammanlänkat, varför bostadspolitik också är en
fråga om arkitektur. Med utgångspunkt i behovet av fler bostäder i storstäderna inbjöd kulturministern och civil- och bostadsministern i
februari 2013 till ett rundabordssamtal om
arkitektur och bostadsbyggande. Centrala aktörer inom arkitektur- och byggbranschen samt
forskare och myndighetsrepresentanter diskuterade vid detta tillfälle frågan vilka åtgärder som
behövs från regeringen de kommande åren för
att öka byggandet, samtidigt som den
arkitektoniska kvaliteten utvecklas.
En rad åtgärder är genomförda, andra utreds
och ytterligare andra bereds för att modernisera
svensk bostadspolitik. Arkitekturens värden har
stor betydelse för bebyggelsens långsiktiga hållbarhet och attraktivitet samt för människors
livskvalitet. Det är därför viktigt att se planering
och utformning av den fysiska miljön ur ett helhetsperspektiv där högt ställda krav på kvantitet
inte står i konflikt med kvaliteten i byggandet.
För att arkitekturens, formens och designens

värden ska få bättre genomslagskraft i samhället
avser regeringen att se över de mål och det handlingsprogram som riksdagen beslutade om för
området 1998.
Statens centrum för arkitektur och design
(tidigare Arkitekturmuseet) har fr.o.m. 2009
arbetat med ett vidgat uppdrag att stärka
områdets betydelse för samhällsutvecklingen.
Regeringen bedömer att myndigheten bör ha
goda förutsättningar att nå uppsatta mål med
stöd av den nya instruktion som gäller från maj
2013.
Regeringen bedömer att Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet
med utställningar och program inom konsthantverk och design har bidragit till områdets synlighet under 2012.
Regeringen bedömer att Föreningen Svensk
Form bedriver ett aktivt och angeläget arbete för
att synliggöra svensk design såväl nationellt som
internationellt. Den ökade efterfrågan på svensk
design visar att Svensk Form har en viktig
uppgift att fylla som kunskapsförmedlare inom
området. De senaste årens prioritering av att
verka i internationella sammanhang bedömer
regeringen som positiv eftersom svenska modeoch designföretag är beroende av internationella
kontakter och samarbeten. Regeringen ser
särskilt positivt på ökade samarbeten med
svenska utlandsmyndigheter liksom samarbeten
med Statens centrum för arkitektur och design.
Regeringen bedömer att Nämnden för hemslöjdsfrågor bedriver ett fortsatt bra arbete med
att utveckla slöjden som näringsgren och med att
visa hemslöjdens betydelse inom internationella
och interkulturella aktiviteter. Den översyn som
genomförts visar att Nämnden för hemslöjdsfrågor bedriver en betydelsefull verksamhet för
området (se vidare avsnitt 3.2.2). Även
landstingen har ett viktigt ansvar för att fördela
medel till främjandet av hemslöjd inom ramen
för kultursamverkansmodellen.
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7.5

Budgetförslag

7.5.1

4:1 Statens konstråd

till 8 191 000 kronor, 8 328 000
respektive 8 512 000 kronor.
7.5.2

Tabell 7.3 Anslagsutveckling

4:2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön

Tusental kronor

2012

Utfall

7 919

2013

Anslag

7 895

2014

Förslag

8 086

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-79
7 808

Tabell 7.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

34 368

2015

Beräknat

8 191

2

2016

Beräknat

8 328

3

2013

Anslag

33 100

4

2014

Förslag

33 054

2015

Beräknat

33 054

2016

Beräknat

33 054

2017

Beräknat

33 054

2017

Beräknat

8 512

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 086 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 086 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 8 086 tkr i 2014 års prisnivå.

kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-899
31 718

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för Statens konstråds
förvaltningsutgifter.
Regerings överväganden
Tabell 7.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 4:1
Statens konstråd
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

7 895

7 895

7 895

7 895

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Ändamål

Anslaget får användas för Statens konstråds
utgifter för konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön. Anslaget får även användas
för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 4:2
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Tusental kronor

211
-9

316
-9

454
-9

638
-9

Anvisat 2013

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

2014

2015

2016

2017

33 100

33 100

33 100

33 100

-46

-46

-46

33 054

33 054

33 054

Förändring till följd av:
Beslut
-11

-11

-11

-12

8 086

8 191

8 328

8 512

Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 9 000 kronor fr.o.m. 2014
till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 8 086 000 kronor
anvisas under anslaget 4:1 Statens konstråd för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
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1

Övrigt 2

-46

Förslag/
beräknat
anslag

33 054

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 33 054 000 kronor
anvisas under anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning
av den gemensamma miljön för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 33 054 000

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

kronor, 33 054 000 kronor respektive 33 054 000
kronor.
7.5.3

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Tabell 7.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

11 210
1

2013

Anslag

11 363

2014

Förslag

11 447

2015

Beräknat

11 582

2

2016

Beräknat

11 748

3

2017

Beräknat

11 989

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget minskas med 12 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 11 447 000 kronor
anvisas under anslaget 4:3 Nämnden för
hemslöjdsfrågor för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 11 582 000 kronor,
11 748 000 kronor respektive 11 989 000 kronor.

145
11 239

7.5.4

Tabell 7.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 11 447 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 11 447 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 11 447 tkr i 2014 års prisnivå.

2012

Ändamål

Anslaget får användas för Nämnden för
hemslöjdsfrågors förvaltningsutgifter. Anslaget
får även användas för utgifter för statsbidrag till
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund,
rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet och
för projekt inom hemslöjdsområdet.
Regeringens överväganden
Tabell 7.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 4:3
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

4:4 Bidrag till bild- och
formområdet

2014

2015

2016

2017

11 363

11 363

11 363

11 363

Utfall

28 190

2013

Anslag

28 199

2014

Förslag

28 160

2015

Beräknat

28 160

2016

Beräknat

28 160

2017

Beräknat

28 160

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9
27 521

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till organisationer inom bild- och formområdet,
utställare, konsthantverkskooperativ samt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Anslaget
får även användas för statsbidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

112

247

414

655

Beslut

-12

-12

-12

-13

-16

-16

-16

-17

11 447

11 582

11 748

11 989

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Regeringens överväganden
Tabell 7.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

28 199

28 199

28 199

28 199

-39

-39

-39

-39

28 160

28 160

28 160

28 160

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen

Regeringen föreslår att 28 160 000 kronor
anvisas under anslaget 4:4 Bidrag till bild- och
formområdet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 28 160 000 kronor,
28 160 000 kronor respektive 28 160 000 kronor.
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8 Kulturskaparnas villkor

8.1

Omfattning

Avsnittet omfattar de statliga ersättningar och
bidrag som i huvudsak riktar sig till kulturskapare samt andra insatser som har direkt
inverkan på kulturskapares villkor. Området behandlar särskilt Konstnärsnämnden och dess
ersättningar, stipendier och bidrag inom bild och
form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet. I
avsnittet behandlas också nämndens internationella konstnärsutbytesverksamhet och bevakning
av konstnärernas sociala och ekonomiska villkor

8.2

samt löpande bevakning av trygghetssystemens
utformning i förhållande till konstnärlig verksamhet.
Vidare omfattas bl.a. Sveriges författarfonds
verksamhet, med i första hand fördelning av
biblioteksersättning till konstnärer inom ordområdet samt fördelning av den individuella
visningsersättningen till bildkonstnärer som den
ekonomiska föreningen Bildkonst Upphovsrätt i
Sverige (BUS) ansvarar för.

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Kulturskaparnas villkor, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

17

18

18

20

19

19

20

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer

332

332

325

345

346

351

358

Summa Kulturskaparnas villkor

350

350

343

364

365

370

377

Kulturskaparnas villkor
5:1 Konstnärsnämnden

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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8.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

8.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet utgår från om
insatserna bidrar till regeringens målsättningar
för politiken inom området kulturskaparnas
villkor. Målsättningarna är bl.a. att:
–

statliga stöd- och ersättningssystem ska
vara öppna och rättvisa,

–

professionella kulturskapare ska kunna
försörja sig på sitt konstnärliga skapande
och att beroendet av de generella
trygghetssystemen därmed ska minska.

Vidare utgår bedömningen från:
–

fördelade bidrag inom de olika konstområdena,

–

arbetet med att bevaka och informera om
konstnärernas sociala och ekonomiska
villkor,

–

insatser för att stärka konstnärernas arbetsmarknad,

–

insatser avseende jämställdhet och insatser
på det internationella området.

Bedömningen av resultatet utgår vidare från
insatser för att främja kvalitet och för att
förnya och utveckla verksamheten.
Resultat
Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fortsätter att arbeta målmedvetet för att, utöver stipendie- och bidragsfördelningen, även öka det utåtriktade arbetet
och analysverksamheten. Myndigheten har
under 2012 bl.a. aktivt deltagit i flera samverkansprojekt med andra myndigheter och inom
EU. Under 2012 har Konstnärsnämnden arbetat
98

med flera särskilda uppgifter, exempelvis utvecklingen av Konstnärsnämndens internationella musikprogram och inrättandet av Per
Ganneviks stiftelse för stipendier till verksamma
konstnärer.
Stipendier och bidrag
Enligt de enkäter till mottagare av stipendier
som myndigheten har genomfört under 2012,
ger stipendierna en möjlighet att ägna sig åt
konstnärligt skapande som inte skulle finnas
utan stipendiet. I sina redovisningar från
genomförda projekt och utbyten beskriver
konstnärerna genomgående att nämndens stöd
till specifika projekt har stor betydelse för deras
konstnärliga utveckling och arbetsmöjligheter.
Konstnärsnämnden har under 2012 tagit emot
fler ansökningar än någonsin tidigare (se tabell
8.2 nedan), vilket visar att bidragen och ersättningarna är efterfrågade och viktiga. Ökningen
av antalet ansökningar sker, liksom föregående
år, främst inom internationellt kulturutbyte som
blivit allt viktigare för konstnärerna. Vad gäller
konstområden kan konstateras att den största
relativa ökningen i antalet ansökningar skedde
inom teater- och filmområdet.
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Tabell 8.2 Konstnärsnämndens stipendie- och bidragsärenden 2010–2012
Antal ansökningar
2010

2011

2012

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Inkomna
ansökningar

4 200

3 573

7 773

4 276

3 632

7 908

4 589

3 728

8 317

Beviljade
ansökningar

724

663

1 387

715

683

1 398

775

682

1 457

Avslagna
ansökningar

3 476

2 910

6 386

3 561

2 949

6 510

3 814

3 046

6 860

Källa: Konstnärsnämnden

Antalet nya beslutade stipendier och bidrag
uppgick 2012 till 1 457 och det totala antalet
utbetalade, inklusive fleråriga stipendier, var
2 103. Det innebär att 18 procent av ansökningarna beviljas, vilket är ungefär samma andel som
föregående år. Fördelningen mellan könen i antal
ansökningar och fördelade stipendier är fortsatt
jämn om man ser till alla konstområden totalt.
På musikområdet ökar antalet inkommande
ansökningar och beslut för kvinnor. Dessa når
nu upp till statistisk jämställdhet, dvs. att vardera
kön är representerat till minst 40 procent, men
männen dominerar fortfarande. Samtidigt finns
en större eller mindre övervikt för kvinnor på
övriga konstområden.
Nedan i tabell 8.3 anges beslutade stipendier
och bidrag 2010–2012 i tusental kronor uppdelat
på konstområden.
Tabell 8.3 Konstnärsnämnden – beslutade stipendier och
bidrag 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

Bild och form 1

75 158

71 863

68 837

Musik

19 472

20 901

22 246

Teater

6 172

6 525

7 090

Dans

8 261

8 129

8 655

8 439

8 507

9 188

11 760

11 284

8 120

129 262

127 210

124 137

Film
Övrigt
Totalt

2

Källa: Konstnärsnämnden
1
2010 förutbetalades ett större antal stipendier. Dessutom ingick omkostnader
för bl.a. resor och boende för stipendiater vid ateljeprogram utomlands. Från
2011 redovisas dessa kostnader som transfereringar.
2
I övrigt ingår bland annat statliga ålderspensionsavgifter, som varierar mellan
åren p.g.a. förskottsinbetalningar, och medel till Sveriges författarfond för
långtidsstipendier till författare och översättare.

Internationellt utbyte
Intresset för Konstnärsnämndens internationella
verksamhet fortsätter att öka. Totalt 35 procent
av antalet ansökningar 2012 kan hänföras till

detta område (siffran var 30 procent 2011 vilket i
sin tur var en ökning jämfört med 2010). Antalet
ansökningar som rör internationellt utbyte
ökade inom alla konstområden.
De totala kostnaderna för internationell verksamhet uppgick 2012 till ca 34 miljoner kronor.
Av detta rör merparten Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och
formkonstnärer (totalt ca 23 miljoner kronor).
Iaspisprogrammet har sedan 2012 särskilt inriktats på att vidareutveckla regionala samarbeten i
Sverige. Även på dansområdet finns en väl
utvecklad struktur för internationellt utbyte,
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram.
Under åren 2012–2014 fördelar regeringen
2 miljoner kronor per år för att utveckla en
struktur för internationellt kulturutbyte på
musikområdet, särskilt riktat till komponister.
Konstnärsnämnden har under 2012 organiserat
Konstnärsnämndens Internationella Musikprogram, bl.a. genom att ta fram beslutsordning
samt mål- och resultatdokument. Nämnden har
också förstärkt bidraget till komponister för
internationellt utbyte på området. Fullt utbyggt
ska programmet innehålla studio- och arbetsvistelser i utlandet och i Sverige samt internationella samarbetsprojekt.
Analys- och bevakningsuppdraget
Konstnärsnämnden har under 2012 arbetat
aktivt med att fördjupa och sprida kunskap om
konstnärers villkor och förutsättningarna för
konstnärligt skapande. Arbetet har bl.a. bedrivits
inom de nätverk som finns av intresseorganisationer och myndigheter samt genom
information till högskolor, kulturinstitutioner
och internationellt deltagande i konferenser och
arbetsgrupper. Antologin Konstnären och
kulturnäringarna, som getts ut under året, har
fått ett positivt mottagande.
99
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Konstnärsnämnden har under 2012 även
arbetat aktivt inom ramen för särskilda
regeringsuppdrag som bl.a. handlat om
kultursamverkansmodellen, handlingsplanen för
kulturella och kreativa näringar, jämställdhet
inom musiken, konstnärers rörlighet internationellt och kartläggning av musikarrangörer.
Arbetet med att sprida kunskap om konstnärernas villkor i trygghetssystemen har förstärkts, bl.a. genom ytterligare kontakter med
andra berörda myndigheter. Den särskilda hemsidan Konstnärsguiden, med information till
konstnärer om skatter, föräldraförsäkring, företagande m.m., har uppdaterats och utökats med
nya avsnitt under året.
Insatser för att stärka kulturskaparnas
arbetsmarknad

Staten finansierar ett flertal särskilda insatser
som på olika sätt syftar till att stärka kulturskaparnas arbetsmarknad. En viktig aktör är
Arbetsförmedlingen Kultur Media, en rikstäckande specialförmedling inom kulturområdet.
Konstnärsnämnden har tillsammans med Statens
kulturråd en regelbunden dialog med Arbetsförmedlingen Kultur Media om arbetsmarknaden för kulturskapare. Samarbetet sker dels
genom deltagande i Rådet för kulturarbetsmarknaden, dels genom en samarbetsgrupp.
Scenkonstallianserna och centrumbildningarna
En viktig insats för att stärka kulturskaparnas
arbetsmarknad är alliansverksamheterna på
teater-, dans- och musikområdena. Under 2012
fördelade regeringen 62 miljoner kronor till
allianserna i syfte att bl.a. öka frilansande scenkonstnärers sociala och ekonomiska trygghet,
avlasta arbetslöshetskassan, utveckla matchning
och förmedling samt stimulera den konstnärliga
utvecklingen. Allianserna har ca 300 anställda
inom teater, dans- och musikområdena (se
vidare avsnitt 5.4).
Centrumbildningarna samlar drygt 8 000 fria
professionella kulturutövare i Sverige. De arbetar
med arbetsförmedling direkt genom att förmedla
uppdrag och indirekt genom bl.a. projektverksamhet och kompetensutveckling. De spelar
därmed en viktig roll för frilansande konstnärliga
yrkesutövares arbetsmöjligheter. Samverkan
mellan centrumbildningarna har ökat under de

100

senaste åren och samtliga arbetar med ett
nationellt fokus.
Medverkans- och utställningsersättning
Avtalet om medverkans- och utställningsersättning, MU-avtalet, trädde i kraft den 1 januari
2009 och reglerar vilka villkor och ersättningsnivåer som ska gälla då statliga institutioner
ställer ut verk som ägs av konstnären. Regeringen har framhållit betydelsen av att avtalet
fungerar som en förebild för andra offentliga och
privata
utställare.
Konstnärernas
Riksorganisation (KRO) har, bl.a. med medel från
regeringen, under 2012 fortsatt informationsoch utbildningsarbetet för att MU-avtalet ska få
en så bred tillämpning som möjligt även på det
regionala och det kommunala planet.
Statens kulturråd har tillsammans med
parterna genomfört en uppföljning av hur MUavtalet tillämpats. Enligt uppföljningen fyller
avtalet en viktig roll.
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är ett sätt att öka
dialogen mellan stat, landsting och kommuner
samt med civilsamhället och med professionella
kulturskapare både nationellt och regionalt.
Arbetet med samverkansmodellen har fått ett
bra mottagande, vilket bland annat visas i den
utvärdering som Myndigheten för kulturanalys
genomfört. I framtagandet av planerna bör
kulturskaparna ges goda möjligheter att vara
delaktiga. (se avsnitt 4.4.2).
Skapande skola
Satsningen Skapande skola ökar skolors möjligheter till inköp av professionell kulturverksamhet, till insatser som främjar ungas eget skapande
och till insatser som långsiktigt ökar samverkan
mellan skolan och kulturlivet. Variationen i hur
medlen kan användas kan vara stor, men ska utgå
ifrån lokala förutsättningar och behov. Som
exempel kan samverkan med kulturinstitutioner
på regional eller lokal nivå förstärkas och dansare
eller författare kan inbjudas för att arbeta med
lärare och elever under en längre tid.
Övriga ersättningar och bidrag till kulturskapare

Inom det kulturpolitiska området finns ett flertal
ersättningar som syftar till att ge kulturskapare
betalt för redan utfört konstnärligt arbete, men
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också stödordningar som leder till möjligheter
att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap.
Biblioteksersättningen
Sveriges författarfond ansvarar för att fördela
biblioteksersättningen till upphovsmän till litterära verk – författare, översättare, tecknare och
fotografer – för användning av deras verk genom
de svenska folk- och skolbiblioteken. Förhandlingen om biblioteksersättningens grundbelopp
mellan Kulturdepartementet och upphovsmannaorganisationerna ledde 2011 till en tvåårig
överenskommelse där grundbeloppet höjdes
med två öre 2012 till 1 krona och 25 öre och med
ytterligare 2 öre 2013 till 1 krona och 37 öre. För
2012 uppgick den totala biblioteksersättningen
till 134 163 000 kronor.
Under 2012 har 4 329 enskilda författar- och
översättarpenningar fördelats till ett belopp
mellan 1 620 kronor och 223 041 kronor. Därutöver har 176 särskilda författarpenningar fördelats om 178 000 kronor per person. Under 2012
har en undersökning av den särskilda författarpenningen gjorts vid Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet.2 Undersökningen visar att den särskilda författarpenningen
bidrar till en självständig, diversifierad och kvalificerad litterär produktion.
Författarfonden fördelar även bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och
dramatiker om ca 9 miljoner kronor.
Individuell visningsersättning
Individuell visningsersättning (IV) fördelas av
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) till bildoch formkonstnärer som ersättning för att verk
som ägs av offentliga institutioner visas för allmänheten. Under 2012 uppgick den totala ersättningen till 35 miljoner kronor. Under 2012
har antalet sökande ökat med 38 konstnärer
netto och uppgår nu till knappt 4 000 konstnärer. Ökningen sker främst inom de yngre
åldersgrupperna.
Av dem som söker IV-ersättning beviljas
drygt 90 procent (ca 3 600) en ersättning mellan
miniminivån på 500 kronor och taket på 42 000
kronor. IV-ersättningens fördelning motsvarar
till stor del sammansättningen vad gäller ålder

2 Anna Gunder, Garanterade författare – Om biblioteksersättningen och

den garanterade författarpenningen 1972-2010 (Uppsala 2012).

och kön i konstnärskåren. Av de sökande är ca
58 procent kvinnor och 42 procent män.
Männen tenderar dock att få ut högre
ersättningsbelopp och det är något fler kvinnor
än män som inte når upp till miniminivån.
Talboksersättning
Talboksersättningen fördelas till författare och
översättare för nyttjandet av deras verk i form av
talböcker. Ersättningen fördelas av Sveriges
Författarförbund, men från och med 2010
betalas ersättningen av praktiska skäl ut av
Administration av Litterära Rättigheter i Sverige
(ALIS) till ersättningsberättigade upphovsmän.
Under 2012 anslogs, liksom föregående år,
9 miljoner kronor till detta ändamål.
Fonogramersättning
Fonogramersättningen fördelas som kompensation för att musikaliska verk på fonogram och i
tryckt form lånas ut genom folk- och skolbibliotek. Under 2012 fördelades 5 miljoner
kronor i fonogramersättning av STIM och
SAMI.
Analys och slutsatser
Utgångspunkten för regeringens politik på området är att öka möjligheten för kulturskapare att
leva på sitt skapande. Insatser för att vidga och
stärka kulturskaparnas arbetsmarknad är därför
avgörande. Det är viktigt att löpande följa att
systemen för stöd och ersättningar uppfattas
som öppna och rättvisa. Regeringens samlade
bedömning är att de befintliga bidrags- och ersättningssystemen väl svarar upp mot detta.
Konstnärsnämndens stipendie- och bidragsgivning, liksom biblioteksersättningen som fördelas av Sveriges författarfond, fyller enligt de
undersökningar som gjorts en betydelsefull roll
för möjligheterna att bedriva och utveckla
konstnärlig verksamhet. Enligt den uppföljning
Statens kulturråd gjort fyller även MU-avtalet en
viktig roll. Avtalets användning bör fortsatt
följas och vidareutvecklas för att det ska vara
enkelt att tillämpa för så många som möjligt (se
vidare Politikens inriktning, avsnitt 3.2).
För ökade arbetsmöjligheter och kompetenshöjning har allianserna på scenkonstområdet
liksom centrumbildningarna bedrivit ett angeläget arbete. Kultursamverkansmodellen gör det
möjligt för kulturskapare att på ett strukturerat
sätt påverka kulturpolitikens utveckling lokalt
101

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

och regionalt. Regeringens bedömning är också
att intresset för att främja kulturskapares villkor
ökar i regionerna, vilket bl.a. visar sig i att fler
landsting lyft frågor om kulturskaparnas villkor i
sina kulturplaner.
Mot bakgrund av ovanstående är den samlade
bedömningen att de statliga insatserna på området uppfyller målen. Behoven är dock stora och
de statliga insatserna bör löpande följas upp för
att de ska komma rätt grupper till del. Ett
successivt ökat söktryck på Konstnärsnämndens
stipendier och bidrag visar att behoven är stora
och andra försörjningsmöjligheter ofta begränsade för konstnärlig verksamhet.
Litteraturutredningen har beskrivit situationen för upphovsmännen på ordområdet. I utredningens slutbetänkande (SOU 2012:65) visas
att de konstnärliga inkomsterna generellt sett är
låga för dessa grupper trots ofta långa karriärer
och hög utbildningsnivå.

8.5

Budgetförslag

8.5.1

5:1 Konstnärsnämnden

Tabell 8.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

17 407

2013

Anslag

18 333

2014

Förslag

19 771

2015

Beräknat

19 013

2

2016

Beräknat

19 332

3

2017

Beräknat

19 754

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 369
18 426

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 771 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 772 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 18 770 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Konstnärsnämndens
förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden
Tabell 8.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 5:1
Konstnärsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

18 333

18 333

18 333

18 333

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

484

727

1 046

1 470

Beslut

980

-20

-21

-21

-26

-26

-27

-27

19 771

19 013

19 332

19 754

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen

Regeringen beräknar att anslaget tillförs
1 000 000
kronor
för
2014
för
att
Konstnärsnämnden ska utarbeta ett förslag på
hur ett internationellt utbytesprogram inom
litteraturområdet kan utformas.
Anslaget minskas med 20 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 19 771 000 kronor
anvisas under anslaget 5:1 Konstnärsnämnden för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 19 013 000 kronor, 19 332 000 kronor
respektive 19 754 000 kronor.
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8.5.2

5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 8.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

332 106

2013

Anslag

331 954

2014

Förslag

344 560

2015

Beräknat

346 259

2

2016

Beräknat

350 735

3

2017

Beräknat

357 600

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 111
324 505

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 342 481 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 342 483 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 342 483 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
och ersättningar till konstnärer och upphovsmän
inom bild-, form-, musik-, teater-, dans-, ordoch filmområdet. Anslaget får även användas för
utgifter för administration och genomförande av
verksamheten.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 5:2 Ersättningar och
bidrag till konstnärer besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 136 000 000
kronor 2015–2024.

Skälen för regeringens förslag: Inom anslaget
fördelar
Konstnärsnämnden
bidrag
och
stipendier som sträcker sig upp till tio år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 136 000 000 kronor
2015–2024.

Tabell 8.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

88 046

117 050

136 000

66 229

48 950

30 000

Infriade åtaganden

-36 225

-30 000

-30 000

Utestående åtaganden

117 050

136 000

136 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

136 000

136 000

136 000

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2024

-30 000

-30 000

-76 000
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Regeringens överväganden
Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

331 954

331 954

331 954

331 954

12 946

16 750

21 257

28 170

138

-1 961

-1 987

-2 026

-478

-483

-490

-499

344 560

346 259

350 735

357 600

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen

För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
Statens kulturråd och Sveriges författarfond
överförs 500 000 kronor för bidrag till litterära
upphovsmän för internationellt utbyte till
anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
fr.o.m. 2014.
Anslaget minskas med 362 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Anslaget minskas med 2 099 000 kronor
fr.o.m. 2015 till följd av att ett tidsbegränsat
tillskott i budgetpropositionen för 2012 löper ut.
Regeringen föreslår att 344 560 000 kronor
anvisas under anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag
till konstnärer för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 346 259 000 kronor,
350 735 000 kronor respektive 357 600 000
kronor.
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9 Arkiv

9.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Riksarkivet
samt bidrag till regional arkivverksamhet.

9.2

Utgiftsutveckling

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Arkiv, utgiftsområde 17
Miljoner kronor

1

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Arkiv
6:1 Riksarkivet

357

350

349

356

361

367

374

Summa Arkiv

357

350

349

356

361

367

374

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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9.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Riksdagen har tidigare antagit mål för den
statliga arkivverksamheten som kommer till uttryck i arkivlagen (1990:782) (prop. 1989/90:72,
bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307). Målen
syftar bl.a. till:
–

att öka möjligheterna att ta del av allmänna
handlingar och annat arkivmaterial,

–

att tydliggöra och förstärka arkivens betydelse som källa till information och kunskap om samhället och dess utveckling,

–

metod- och kunskapsutveckling
arkivområdet.

9.4

inom

Resultatredovisning

som bidrar till att uppfylla verksamhetens mål.
Den nya myndighetsorganisationen har införts
fr.o.m. den 1 juli 2012.
Riksarkivet arbetar aktivt med att integrera
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiven
i det dagliga arbetet. Mot bakgrund av myndighetens strategi för barn- och ungdomsverksamhet 2012–2014 har många aktiviteter som t.ex.
samarbete med skolor och lärarutbildningar och
fritids- och lovverksamhet för barn och unga
genomförts under året. Inom arbetet med
Svenskt biografiskt lexikon är jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv ständigt aktuella t.ex. i urvalet av artiklar. Inom regeringens handlingsplan
för de kulturella och kreativa näringarna har
Riksarkivet medverkat i olika deluppdrag, bl.a.
med att undersöka hur dessa kulturella och
kreativa verksamheter påverkas av och utvecklas
i nya medier. Myndigheten har också medverkat
i arbetet med de regionala kulturplanerna, t.ex.
genom landsarkivens samarbete med regionala
och lokala aktörer.

Bedömningsgrunder

God arkivhantering och tillsyn

Bedömningen av resultatet av Riksarkivets verksamhet utgår ifrån måluppfyllelsen när det gäller
de centrala uppgifterna, att ha särskilt ansvar för
den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Bedömningen utgår också från
resultatet av

Tabell 9.2 Prestationer inom arkivhantering och tillsyn
2010–2012

–

tillsynsverksamhet; insatser vad gäller normeringsarbete,

–

bevarande och tillgängliggörande av arkivmaterial

–

insatser vad gäller digitalisering och internationellt arbete,

–

tvärsektoriellt samarbete.

Vidare utgår bedömningen från insatser för att
främja kvalitet och förmågan att förnya och utveckla verksamheten.
Resultat
Riksarkivet har sedan 2010 genomfört en översyn av myndighetens verksamhet och organisation. Syftet har varit att skapa en enhetlig
struktur med arbetsformer som gäller för hela
den numera sammanslagna myndigheten och
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2010

2011

2012

Antal inspektioner (tillsyn) vid
statliga myndigheter

124

97

87

Antal besök med rådgivning

439

322

282

25

21

20

Antal kurser (statliga, kommunala,
enskilda och Sv. kyrkan)
Källa: Riksarkivet

I myndighetens tillsynsverksamhet har en särskild tillsynsavdelning etablerats med inriktning
på att införa ett samordnat tillsynsarbete. Vidare
har en myndighetsövergripande tillsynsplan upprättats för 2013, bl.a. med målet att samordna
handläggningsrutinerna inom verksamheten.
Genomförandet av ett projekt rörande skanning
vid statliga myndigheter har gett underlag för
kommande reglering på området och för fortsatta kontroller vid inspektioner.
Under året genomförde myndigheten 87 inspektioner och 282 besök för uppsökande rådgivning hos stat, kommun och Svenska kyrkan.
Under treårsperioden 2010–2012 har antalet inspektioner hos statliga myndigheter tillsammans
med uppsökande rådgivning minskat, medan
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arbetet inriktats mera på generella föreskrifter
och allmänna råd.
Inom myndighetens normeringsarbete har
medel, metoder och regelverk för statliga myndigheter utvecklats, bl.a. genom en modernisering av sättet att arbeta med myndighetens
författningssamling (RA-FS) och myndighetens
föreskrifter riktade till enskilda myndigheter
eller grupper av myndigheter (RA-MS). Riksarkivet har också medverkat i Swedish Standard
Institutes (SIS) standardiseringsarbete genom
att delta i flera arbetsgrupper.
För myndighetens främjande arbete med
arkivhanteringen i statsförvaltningen har E-delegationen varit det mest framträdande forumet.
Myndigheten deltar i såväl arbetsgrupper som
expertgrupper. Under året har ett projekt om earkiv och e-diarium genomförts i samverkan
med E-delegationen och Sveriges Kommuner
och Landsting där Riksarkivet varit ledare för
arbetet. Arbetet har bl.a. resulterat i förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv
och e-diarium. Främjandearbetet gentemot det
kommunala området sker främst via det löpande
stöd i arkivarbetet som myndigheten ger kommunerna. Inom kultursamverkansmodellen för
fördelning av bidrag till regional kulturverksamhet har myndigheten deltagit i det samverkansråd som är knutet till Statens kulturråd.
Ta emot, bevara och vårda

Arkivbestånden hos Riksarkivet av såväl statligt
som enskilt arkivmaterial har ökat fortlöpande
som en följd av inkommande leveranser. Under
perioden 2010–2012 har det statliga materialet
utgjort ca 90 procent av mängden pappersmaterial och det enskilda materialet ca 10 procent. Arkivbestånden är av mycket skiftande
omfattning och beskaffenhet och t.ex. mängden
kartor och ritningar växlar betydligt. Materialet
består inte bara av papper, utan också av ADBupptagningar (elektroniska handlingar), ljudband, videoband, mikrofilm och andra medier
som bara går att ta del av med hjälp av teknisk
utrustning. En långsiktig omfördelning från
analoga till digitala handlingar kan förutses, men
antalet leveranser av elektroniskt material är
ännu ganska litet.
Bevarandearbetet omfattar alla de informationsbärande medier som hanteras av Riksarkivet. Myndigheten arbetar med förebyggande be-

varandeinsatser och driver bl.a. projektet
Samverkan för bevarande (SAMBA) för att hitta
samordningsformer för att nå bättre effektivitet
och kvalitet. Vid utvecklingen av långsiktigt
digitalt bevarande samarbetar myndigheten med
Centrum för långsiktigt digitalt bevarande
(LDB-centrum) vid Luleå tekniska universitet
och är representerat i centrumbildningens styrelse och forskningsråd. Inom arbetet med myndighetens nya system för digitalt bevarande
(RADAR) har bl.a. en kravspecifikation för ljudoch bildpaketering tagits fram.
Tabell 9.3 Prestationer inom ta emot, vårda och bevara
2010–2012 (statligt material)
2010

2011

2012

1 164

661

719

Mottagna pappershandlingar (hyllmeter)

11 181

8 605

7 126

Antal mottagna kartor och
ritningar

36 074

26 412

76 256

Antal leveranser av arkivmaterial

Källa: Riksarkivet

Tillhandahålla och tillgängliggöra

Insatserna inom området uppvisar några tydliga
trender under åren 2010–2012. Såväl antalet
forskarbesök som antalet framtagna volymer
minskar. En förklaring kan vara att många forskare nu fotograferar materialet i stället för att
göra återbesök på arkivet. En trend är att överflödiga forskarplatser och manuella register tas
bort för att ge mera plats åt besöksgrupper och
utställningar. En ökande mängd material finns
nu tillgängligt på internet, t.ex. på myndighetens
webbplatser.
Riksarkivet utvecklar övergripande sök- och
orienteringssystem i arkivbestånden. Bland annat
har myndigheten inlett arbetet med att ta fram
en digitaliseringsstrategi för sin verksamhet och
med att utveckla en förenklad redovisning i
arkivinformationssystemet Arkis. För att tillgängliggöra och öka kännedomen om arkiv
undersöks möjligheterna till samarbete med
Wikimedia.
Inom avdelningen SVAR (Svensk arkivinformation) har ett system utvecklats för att via
internet indexera de bilder som skannas och
publiceras, vilket gör dem mer sökbara. Innehållet i Riksarkivets databaser har under året ökat
från 116 miljoner till 130 miljoner digitala bilder.
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Vidare har en ny version av den Nationella
arkivdatabasen (NAD) lanserats och arbetet inletts med en fullständig integrering av SVAR:s
digitala tjänster med NAD. Myndigheten har ett
samarbete med Sverige Amerika Centret med
syfte att underlätta forskningen om migration.
Inom det EU-finansierade utvecklingsprojektet Digidaily genomför Mediakonverteringscentrum (MKC), tillsammans med Kungl.
biblioteket och Mittuniversitetet, ett arbete för
att hitta kostnadseffektiva former och metoder
att digitalisera Kungl. bibliotekets historiska tidningssamling.
Arbetet med att ge ut Svenskt biografiskt
lexikon och Svensk diplomatarium är ett viktigt
led i myndighetens samverkan med forskarsamhället. Under året har utgivningen av Svenskt
biografiskt lexikon publicerats som databas fritt
tillgängligt via internet och som app för smarta
telefoner, vilket mottagits mycket positivt.
Sedan utgivningen av det historiskt-topografiska
uppslagsverket Det medeltida Sverige har övertagits från Riksantikvarieämbetet har Riksarkivet
inlett arbetet med tre volymer som beräknas utkomma åren 2013 och 2014.
Efter att Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv upphörde vid årsskiftet 2012/2013 fortsätter
myndigheten att fr.o.m. 2013, genom myndighetsbeslut, dela ut bidrag till enskilda arkiv efter
samråd med det nybildade Samarbetsrådet för
enskilda arkiv vid Riksarkivet. Samarbetsrådet
ska vara ett nationellt samverkans- och samrådsorgan för bidragsgivningen till enskilda arkiv.
Syftet är att främja regional arkivverksamhet och
att bättre integrera arkivområdet i den regionala
kulturpolitiken i samband med kultursamverkansmodellen.
Tabell 9.4 Prestationer inom tillhandahålla och tillgängliggöra 2010–2012
2010

2011

2012

Antal forskarbesök

61 892

52 934

55 960

Antal framtagna volymer

164 094

163 778

154 319

Besvarande av
skriftliga förfrågningar

123 547

135 479

126 022

29 007

27 671

28 365

Folkbokföringsärenden
Källa: Riksarkivet
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Samordningssekretariatet Digisam

Riksarkivet fick 2011 uppdraget att inrätta ett
samordningssekretariat för digitalisering, digitalt
bevarande och digitalt tillgängliggörande.
Digisam, som är inrättat som en avdelning i
Riksarkivet, har under året fortsatt arbetet med
att etablera verksamheten som en bred plattform
för digitaliseringsfrågor. Digisam har medverkat
på en rad nationella och internationella konferenser, men även initierat arbetsgrupper för de
mest prioriterade uppgifterna med att möjliggöra
samordning och gemensamma lösningar för
digital långtidsbevaring och digitalt tillgängliggörande. Sekretariatet har arbetat aktivt med att
stödja kulturarvsinstitutionerna med rekommendationer och riktlinjer för deras arbete med
digitaliseringsplaner.
Digisam har en samlande roll när det gäller
EU-projekt som bedöms intressanta för sekretariatet och medverkande myndigheter och
institutioner.
Samverkan

Riksarkivets samverkan, inom och utom landet,
är integrerad i myndighetens dagliga verksamhet.
I ett nationellt sammanhang samverkar Riksarkivet med hela den statliga sektorn, särskilt i
samband med normeringsfrågor, tillsyn och rådgivning, inkommande arkivleveranser och heraldiska frågor. Myndighetens arbete inom E-delegationen innebär en samverkan med hela den
offentliga sektorn. Genom Digisam sker en nära
samverkan med de övriga deltagande kulturarvsmyndigheterna och Statens kulturråd.
Vidare samarbetar Riksarkivet med Tillväxtverket och länsstyrelserna i frågor om regional
utveckling. Samverkan med kommunerna sker
främst genom rådgivning, men även i heraldiska
frågor. Myndighetens kontakter med civilsamhället sker bl.a. via frågor från allmänheten
gällande arkivmaterialet, t.ex. i samband med
släkt- och hembygdsforskning. Under året har
Riksarkivet spelat en viktig roll i SVT:s tvprogram om släktforskning.
Internationellt arbete

Det internationella samarbetet på arkivområdet
har under 2012 varit fortsatt omfattande. Myn-
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dighetens huvudsakliga samverkan har skett med
andra nationalarkiv, särskilt i Norden, och med
internationella arkivorganisationer inom ramen
för bl.a. Unesco och ICA (International Council
on Archives). Inom Europeiska unionen deltar
myndigheten i bl.a. DLM-forum (Document
Lifecyle Management), i projekten APEX (Archives Portal Europe) och Linked Heritage samt
utvecklingsprojektet MiLOS.
Projektet Digital Cultural Heritage – Road
Map for Preservation, som startades under
hösten 2012, syftar till att skapa en s.k. vägkarta
för digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner.
Digisam har deltagit som svensk representant i
Member State Expert Group on Digitisation och
som medlem i Europeana Network.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Riksarkivet genom det
arbete som bedrivs, främjar att kulturarvet kan
bevaras, användas och utvecklas för framtiden.
Statens insatser på arkivområdet gör det möjligt
för allmänheten att ta del av allmänna handlingar
och annat arkivmaterial. Därmed upprätthålls
offentlighetsprincipens krav och förutsättningar
skapas för forskning och ökad kunskap på olika
områden. Riksarkivets verksamhet bidrar även
till att främja möjligheten till bildning och kulturupplevelser.
Arkivsektorn är en aktiv part i arbetet med att
anpassa statsförvaltningen till de arbetssätt som
den digitala informationshanteringen innebär.
Riksarkivet är en viktig aktör i utvecklandet av
en effektiv och rättssäker förvaltning. Dock
kvarstår utvecklingsbehov vad gäller bl.a. långsiktigt digitalt bevarande. När det gäller detta
arbete främjar Riksarkivets deltagande i E-delegationen hela den statliga förvaltningens
övergång till e-förvaltning och öppen förvaltning.
Bedömningen är att Riksarkivet arbetar på ett
ändamålsenligt sätt med bevarandefrågor, tillsyn
och leveranser av arkivmaterial samt att myndigheten, enligt olika rapporter, är en uppskattad
samarbetspartner såväl nationellt som internationellt. Övergången till digitaliserat material
kräver ny teknik och nya arbetssätt. Trots det
kräver myndighetens kärnverksamhet större insatser, mycket beroende på den ökande volymen
moderna arkivhandlingar.

Bedömningen är att myndighetens arbete med
tillgänglighetsfrågorna
är
tillfredställande.
Viktiga insatser har gjorts för att skapa goda förutsättningar för att forskare och andra användare
ska kunna få ut information ur arkivbestånden.
En stor del av det mest efterfrågade materialet
finns numera tillgängligt i digital form och antalet besökare ökar på myndighetens webbplatser. Utvecklingen av nya webbformulär för
förfrågningar har haft stor betydelse och gett
goda resultat under året.
Inom kultursamverkansmodellen, vars syfte
bl.a. är att främja regional arkivverksamhet och
att bättre integrera arkivområdet i den regionala
kulturpolitiken, har Riksarkivets samarbete med
de regionala folkrörelse- och näringslivsarkiven
intensifierats.
Regeringen bedömer att Riksarkivet arbetar
aktivt med att skapa förutsättningar för att nå ut
till nya användargrupper t.ex. genom aktörer
med tydliga beröringspunkter med digitalt kulturarv, såsom Sveriges släktforskarförbund,
Wikimedia Sverige och representanter för kulturella och kreativa näringar.

9.5

Budgetförslag

9.5.1

6:1 Riksarkivet

Tabell 9.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

356 917

2013

Anslag

350 165

2014

Förslag

356 359

2015

Beräknat

360 865

2

2016

Beräknat

366 671

3

2017

Beräknat

374 150

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 235
349 387

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 356 359 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 356 359 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 355 946 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till restaurering, arkivering
och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film, för statsbidrag till enskilda arkiv
samt för det svenska bidraget till Europeana.
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Regeringens överväganden
Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 6:1
Riksarkivet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

350 165

350 165

350 165

350 165

7 072

11 589

17 409

25 341

-382

-387

-393

-835

-496

-502

-510

-521

356 359

360 865

366 671

374 150

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 382 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 356 359 000 kronor
anvisas under anslaget 6:1 Riksarkivet för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
360 865 000 kronor, 366 671 000 kronor respektive 374 150 000 kronor.
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10

10.1

Kulturmiljö

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Riksantikvarieämbetet. Vidare omfattas bidragen till kul-

10.2

turmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning
samt i viss utsträckning det regionala kulturmiljöarbetet som bedrivs av länsstyrelserna.

Utgiftsutveckling

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom Kulturmiljö, utgiftsområde 17
Miljoner kronor

1

Förslag
2014

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Kulturmiljö
7:1 Riksantikvarieämbetet

214

215

213

220

222

226

231

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

251

252

244

251

251

251

251

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

460

460

460

460

460

460

460

Summa Kulturmiljö

925

927

917

931

934

937

942

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.
Resultatredovisningen för 2012 görs också
mot de tidigare målen för arbetet med kulturmiljön
(prop.
1998/99:114,
bet.
1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196).
Riksdagen har den 13 juni 2013 beslutat om
nya nationella mål för kulturmiljöarbetet (prop.
2012/13:96,
bet.
2012/13:KrU9,
rskr.
2012/13:273). I enlighet med de nya målen ska
det statliga kulturmiljöarbetet främja
–

ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,

målen stärks myndighetens samlade arbete för
att främja kvalitet i verksamheten.
Riksantikvarieämbetet har som sektorsmyndighet ett särskilt ansvar för att genomföra
funktionshinderspolitiken, vilket t.ex. får stort
genomslag i verksamheten vid myndighetens besöksmål.
Riksantikvarieämbetet disponerar medel för
bidrag enligt förordningen (2011:1560) om
statsbidrag till kostnader för verksamheten
Kulturarvslyftet. Riksantikvarieämbetet har
under året byggt upp projektets administration,
marknadsfört projektet och fördelat bidrag.
Kulturmiljöarbete

Bedömningen av det nationella och det regionala
kulturmiljöarbetets verksamhet och resultat utgår från måluppfyllelsen inom centrala uppgifter
såsom tillämpning av lagstiftning, bidragsgivning
och arbete för att öka tillgängligheten till kulturmiljöer och kulturarvsinformation. Bedömningen utgår vidare från insatser för att främja
kvalitet och förmågan att förnya och utveckla
verksamheten.

Riksantikvarieämbetet har varit ett centralt stöd
inom kulturmiljöområdet bl.a. genom att färdigställa vägledningar och handböcker samt genom
att göra uppföljningar och utvärderingar.
Arbetet har genomförts i samarbete med berörda aktörer, framför allt länsstyrelserna.
Riksantikvarieämbetet redovisade under hösten i en rapport till regeringen utfallet av myndighetens beslut (2007) om föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap.
10–13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. som behandlar ingrepp i fast fornlämning
(dnr Ku2012/1651).
En vägledning om hantering av fornminnesbrott har färdigställts. Arbetet med att ta fram
vägledningen har byggt på tidigare genomförda
uppföljningar av länsstyrelsernas, Åklagarmyndighetens och polisens hantering av misstänkta
fornminnesbrott.
Verkställighetsföreskrifter avseende 4 kap.
lagen om kulturminnen m.m. om de kyrkliga
kulturminnena beslutades och trädde i kraft
våren 2012. En vägledning har tagits fram av
Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska
kyrkan, länsstyrelserna och andra berörda aktörer. För att kommunicera föreskrifter och vägledning har ett antal seminarier genomförts.

Resultat

Samhällsbyggnad

Riksantikvarieämbetet redovisar en omfattande
och komplex verksamhet. För varje insatsområde finns ett mål för verksamheten som tydligt
relaterar till kvalitativa aspekter. Genom att
kvalitetsaspekterna är inarbetade i de olika del-

Insatserna lyfter fram kulturarvsperspektivet i
arbetet med till exempel regional tillväxt, landsbygdsutveckling och planering av bebyggelse
och transporter. Arbetet utförs i samverkan med
olika aktörer – offentliga, privata och ideella.

–

människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön,

–

ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser, och

–

en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till
vara i samhällsutvecklingen.

10.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
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Genom att visa på goda exempel har Riksantikvarieämbetet ökat kunskapen om kulturmiljöns
betydelse.
Riksantikvarieämbetet har haft ett antal
större, resurskrävande ärenden under året. Flera
ärenden har handlat om att lämna stöd till Trafikverket i uppfyllandet av villkor i regeringens
tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. miljöbalken.
Internationellt arbete

Riksantikvarieämbetet har under åren 2007–
2011, tillsammans med Naturvårdsverket,
representerat Sverige i Unescos världsarvskommitté. Riksantikvarieämbetet har fortsatt att
följa kommitténs arbete och representerade
Sverige vid världsarvskommitténs möte 2012 då
sju Hälsingegårdar fördes upp på Unescos lista
över världsarv. I Sverige finns därmed 15
världsarv.
Sveriges uppdrag i Unescos världsarvskommitté 2007–2011 har redovisats i en rapport3
till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Kulturarvsförvaltning och besöksmål

Riksantikvarieämbetet har ett samordningsuppdrag för vård- och konserveringsfrågor för
byggnader, fornlämningar, föremål och annat
kulturhistoriskt material. En del i arbetet är att
skapa förutsättningar för informationsspridning
och erfarenhetsutbyte. Genom att myndigheten
tagit initiativ till Kulturvårdsforum har en digital
mötesplats skapats för personer och organisationer inom kulturarvsområdet.
Riksantikvarieämbetets verksamhet inom
Svensk museitjänst är lokaliserad i Tumba, i två
fastigheter som är utrustade för att kunna hyra
ut högklassiga föremålsarkiv till i första hand
museer. Verksamheten har under 2012 för andra
året i följd uppnått full kostnadstäckning.
Riksantikvarieämbetet förvaltar ca 70 kulturhistoriska platser, vilka till största delen består av
mark och fornlämningsområden. I Gamla Uppsala och Glimmingehus bedriver Riksantikvarieämbetet omfattande publik verksamhet som
bl.a. innefattar aktiviteter för barn och unga.
Antalet besökare minskade något jämfört med
föregående år.

Arkeologisk uppdragsverksamhet

Tabell 10.2 Antal besökare Glimmingehus och Gamla
Uppsala museum 2010–2012

Den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV)
vid Riksantikvarieämbetet har under 2012 genomfört flera omfattande undersökningar av
stor betydelse för den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden. Ett exempel är den undersökning som UV utför i samarbete med flera andra
aktörer i Gamla Uppsala, med anledning av en
järnvägsutbyggnad.
Det ekonomiska resultatet för UV under
2012 blev totalt - 6,9 miljoner kronor. Den totala
omsättningen uppgick till 142 miljoner kronor,
vilket kan jämföras med 130 miljoner kronor
under föregående år.
Riksantikvarieämbetet har initierat ett arbete
för att stärka ekonomin inom den arkeologiska
uppdragsverksamheten så att kravet på full kostnadstäckning kan uppfyllas.

Antal besökare

3 Sverige i UNESCOS världsarvskommitté 2007 – 2011 – Redovisning av

regeringsuppdrag (Riksantikvarieämbetet 2012), dnr Ku2012/1484.

2010

2011

2012

Glimmingehus

48 558

48 758

45 359

Gamla Uppsala museum

14 400

16 316

15 340

Källa: Riksantikvarieämbetet

Tillgänglig kulturarvsinformation

För att kulturarvsinformationen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt, för både
allmänheten och professionella användare, har
Riksantikvarieämbetet flera e-tjänster. Förvaltningen av K-samsök innebär att information mer
effektivt kan tillföras olika kunskapsprocesser
och att många institutioner kan utnyttja och
samverka kring gemensamma lösningar.
Riksantikvarieämbetets arkiv- och bibliotekssamlingar omfattar drygt sju hyllkilometer publikationer, fyra hyllkilometer arkivhandlingar
och cirka fem miljoner foton och bilder. Myndigheten har fortsatt arbetat aktivt med digitalisering av det analoga materialet. Många kontakter med användare sker digitalt genom bl.a.
sökningar i bibliotekskatalogen.
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Regionalt kulturmiljöarbete

På den regionala nivån ansvarar länsstyrelserna
för de statliga myndighetsuppgifterna inom
kulturmiljöområdet. Även länsmuseerna har en
viktig roll i det regionala kulturmiljöarbetet, bl.a.
rörande uppbyggnad och förmedling av kunskap.
Insatserna under 2012 visar sammantaget att
det finns en tydlig ambition inom länsstyrelserna
att utveckla kulturmiljöarbetet för att möta utmaningarna i dagens samhälle. Länsstyrelserna
har som kollektiv arbetat för att hitta nya effektiva samverkansformer. Flera länsstyrelser har
gjort viktiga insatser för att främja införandet av
kultursamverkansmodellen.
Bidrag till kulturmiljövård

Inom ramen för bidraget till kulturmiljövård har
Riksantikvarieämbetet genom länsstyrelserna
medverkat till finansiering av projekt inom följande områden: vård av byggnader, fornlämningar och landskap, information och tillgängliggörande, arkeologi samt kunskapsunderlag.
Riksantikvarieämbetet har totalt utbetalat 251
miljoner kronor under 2012. Regeringen bedömer att bidraget är avgörande för möjligheterna att förvalta många av landets mest värdefulla
kulturmiljöer. Bidragsgivningen skapar förutsättningar för goda livsmiljöer samt för
regional utveckling och tillväxt. Insatserna har
bidragit till att lyfta fram och tillgängliggöra
många kulturmiljöer, ofta i samverkan med
andra aktörer.
Bidragsgivningen till förbättrade kunskapsunderlag har inneburit att kulturmiljön i högre
utsträckning tas till vara i samhällsutvecklingen.
Under året har en ny fördelningsmodell
introducerats för att möjliggöra en förenklad,
mer förutsägbar och mer effektiv bidragsfördelning. Riksantikvarieämbetet bedömer att den
nya modellen stödjer ett mer långsiktigt och
strategiskt arbetssätt både centralt och regionalt.
Som ett led i arbetet med fördelningsmodellen
har länsstyrelserna under året tagit fram treårsplaner för perioden 2013–2015.
Regeringens projekt Hus med historia pågick
2010–2012 och omfattande totalt 40 miljoner
kronor. Syftet med projektet var att möjliggöra
vårdinsatser på byggnader som förvaltas av hembygdsrörelsen, att ge fler människor tillgång till
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viktiga delar av kulturarvet samt att skapa förutsättningar för besöksnäringen. Riksantikvarieämbetet fördelade på årsbasis bidraget till
länsstyrelserna, som i sin tur fördelade det till en
del av de hembygdsföreningar som sökt bidraget. Av totalt 1 250 ansökningar beviljades ca
425 stycken. Det uppskattas ha möjliggjort mer
än 800 vård- och informationsinsatser på landets
hembygdsgårdar. Byggnader som inte tidigare
har kunnat erhålla stöd har prioriterats i projektet. Sveriges hembygdsförbund har varit
nationell samordnare för projektet.
Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan får ersättning från staten för
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband
med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen. Den kyrkoantikvariska ersättningen
uppgår till 460 miljoner kronor per år. Ersättningen bidrar till att det kyrkliga kulturarvet kan
bevaras, användas och utvecklas långsiktigt och
hållbart. I arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen samråder och samarbetar Svenska
kyrkan med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Samarbetet sker bl.a. genom en central
samrådsgrupp som möts flera gånger per år.
Utveckling av mål och lagstiftning

Riksdagen beslutade den 13 juni 2013 om regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald
(prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr.
2012/13:273). Propositionens förslag och bedömningar syftar till att skapa förutsättningar
för att kulturmiljön ska bevaras, användas och
utvecklas.
Riksdagens beslut omfattar nya nationella mål
för kulturmiljöarbetet och en rad ändringar i
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.
Ändringarna innebär bl.a. följande.
Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. Av
lagens inledande bestämmelse framgår att lagens
syfte är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av
kulturmiljöer. Länsstyrelsernas uppgifter på
kulturmiljöområdet tydliggörs genom ett förtydligande att länsstyrelsen har ansvar för det
statliga kulturmiljöarbetet i länet.
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Den allmänna definitionen av fornlämningsbegreppet ändras inte, men ett förtydligande införs som innebär att en lämning som kan antas
ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning,
förlist 1850 eller senare inte omfattas av den allmänna definitionen.
Länsstyrelsen får genom beslut i det enskilda
fallet förklara en lämning som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare för fornlämning om
det finns särskilda skäl med hänsyn till dess
kulturhistoriska värde. Årtalsgränsen 1850 ska
även gälla för vissa fornfynd, så kallade lösfynd.
Bestämmelserna om metallsökare förtydligas
på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse
med EU-rätten och samtidigt ger skydd för
kulturarvet.
Kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring ändras från att en byggnad eller en
anläggning ska vara synnerligen märklig genom
sitt kulturhistoriska värde till att denna ska ha ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
Länsstyrelsen ska kunna ställa krav på förmedling av resultaten av en arkeologisk undersökning, exempelvis genom visningar och föredrag.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att det ryms viktiga framtidsfrågor i arbetet med kulturmiljön och spåren
av det förflutna. Kulturmiljön är en mångsidig
resurs som har stor betydelse för t.ex. folkhälsa,
friluftsliv och tillväxt i hela landet. I ett
skapande, kreativt och dynamiskt Sverige bör de
humanistiska och historiska perspektiven ges
goda förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen och omställningen till en hållbar
användning av landskapet.
De statliga insatserna på kulturmiljöområdet,
t.ex. bidragsgivningen, bidrar till att främja ett
levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Insatserna främjar en hållbar utveckling
och leder till att levande och omhändertagna
kulturmiljöer kan ge människor ökad livskvalitet
och ge förutsättningar för utveckling av nya
idéer och verksamheter i hela landet.
Mot bakgrund av den verksamhet som
redovisats för 2012 är bedömningen att
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har
arbetat strategiskt för att utveckla kulturmiljöarbetet och dess samverkansformer.

Regeringen har i propositionen Kulturmiljöns
mångfald (prop. 2013/13:96) redovisat en samlad
politik för kulturmiljöområdet. Genom de nya
och bättre förutsättningar som skapas för kulturmiljöarbetet kan kulturmiljön i ännu högre
utsträckning berika människors liv och tas till
vara som en resurs i samhällsutvecklingen. För
myndigheterna inom kulturmiljöområdet gäller
det att implementera de nya målen och den nya
lagstiftningen och därmed lägga grunden för ett
offensivt och angeläget kulturmiljöarbete som
kontinuerligt utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen. I det omfattande förändringsarbete som kulturmiljösektorn står inför bör
Riksantikvarieämbetet, i nära dialog och samverkan med länsstyrelserna, ta en tydlig ledarroll.
De offentliga aktörernas samspel med det civila samhället inom kulturmiljöområdet behöver
kontinuerligt vidareutvecklas. Regeringens satsning Hus med historia har varit av stor betydelse
i sammanhanget. Regeringen bedömer att
Riksantikvarieämbetet,
länsstyrelserna
och
Sveriges Hembygdsförbund genom stort
engagemang och gemensamt ansvarstagande har
svarat för ett lyckat genomförande av satsningen.
De samverkansformer som växt fram genom
satsningen, både nationellt och regionalt, kommer att vara värdefulla för det framtida arbetet
inom området.
Regeringen bedömer också att en viktig framtidsfråga inom kulturmiljöarbetet är Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsernas förmåga att
nå ut till kommunerna. En betydande del i arbetet med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet bör vara att stödja kommunernas framtagande av aktuella och ändamålsenliga
kunskapsunderlag.
En fungerande och effektiv uppdragsarkeologi
är nödvändig för att viktiga delar av kulturarvet
ska kunna förvaltas långsiktigt. I den ovan
nämnda propositionen redovisar regeringen bedömningen att Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet bör flyttas till Statens historiska museer. Riksantikvarieämbetet
får genom förändringen en renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar
för att genom vägledning, tillsyn och uppföljning
arbeta med att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.
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10.5

Budgetförslag

Avgiftsfinansierad verksamhet vid
Riksantikvarieämbetet

10.5.1 7:1 Riksantikvarieämbetet

Tabell 10.4 Uppdragsverksamhet
Tabell 10.3 Anslagsutveckling

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

2012

Utfall

214 480

2013

Anslag

215 241

2014

Förslag

219 510

2015

Beräknat

222 325

2

2016

Beräknat

226 012

3

2017

Beräknat

230 953

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

166 399

173 079

-6 681

3 479
Utfall 2012

213 198

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 219 510 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 219 510 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 219 510 tkr i 2014 års prisnivå.

Prognos 2013

165 840

163 500

2 340

Budget 2014

165 900

163 500

2 400

Regeringens överväganden
Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
7:1 Riksantikvarieämbetet
Tusental kronor

Ändamål

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

2014

2015

2016

2017

215 241

215 241

215 241

215 241

4 814

7 636

11 332

16 285

-235

-238

-242

-247

-310

-314

-319

-326

219 510

222 325

226 012

230 953

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Myndighetens avgiftsinkomster uppgick under
2012 till ca 169 miljoner kronor, varav ca 141
miljoner kronor avser arkeologisk uppdragsverksamhet. Förutom dessa inkomster rör det
sig framför allt om avgiftsinkomster avseende
Svensk museitjänst samt entréavgifter och inkomster av försäljning.
Den arkeologiska uppdragsverksamheten
inom Riksantikvarieämbetet innefattar undersökningar och utredningar som föranleds av
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och
som utförs av Riksantikvarieämbetets avdelning
för arkeologiska undersökningar (UV) mot avgift.

1

Förändring till följd av:

Anslaget får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet, samt till
utgifter för statsbidrag till löner för arbetsledare
inom ramen för Kulturarvs-IT.
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Intäkter

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 235 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 219 510 000 kronor anvisas under anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
222 325 000 kronor, 226 012 000 kronor respektive 230 953 000 kronor.
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10.5.2 7:2 Bidrag till kulturmiljövård

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 10.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

251 019

2013

Anslag

251 718

2014

Förslag

251 355

2015

Beräknat

251 355

2016

Beräknat

251 355

2017

Beräknat

251 355

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 704
243 949

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kulturmiljövård. Anslaget får även användas
för utgifter för statsbidrag till arbetslivsmuseer.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor
2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Projekt inom
kulturmiljövårdsområdet sträcker sig ofta över
flera kalenderår. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 7:2 Bidrag till
kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor
2015 och 2016.

Regeringens överväganden
Tabell 10.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

251 718

251 718

251 718

251 718

-363

-363

-363

-363

251 355

251 355

251 355

251 355

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 251 355 000 kronor anvisas under anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
251 355 000 kronor, 251 355 000 kronor respektive 251 355 000 kronor.
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Tabell 10.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Ingående åtaganden

81 697

73 277

100 000

–

–

Nya åtaganden

67 987

100 000

71 000

–

–

–

-76 407

-73 277

-71 000

-71 000

-29 000

–

Utestående åtaganden

73 277

100 000

100 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

100 000

100 000

100 000

–

–

–

Infriade åtaganden

10.5.3 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

Regeringens överväganden

Tabell 10.9 Anslagsutveckling

Tabell 10.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

Tusental kronor

2012

Utfall

460 000
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

0
Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

Anslag

460 000

2014

Förslag

460 000

Förändring till följd av:

2015

Beräknat

460 000

Beslut

2016

Beräknat

460 000

2017

Beräknat

460 000

Överföring
till/från andra
anslag

2013

460 000

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kyrkoantikvarisk ersättning enligt lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. i samband
med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Statsbidraget får användas till kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier
och begravningsplatser, och ska fördelas av
Svenska kyrkan efter samråd med myndigheter
inom kulturmiljöområdet.
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Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

460 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 460 000 000 kronor anvisas under anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
460 000 000 kronor, 460 000 000 kronor respektive 460 000 000 kronor.
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11

11.1

Museer och utställningar

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd till museer och
utställningsverksamhet. De myndigheter som är
verksamma inom detta område är Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde (se även avsnitt 7),
Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för
världskultur, Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Statens
maritima museer, Statens centrum för arkitektur
och design (f.d. Arkitekturmuseet, se även
avsnitt 7), Statens försvarshistoriska museer,
Moderna museet (se även avsnitt 7),
Riksutställningar och Forum för levande
historia. I avsnittet behandlas även delar av

11.2

verksamheten inom Statens musikverk, se även
avsnitt 5.
Avsnittet omfattar därutöver statlig bidragsgivning till följande institutioner: Stiftelsen
Nordiska museet, Stiftelsen Skansen, Stiftelsen
Tekniska museet, Stiftelsen Arbetets museum,
de regionala museerna, Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet, Stiftelsen Carl och
Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska
galleriet, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna,
Stiftelsen Strindbergsmuseet, Ájtte – Svenskt
fjäll- och samemuseum, Nobelmuseet AB,
Judiska museet, Bildmuseet, Zornsamlingarna,
Röhsska museet och Riksförbundet Sveriges
museer. Även inköp av vissa kulturföremål ingår
i detta avsnitt.

Utgiftsutveckling

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom Museer och utställningar, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Museer och utställningar
8:1 Centrala museer: Myndigheter

956

985

972

1 006

1 019

1 035

1 057

8:2 Centrala museer: Stiftelser

237

240

240

245

247

250

255

8:3 Bidrag till vissa museer

42

47

46

48

49

50

51

8:4 Riksutställningar

45

44

44

43

44

44

46

8:5 Forum för levande historia

43

44

44

44

44

45

46

0

0

0

0

0

0

0

1 323

1 360

1 346

1 387

1 403

1 424

1 454

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål
Summa Museer och utställningar
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

119

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

11.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

11.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen görs utifrån resultat vad gäller
bl.a.
–

publik verksamhet och besöksstatistik,

–

förvaltning av samlingarna,

–

insatser för digitalisering av kulturarvet,

–

barns och ungas rätt till kultur,

–

jämställdhets- och tillgänglighetsarbete,

–

internationellt arbete och samverkan med
andra myndigheter och aktörer.

Bedömningen utgår vidare från gjorda insatser
för att främja kvalitet och förmågan att förnya
och utveckla verksamheten.
Resultat
Museibesök

Svenska museer fortsätter att locka till besök
runt om i landet. Enligt Myndigheten för
kulturanalys gjordes under 2012 mer än 17,4
miljoner besök vid landets museer. Utöver dessa
besök gjordes uppskattningsvis ca 10 miljoner
besök vid landets drygt 1 400 arbetslivsmuseer.
Arbetslivsmuseerna, som till stor del drivs av
ideella krafter, är exempel på det värdefulla
bidrag som det civila samhället står för inom
museisektorn.
Antalet besök vid centralmuseerna uppgick
2012 till cirka 7 miljoner, se tabell 11.2. I likhet
med 2011 hade Skansen och Vasamuseet flest
besök. Antalet besök ökade 2012 vid nära hälften
av centralmuseerna. Den största ökningen stod
Nordiska museet för och procentuellt sett ökade
Moderna museet Malmö mest. Flygvapenmuseum hade sitt bästa besöksår någonsin. Flera
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museer hade dock färre besök 2012, störst var
minskningen av besök vid Östasiatiska museet.
Närmare en fjärdedel av besöken vid centralmuseerna gjordes av personer under 19 år. Det
sammanlagda antalet besök av barn och unga var
nästan oförändrat mellan 2011 och 2012.
Samlade besöksundersökningar har genomförts vid centralmuseerna och Riksantikvarieämbetets besöksmål Gamla Uppsala och Glimmingehus. Enligt undersökningarna gjordes
majoriteten av besöken av kvinnor (cirka 57
procent). Det museum som besöktes av störst
andel män är Flygvapenmuseum. Störst andel
kvinnliga besökare hade Prins Eugens Waldemarsudde. Under 2012 var andelen utländska besökare totalt sett ungefär en tredjedel. Högst andel utländska besökare hade Vasamuseet där
andelen utrikes gäster översteg 80 procent.
Kulturarv för framtiden

Centralmuseerna har till uppgift att på ett
långsiktigt och kvalitetssäkrat sätt vårda och
förvalta sina föremålssamlingar inför framtiden.
Insatserna inbegriper t.ex. allmän föremålsvård,
konservering och förebyggande åtgärder såsom
klimatförbättringar. Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer och Nordiska
museet har flyttat delsamlingar till nya och
bättre magasin. Ett par museer har under året
arbetat med att sanera samlingar från
mögelangrepp
till
följd
av
olämpliga
klimatförhållanden. För att undvika framtida
angrepp har som ett första steg system för
klimatövervakning installerats på Tekniska
museet.
Riksrevisionen genomförde under 2012 en
fördjupad granskning av museimyndigheternas
samlingsförvaltning, som bl.a. visade brister i
kvalitetssäkring av information i registersystem.
En brand på Etnografiska museet hösten 2012
då ca 700 föremål brand- eller vattenskadades
och en efterföljande vattenläcka på samma
museum har inneburit ett stort merarbete för
museet. För att kunna renovera skadade
magasinslokaler måste dessa tömmas. Detta
kommer att prägla museets arbete även under
2013.
Förberedelserna för renoveringen av Nationalmuseums byggnad har utgjort en stor del av
museets samlingsarbete under 2012 och museet
stängdes för publik i början av 2013.
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Under 2012 har Naturhistoriska riksmuseet
bedrivit ett omfattande lokalprogram bland annat i syfte att förbättra arbetsmiljön i det trångbodda och arbetsmiljömässigt nedgångna
Botanhuset.
Regeringen arbetar med att förändra principerna för hyressättningen för de fem institutioner som har kostnadshyror, dvs. Operan,
Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. Statens fastighetsverk har på regeringens uppdrag redovisat
principerna för den förändrade hyressättningen.
Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Arbetet med att realisera ett permanent Nobel
Prize Center i Stockholm som bl.a. ska inrymma
Nobelmuseum fortskrider. Under 2013 förväntas en arkitekttävling kring den nya byggnaden
vid Nybroviken kunna utlysas.

samverkan inom utställningsområdet baserat på
en global omvärldsbevakning och analys.
Riksutställningar har under året utvecklat sin
nya roll och fått positiv respons på sitt arbete.
Arbetet inom området barn och ungdomar har
utifrån strategin för åren 2012–2014 utfallit väl.
En fördjupad kartläggning av den svenska samtidskonstscenen har genomförts och en handlingsplan har därefter lagts fast. År 2012 har för
första gången Samtidskonstdagarna arrangerats.
Myndigheten har tillhandahållit teknik- och
metodstöd samt etablerat och genomfört utvecklingsprojekt för utställningsområdet. Under
2012 har Riksutställningar rapporterat uppdraget
att i samråd med centralmuseerna föreslå enhetliga metoder för kvalitativa publikundersökningar.
Digitalisering av kulturarvet

Forum för levande historia

Verksamheten vid Forum för levande historia
genomförs genom bl.a. utställningar, fortbildning av lärare och utveckling av metodmaterial
för lärare och skolelever. Under 2012 registrerades drygt 14 000 besök vid Forum för levande
historia, varav omkring 8 000 var barn och unga
upp till 19 år. Vidare har antalet orter i landet där
myndigheten haft turnerande utställningar och
fortbildning av lärare mer än fördubblats 2012
jämfört med 2011. För att verksamheten ska nå
största möjliga geografiska spridning och
förankring utvecklar myndigheten allt mer
material som är webbaserat. År 2012 ökade
antalet besök på myndighetens webbplats med
26 procent jämfört med föregående år.
Under 2012 präglades verksamheten vid myndigheten särskilt av 100-årsminnet av Raoul
Wallenbergs födelse. Forum för levande historia
bidrog till minnesåret med flest aktiviteter och
produkter av alla inblandade myndigheter och
organisationer.
Riksutställningar

Riksutställningars uppdrag har förändrats i en ny
instruktion fr.o.m. april 2011. År 2012 har varit
myndighetens första hela år i dess nya roll som
expert- och resursmyndighet för utveckling och

Inom ramen för regeringens nationella digitaliseringsstrategi, Digitalt kulturarv, har arbetet
med ta fram planer för att digitalisera och tillgängliggöra centralmuseernas samlingar inletts.
Detta arbete stöttas av samordningssekretariatet
på Riksarkivet för digitalisering, digitalt
bevarande och digitalt tillgängliggörande av
kulturarvet – Digisam (se avsnitt 9.4). Planerna
ska rapporteras senast 2015.
Arbetet med att digitalisera kulturarvet har
fortsatt under 2012. De centrala museerna är anslutna till K-samsök eller motsvarande nationella
eller internationella tjänster för samsökning av
kulturarvsdata. Merparten av museernas digitaliserade material är därmed tillgängligt för både
allmänhet och professionella. Sverige är en av de
största leverantörerna av kulturarvsdata till det
europeiska digitala biblioteket Europeana. Under 2012 har regeringen lämnat bidrag till Europeana.
För att ytterligare öka tillgängligheten till museernas samlingar och samlade kompetens har
centralmuseerna inlett ett samarbete med organisationen Wikimedia Sverige. Genom Wikipedia når museerna betydligt fler besökare än
genom sina egna webbplatser. Även vissa
museers samarbete med Flickr och Google Art
innebär ett ökat tillgänggörande av kulturarvet.
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet har i början av 2013
tillgängliggjort samtliga digitala bilder som myn-
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digheten äger upphovsrätt till med hög kvalitet
och fria för vidareanvändning.
Barns och ungas rätt till kultur

Kulturarvet, inte minst museerna, spelar en stor
roll för barns och ungas utveckling och lärande.
År 2012 var det första året för genomförandet av
de strategier för barn och unga 2012–2014 som
de statliga museerna tagit fram på uppdrag av regeringen. Av museernas redovisningar framgår
att verksamheterna har fått ökade inslag av tidig
dialog med barn och unga vid utformningar av
utställningar. Vidare har pedagogiska upplevelser
för barn och unga utvecklats såväl inom ramen
för det formella lärandet i förskola, grundskola
och gymnasiet, som i samband med besök på
egen hand eller tillsammans med vuxna.
Under 2012 har Skansen invigt ett nytt LillSkansen som är en viktig del i arbetet med barn
och unga. Tekniska museet har beslutat att förändra utställningsutbudet så att det till 65 procent är anpassat för barn och unga, mot tidigare
35 procent.

almuseums stora utställning under hösten, Stolthet och fördom – kvinna och konstnär i Frankrike och Sverige 1750–1860, som undersökte
kvinnliga konstnärers villkor i dessa länder under
en tid av omvälvande samhällsförändringar.
Tillgänglighet

Ett nationellt kulturpolitiskt mål är att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. De flesta museer
arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor, inte
minst genom digitaliseringen av sina samlingar.
Under 2012 har Vasamuseet belönats med
Stockholm stads S:t Julianpris för sitt tillgänglighetsarbete. I samverkan med Handikapphistoriska föreningen har Nordiska museet sedan
2010 bedrivit projektet Handikapphistoria i
kulturarvet. Projektet syftar till att öka institutioners engagemang inom handikapphistoria och
samlar bl.a. in livsberättelser från personer med
funktionsnedsättningar. Handisams uppföljning
visar dock att det finns stora skillnader mellan
museimyndigheternas tillgänglighet (se avsnitt 4
Kulturområdesövergripande verksamheter).

Jämställdhet

Internationellt arbete

Museerna behöver arbeta långsiktigt med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. För
museer som får statligt bidrag innebär detta bl.a.
att belysa och ge nya perspektiv på samlingar och
utställningar utifrån jämställdhetsaspekter.
Statens historiska museer har haft regeringens
uppdrag att under 2011 och 2012 ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd
representation i svenska museisamlingar och utställningar. För att driva det operativa arbetet
med uppdraget bildades en arbetsgrupp,
JÄMUS. Gruppen har arbetat med att bl.a. kartlägga museernas behov, kommunicera uppdraget
och diskutera idéer. Uppdraget redovisades till
regeringen våren 2013. Bland annat har en kurs
initierats, Chefsutbildning för ökad jämställdhet
och mångfald i museernas samt i konst- och
kulturinstitutionernas utåtriktade arbete. Flera
centralmuseer har varit delaktiga i JÄMUS arbete.
Ett exempel på ett ökat jämställdhetsperspektiv i museernas verksamhet är Moderna museets
fortsatta prioritering av kvinnliga konstnärer i
sina utställningar. Ett annat exempel är Nation-

Flertalet av centralmuseerna bedriver någon
form av internationellt samarbete, vilket ofta är
en förutsättning för att kunna genomföra en
verksamhet av hög kvalitet och det internationella arbetet bidrar därmed till stora delar av museernas resultat. Många centralmuseer är medlemmar i internationella nätverk inom sina
ämnesområden.
Det internationella samarbetet har under 2012
bl.a. innefattat engagemang i program och projekt, forskning, in- och utlån av föremål samt
även biståndsrelaterade verksamheter i samarbete med Sida, såsom programmet Cultural
Heritage for Sustainable Development. Det senare har drivits av Statens museer för
världskultur med samarbeten i Kambodja, Laos
och Vietnam och har bl.a. resulterat i en utställning kring kulturarvets roll i främjandet av
mänskliga rättigheter och demokrati.
Ett annat exempel på internationellt samarbete är Naturhistoriska riksmuseets medverkan i
Consortium of European Taxonomic Facilities,
inom vilket bl.a. projektet SYNTHESYS bedrivs
sedan 2002. Projektet har 2012 för tredje gången
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beviljats medel av Europeiska kommissionen.
Riksutställningar bedriver, i sin roll som expertoch resursmyndighet för utveckling och samverkan inom utställningsområdet, ett regelbundet internationellt utbytes- och kunskapsinhämtande arbete.
Samverkan

Centralmuseerna samverkar både med varandra
och med andra myndigheter och aktörer, inte
minst det civila samhället. Några exempel är
satsningen på Wikipedia som centralmuseerna
samverkar kring och Centrum för maritima studier som Statens maritima museer har etablerat
tillsammans med Stockholms universitet.
Regeringens uppdrag till Riksförbundet Sveriges museer om att samla och vara kommunikationskanal för Sveriges museer har ökat samverkan inom hela sektorn. Antalet medlemmar
och olika nätverksbildningar inom ramen för
Riksförbundet Sveriges museer fortsatte att öka
2012.
Regeringen följer centralmuseernas arbete
med att öka sin samverkan i enlighet med
Centralmuseernas samarbetsråds rapport till regeringen, Förstärkt samarbete inom museisektorn (dnr Ku2010/552).
Bidrag inom kultursamverkansmodellen

Inom ramen för kultursamverkansmodellen har
landstingen i flertalet län från och med 2011 successivt tagit över ansvaret för att fördela vissa
statliga medel till regionala museiverksamheter.
Utfallet av denna bidragsfördelning 2012 framgår av avsnitt 4.4.2.
Analys och slutsatser
Centralmuseerna
Resultaten av centralmuseernas verksamhet i
relation till de nationella kulturpolitiska målen
bedöms i huvudsak som goda.
Flera centralmuseer redovisar ökade besöksantal under 2012, men totalt minskade antalet besök. Av centralmuseernas redovisningar
framgår att utställningsutbudet 2012 inte nått
upp till samma nivå som 2011. För att nå de
nationella kulturpolitiska målen arbetar muse-

erna med att visa en blandning av breda, populära
utställningar och utställningar som är mer nischade och som når mindre målgrupper. Det innebär att antalet besök kan förväntas variera
mellan åren. Besöksantalet är dock bara en variabel bland flera vid bedömningen av museernas
resultat. Minst lika viktigt är att se på verksamhetens kvalitet.
De museer som har redovisat resultat av egna
kvalitativa besöksundersökningar anger att besökarna bedömer att verksamheterna har hög
kvalitet.
Internationellt sett håller svenska museer hög
klass, inte minst när det gäller verksamhet som
är riktad mot barn och unga samt samarbete med
skolan. Flertalet centralmuseer samverkar med
förskole- eller skolklasser inom ramen för Skapande skola. Museernas satsningar på nya digitala
medier skapar bl.a. bättre möjligheter att nå barn
och unga. Regeringen bedömer att centralmuseerna generellt arbetar med att möta barns och
ungas behov samt prioriterar målgruppen i sin
verksamhet. Regeringen kommer att fortsätta att
följa institutionernas arbete med att implementera strategierna för barn och unga i den löpande
verksamheten.
Museernas samlingsuppdrag innebär behov av
ökade insatser inom konservering, klimatförbättring, magasinering och allmän föremålsvård.
Museerna har genomfört ett flertal kvalitetshöjande åtgärder inom området men för flera
museer är lokalsituationen alltjämt problematisk.
Anslagsökningen för Nationalmuseum har inneburit att verksamheten har kunnat förbereda
evakueringen av Nationalmuseums huvudbyggnad. Regeringen följer noga det fortsatta arbetet
med renoveringen och även Naturhistoriska
riksmuseets arbete med att åtgärda arbetsmiljöproblem för verksamheter i Botanhuset.
Regeringen ser ett betydande värde i att
museernas samverkan och samarbete ytterligare
utvecklas inom sektorn och med andra aktörer,
inte minst civilsamhället.
Museerna har under senare år tagit en allt mer
aktiv roll som en plats för diskussion och reflektion över aktuella frågeställningar, som t.ex.
demokratiutveckling, alla människors lika värde
och kulturell mångfald.
Mot bakgrund av dagens snabba samhällsomvandling och förändrade värderingar i samhället,
och förväntningar hos medborgarna som denna
förändring för med sig, finns ett behov av att se
över museipolitikens mål och inriktning.
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Forum för levande historia
Regeringen bedömer att Forum för levande
historias resultat är bra. Verksamheten har stor
spridning i landet och är särskilt riktad mot unga
och deras lärare. Myndighetens samverkan med
forskningsinstitutioner,
myndigheter
och
organisationer, nationellt och internationellt,
bidrar till verksamhetens spridning och kvalitet.
Riksutställningar
Regeringens bedömning är att Riksutställningar
har arbetat med att utveckla verksamhetsinnehållet utifrån myndighetsinstruktion och uppdrag på ett nytänkande och konstruktivt sätt.
Myndigheten har arbetat för att skapa ett samarbetsklimat som leder till engagerade samarbetspartners och god kunskapsspridning, vilket kan leda till ökad kvalitet inom
utställningssektorn som helhet.
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Tabell 11.2 Antal besök vid centralmuseerna 2010–2012
Tusental (avrundade siffror)
20101

2011

2012

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män (%)

Antal

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män (%)

Antal

Andel
kvinnor
(%)

Andel
män (%)

Antal

Statens historiska
museer2

57

43

187 000

47

53

188 000

49

51

210 000

Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde

67

33

500 000

60

40

611 000

62

38

486 000

Naturhistoriska
riksmuseet (inkl.
Cosmonova)

52

48

545 000

48

52

529 000

55

45

511 000

Statens museer för
världskultur

58

42

948 000

61

39

912 000

58

42

619 000

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska
museet 2

61

39

401 000

64

36

406 000

61

39

435 000

Statens maritima
museer

47

53

1 470 000

54

46

1 566 000

49

51

1 607 000

Statens centrum för
arkitektur och design
(f.d. Arkitekturmuseet)3

61

39

103 000

47

53

137 000

49

52

94 000

Statens musikverk
(Musik- och
teatermuseet)

57

43

81 000

59

41

78 000

61

39

80 000

Statens
försvarshistoriska
museer

38

62

196 000

33

67

222 000

34

66

238 000

Moderna museet 3

57

43

578 000

59

41

619 000

60

41

587 000

Stiftelsen Nordiska
museet

70

30

280 000

58

42

262 000

60

40

310 000

Stiftelsen Skansen

61

39

1 285 000

55

45

1 398 000

60

40

1 415 000

Stiftelsen Tekniska
museet

55

45

323 000

47

53

380 000

49

51

277 000

Stiftelsen Arbetets
museum

57

43

218 000

63

37

231 000

63

37

209 000

Summa

57

43

7 252 000

55

45

7 539 000

57

43

7 078 000

Tabellen bygger på uppgifter från Myndigheten för kulturanalys rapport Besöksutveckling för museer 2012. Fördelning mellan kön är uppskattningar baserade på svar
från ett urval besökare som deltagit i enkätundersökningar vid museerna.
1
Uppgifterna för 2010 avseende fördelningen mellan kvinnor och män är hämtade från rapporten Besöksutveckling och tillgänglighet för museer 2010 från Statens
kulturråd.
2
Från och med 2012 ingår även besök till Tumba bruksmuseum (10 000 besök under 2012).
3
Statens centrum för arkitektur och design och Moderna museet bedrev 2012 ett gemensamt projekt på Skeppsholmen, Bucky Dome. Sammanlagt lockade Bucky Dome till
ca 17 000 besök. Dessa ingår inte i den redovisade besökssiffran för respektive museum.
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11.5

Budgetförslag

Tabell 11.4 Sammanställning över medelstilldelningen till
Centrala museer: Myndigheter

11.5.1 8:1 Centrala museer: Myndigheter

Tusental kronor

Tabell 11.3 Anslagsutveckling

Statens historiska museer

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

138 486

142 115

Naturhistoriska riksmuseet

160 408

163 749

Statens museer för världskultur

154 576

156 646

Utfall

955 819

2013

Anslag

985 392

2014

Förslag

1 006 469

2015

Beräknat

1 018 775

2

2016

Beräknat

1 034 691

3

Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska
museet

2017

Beräknat

1 056 613

4

Statens maritima museer

972 292

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 006 471 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 006 467 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 006 468 tkr i 2014 års prisnivå.

2014

91 420

Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde

2012

1

16 414

2013

85 262

42 083

43 952

117 475

119 644

Statens centrum för arkitektur och
design (f.d. Arkitekturmuseet)

49 736

50 488

Statens försvarshistoriska museer

109 051

110 231

Moderna museet

128 315

128 224

Summa

985 392

1 006 469

Ändamål

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter
för följande centrala museer som är myndigheter: Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för
världskultur, Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Statens
maritima museer, Statens centrum för arkitektur
och design (tidigare Arkitekturmuseet), Statens
försvarshistoriska museer och Moderna museet.
Anslaget får även användas av nämnda myndigheter för utgifter för statsbidrag till ändamål
inom museiområdet.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 11.5 Sammanställning över avgiftsintäkterna1 till
Centrala museer: Myndigheter
Tusental kronor

Statens historiska museer
Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde 2
Naturhistoriska riksmuseet

2012

11 683

12 680

71 506

57 895

35 026

31 500

Statens museer för världskultur4

45 740

20 866

Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska
museet

15 368

17 291

Statens maritima museer

1

3

2011

5

20 739

33 088

Statens centrum för arkitektur och
design (f.d. Arkitekturmuseet)

6 703

5 649

Statens försvarshistoriska museer

19 701

19 334

Moderna museet

59 302

55 103

Summa

285 768

253 406

I myndigheternas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster
samt inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m.
2
Intäktsminskningarna fr.o.m. 2012 avser främst entréer och visningar.
3
Intäkterna för Cosmonovas verksamhet redovisas separat i tabell 11.6.
4
Statens museer för världskultur disponerade avgifterna för Bergrumsutställningar på 25 587 tkr under 2011.
5
Intäkterna för Vasamuseets verksamhet redovisas separat i tabell 11.7.
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till 1 018 775 000 kronor, 1 034 691 000 kronor
respektive 1 056 613 000 kronor.

Tabell 11.6 Uppdragsverksamhet Cosmonova
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

14 937

14 937

0

Prognos 2013

15 679

16 924

-1 245

Budget 2014

15 679

16 124

-445

11.5.2 8:2 Centrala museer: Stiftelser
Tabell 11.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Tabell 11.7 Uppdragsverksamhet Vasamuseet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

94 647

94 124

523

Prognos 2013

96 498

97 000

-502

Budget 2014

103 423

102 500

923

Utfall

237 388
1

2013

Anslag

239 538

2014

Förslag

244 614

2015

Beräknat

247 305

2

2016

Beräknat

250 484

3

2017

Beräknat

255 377

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
239 538

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 244 614 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 244 613 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 244 614 tkr i 2014 års prisnivå.

Regeringens överväganden

Ändamål

Tabell 11.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:1 Centrala museer: Myndigheter

Anslaget får användas för statsbidrag till följande
centrala museer som är stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets
museum.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

985 392

985 392

985 392

985 392
Tabell 11.10 Sammanställning över medelsfördelningen till
Centrala museer: Stiftelser

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

19 353

31 637

47 525

69 409

3 078

3 116

3 164

3 231

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag

-1 354

1 006 469

-1 371

1 018 775

-1 392

1 034 691

-1 421

Tusental kronor
2013

2014

111 209

113 373

Skansen

68 257

69 981

Tekniska museet

45 694

46 634

Arbetets museum

14 378

14 626

Summa

239 538

244 614

Nordiska museet

1 056 613

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Statens historiska museer tillförs 5 miljoner
kronor fr.o.m. 2014 för att fortsatt kunna bedriva en kvalitativ verksamhet inom hela myndighetens verksamhetsområde.
Anslaget minskas med 1 922 000 kronor
fr.o.m. 2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 006 469 000 kronor anvisas under
anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget

Avgiftsintäkterna för de centrala museerna som
är stiftelser uppgick 2012 till ca 195,6 miljoner
kronor.
Tabell 11.11 Sammanställning över avgiftsintäkterna 1 till
Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor
2011

Nordiska museet
Skansen
Tekniska museet
Arbetets museum
Summa

2012

29 652

34 332

116 965

128 688

35 077

26 499

6 425

6 082

188 119

195 601

1
I stiftelsernas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster samt
inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m.
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Regeringens överväganden

Ändamål

Tabell 11.12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:2 Centrala museer: Stiftelser

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till museer och liknande institutioner.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

239 538

239 538

239 538

239 538

Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tabell 11.14 Sammanställning över medelstilldelningen för
Bidrag till vissa museer1

9 476

10 095

8 380

11 567

16 472

Dansmuseet

-261

-264

-267

-272

Millesgården

3 946

4 030

Thielska galleriet

4 930

5 990

13 179

13 773

Nobelmuseet

4 952

4 952

Svensk Form

2 824

3 420

Röhsska museet

1 002

1 002

581

581

1 602

1 602

Bildmuseet

Föremålsvård i
Kiruna
-345

Förslag/
beräknat anslag

2014

5 682

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

2013

244 614

-349

247 305

-353

250 484

-360

255 377

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.

Strindbergsmuseet

743

743

Zornsamlingarna

404

204

Anslaget minskas med 261 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 244 614 000 kronor anvisas under anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
247 305 000 kronor, 250 484 000 kronor respektive 255 377 000 kronor.

Ájtte, Svenskt fjälloch samemuseum

500

500

Riksförbundet Sveriges museer

1 500

1 500

Till regeringens
disposition

1 000

Judiska museet

Summa
1

46 639

48 392

Medelstilldelningen för 2014 är preliminär.

Regeringens överväganden

11.5.3 8:3 Bidrag till vissa museer

Tabell 11.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:3 Bidrag till vissa museer

Tabell 11.13 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

42 157
1

2013

Anslag

46 639

2014

Förslag

48 392

2015

Beräknat

48 925

2

2016

Beräknat

49 557

3

2017

Beräknat

50 527

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2013

1 000

1

2014

2015

2016

2017

46 639

46 639

46 639

46 639

1 642

2 174

2 804

3 772

172

174

176

180

-61

-62

-62

-64

48 392

48 925

49 557

50 527

Förändring till följd av:

45 517

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 48 391 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 48 392 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 48 392 tkr i 2014 års prisnivå.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av en generell neddragning.
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Regeringen beräknar att anslaget ökar för att
föreningen Svensk Form tillförs 0,5 miljoner
kronor fr.o.m. 2014 för att främja svenskt mode
och svensk design internationellt.
Eftersom den tillfälliga höjningen av bidraget
till Zornsamlingarna i budgetpropositionen för
2013 upphör minskas anslaget med 207 000 kronor.
Anslaget minskas med 121 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 48 392 000 kronor anvisas under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
48 925 000 kronor, 49 557 000 kronor respektive
50 527 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 11.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:4 Riksutställningar
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

44 026

44 026

44 026

44 026

686

1 226

1 908

2 867

-1 484

-1 502

-1 525

-1 032

-65

-66

-67

-68

43 163

43 684

44 343

45 792

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

11.5.4 8:4 Riksutställningar
Tabell 11.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

45 147

2013

Anslag

44 026

2014

Förslag

43 163

2015

Beräknat

43 684

2

2016

Beräknat

44 343

3

2017

Beräknat

45 792

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

452
43 897

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 43 163 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 164 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 662 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Regeringen beräknar att anslaget minskar med
1 484 000 kronor fr.o.m. 2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 43 163 000 kronor anvisas under anslaget 8:4 Riksutställningar för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 43 684 000
kronor, 44 343 000 kronor respektive 45 792 000
kronor.
11.5.5 8:5 Forum för levande historia
Tabell 11.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslaget får användas för Riksutställningars förvaltningsutgifter.

2012

Utfall

42 837

2013

Anslag

44 069

2014

Förslag

43 787

2015

Beräknat

44 326

2

2016

Beräknat

45 014

3

2017

Beräknat

45 969

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 215
44 194

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 43 787 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 787 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 43 787 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål

Anslaget får användas för Forum för levande
historias förvaltningsutgifter. Anslaget får även
användas för utgifter för såväl prissumma som
omkostnader för prisutdelning, för ett pris för
humanitära och demokratifrämjande insatser.
Anslaget får även användas för utgifter för
statsbidrag till den fond som inrättats av Task
Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Research and Remembrance, fr.o.m. 2013 benämnt International
Holocaust Remembrance Alliance.
Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

44 069

44 069

44 069

44 069

830

1 383

2 088

3 067

-1 048

-1 061

-1 077

-1 100

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

-64

Tabell 11.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Utfall

79

2013

Anslag

80

2014

Förslag

80

2015

Beräknat

80

2016

Beräknat

80

2017

Beräknat

80

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1
78

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

-65

-66

-67

Anslaget får användas för utgifter för utställningsgarantier. Anslaget får även användas för
utgifter för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt
värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas
med offentliga samlingar.
Regeringens överväganden
Tabell 11.21 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål
Tusental kronor

43 787

44 326

45 014

45 969
Anvisat 2013

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget minskas med 1 048 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 43 787 000 kronor anvisas under anslaget 8:5 Forum för levande historia för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
44 326 000 kronor, 45 014 000 kronor respektive
45 969 000 kronor.
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Ändamål

Tabell 11.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
8:5 Forum för levande historia

1

11.5.6 8:6 Statliga utställningsgarantier
och inköp av vissa kulturföremål

1

2014

2015

2016

2017

80

80

80

80

80

80

80

80

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 80 000 kronor anvisas under anslaget 8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 80 000
kronor, 80 000 kronor respektive 80 000 kronor.
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12

12.1

Trossamfund

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Nämnden för
statligt stöd till trossamfunds verksamhet och
stödet till trossamfunden.

12.2

Utgiftsutveckling

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

6

7

7

7

7

7

8

Trossamfund
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

1

9:2 Stöd till trossamfund

60

75

73

78

79

79

75

Summa Trossamfund

67

82

80

85

86

87

83

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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12.3

Mål

Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till
trossamfund, som har införts i 2 § lagen
(1999:932) om stöd till trossamfund (prop.
1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr.
1999/2000:45). Stödet ska bidra till att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet
i form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg.

12.4

Resultatredovisning

Resultat
Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska
kyrkan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp, se lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Nämnden för statligt stöd till trossamfund
fördelade under 2012 ca 60 miljoner kronor som
stöd till 40 trossamfund och samverkansorgan i
form av organisations-, verksamhets- och projektbidrag.
Antalet personer som betjänas av de statsbidragsberättigade samfunden uppgick den 31
december 2012 till ca 757 000.
År 2000 inrättades Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. Syftet med rådet är att
det ska vara ett forum för löpande kontakter
samt ett utbyte av kunskap och erfarenheter.
Ordförande i rådet är det statsråd som ansvarar
för frågor om trossamfund. Rådet består av
representanter för staten och trossamfunden.
Vid sina sammanträden under 2012 och 2013 har
aktuella frågor med koppling till trossamfunden
diskuterats såsom frågeställningar om läromedel
i skolans religionsundervisning, massmedias
bevakning av religion, skattereduktion för gåvor
till ideella föreningar samt frågor om det
religiösa landskapet i Sverige.
Den ökade efterfrågan på kunskap om trossamfunden och deras verksamhet och villkor i
olika sammanhang har även inneburit att SST i
fortsatt stor omfattning varit t.ex. remissinstans
när det gäller utredningsförslag men även anlitats
som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor.
För att tillgodose behovet av expertkunskap i
allmänna religions- och trossamfundsfrågor har
SST bl.a. förstärkt kansliet med en handläggar132

tjänst med fördjupad kompetens inom de
muslimska och ortodoxa trossamfunden.
SST har en konsulenttjänst för lokal krisberedskap som har till uppgift att utveckla och
samordna trossamfundens lokala organisation
inom krisberedskap samt att uppmärksamma
kommuner på behovet av kontaktnät som även
omfattar församlingar knutna till SST.
Inriktningen är att hitta lokala arbetsmodeller
och lyfta fram goda exempel.
Regeringen har uppmärksammat trossamfundens betydelse i att utveckla och upprätthålla
demokratin (dnr Ju2011/8862/D). SST har i
uppdrag att föra en dialog med trossamfunden
med syfte att stimulera ett arbete med demokrati
och demokratiska värderingar. En delredovisning överlämnades till regeringen den 3 december 2012.
För att möta det ökande behovet att stödja
trossamfunden tillfördes anslaget 9.2 Stöd till
trossamfund 15 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
Analys och slutsatser
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom
engagemanget för etiska och existentiella frågor,
medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden. Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till
större kunskap, förståelse och respekt för olika
trosinriktningar. Kontakter och samverkan
mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Trossamfunden erbjuder
värdefulla mötesplatser där människor kan få ge
uttryck för andliga och existentiella behov och
frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete
i krisberedskap är mycket betydelsefull och
SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap
fyller en viktig roll.
Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa
mångfalden och att statens stöd till trossamfund
används i enlighet med målen för stödet.
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12.5

Budgetförslag

12.5.2 9:2 Stöd till trossamfund

12.5.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund

Tabell 12.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 12.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

6 371
1

2013

Anslag

6 982

2014

Förslag

7 196

2015

Beräknat

7 288

2

2016

Beräknat

7 408

3

2017

Beräknat

7 569

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

365
7 017

Utfall

60 232

2013

Anslag

75 232

2014

Förslag

77 662

2015

Beräknat

79 162

2016

Beräknat

79 162

2017

Beräknat

75 162

Ändamål

Anslaget får användas för Nämnden för statligt
stöd till trossamfunds förvaltningsutgifter.

Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till trossamfund. Anslaget får användas för utgifter för Skatteverkets avgiftshjälp.
Kompletterande information

Regeringens överväganden

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

6 982

6 982

6 982

6 982

Tabell 12.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
9:2 Stöd till trossamfund
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

75 232

75 232

75 232

75 232

–

–

–

–

2 500

4 000

4 000

–

–

–

–

–

-70

-70

-70

-70

77 662

79 162

79 162

75 162

Förändring till följd av:
Anvisat 2013
313

433

594

Pris- och löneomräkning 2

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

1

Förändring till följd av:

Beslut

Övrigt 3

Beslut
-7

7 196

73 422

I förordningen (1999:974) finns bestämmelser
om statsbidrag till trossamfund.

Regeringens överväganden

221

0

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 196 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 196 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 7 196 tkr i 2014 års prisnivå.

Pris- och löneomräkning 2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

1

Anvisat 2013 1

2012

-7

7 288

-7

7 408

Överföring
till/från andra
anslag

-7

Övrigt

7 569

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 7 196 000 kronor anvisas
under anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund under 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 7 288 000 kronor,
7 408 000 kronor respektive 7 569 000 kronor.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

För att möta det ökade behovet kring att ge stöd
till trossamfunden tillförs anslaget 9:2 Stöd till
133
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trossamfund 2 500 000 kronor 2014, 4 000 000
kronor 2015 samt 4 000 000 kronor 2016.
Regeringen föreslår att 77 662 000 kronor anvisas under anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 79 162 000 kronor, 79 162 000 kronor respektive 75 162 000 kronor.
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13

13.1

Film

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd till filmproduktion och filmkulturella insatser som
fördelas via Stiftelsen Svenska Filminstitutet
samt Konstnärsnämndens filmstöd.

13.2

Utgiftsutveckling

Tabell 13.1 Utgiftsutveckling inom Film, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

10:1 Filmstöd

303

317

317

317

310

295

295

Summa Film

303

317

317

317

310

295

295

Film

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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13.3

Mål

Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i
målen för den nationella kulturpolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145), se avsnitt 4.3.

finansiering. De filmpolitiska insatserna
genomförs främst av Stiftelsen Svenska
Filminstitutet (Filminstitutet). Visst stöd
fördelas även av Konstnärsnämnden.
Utvecklingen på filmområdet

13.4

Resultatredovisning

Bedömningsgrunder
Bedömningen av resultatet utgår från
inriktningen för filmpolitiken som presenterades
i Fokus på film – en ny svensk filmpolitik (prop.
2005/06:3,
bet.
2005/06:KrU5,
rskr.
2005/06:98). Bedömningen baseras på uppgifter
om
–

stöd till digitalisering av biografer,

–

stöd till insatser för unga kvinnors
filmskapande,

–

könsfördelningen
produktionsstöd,

–

insatser för bevarande av film,

–

insatser för att sprida, visa och
tillgängliggöra film, till exempel i utlandet, i
skolor
och
för
personer
med
funktionsnedsättning.

när

det

gäller

Bedömningen av resultat utgår även från insatser
för att främja kvalitet och för att förnya och
utveckla verksamheten.
I redovisningen behandlas främst de resultat
som avser de filmkulturella insatserna. I de fall
där resultat av filmavtalet redovisas avses 2006
års filmavtal, som löpte ut den 31 december
2012.

Filmåret 2012 präglades av viktiga förändringar
på flera sätt. Det var ett bra år för svensk film,
biobesöken ökade under 2012 med 12 procent
jämfört med 2011. Totalt gjordes ca 18,4 miljoner biobesök, vilket är det bästa resultatet
sedan slutet av 1980-talet. Drygt 4 miljoner
besök på svenska filmer innebär en marknadsandel på 22 procent (20 procent 2011).
Marknaden för dvd och BluRay minskade totalt
sett under året, men försäljningen av svensk film
i dessa format ökade något jämfört med 2011.
Antalet premiärsatta långfilmer på biograf var
216 under 2012, jämfört med 240 filmer 2011.
Av dessa var 42 filmer svenska (19,4 procent),
jämfört med 38 stycken (15,8 procent) 2011.
De tekniska förändringarna präglar hela
utvecklingen av filmområdet. Digitaliseringen av
filmbranschen tog ett stort steg framåt eftersom
majoriteten av de svenska biograferna hade
digitaliserats vid årets slut.
Villkoren för svensk film förändrades i och
med det nya filmavtal som undertecknades den
25 september 2012 och som gäller för perioden
den 1 januari 2013 – den 31 december 2015. I
regeringens proposition Bättre villkor för svensk
film (prop. 2012/13:22, bet. 2012/13:KrU2, rskr.
2012/13:112), som beslutades av riksdagen i
december 2012, lades en ny inriktning fram för
hela filmpolitiken, utifrån ledorden kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet.
Digitalisering av biografer

Resultat
Den statliga filmpolitiken består av två delar:
filmavtalet och filmkulturella insatser. Genom
det avtal som ingåtts mellan staten,
filmbranschen och flera tv-företag bidrar staten
med medel – 185 miljoner kronor 2012 – till
svensk filmproduktion samt till viss distribution
och visning av film i hela landet. Insatser för
olika filmkulturella ändamål – ca 120 miljoner
kronor 2012 – sker helt genom statlig
136

Under 2012 skedde den verkliga övergången till
digital teknik vid landets biografer. En starkt
bidragande orsak var att den största biografkedjan, SF Bio AB, slutförde digitaliseringen av
sina biografer. Vid årsskiftet 2012/13 var 82
procent av alla biografsalonger i Sverige digitala,
jämfört med 33 procent ett år tidigare och 17
procent vid årsskiftet 2010/11. Antalet biografer
som har installerat digital utrustning, eller har
fått stöd för detta, i minst en salong är 347
stycken, ca 76 procent. Ungefär 67 procent av de
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digitaliserade salongerna kan visa filmer i 3Dformat.
Regeringens satsning på digitalisering av
biografer om totalt 60 miljoner kronor inleddes
2011. Mot bakgrund av den snabba digitaliseringstakten har de 15 miljoner kronor som var
aviserade för 2014 kunnat börja fördelas redan
under 2013. Statsbidraget hanteras av Filminstitutet och under 2011–2012 har hittills ca 22
miljoner kronor till 87 salonger beviljats. Färre
ansökningar än förväntat har inkommit, vilket
främst beror på att inte alla biografer kunnat
ordna den kompletterande finansiering som
krävs för att få stöd. Beredskapen för teknikskiftet har varierat mellan de olika aktörerna,
vilket har krävt stora informationsinsatser från
Filminstitutet. Kostnaderna för den tekniska
utrustningen har också sjunkit mer än beräknat
under den period som satsningen har pågått. Ny
och billigare utrustning, ökad konkurrens mellan
olika tillverkare och leverantörer samt en stark
kurs för den svenska kronan har påverkat
kostnadsutvecklingen.
Tillgänglighet till film

Digitaliseringen av biograferna har en direkt
påverkan på tillgången till film i hela landet. En
enklare och snabbare spridning av filmer gör det
möjligt att lansera premiärfilmer samtidigt över
hela landet samt att ha en mer flexibel programsättning av biograftablån. Tekniken erbjuder
också nya lösningar för att göra film tillgänglig
för personer med olika funktionsnedsättning.
Ny teknik påverkar utbudet
När det gäller teknikskiftets påverkan på
biografernas utbud är de preliminära resultaten
såväl positiva som negativa. De första analyserna
visar att filmer med en mer begränsad publik har
ökat mest procentuellt när det gäller antal besök
och antal föreställningar på attraktiva tider. I
denna grupp av filmer har antalet speldagar per
film ökat, medan den har minskat för de mer
publikdragande filmerna. Precis som i andra
länder där biograferna har digitaliserats har
premiärfilmer fått avsevärt kortare exploateringstider på svenska biografer. Tendensen till
en likriktning av utbudet när alla biografer kan
och vill visa samma premiärfilmer samtidigt
märks även i Sverige.

En enklare och billigare distribution borde
underlätta för spridning av kvalitetsfilm och film
från andra delar av världen än Europa och USA.
De första resultaten tyder dock på att nya
kostnader har tillkommit för distributörerna.
Tabell 13.2 Premiärsatta långfilmer på biograf 2010–2012
(i procent)

USA

2010

2011

2012

43,2

46,2

41,5

Europa

33,2

30,0

35,5

Sverige

18,1

15,8

19.4

Övriga världen

5,4

7,9

3,7

Källa: Filminstitutet och egna beräkningar

Antalet premiärfilmer från övriga världen var
endast åtta av totalt 217, dvs. knappt fyra
procent, en halvering jämfört med 2011, trots att
Filminstitutet särskilt stödjer lansering av
importerad kvalitetsfilm.
Filmfestivaler och visningsorganisationer
utför ett betydelsefullt arbete för spridningen av
kvalitetsfilm och filmer från övriga världen.
Filminstitutets stöd, som uppgick till knappt
4 miljoner kronor, har under 2012 fördelats till
13 filmfestivaler, bl.a. till utveckling av en
filmfestival i samband med Umeå kulturhuvudstad 2014. Flera festivaler och visningsorganisationer har hittat nya sätt att stimulera
spridning och visning av film, t.ex. turnéer med
dokumentärfilmspaket till mindre orter och
visning av festivalprogram på andra orter än i
festivalstaden med hjälp av ny teknik.
De stöd som Filminstitutet tidigare har
fördelat till regionala resurscentrum för film
överförs successivt till kultursamverkansmodellen. Under 2012 fördelade Filminstitutet
ca 4,6 miljoner kronor till fem regionala
resurscentrum för att stimulera den regionala
utvecklingen av filmpedagogisk verksamhet,
visning av film och s.k. växthusverksamhet för
unga filmare. Den regionala motprestationen var
14,5 miljoner kronor. Några regionala resurscentrum har även fått EU-stöd, ca 1,4 miljoner
kronor. Filminstitutet inledde under året ett
analysarbete med anledning av de förändrade
förutsättningarna för Filminstitutets samarbete
med regionala aktörer.
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Textning och syntolkning
Den nya tekniken ökar tillgängligheten till film
för personer med olika former av syn- och
hörselfunktionsnedsättning.
Textade versioner av svensk film kan numera
finnas på samma kopia som de otextade, vilket
gör att filmerna kan visas med text redan i
samband med biografpremiären.
Tabell 13.3 Stöd till textning och syntolkning (antal
beviljade stöd)

Textning

Syntolkning

2010

2011

2012

Bio

14

15

22

Dvd

29

33

10

Bio

101

137

171

Dvd

4

7

5

Källa: Filminstitutet

Antalet stöd till textning på biograf ökade rejält
under 2012. Under hösten, när digitaliseringen
slagit igenom brett, fick de flesta svenska
premiärfilmerna på digitala kopior stöd till
textning.
Detta gav direkt resultat i nästan fyrdubblade
besökssiffror på textade visningar, från tidigare
20–25 000 besökare per år till ca 90 000 under
2012. I det nya filmavtalet, som gäller fr.o.m.
2013, ställs krav på att filmer som får
produktionsstöd ska kunna visas med svensk
text. De flesta dvd-filmer textas i dag utan stöd.
Antalet genomförda syntolkade filmvisningar
har också ökat, från 99 visningar 2011 till 147
visningar 2012, liksom den geografiska
spridningen av visningarna. Besöksantalet ökade
dock inte i motsvarande omfattning, från 1 300
till 1 600 besökare. Det bedrivs ett aktivt arbete
av olika intresseorganisationer för att utveckla
verksamheten.
Under 2012 fortsatte Filminstitutet och Postoch telestyrelsen projektet Tillgänglig bio på
regeringens uppdrag. Syftet är att utveckla de
tekniska förutsättningarna för syntolkning på
digitala biografer och därmed göra film på bio
tillgänglig för de människor som har synnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter.
Uppdraget redovisades i maj 2013.
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Ett filmarv som bevaras, används och utvecklas

För Filmarkivet vid Filminstitutet har
digitaliseringens definitiva genombrott medfört
ett antal förändringar av verksamheten. Det
säkerhetsmaterial som mottagare av produktionsstöd ska lämna in för filmens framtida
bevarande är numera i princip alltid i digitalt
format. Antalet titlar som deponeras i arkivet har
ökat eftersom distributörerna lämnar in analoga
kopior som inte längre är i distribution. Dock
har deponeringen av utländsk biografvisad film
upphört eftersom distributörerna hittills inte har
kunnat överlämna de okrypterade kopior som
krävs för långtidsbevarande.
Filminstitutet har antagit en digitial agenda
samt planer och rutiner för hur arbetet i arkiv,
bibliotek och bildarkiv ska bedrivas. Filminstitutet startade 2012 ett fotokemiskt laboratorium i egen regi och utför även uppdrag åt
arkiv i andra länder.
Filmarkivets egna samlingar av analog, svensk
film motsvarar ca 6 500 långfilmer. Kostnaderna
för att digitalisera den stora mängden film är
höga.
Filmarvet görs tillgängligt genom Cinemateket, som till stor del visar arkivets filmer. Unga
Cinemateket, med inriktning på film för barn i
åldrarna 7–12 år, slog besöksrekord under
hösten 2012.
Webbplatsen filmarkivet.se, som invigdes
2011, bidrar i hög grad till att låta allmänheten få
tillgång till delar av det svenska filmarvet. I
samarbetsprojekt mellan Filminstitutet och
Kungl.
biblioteket
tillhandahålls
kort-,
dokumentär-, journal- och reklamfilmer ur
respektive institutions samlingar gratis. Sedan
starten har antalet filmer fördubblats och
intresset är stort för att använda dem i undervisning, folkbildning och forskning samt i form
av nyproduktion, utställningar och interaktiva
läromedel.
Film för barn och unga

Svensk barnfilm har under senare år haft
svårigheter både när det gäller antalet
produktioner och publiksiffror. Under 2012
märktes dock en förändring och ett antal
produktioner av barnfilmer som fått stöd av
Filminstitutet påbörjades.
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Som en uppföljning av regeringens uppdrag
att ta fram en barn- och ungdomsstrategi för
2012–2014 har Filminstitutet fastställt en handlingsplan för barn och unga. Syftet med planen
är att stärka intresset för barnfilm hos bl.a.
filmskapare, finansiärer och publik. Tillgång till
ett brett utbud av filmer för barn och unga samt
vikten av eget skapande står i fokus.
Intresset för film i skolan är stort, och särskilt
för svensk barn- och ungdomsfilm. I den nya
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet, Lgr 11, har filmen fått en
tydligare ställning vilket har lett till en ökad
efterfrågan på kompetensutveckling för lärare.
Antalet kommuner som ansökt om medel till
filmpedagogiska projekt har ökat. Ansökningar
från 37 kommuner beviljades (25 kommuner
2011).
Digitaliseringen har dock inneburit en
minskad tillgång till filmer att visa. De digitala
kopiorna hålls inte i lager av distributörerna efter
den ordinarie biograflanseringen. Filminstitutet
har därför undersökt möjligheten att återuppta
sin distributionsverksamhet för att upprätthålla
tillgången till ett antal filmtitlar för filmpedagogiska ändamål.
Jämställdhet

I 2006 års filmavtal sattes målet att ettdera
könet, räknat i antal projekt som får stöd,
senaste ett år före avtalsperiodens slut bör vara
representerat till minst 40 procent inom
kategorierna manusförfattare, producent och
regissör. Under avtalsperioden 2006–2012 har
resultaten varierat en hel del, delvis påverkat av
att underlaget är relativt begränsat när det gäller
antalet filmer per år.
När det gäller de 36 svenska långfilmer (speloch dokumentärfilm) som fick stöd av
konsulent under 2012 var andelen kvinnor bland
regissörer 31 procent, manusförfattare 33
procent och producenter 31 procent. Filmavtalets målsättning uppfylldes således inte
under 2012. Sett över hela avtalsperioden är
fördelningen mer jämn, nära fyrtio procent i de
flesta kategorierna (se tabell 13.3). Andelen
kvinnor bland spelfilmsregissörerna avviker fortfarande, även om det har skett en positiv
förändring jämfört med föregående avtalsperiod
(2000–2005), då den motsvarande andelen var 20
procent.

Tabell 13.4 Andel kvinnor som fått produktionsstöd under
perioden 2006–20121 (procent)
Lång spelfilm

Lång dokumentär

Kortfilm

Regi

29

39

43

Manus

39

38

45

Producent

36

44

50

1

Avser det år produktionsstöd erhållits
Källa: Filminstitutet

Resultatet av Filminstitutets aktiva arbete med
jämställdhet blir tydligt i en jämförelse mellan
filmer som har producerats med respektive utan
konsulentstöd. De senare har en klart sämre
fördelning mellan könen (tabell 13.5).
Tabell 13.5 Andel kvinnor bland regissörer, manusförfattare
och producenter av långa spelfilmer, med eller utan stöd
från Filminstitutet (procent)
2000–20051

Med stöd

Utan stöd

2006–20121

Med stöd

Utan stöd

Regi

19

10

26

6

Manus

26

23

37

14

Producent

28

16

35

23

1

Avser det år filmen hade premiär.
Källa: Filminstitutet

Obalansen i filmbranschen kvarstår och i 2013
års filmavtal har jämställdhetsmålet skärpts. Vid
avtalsperiodens slut ska förhandsstöden, räknat i
antalet projekt som får stöd, ha fördelats jämnt
mellan kvinnor och män.
Regeringens satsning om totalt ca 8,3 miljoner
kronor på unga kvinnors filmskapande 2010–
2014 syftar till att öka möjligheterna för unga
kvinnliga filmskapare att etablera sig som
filmare. Utfallet av denna satsning går inte att
bedöma ännu.
Under 2012 har tolv olika regionala projekt
pågått. Filminstitutet har även lanserat rapporten
Inför nästa tagning4, som visar att unga kvinnor
kan få förbättrade förutsättningar för filmskapande genom att medvetenheten om genusfrågor ökas vid landets filmutbildningar. I
december 2012 beviljade Filminstitutet 2,35
miljoner kronor i stöd till 15 olika projekt.

4 Annika Wik. Inför nästa tagning – Hur kan förutsättningarna bli bättre

för unga kvinnors filmskapande? (Svenska Filminstitutet 2012).
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Internationellt

Svensk film i utlandet
De senaste årens betydande intresse för svensk
film utomlands håller i sig. Antalet förfrågningar
från internationella festivaler om att få visa
svensk film ökar, liksom efterfrågan på svenska
regissörer, skådespelare och andra filmskapare
till internationell filmproduktion.
Filminstitutet har valt att fokusera sitt
lanseringsarbete på de högst prioriterade
internationella filmfestivalerna. Svensk film
visades därför på färre festivaler 2012. Lång
spelfilm visades på 177 festivaler (220 festivaler
2011), dokumentärfilm visades på 110 festivaler
(172 festivaler 2011) och kortfilm på ca 170
festivaler (ca 240 festivaler 2011).
Stöd till internationell lansering tilldelas filmer
som blivit uttagna till de viktigaste festivalerna.
Bland annat fick 19 långa spelfilmer och 31
dokumentärer stöd med totalt ca 2,9 miljoner
kronor. Ett särskilt stöd delas även ut till
Oscarslansering av svensk film.
Framgångarna för svensk film märks också i
antalet vunna priser och i omfattningen av
exporten. En av årets mest uppmärksammade
svenska filmer var Oscarsbelönade Malik
Bendjellouls Searching for Sugarman, som fick
totalt femton internationella utmärkelser och
dessutom hörde till de mest sålda titlarna 2012.
Exporten av ny svensk film ökade markant 2011
och har legat kvar på motsvarande nivå 2012.
Samarbete kring spridning av svensk film i
utlandet
Som en följd av propositionen Bättre villkor för
svensk
film
(prop.
2012/13:22,
bet.
2012/13:KrU2,
rskr.
2012/13:112)
gav
regeringen i riktlinjebeslut respektive regleringsbrev uppdrag till Filminstitutet och Svenska
institutet att närmare utreda formerna för
främjandet och spridningen av svensk film i
utlandet och lämna ett gemensamt förslag till en
effektiv och samordnad verksamhetsform.
Uppdraget redovisades till regeringen den 28
mars 2013 (Ku2013/803). Filminstitutet och
Svenska institutet fastställer i redovisningen
gemensamma principer för samarbetet i syfte att
öka effektiviteten och genomslaget i arbetet med
spridning av svensk film i utlandet.
EU:s Mediaprogram
EU:s Mediaprogram omfattar stöd till utveckling, distribution och marknadsföring av
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europeisk film i syfte att stärka den europeiska
audiovisuella branschens konkurrenskraft och
öka spridningen av europeiska verk. Programperioden avslutas 2013 och insatserna kommer
att ingå i ramprogrammet Kreativa Europa.
Under 2012 tilldelades svenska projekt knappt
3,4 miljoner euro, vilket är en ökning jämfört
med föregående år. Störst andel, drygt 60
procent, gick till oberoende producenter. Stöd
till digitalisering av biografer delades ut för
första gången och sex svenska biografer beviljades 20 000 euro vardera. Antalet svenska
biografer som är aktiva i Europa Cinemas, det
europeiska nätverket för biografer som visar en
stor andel europeisk, icke-nationell film, har
ökat från 13 till 42 under de två senaste åren då
Folkets Bios samtliga biografer blivit medlemmar. Göteborgs Internationella filmfestival
fick festivalstöd för första gången 2012 och fick
sedan förnyat förtroende för 2013 med en något
högre stödsumma.
Analys och slutsatser
De statliga insatserna på området syftar till att
öka bredden och mångfalden i filmutbudet och
till att stimulera filmkulturen i landet.
Digitaliseringens effekter på biografernas
utbud, omsättning och publikutveckling behöver
analyseras ytterligare innan några definitiva
slutsatser kan dras. Det kan dock konstateras att
den nya tekniken, inte minst 3D, och de ökade
möjligheterna för biograferna att få tillgång till
premiärfilmer har bidragit till de höga
publiksiffrorna 2012. Möjligheterna till ökad
tillgänglighet till film för personer med
funktionsnedsättning har förbättrats, liksom
förutsättningarna för ett flexibelt och brett
utbud av film över hela landet.
För att filmarvet ska vara levande och föras
vidare till kommande generationer ska det vara
tillgängligt och kunna användas och utvecklas.
Regeringens satsning på digitalisering av biografer är nu till stora delar genomförd. Nu är det
viktigt att verkligen kunna dra nytta av den
tekniska utvecklingen och göra filmerna tillgängliga i digitalt format. Digitalisering av
filmerna i Filminstitutets arkiv gör det möjligt
att visa det svenska filmarvet och bidrar till ett
brett och varierat utbud av film på svenska
biografer och i andra visningsfönster, i synnerhet
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när det gäller film som riktar sig till barn och
unga.
Med det nya filmavtalet, som gäller från den 1
januari 2013, tar staten och film- och tvbranschen ett gemensamt ansvar för att främja
svensk filmproduktion, såväl genom långsiktiga
och stabila spelregler för svensk film som genom
anpassning av stöden till en förändrad verklighet.

Regeringens överväganden
Tabell 13.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
10:1 Filmstöd
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

317 144

317 144

317 144

317 144

-7 500

-22 500

-22 500

309 644

294 644

294 644

Förändring till följd av:
Beslut

13.5

Överföring
till/från andra
anslag

Budgetförslag

Övrigt

13.5.1 10:1 Filmstöd

Förslag/
beräknat
anslag

Tabell 13.6 Anslagsutveckling

317 144

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tusental kronor

2012

Utfall

302 894

2013

Anslag

317 144

2014

Förslag

317 144

2015

Beräknat

309 644

2016

Beräknat

294 644

2017

Beräknat

294 644

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
317 144

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för statsbidrag till svensk
filmproduktion i enlighet med 2013 års filmavtal.
Anslaget får även användas för statsbidrag till
filmkulturella åtgärder samt till digitalisering av
biografer.

Anslaget tillförs 7,5 miljoner årligen för perioden
2015–2018 för digitalisering av filmarvet. I
enlighet med budgetpropositionen för 2013
minskas anslaget med 15 miljoner kronor 2015,
då den särskilda förstärkningen av filmavtalet om
15 miljoner kronor som tillfördes anslaget 2014
för att täcka 2013 års anslagskredit upphört.
Från och med 2016 minskar anslaget med 15
miljoner kronor som en följd av att det
nuvarande filmavtalet löper ut den 31 december
2015.
Regeringen föreslår att 317 144 000 kronor
anvisas under anslag 10:1 Filmstöd för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas avslaget till
309 644 000 kronor, 294 644 000 kronor
respektive 294 644 000 kronor.
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14

14.1

Medier

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheterna Presstödsnämnden, Myndigheten för radio och tv och
Statens medieråd samt presstödet och stödet till
taltidningar. Avsnittet omfattar även Sveriges
Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges

14.2

Utbildningsradio AB. Budgetförslagen avseende
Presstödsnämnden, presstödet och Myndigheten
för radio och tv redovisas dock under
utgiftsområde 1.

Utgiftsutveckling

Tabell 14.1 Utgiftsutveckling inom Medier, utgiftsområde 17
Miljoner kronor

11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och
Finland
11:2 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen

Utfall
2012

Budget
2013 2

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

22

21

21

22

22

22

22

3

2

2

3

3

3

3

11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

01

03

04

05

05

05

05

11:4 Statens medieråd

16

17

17

17

17

18

18

11:5 Stöd till taltidningar

118

122

124

83

76

91

91

Summa Medier

158

163

164

125

118

134

134

1

Utfallet för 2012 var 307 000 kronor.
2
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
3
Budget för 2013 är 383 000 kronor.
4
Prognos för 2013 är 374 000 kronor.
5
Förslag för 2014 och beräknat fr.o.m. 2015 är 383 000 kronor.

143

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

14.3

Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för området, vilka är att stödja
yttrandefrihet,
mångfald,
massmediernas
oberoende och tillgänglighet samt att motverka
skadliga inslag i massmedierna (prop. 2008/09:1
utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr.
2008/09:92).

14.4

Resultatredovisning

14.4.1 Bedömningsgrunder

Bedömningen av resultatet inom området
medier utgår bland annat från:
 granskningsnämndens
bedömning
huruvida programföretagen i allmänhetens tjänst har uppfyllt uppdraget i
allmänhetens tjänst,
 antalet tillstånds- och tillsynsärenden
rörande radio och tv,
 utbetalat presstöd i form av driftsstöd
och distributionsstöd fördelat på antal
tidningar,
 antalet utgivna taltidningar samt
kostnader och antalet abonnenter för
dessa,
 antalet beslut i granskningsnämnden för
radio och tv,
 insatser för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda
dem mot skadlig mediepåverkan.
14.4.2 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Resultat

Den nuvarande tillståndsperioden för programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges
Television
AB
(SVT)
och
Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) inleddes den 1
januari 2010 och löper till och med den 31
december 2013. Programföretagen följer varje år
upp hur uppdraget har genomförts i
redovisningar som lämnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet)
och
granskningsnämnden för radio och tv.
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Regeringen har den 19 juni 2013 överlämnat
propositionen Bildning och tillgänglighet – radio
och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop.
2012/13:164) till riksdagen. I propositionen
läggs förslag till villkor och riktlinjer som ska
gälla under kommande tillståndsperiod för radio
och tv i allmänhetens tjänst.
Granskningsnämndens bedömningar
Granskningsnämnden för radio och tv vid
Myndigheten för radio och tv granskar SR:s,
SVT:s och UR:s s.k. public service-redovisningar
och bedömer om företagen har uppfyllt sina
uppdrag i allmänhetens tjänst. Granskningsnämndens senaste rapport (Ku2013/1266) avser
företagens redovisningar för 2012.
Granskningsnämnden har vid sin bedömning
haft som utgångspunkt att företagens sändningstillstånd omfattar sändningar i marknätet och att
verksamheter som programföretagen bedriver på
andra plattformar inte bidrar till uppfyllelsen av
villkoren i sändningstillstånden. Enligt nämnden
har det haft betydelse för bedömningen av hur
företagen uppfyllt kraven på tillgänglighet för
barn och unga med funktionsnedsättning, ungdomar som har teckenspråk som första språk,
teckentolkning samt utvecklingen av programverksamheten för äldre barn och unga. Vid en
sammantagen bedömning finner granskningsnämnden att programföretagen får anses ha
uppfyllt sina uppdrag i allmänhetens tjänst.
På vissa specifika områden, särskilt programverksamheten för barn och unga, anser nämnden
dock att villkoren i sändningstillstånden inte är
uppfyllda. Enligt nämndens bedömning har inget
av programföretagen uppfyllt kraven när det
gäller utbud för barn och unga som tillhör språkgrupperna meänkieli och romani chib. SVT och
UR anses inte heller ha uppfyllt kravet på att låta
meänkieli och romani chib inta en särställning i
programutbudet.
SR och SVT anses inte heller ha uppfyllt
kraven avseende tillgänglighet till program för
barn och unga med funktionsnedsättning.
Nämnden anser vidare att SVT inte i tillräcklig
utsträckning har prioriterat utvecklingen av
programverksamheten för barn och unga eller
uppfyllt kraven avseende utbud av nyheter samt
kulturella och konstnärliga upplevelser för äldre
barn och unga.
Slutligen anser granskningsnämnden att det
råder tveksamhet i frågan om SVT har uppfyllt
kraven vad avser spegling av hela landet och om
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SR har uppfyllt kravet att lämna en särskild
redogörelse för satsningarna på att göra program
ur arkivet tillgängliga.
Analys och slutsatser

Utifrån granskningsnämndens rapport bedömer
regeringen att SR, SVT och UR i huvudsak
uppfyller sina uppdrag i allmänhetens tjänst.
Regeringen noterar dock att den kritik som
nämnden har framfört på flera punkter är
densamma som de två senaste åren. Det rör i
synnerhet kraven på programverksamhet för
barn och unga och särskilt vad avser program för
barn och unga som tillhör språkgruppen romani
chib. I årets rapport lyfts dock även brister i
utbudet till barn och unga på meänkieli fram.
Regeringen noterar att detta är en försämring av
resultaten.
Den kritik som tidigare har riktats mot SVT
och SR när det gäller tillgängligheten till
program för barn och unga med funktionsnedsättning kvarstår även i årets bedömning.
Regeringen noterar dock att granskningsnämndens bedömningar avser företagens verksamhet i marknätet. De verksamheter som
programföretagen bedriver på andra plattformar,
till exempel webben, anser nämnden inte bidrar
till att uppfylla de förpliktelser som
programföretagen har enligt sändningstillstånden.
Radio- och tv-verksamheten i allmänhetens
tjänst behandlas som nämnts ovan i propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och tv i
allmänhetens
tjänst
2014–2019
(prop.
2012/13:164). I propositionen föreslår regeringen bl.a. skärpta villkor när det gäller utbudet
på minoritetsspråk och teckenspråk samt högre
krav på omfattningen av SVT:s och UR:s
tillgänglighetstjänster. Regeringen kommer att
noga följa utvecklingen under den kommande
tillståndsperioden när det gäller de områden där
nämnden har pekat på brister.
14.4.3 Utbyte av tv-sändningar mellan
Sverige och Finland

sändningstillstånd för den finska programtjänsten TV Finland för perioden 1 april 2008 till
31 mars 2014. Sändningstillståndet är utfärdat av
Myndigheten för radio och tv och sändningsområdet omfattar Storstockholm, Uppsala,
Västerås och Fagersta. TV Finland finns också
tillgänglig i kabel-tv-nät i det aktuella
sändningsområdet.
Analys och slutsatser

Utbytet av tv-sändningar mellan Sverige och
Finland fungerar väl.
Samtliga tillstånd att sända tv i marknätet,
som inte avser tv-sändningar som finansieras
med radio- och tv-avgiften, löper ut den 31 mars
2014. Sverigefinska Riksförbundet kommer i
likhet med andra tillståndshavare i marknätet att
få ansöka om ett nytt sändningstillstånd från
Myndigheten för radio och tv.
14.4.4 Kommersiell radio och tv
Resultat

Radio- och tv-lagen (2010:696) innehåller bl.a.
bestämmelser om tillståndsgivning i marknätet,
reklam, sponsring och produktplacering samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Vissa ändringar av radio- och tv-lagen trädde i
kraft den 1 januari 2013 (prop. 2011/12:151, bet.
2012/13:KU6, rskr. 2012/13:33). Lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning har utvidgats så att de
gäller även för tv-sändningar i tråd, dvs. sändningar i kabel och ip-nät. Vidare har det blivit
tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en
minut i direktsända sportevenemang.
För närvarande har, vid sidan av SVT och UR,
48 nationella och sju lokala tv-kanaler haft tillstånd att sända i marknätet. Sju av de nationella
kanalerna sänds med högupplöst bild (hd-tv),
övriga med standardupplöst bild.
Analog kommersiell radio sändes under 2012 i
52 områden med sammanlagt 103 tillstånd.

Resultat

SVT ansvarar för överföringen av SVT World till
Finland. Sverigefinska Riksförbundet har
145
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Analys och slutsatser

Genom radio- och tv-lagen skapas goda villkor
för företag på radio- och tv-marknaderna vilket
leder till större mångfald. Arbetet med att
förbättra tillgängligheten till tv-innehåll för
personer med funktionsnedsättning fortsätter i
och med Myndigheten för radio och tv:s årliga
beslut.
Samtliga tillstånd att sända tv i marknätet,
som inte avser tv-sändningar som finansieras
med radio- och tv-avgiften, löper ut den 31 mars
2014. Myndigheten för radio och tv kommer
under hösten 2013 att påbörja en ny tillståndsprocess som ger programföretag möjlighet att
ansöka om nya sändningstillstånd som ska gälla
från och med den 1 april 2014.
14.4.5 Lokal icke-kommersiell radio och tv
Resultat

Närradion är det lokala föreningslivets radio. Vid
utgången av 2012 hade 831 föreningar
sändningstillstånd, en minskning med 32 sedan
2011. Tillstånden fördelades på 151 sändningsområden, en minskning med sex områden sedan
föregående år. Det fanns vid årsskiftet 24
förordnade lokala kabelsändarorganisationer i
Sverige, vilket är oförändrat jämfört med 2011.
Myndigheten för radio och tv redovisade i
oktober 2012 regeringens uppdrag att kartlägga
om och i så fall i vilken utsträckning tillstånd att
sända
närradio
används
i
vinstsyfte
(Ku2012/1563). I uppdraget ingick att överväga
och, om det bedömdes motiverat, föreslå
regeländringar eller andra åtgärder i syfte att
motverka sådan användning.
Myndigheten för radio och tv bedömer i sin
rapport att närradion i huvudsak uppfyller sitt
syfte att vara det ideella föreningslivets och de
registrerade trossamfundens radio som är fri från
kommersiella intressen. De få inslag av
kommersiella intressen som myndighetens
kartläggning påvisar, kan enligt myndigheten
inte anses ha någon större påverkan på närradion
som helhet. Mot denna bakgrund ser inte
myndigheten tillräckliga skäl att nu föreslå regeländringar eller andra åtgärder. Närradions
utveckling bör dock enligt myndigheten följas
noggrant och en mer övergripande översyn av
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det svenska radiolandskapet göras inom de
kommande tre åren.
Analys och slutsatser

Lokal icke-kommersiell radio och tv är
betydelsefull för att olika intressen och åsikter
ska kunna göra sig hörda och främjar på så sätt
yttrandefrihet och mångfald i samhället.
Regeringen finner mot bakgrund av
Myndigheten för radio och tv:s redovisning inte
anledning att för närvarande vidta några åtgärder
när det gäller närradion. Regeringen följer dock
fortsatt utvecklingen på området.
14.4.6 Granskning av program

Granskningsnämnden för radio och tv har till
uppgift att, genom granskning i efterhand,
övervaka om program som har sänts i radio, tv
eller tillhandahållits i beställ-tv står i
överensstämmelse med radio- och tv-lagen och
de programrelaterade villkor som gäller för
tjänsterna. Innehållsregler finns för public
service-företagen och, i begränsad utsträckning,
för TV4 AB och de övriga svenska kanaler som
sänder i marknätet, bl.a. regler om saklighet och
skydd för privatlivet. För public serviceföretagen finns därutöver särskilda bestämmelser
för sändningsverksamheten i allmänhetens
tjänst.
Resultat

Under 2012 har 1 189 granskningsärenden
diarieförts vid Myndigheten för radio och tv,
varav 1 164 anmälningar och 25 egna initiativ
från nämnden. Ungefär 80 procent (945
ärenden) gäller de tre public service-företagens
sändningar, vilket är i nivå med tidigare år.
Totalt har 1 245 ärenden avgjorts under 2012,
varav 217 ärenden beslutades vid sammanträde i
nämnden. Övriga beslut har fattats av nämndens
ordförande. Granskningsnämnden beslutade i 49
procent av inkomna ärenden att dessa inte skulle
leda till någon prövning. Sammantaget ligger
andelen friande respektive fällande beslut på en
jämn nivå över tid, där fällande beslut uppgår till
fem till tio procent av den totala mängden
ärenden.
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Vid vissa överträdelser av radio- och tv-lagens
bestämmelser kan programföretag åläggas att
betala en särskild avgift (lägst 5 000 kronor och
högst 5 miljoner kronor). Det finns även
möjlighet för granskningsnämnden att förelägga
programföretag vid vite att följa vissa åtaganden
som följer av lag och villkor. Granskningsnämnden ansökte under 2012 om påförande av
särskild avgift i tio fall, vilket är två fler än året
innan.
Under 2012 fortsatte trenden med en kraftig
ökning i andelen inkomna anmälningar,
mängden anmälningar uppgick under 2012 till ca
3 000, att jämföra med ca 1 200 under 2010. Alla
anmälningar leder dock inte till granskning.
Ökningen av antalet anmälningar kan bero på att
det inom sociala medier har blivit vanligt med
uppmaningar till följarna/besökarna att anmäla
program.
Analys och slutsatser

Tabell 14.2 Antal dagstidningar med driftsstöd 2010–2012
Frekvens

2010

2011

2012

1-2 nr/vecka

64

66

67

3-5 nr/vecka

5

5

5

6-7 nr/vecka

18

18

16

Samtliga

87

89

88

Källa: Presstödsnämnden

Driftsstödet har för 2012 uppgått till 474 miljoner kronor (499,8 miljoner kronor 2011) och
betalats ut till 88 tidningar, varav 21 är hög- och
medelfrekventa och 67 är lågfrekventa.
Tabell 14.3 Antal dagstidningar och exemplar med
distributionsstöd samt kostnader 2010–2012
2010

2011

2012

Antal tidningar

136

135

135

Antal exemplar
(miljoner)

791

764

725

Kostnad (mnkr)

66,8

65,3

61,3

Källa: Presstödsnämnden

Genom den efterhandsgranskning som granskningsnämnden gör säkerställs att radio- och tvlagen samt bestämmelserna i sändningstillstånden följs. Runt hälften av anmälningarna till
nämnden leder inte till prövning och av de som
leder till prövning frias en mycket stor andel.
Regeringen noterar att den kraftiga ökningen av
mängden anmälningar inte har lett till en
motsvarande ökning av fällande beslut, vilket
tyder på att efterlevnaden av reglerna inte har
minskat men att medvetenheten om möjligheten
att anmäla program ökat.
Regeringen anser att granskningsnämndens
arbete fungerar väl och konstaterar att efterlevnaden av reglerna för radio och tv sammantaget är god.
14.4.7 Presstöd
Resultat

Syftet med presstödet är att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden. Presstödet, som lämnas
i form av driftsstöd och distributionsstöd, har
under 2012 uppgått till totalt 535,3 miljoner
kronor, vilket ledde till ett anslagssparande på
31,4 miljoner kronor.

Under 2012 betalades 61,3 miljoner konor ut i
distributionsstöd till 135 tidningar, varav 97 är
hög- och medelfrekventa och 38 lågfrekventa.
År 2012 fanns det, enligt Tidningsstatistik
AB, 178 unika dagstidningstitlar. Antalet tidningstitlar uppgick till 181 under 2011 och 180
under 2010. Under 2012 hade knappt hälften
(88) av landets dagstidningar driftsstöd medan
knappt tre fjärdedelar (135) hade distributionsstöd.
De senaste årens strukturförändringar har
medfört att svenska dagstidningar från norr till
söder samordnats, huvudsakligen i regionala
grupper. Numera finns det endast tre från lokala
konkurrenter helt fristående andratidningar med
6- eller 7-dagarsutgivning.
Som en följd av den vikande konjunkturen
kom under 2011 varsel om betydande personalneddragningar vid flertalet av landets tidningsföretag. Det har också lett till organisationsförändringar och minskad utgivningsfrekvens.
Under 2012 har dagspressens annonsförsäljning
vänt nedåt. Annonsörer överger i ökad utsträckning tryckta medier för internetbaserade
kanaler.
Dagstidningarnas sammanlagda upplaga har
minskat under flera år. Trenden med minskande
upplagor har fortsatt under 2012.
Utgifterna för presstödet var under 2012 cirka
30 miljoner kronor lägre än under 2011. Utgift147
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erna för driftsstöd har minskat med 26 miljoner
kronor 2012 jämfört med 2011. De minskade
kostnaderna förklaras bl.a. av nedtrappningen av
stödet till storstadstidningar och sjunkande
upplagor för många tidningar. Tre nya tidningar
med utgivning en gång i veckan har beviljats
driftsstöd under året. En lågfrekvent tidning
med driftsstöd upphörde med utgivningen vid
utgången av 2012. Två sexdagarstidningar gick
samman till en tidning, en tidning gick från
sexdagarsutgivning till endagsutgivning och en
tidning avsade sig driftsstödet efter att tidningen
bytt ägare. Även kostnaderna för distributionsstödet fortsätter att minska som en följd av
sjunkande upplagor. Minskningen var dock
större än under tidigare år.
Från och med den 1 januari 2011 infördes i
presstödsförordningen (1990:524) ett krav på att
tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för
en dagstidning årligen i efterhand ska lämna in
en redovisning till Presstödsnämnden, som har
att kontrollera att användningen av driftsstödet
sker i överensstämmelse med förordningen.
Presstödsnämnden har för första gången 2012
lämnat en sammanställning av tidningars redovisade uppgifter för 2011. I den lämnade
rapporten gjorde nämnden bedömningen att
driftsstödet använts till de godkända
kostnaderna på tidningarna som beviljats driftsstöd.
Presstödsnämnden har även för första gången
2012 följt upp och redovisat kostnader och
kostnadsutveckling för tidningsdistributionen
samt distributionsföretagens prissättning av
distributionstjänsten. Uppföljningen visar att
kostnaderna för distribution i genomsnitt var ca
20 procent av tidningens totala kostnader.
Uppföljningen visar också att distributionsföretagens kostnader inte kan sänkas i den takt
som upplagevolymen minskar, vilket innebär
ökade kostnader per exemplar.

vilket innebär att distributionsstödets relativa
betydelse har minskat.
Regeringen bedömer att Presstödsnämndens
arbete med prövning av ansökningar om
presstöd och tillämpning av presstödsförordningen bidrar till att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden. De nya bestämmelserna
om redovisningskrav och kontrollen av
användningen av stödet bidrar till en bättre
kontroll och uppföljning av stödet. Därigenom
kan stödet nyttjas mer effektivt än tidigare och
möjligheterna att uppnå målen förbättras.
Det bör emellertid beaktas att det nuvarande
presstödssystemet utformades i en tid då
förutsättningarna för dagspressen var helt andra
än i dag. Presstödskommittén har i uppdrag att
göra en översyn av det statliga stödet till
dagspressen utifrån en bred genomlysning av
dagens
konkurrensförutsättningar
på
mediemarknaden och behoven av stöd till
dagspressen (dir. 2011:112). Utifrån denna
översyn ska kommittén lämna förslag till hur ett
framtida stödsystem kan utformas. Uppdraget
har redovisats slutligt den 11 september 2013.
Mot bakgrund av Presstödskommitténs
arbete görs i dagsläget inga förändringar inför
2014 förutom sådana som avser stöd till
dagstidningar på samiska och meänkieli (se
avsnitt 14.8).
14.4.8 Taltidningar
Resultat

Vid utgången av 2012 gavs sammanlagt 99
taltidningar ut (tabell 14.4). Av dessa gavs 77 ut
som inlästa taltidningar (65 radiotidningar, 3
kassettidningar och 9 cd-tidningar) och 22 som
talsyntestidningar (s.k. RATS-tidningar). Tre
tidningar kom ut både som radiotidning och
talsyntestidning. En tidning kom ut både som
radiotidning och cd-tidning.

Analys och slutsatser
Tabell 14.4 Antal taltidningar 2010–2012

Under 2012 har flera redaktionella samarbeten
ingåtts mellan högfrekventa driftsstödstidningar
med samma ägare som den andra tidningen på
utgivningsorten. Krav på redaktionell självständighet är därmed väsentlig för att säkerställa
en redaktionell mångfald.
Distributionsstödet har sjunkit under flera år,
som en följd av generellt sjunkande upplagor,
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2010

2011

2012

Radiotidningar

66

66

65

Cd/Kassettidningar

14

13

12

Talsyntestidningar

22

23

22

102

102

99

Totalt

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier
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Taltidningarna täcker i det närmaste hela landet
och mer än hälften av landets alla dagstidningar
ges ut som taltidning.
Utgifterna
för
taltidningsverksamheten
uppgick 2012 till 117,9 miljoner kronor, vilket
var 7,4 miljoner kronor lägre än 2011.
Tabell 14.5 Antal taltidningsabonnenter 2010–2012
2010

2011

2012

6 810

6 309

5 759

Cd-tidningar

438

400

109

Kassettidningar

108

87

392

Talsyntestidningar

846

852

782

8 202

7 648

7 042

Radiotidningar

Totalt

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier

Antalet taltidningsabonnenter har fortsatt att
minska. Under 2012 var minskningen 606
abonnenter. Könsfördelningen bland abonnenterna är totalt sett relativt jämn, även om män är
överrepresenterade när det gäller talsyntestidningar.
I maj 2010 gav regeringen ett uppdrag till
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (numera
Myndigheten för tillgängliga medier), Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om
den framtida taltidningsverksamheten. Uppdraget har delredovisats vid fyra tillfällen och ska
slutredovisas den 31 december 2013. Riksdagen
har den 12 december 2012 beslutat om inriktningen för den nya taltidningsverksamheten
(prop. 2012/13:1 utg. omr. 17, bet.
2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).
Regeringen har den 17 januari 2013 beslutat
om en ny förordning som reglerar förutsättningarna för taltidningsstöd till den nya
verksamheten samt innehåller regler om mottagarutrustning (förordningen [2013:9] om taltidningar och mottagarutrustning). Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2013.
Myndigheten för tillgängliga medier utvecklar
det nya taltidningssystemet baserat på
produktion med talsyntes och distribution via
internet. Med de nya taltidningarna blir hela
dagstidningen tillgänglig och inte enbart en 90
minuters inläst version. Det nya systemet
medför också större flexibilitet gällande hur, när
och var prenumeranten kan ta del av sin taltidning.
Myndigheten för tillgängliga medier bedömer
att en övergång till det nya taltidningssystemet
kan inledas under hösten 2013.

Analys och slutsatser

Stödet till taltidningar garanterar utgivning av
och tillgång till taltidningar för synskadade eller
personer med funktionsnedsättning som inte
förmår hålla i eller bläddra i en tidning, afatiker
eller dyslektiker. Stödet fyller därför en viktig
funktion i samhället och bidrar till att öka
mediernas tillgänglighet.
Den fortsatta minskningen av antalet
taltidningsabonnenter kan bland annat förklaras
med att verksamheten befinner sig i ett
förändringsskede med fokus på den kommande
teknikomläggningen. Därtill kommer att tre
taltidningar har lagts ned under året och att
antalet uppsägningar varit större än antalet
nytecknade abonnemang.
Det nya systemet för produktion och
distribution av taltidningar som ska börja införas
av Myndigheten för tillgängliga medier innebär
en möjlighet att utveckla taltidningsverksamheten, förbättra tillgängligheten och nå fler
användare till en lägre kostnad jämfört med
dagens system. Därmed kommer teknikomläggningen på sikt att leda till utgiftsminskningar
för staten.
14.4.9 Skydd av barn och unga mot skadlig
mediepåverkan

Medier är i dag en integrerad del av barns och
ungas liv. Den snabba utvecklingen av den
digitala tekniken har inneburit att medier blivit
ett självklart verktyg för information och
kommunikation. Internetanvändningen har ökat
kraftigt den senaste tioårsperioden. En genomsnittlig dag använder barn i åldrarna 9–14 år 73
minuter till aktiviteter på internet. Motsvarande
siffra för ungdomar i åldern 15–24 år är 186
minuter. Internet är i åldersgruppen 15–24 år
den viktigaste källan för både information och
underhållning5. Det är en utveckling som öppnar
för nya möjligheter, samtidigt som riskerna inte
ska underskattas.
Enligt FN:s barnkonvention har barn och
unga rätt till yttrande- och informationsfrihet,
men de ska samtidigt skyddas mot information

5 Nordicom – Sveriges Mediebarometer 2012
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och material som är till skada för deras välfärd.
Det är också utgångspunkten i regeringens
arbete för att skydda barn och unga mot skadlig
mediepåverkan.
Medie- och informationskunnighet
Det digitala samhället ställer allt högre krav på
förståelse för mediernas logik och funktionssätt.
Det handlar om förmåga att hitta och tillgodogöra sig information och att analysera
innehållet i denna, förmåga att använda medier
för kommunikation samt att skapa medialt
innehåll. Dessa olika förmågor och kunskaper
kallas samlat för medie- och informationskunnighet. Att skydda barn och unga mot
skadlig mediepåverkan handlar i dag till stor del
om att genom ökad medie- och informationskunnighet stärka dem som medvetna medieanvändare.
Resultat

Statens medieråd har regeringens uppdrag att
stärka barn och unga som medvetna
medieanvändare och skydda dem från skadlig
mediepåverkan. Det senaste året har myndigheten särskilt fokuserat på insatser för ökad
medie- och informationskunnighet. Bland annat
genomfördes en stor satsning för att sprida det
pedagogiska materialet Nosa på nätet, till alla
skolor med elever i förskoleklass till årskurs 3.
Detta resulterade bl.a. i en kraftig ökning av
antalet nybeställningar av materialet.
Statens medieråd bedriver samverkan med ett
stort antal myndigheter och organisationer.
Under året har bl.a. ett nytt samarbete inletts
med Svensk biblioteksförening för att undersöka
vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan
spela
i
mediekunnighetsarbetet.
Detta
resulterade i skriften Det unga internet – om
bibliotek och mediekunnighet. Samarbetet
kommer att fortsätta under 2013.
Inom ramen för Nordic Youth Internet
Governance Forum deltog Statens medieråd tillsammans med övriga nordiska mediemyndigheter och Nordiskt Informationscenter för
Medieoch
kommunikationsforskning
(Nordicom) i genomförandet av ett ungdomsforum om internets styrning. Samarbetet
resulterade i att Statens medieråd och Nordicom
tillsammans med fem nordiska ungdomar hösten
2012 arrangerade seminariet Youth have their
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say on Internet Governance vid den internationella konferensen Internet Governance Forum i
Baku, Azerbajdzjan. Seminariet bidrog till att
ungdomars egna kunskaper och erfarenheter
togs tillvara i arbetet för ett säkrare internet.
Som ett led i arbetet för att skydda barn och
ungdomar mot skadlig mediepåverkan har
Statens medieråd även i uppdrag att fastställa
åldersgränser för film som ska visas offentligt.
Myndigheten fattade 647 beslut om åldersgränser under 2012 och av dessa överklagades tio
till kammarrätten. I två fall biföll kammarrätten
överklagandet, i resterande åtta fall ändrades inte
myndighetens beslut.
Nordiskt Informationscenter för Medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid
Göteborgs universitet är ett nordiskt
kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Under året har de, i samverkan
med bl.a. Svenska Unescorådet, gjort en översättning och bearbetning av Unescos ramverk
för Medie- och informationskunnighet för lärare
och lärarutbildningar. Ramverket syftar till att
stärka kunskapen om medier och mediesamhällets förutsättningar utifrån ett medborgaroch demokratiperspektiv och bidrar därmed till
att stärka utbildningen i medie- och informationskunnighet.
Även verksamheten inom granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för
radio och tv bidrar till att skydda barn och unga
mot skadlig mediepåverkan. Granskningsnämnden övervakar, genom efterhandsgranskning, om program som har sänts i tv eller radio
av svenska programföretag står i överensstämmelse med radio- och tv-lagen (2010:696)
samt med de villkor i sändningstillstånd som
bl.a. rör mediets genomslagskraft.
Under 2012 har 1 245 ärenden avgjorts i
granskningsnämnden. I 13 av dessa ärenden
fälldes inslagen på grund av att de ansågs strida
mot bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft genom att de exempelvis var
skrämmande, innehöll våld eller uppmuntrade
till farligt beteende. Ytterligare två ärenden
fälldes för utebliven varning före program med
våldsinslag.
Sedan 2008 arbetar Ungdomsstyrelsen på
regeringens uppdrag för att förebygga sexuell
exponering och exploatering av barn och unga på
internet och i andra interaktiva medier. Under
2012 genomfördes utbildningsinsatser riktade
bland annat till personal som i sin verksamhet
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möter ungdomar i syfte att öka kunskapen på
detta område och därmed öka säkerheten för
barn och unga på nätet.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att den tekniska och
digitala utvecklingen liksom den kraftigt ökande
användningen av digitala medier för information
och kommunikation ökar behovet av att stärka
barn och unga som medvetna medieanvändare.
Åtgärder för att stärka medie- och informationskunnigheten hos barn och unga är en central del
av detta arbete. Genom ökad kunskap minskar
riskerna för skadlig mediepåverkan.
Regeringen bedömer att Statens medieråds
och även Nordicoms verksamhet för att sprida
kunskap inom detta område har bidragit till att
skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan. Genom deras arbete får lärare, lärarutbildare och andra som arbetar med barn och
unga kunskap om barns och ungas medievanor
och om hur man, genom medie- och
informationskunnighet, kan stärka dem som
medvetna medieanvändare.
Lagen (2010:1882) om åldersgränser för film
som ska visas offentligt syftar till att skydda barn
och unga mot skadlig mediepåverkan genom att
tillgången till film som kan vara till skada för
deras välbefinnande begränsas. Regeringen
bedömer att Statens medieråds arbete med att
fastställa åldersgränser för film fungerar väl. Få
beslut överklagas och det förekommer sällan
kritik mot besluten från allmänheten. Av överklagandena är det en klar majoritet som avslås
vilket innebär att Statens medieråds beslut
kvarstår.
Åldersgränser för film är en viktig del av
arbetet för att skydda barn och unga mot skadlig
mediepåverkan. Samtidigt ser regeringen att den
snabba mediala och tekniska utvecklingen
liksom befolkningens förändrade medievanor
innebär nya förutsättningar för verksamheten.
Regeringen har därför i juli 2013 tillsatt en
utredning (dir. 2013:77) för att se över den
framtida modellen för fastställande av åldersgränser för film. I uppdraget ingår att lämna
förslag till hur verksamheten ska utformas och
finansieras i framtiden. Utredaren ska ta
ställning till om det är möjligt att med bibehållet
skydd av barn och unga mot skadlig medie-

påverkan övergå till ett system där branschen tar
ett större ansvar för åldersgränser för film.
Genom granskningsnämndens arbete ökar
kunskapen hos programföretagen om radio- och
tv-lagens bestämmelser om bl.a. våldsskildringar
och mediets genomslagskraft. Detta har bidragit
till att efterlevnaden av bestämmelserna hos de
svenska programföretagen är god.
14.4.10 Sammanställning och spridning av
information om utvecklingen inom
medieområdet
Resultat

Flera aktörer arbetar med att ta fram information om utvecklingen inom medieområdet.
Nordiskt Informationscenter för Medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid
Göteborgs universitet följer medieutvecklingen,
utarbetar mediestatistik, kartlägger mediemarknaden samt analyserar aktuella trender.
Nordicom genomför årligen den s.k. Mediebarometern.
Myndigheten för radio och tv har till uppgift
att följa utvecklingen och branschstrukturen
inom medieområdet och sprida kunskap om den
till allmänheten.
Statens medieråd har ett särskilt ansvar att
följa medieutvecklingen när det gäller barn och
medier. Som en del i detta ger myndigheten bl.a.
vartannat år ut publikationen Ungar och medier.
Myndigheternas arbete för att följa och sprida
information om medieutvecklingen bidrar till att
öka kunskapen om såväl medieanvändningen i
Sverige som mediebranschens utveckling och
förutsättningar. Arbetet har resulterat i ett flertal
rapporter och kunskapssammanställningar som
har stor betydelse såväl för utvecklingen av
mediepolitiken som för forskare inom området,
t.ex. Mediebarometern och Medieutveckling
2012.
Analys och slutsatser

Behovet av kunskap om mediernas roll i samhället är stor. Den snabba tekniska utvecklingen
har påverkat såväl människors medieanvändning
som förutsättningarna på mediemarknaden.
Regeringen bedömer att den kartläggning och
uppföljning av medieutvecklingen som sker vid
151
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mediemyndigheterna och institutionerna är
angelägen och utgör ett betydelsefullt underlag
för regeringens och riksdagens ställningstaganden på området.
Den fortsatta tillgången till högkvalitativ
forskning och dokumentation om medieutvecklingen är väsentlig och det är av stor vikt
att denna garanteras även i framtiden. Tillgång
till ny kunskap på detta område skapar
förutsättningar för beslut som åstadkommer en
starkare mediemarknad präglad av tillgänglighet,
mångfald och konkurrens.

14.5

Budgetförslag

14.5.1 11:1 Utbyte av tv-sändningar
mellan Sverige och Finland
Tabell 14.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

14.4.11 Internationellt samarbete

Utfall

21 756
1

2013

Anslag

21 293

2014

Förslag

21 793

2015

Beräknat

21 906

2

2016

Beräknat

22 041

3

2017

Beräknat

22 249

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
20 781

1

Resultat

Arbetet med medier och information inom
Europarådet sker sedan 2012 i styrkommittén
för media och informationssamhället (CDMSI).
Styrkommitténs mandat omfattar även ett ansvar
för uppföljningen av den strategi för internets
styrning som antogs av ministerkommittén i
mars 2012. Ett särskilt fokus läggs på rätten till
yttrandefrihet på internet och rätten att meddela
och ta emot information oberoende av gränser.
Arbetet präglas i dag i högre utsträckning av
perspektiv och idéer från de icke EU-anslutna
länderna.
Analys och slutsatser

De länder som deltar i diskussionerna som förs
inom Europarådets ram har kommit olika långt i
sina respektive demokratiseringsprocesser. Det
är av stort värde att ett svenskt perspektiv
tillförs, bl.a. för att framhäva betydelsen av fria
och oberoende medier samt frihet på nätet.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 792 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 793 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 21 794 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Sveriges Television AB och till Sverigefinska
Riksförbundet för sändningsverksamhet för
utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och
Finland.
Regeringens överväganden
Tabell 14.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

21 293

21 293

21 293

21 293

30

141

273

476

501

504

507

511

-31

-31

-31

-32

21 793

21 906

22 041

22 249

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.
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Anslaget ökar med 1 000 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av en engångsvis minskning i
budgetpropositionen för 2013. Anslaget minskas
med 500 000 kronor fr.o.m. 2014 till följd av
omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 21 793 000 kronor
anvisas under anslaget 11:1 Utbyte av tvsändningar mellan Sverige och Finland för 2014.
För 2015, 2016 respektive 2017 beräknas
anslaget till 21 906 000 kronor, 22 041 000
kronor respektive 22 249 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 14.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

Tusental kronor

2 593

2013

Anslag

2 193

2014

Förslag

2 624

2015

Beräknat

2 658

2

2016

Beräknat

2 702

3

2017

Beräknat

2 762

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2016

2017

2 193

2 193

2 193

2 193

86

116

154

206

348

353

358

366

-3

-3

-3

-3

2 624

2 658

2 702

2 762

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 14.8 Anslagsutveckling

Utfall

2015

Förändring till följd av:

14.5.2 11:2 Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen

2012

2014

1

0
2 193

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 624 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 623 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 624 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för information om forskningsresultat för att utarbeta
mediestatistik och dokumentera ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier vid
den svenska avdelningen av Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom).

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget tillförs 350 000 kronor fr.o.m. 2014 för
att förstärka studien Mediebarometern. Anslaget
minskas med 2 000 kronor fr.o.m. 2014 till följd
av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 2 624 000 kronor
anvisas under anslaget 11:2 Forskning och
dokumentation om medieutvecklingen för 2014.
För 2015, 2016 respektive 2017 beräknas
anslaget till 2 658 000 kronor, 2 702 000 kronor
respektive 2 762 000 kronor.
14.5.3 11:3 Avgift till Europeiska
audiovisuella observatoriet
Tabell 14.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

307

2013

Anslag

383

2014

Förslag

383

2015

Beräknat

383

2016

Beräknat

383

2017

Beräknat

383

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

276
374

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Europeiska audiovisuella observatoriet.

Anslaget får användas för Statens medieråds
förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 14.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Tabell 14.13 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

383

383

383

383

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

6 935

0

3 996

2 939

Förändring till följd av:

Utfall 2012

Beslut

Prognos 2013

7 000

0

4 000

3 000

1

4 190

0

4 190

0

Budget 2014

Överföring
till/från andra
anslag

1

Budgeten för 2014 är en prognos baserad på regeringens föreslagna lägre
avgifter för fastställande av åldersgränser för framställning i film fr.o.m. 2014.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
Anvisat 2013

1

383

383

383

383

383

383

383

383

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 383 000 kronor anvisas
under anslaget 11:3 Avgift till Europeiska
audiovisuella observatoriet för 2014. För 2015,
2016 respektive 2017 beräknas anslaget till
383 000 kronor, 383 000 kronor respektive
383 000 kronor.

För fastställande av åldersgränser ska Statens
medieråd ta ut avgifter enligt lagen (2010:1882)
om åldersgränser för film som ska visas
offentligt. Intäkterna redovisas på budgetens
inkomstsida under inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film.
Statens medieråd får inte disponera intäkterna.
Avgiftsintäkterna ska motsvara kostnaderna för
verksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 14.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
11:4 Statens medieråd
Tusental kronor

14.5.4 11:4 Statens medieråd

Anvisat 2013

Tusental kronor

Utfall

15 906
1

2013

Anslag

16 680

2014

Förslag

17 023

2015

Beräknat

17 239

2

2016

Beräknat

17 519

3

2017

Beräknat

17 898

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 112

2015

2016

2017

16 680

16 680

16 680

16 680

Pris- och löneomräkning 2

386

603

883

1 263

Beslut

-18

-18

-19

-19

-25

-25

-26

-26

17 023

17 239

17 519

17 898

Överföring
till/från andra
anslag

16 786

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 17 023 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 17 023 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 17 023 tkr i 2014 års prisnivå.
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2014

Förändring till följd av:

Tabell 14.12 Anslagsutveckling

2012

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.
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Anslaget minskas med 18 000 kronor fr.o.m.
2014 till följd av omprioriteringar inom
utgiftsområdet.
Regeringen föreslår att 17 023 000 kronor
anvisas under anslaget 11:4 Statens medieråd för
2014. För 2015, 2016 respektive 2017 beräknas
anslaget till 17 239 000 kronor, 17 519 000
kronor respektive 17 898 000 kronor.
14.5.5 11:5 Stöd till taltidningar

taltidningsområdet. För 2015 beräknas minskningen till 37,5 miljoner kronor och för 2016
och 2017 till 22,5 miljoner kronor årligen.
Regeringen föreslår att 83 456 000 kronor
anvisas under anslaget 11:5 Stöd till taltidningar
för 2014. För 2015, 2016 respektive 2017
beräknas anslaget till 75 956 000 kronor,
90 956 000 kronor respektive 90 956 000 kronor.

14.6

Tabell 14.15 Anslagsutveckling

Radio och tv i allmänhetens
tjänst

Tusental kronor

2012

Utfall

117 869

2013

Anslag

122 456

2014

Förslag

83 456

2015

Beräknat

75 956

2016

Beräknat

90 956

2017

Beräknat

90 956

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-4 413
123 907

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till taltidningar. Anslaget får även användas för
vissa förvaltningsutgifter samt för utgifter för
införandet av ett nytt taltidningssystem.
Regeringens överväganden
Tabell 14.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
11:5 Stöd till taltidningar
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

113 456

113 456

113 456

113 456

-30 000

-37 500

-22 500

-22 500

83 456

75 956

90 956

90 956

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Anslaget minskas med 30 miljoner kronor för
2014 till följd av förväntade kostnadsminskningar med anledning av teknikutvecklingen på

Verksamheten i Sveriges Radio AB (SR),
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio
AB
(UR),
inklusive
dotterbolagen, finansieras i huvudsak med radiooch tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen
från rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot). Även verksamheten i Myndigheten för
radio och tv finansieras delvis med radio- och tvavgiftsmedel. Regeringen lämnar i propositionen
Bildning och tillgänglighet – radio och tv i
allmänhetens
tjänst
2014–2019
(prop.
2012/13:164) förslag om medelstilldelning till
SR, SVT och UR för 2014.
Regeringens förslag: För den verksamhet som
bedrivs av Myndigheten för radio och tv anvisas
8 700 000 kronor från rundradiokontot till
budgetens inkomstsida.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten
för radio och tv finansieras delvis över statens
budget, delvis med medel från rundradiokontot
som anvisas till budgetens inkomstsida. I
propositionen Bildning och tillgänglighet – radio
och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop.
2012/13:164) föreslår regeringen att det uppdrag
som granskningsnämnden för radio och tv vid
Myndigheten för radio och tv har, och som
innebär att granska om SR, SVT och UR
uppfyller sina uppdrag i allmänhetens tjänst,
förtydligas. Regeringen uttrycker i nämnda
proposition att förtydligandet av uppdraget
medför ett behov av ökade resurser från
rundradiokontot till Myndigheten för radio och
tv. Regeringens förslag till medelstilldelning till
Myndigheten för radio och tv lämnas under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 8:3
Myndigheten för radio och tv. Regeringen föreslår
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att 8 700 000 kronor ska anvisas från
rundradiokontot till budgetens inkomstsida. Av
dessa medel avser 1 000 000 kronor en förstärkning med anledning av det ökade resursbehov
som nämnts ovan.
Distributionskonto för finansiering av
kostnader för tv-distribution
Riksdagen beslutade 2001 att införa ett särskilt
distributionskonto för finansiering av kostnader
för tv-distribution (prop. 2000/01:94, bet.
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268). Bakgrunden
var att distributionskostnaderna för televisionen
i allmänhetens tjänst under en övergångsperiod
skulle bli höga på grund av att distributionen
förväntades ske parallellt med både äldre analog
och
ny
digital
sändningsteknik.
Till
distributionskontot förs medel från rundradiokontot som motsvarar kostnaderna för SVT:s
och UR:s tidigare analoga distribution. Från
distributionskontot har det under perioden
2002–2007 förts medel till programföretagen
som motsvarar kostnaderna för tv-distribution
via både analoga och digitala marksändningar för
SVT och UR. Det successivt ökande underskottet på distributionskontot som har uppkommit under uppbyggnadsskedet har täckts
genom lån i Riksgäldskontoret.
Återbetalningen av skulden inleddes under
2008 då övergången från analog till digital tv var
helt genomförd. Betalningarna från rundradiokontot till distributionskontot ska fortsätta till
dess att underskottet är återbetalt. Enligt den
plan som tidigare redovisats ska detta ske senast
2013.
Tabell 14.17 Distributionskontots utveckling 2010–2012
samt prognos för 2013
Miljoner kronor
2010

2011

2012

2013

Medel från
rundradiokontot

520

530

541

336

Medel till
SVT och
UR

260

265

271

276

Årligt
resultat

260

265

270

59

3

8

3

2

583

326

58

0

Räntekostnader1
Utgående
skuld
1

14.7

Sänkta avgifter för fastställande
av åldersgränser för film

Ärendet och dess beredning: Promemorian
Sänkta avgifter för fastställande av åldersgränser
för film som ska visas offentligt (dnr
Ku2013/674) har utarbetats och remissbehandlats. En remissammanställning finns
tillgänglig i Kulturdepartementet.
Regeringens förslag om sänkning av avgiften
för fastställande av åldersgränser för film som
ska visas offentligt förutsätter en ändring i 10 §
lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som
ska visas offentligt. De föreslagna ändringarna är
författningstekniskt och även i övrigt av sådan
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.
Regeringens förslag: Avgiften för fastställande av

För beräkning av räntekostnaden för 2013 har räntesatsen 5 procent använts.
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Tabell 14.17 redovisas distributionskontots utveckling under perioden 2010–2012 samt en
prognos för utvecklingen 2013. Utfallet fram till
2012 ligger väl i linje med den bedömning av
kontots utveckling som gjordes i samband med
att kontot inrättades. Skulden uppgick vid utgången av 2012 till 58 miljoner kronor.
Riksdagen har bemyndigat regeringen att i
samband med beslut om anslagsvillkor för 2013
besluta om överföring av medel från rundradiokontot till distributionskontot till ett belopp
som möjliggör att skulden på distributionskontot slutregleras 2013 enligt plan (prop.
2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr.
2012/13:106).
Då underskottet på distributionskontot
kommer att vara återbetalt 2013 kommer kontot
inte längre att användas. Medel för SVT:s och
UR:s tv-distributionskostnader kommer från
och med 2014 att tilldelas direkt från rundradiokontot (prop. 2012/13:164 s. 84).

åldersgränser för film som ska visas offentligt
sänks. Avgiften för varje tillståndskort utöver
det första sänks till 550 kronor för långfilmer,
250 kronor för kortfilmer under 30 minuter och
40 kronor för programtrailrar och kortfilmer
under fem minuter. Lagändringen träder i kraft
den 1 januari 2014.
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Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser
som yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra
mot förslagen i promemorian. Statens medieråd
konstaterar att en sänkning av avgifterna är
nödvändig för att rätta till den stora obalansen
mellan avgifter och inkomster. Sveriges
biografägareförbund påtalar att en sänkning av
avgifterna kan medföra att fler filmer granskas
vilket ökar möjligheten för en bredare och yngre
publik att få tillgång till dessa filmer. Sveriges
filmuthyrareförening u.p.a. stödjer sänkningen
men föreslår samtidigt att staten ska bekosta
filmgranskningen från 2014. De påtalar även att
det överskott som avgifterna inneburit för staten
de senaste åren bör återbetalas till branschen.
Ekonomistyrningsverket (ESV) påtalar att
regeringen vid avgiftssänkningen bör ta hänsyn
till det ackumulerade överskott som upparbetats
under de senaste åren. Vidare bör den avgift som
nu föreslås på lång sikt medföra att avgiftsintäkterna och kostnaderna för verksamheten
överensstämmer. ESV anser att regeringen bör
lämna förslag om att riksdagen ska delegera
rätten att besluta om avgiftsnivån till regeringen.
Om regeringen i stället skulle besluta om
avgifternas storlek skulle man få ett mer flexibelt
system där avgifterna lättare skulle kunna
justeras om behov uppstår.
Ett antal remissinstanser bl.a. Statens
medieråd och Sveriges biografägareförbund
välkomnar den aviserade utredningen med syfte
att se över den framtida modellen för
fastställande av åldersgränser för film som ska
visas offentligt. Sveriges filmuthyrareförening
u.p.a. betonar att en sådan utredning bör
tillsättas snarast och att den statliga
filmgranskningen bör ersättas av ett system som
baseras på branschens egenåtgärder.
Skälen för regeringens förslag: Den 1 januari
2011 avskaffades den obligatoriska förhandsgranskningen av film. Sedan dess granskar
Statens medieråd enbart de filmer som ska visas
offentligt för barn och unga under femton år i
syfte att fastställa åldersgränser för filmerna.
Verksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna ska i princip motsvara Statens medieråds
kostnader för verksamheten (jfr prop.
1989/90:70 s. 57). Avgifterna tas ut med en
grundavgift om 200 kronor, en tidsavgift om
17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock minst 200 kronor, och med 975

kronor för varje tillståndskort utöver det första
(10 § lagen om åldersgränser för film som ska
visas offentligt).
De senaste åren har intäkterna från dessa
avgifter kraftigt överstigit de faktiska
kostnaderna för verksamheten. För 2011 uppgick avgiftsintäkterna till 8 798 000 kronor
medan kostnaderna uppgick till 4 250 000
kronor. Under 2012 har antalet utfärdade tillståndskort minskat med cirka 20 procent vilket
inneburit att avgiftsintäkterna sjunkit till
6 935 000 kronor. Kostnaden för verksamheten
uppgick till 3 996 000 kronor. Den bristande
överensstämmelsen mellan avgiftsintäkter och
kostnader har tidigare påtalats av ESV och av
branschorganisationen Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a. (dnr Ku2012/1233).
Avgiften för fastställande av åldersgränser för
film som ska visas offentligt bör därför justeras
genom en sänkning av avgiften för tillståndskorten. För långfilmer föreslås avgiften för tillståndskort sänkas till 550 kronor, för kortfilmer
under 30 minuter till 250 kronor och för
programtrailrar och kortfilmer under fem
minuter till 40 kronor. Därmed beräknas avgiftsintäkterna sjunka så att de motsvarar Statens
medieråds kostnad för verksamheten.
Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft
den 1 januari 2014.
Avgifternas storlek bygger på prognoser om
antalet filmer som kommer att lämnas in för
fastställande av åldersgräns och antalet tillståndskort som kommer att beställas. Att en viss
obalans mellan avgifter och kostnader ibland
uppstår är därmed ofrånkomligt. Någon återbetalning av överskott förekommer inte liksom
inte heller något efterhandskrav för det fall
avgifterna inte skulle täcka statens kostnader för
verksamheten.
Avgifterna för fastställande av åldersgränser
på film bör så som ovan anges sänkas, men
regelverket behöver också moderniseras.
Regeringen har därför tillsatt en utredning med
syfte att se över den framtida modellen för
fastställande av åldersgränser för film som ska
visas offentligt (dir. 2013:77). Mot bakgrund av
detta föreslår regeringen i nuläget inte, så som
ESV föreslagit, att riksdagen ska delegera rätten
att besluta om avgifterna till regeringen.
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14.8

Presstöd till dagstidningar på
samiska och meänkieli

Ärendet och dess beredning: Presstödsförordningen (1990:524) i dess nuvarande form gäller
till och med den 31 december 2016. I december
2011 fick en parlamentariskt sammansatt
kommitté i uppdrag att göra en översyn av
presstödet och lämna förslag till hur ett framtida
stödsystem kan utformas (dir. 2011:112). I
uppdraget ingick bl.a. att beakta nationella
minoriteters tillgång till dagstidning på sitt eget
språk. Dessutom ville regeringen att kommittén,
i ett delbetänkande, skulle ta ställning till förslag
till förändringar av nuvarande presstödsförordning som lämnats av Sametinget i förstudien
Förutsättningar för gränsöverskridande tidningssamarbete på samiska och meänkieli (dnr
Ku2011/1523).
Kommittén, som antog namnet Presstödskommittén, lämnade i september 2012 delbetänkandet Stöd till dagstidningar på samiska och
meänkieli (SOU 2012:58). Delbetänkandet har
remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Kulturdepartementet (dnr Ku2013/1397).
Bakgrund: Genom Sveriges ratificering av
Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
(språkstadgan) har finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska getts status som
nationella minoritetsspråk.
Bland minoritetsspråken har finska, samiska
och meänkieli getts ett förstärkt skydd eftersom
de har en historisk geografisk bas i landet och
därmed omfattas av del II och III av språkstadgan. Sverige har åtagit sig att uppmuntra eller
underlätta att minst en tidning grundas eller
upprätthålls på dessa språk. I Sverige finns för
närvarande tre presstödsberättigade dagstidningar som skriver på finska. Det saknas dock
helt dagstidningar på samiska och meänkieli.
Driftsstöd till dagstidningar som i huvudsak
är skrivna på samiska eller meänkieli
Regeringens förslag: För tidningar vilkas
redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på
samiska eller meänkieli sänks upplagekravet för
allmänt driftsstöd från 1 500 till 750 abonnerade
exemplar. För lågfrekventa dagstidningar med en
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upplaga
på
minst
750
och
högst
1 499 abonnerade exemplar lämnas årligt allmänt
driftsstöd med ett belopp som Presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå
till 1 679 000 kronor för tidningar som kommer
ut en gång per vecka, och med högst 2 015 000
kronor för tidningar som kommer ut två gånger
per vecka.
Tidningar vars redaktionella innehåll i
huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli
ska inte omfattas av villkoret om att minst 90
procent av den abonnerade upplagan ska vara
spridd i Sverige. Driftsstödets storlek ska beräknas med utgångspunkt i den del av upplagan
som huvudsakligen distribueras inom Sverige.
Förändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2014.

Presstödskommitténs
förslag
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna är i huvudsak positiva till
förslagen. Sametinget står fast vid de förslag som
lämnas i förstudien. Umeå Universitet anser att
de föreslagna åtgärderna är otillräckliga och att
halveringen av upplagekravet fortfarande innebär
ett alltför högt krav, åtminstone för de samiska
språken. Föreningen Meänmaa anser att
upplagekravet om möjligt bör sänkas till 500
abonnerade exemplar. Föreningen anser också
att det är bekymmersamt att abonnenter i
Finland och Norge inte räknas med i underlaget
för driftsstöd.
Skälen
för
regeringens
förslag:
I
presstödsförordningen (1990:524) anges en rad
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en
dagstidning ska få driftsstöd. En av dessa
förutsättningar är att tidningen har en abonnerad
upplaga om minst 1 500 exemplar. Före den
1 januari 2009 var upplagekravet 2 000 exemplar.
Sänkningen motiverades bl.a. med att regeringen
ville skapa bra förutsättningar för etablering av
tidningar som riktar sig till språkliga minoriteter
i Sverige
Svårigheterna med att etablera dagstidningar
på samiska eller meänkieli hänger troligtvis till
stor del samman med att de tilltänkta tidningarnas målgrupper är begränsade och att
läsarunderlaget därför är litet. I syfte att underlätta för dagstidningar som skriver på något av
språken att etablera sig och upprätthålla en
utgivning har Presstödskommittén föreslagit att
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upplagekravet ska sänkas ytterligare och halveras
i förhållande till nu gällande krav.
Mot bakgrund av att inga dagstidningar på
samiska eller meänkieli hittills har etablerat sig i
landet bedömer regeringen att en sänkning av
upplagekravet i enlighet med Presstödskommitténs förslag bör genomföras. Sverige får
då samma upplagekrav som gäller i Norge för
presstöd till tidningar som har den samiska
befolkningen som huvudmålgrupp.
Det sänkta upplagekravet ska gälla för
dagstidningar vilkas redaktionella innehåll i
huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli,
eller på dessa språk tillsammans. Det bör
ankomma på Presstödsnämnden att närmare
precisera detta krav i sina föreskrifter.
Regeringen instämmer i Presstödskommitténs
bedömning att det inte bör anges något fast
stödbelopp i förordningen för tidningar med en
upplaga mellan 750 och 1 499 abonnerade
exemplar som kommer ut en eller två gånger i
veckan, dvs. lågfrekventa dagstidningar. I stället
bör det ankomma på Presstödsnämnden att
närmare bestämma det årliga driftsstödet med
utgångspunkt i de förutsättningar som gäller för
respektive tidning inom intervallet. En sådan
ordning framstår som lämplig eftersom
driftskostnaden för en tidning ofta inte är
proportionell mot tidningens upplaga. Det
högsta stödbeloppet bör, som Presstödskommittén föreslagit, motsvara de stödbelopp
som i dag ges till lågfrekventa tidningar med en
abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
Presstödsnämnden anför att det kan finnas skäl
att även ange en lägsta möjlig stödnivå.
Regeringen delar den bedömningen. En
miniminivå för stödet bör dock inte anges i
förordningen. Presstödsnämnden bör i stället
reglera frågan i sina föreskrifter. För dagstidningar som kommer ut med tre eller fler nummer i veckan, det vill säga medel- och högfrekventa dagstidningar, ska driftsstödet beräknas enligt de bestämmelser som redan finns i
presstödsförordningen.
För att få driftsstöd krävs, förutom en lägsta
abonnerad upplaga, även att upplagan till minst
90 procent är spridd i Sverige. Eftersom de
områden där samiska och meänkieli talas inte
stämmer överens med landsgränserna mellan
framför allt Sverige, Norge och Finland
begränsar villkoret möjligheterna till spridning
av dagstidningar på respektive språk.

Förutsättningarna
för
etablering
och
utgivning av tidningar på språken skulle
förbättras om tidningarna, utan att förlora rätten
till driftsstöd, kunde spridas inom de områden
där språken talas. Liksom Presstödskommittén
anser regeringen därför att det finns skäl att ta
bort villkoret om spridning inom Sverige för
dessa tidningar.
Beräkningen av storleken på driftsstödet bör
dock bara ske med utgångspunkt i den del av
upplagan som huvudsakligen distribueras i
Sverige. Det är, som Presstödskommittén pekar
på, inte rimligt att svenskt presstöd används för
att stödja produktion och distribution till läsare i
andra länder. Att även låta abonnenter i andra
länder ingå vid beräkningen av driftsstödet i
större utsträckning än vad som sker för övriga
tidningar, såsom föreslås av bl.a. Sametinget,
skulle även vara problematiskt utifrån EUrättsliga aspekter. Beräknas storleken på
driftsstödet bara med utgångspunkt i den del av
upplagan som huvudsakligen sprids i Sverige
undviks däremot den EU-rättsliga problematik
som regeringen pekade på i propositionen Nya
villkor för stödet till dagspressen och som bl.a.
medförde att ett liknande förslag inte
genomfördes (prop. 2009/10:199 s. 39 f.).
Begränsat driftsstöd till dagstidningar som
delvis är skrivna på finska, samiska eller
meänkieli
Regeringens förslag: Tidningar vilkas redaktionella innehåll till minst 25 procent är skrivet
på något eller några av språken finska, samiska
eller meänkieli ska kunna ges begränsat driftsstöd.
Utgivningsorten för en tidning som skriver på
samiska eller meänkieli ska omfatta kommuner
som ligger inom respektive språks förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Presstödsnämnden ska kunna bestämma att en annan ort
ska betraktas som utgivningsort om utgivningsorten inte är en kommun som ligger inom förvaltningsområdet, men det är uppenbart att
tidningens spridningsområde innefattar hela eller
delar av förvaltningsområdet för samiska eller
meänkieli.
För en tidning som till minst 25 procent är
skriven på ett av de berörda minoritetsspråken
lämnas ett årligt begränsat driftsstöd på högst
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2 239 000 kronor, för en tidning som är skriven
på minst två av språken lämnas ett stöd på högst
2 686 000 kronor.
Förändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2014.

Presstödskommitténs
förslag
överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna är i huvudsak positiva
till förslaget och flertalet välkomnar de
föreslagna förändringarna. Umeå universitet
anser dock att den föreslagna 25-procentiga
gränsen är för hög.
Svenska Tornedalingars Riksförbund och
Haparandabladet anser att stödnivån som
föreslås för tidningar som skriver på minst två av
språken är otillräcklig. Även Tidningsutgivarna
anser att det är tveksamt om den föreslagna
ersättningen ger tillräckliga incitament för att ge
ut en tidning med ett innehåll inte bara på finska
utan också på meänkieli eller samiska.
Sametinget står fast vid de förslag som lämnas i
förstudien.
Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sverigefinländarnas delegation, Haparandabladet, Statens
kulturråd och Länsstyrelsen i Stockholms län
anser att det bör övervägas om avgränsningen av
utgivningsort bör utvidgas även vad gäller
tidningar som skriver på finska.
Skälen för regeringens förslag: Enligt
2 kap. 8 § presstödsförordningen kan begränsat
driftsstöd ges till en dagstidning om
1. den uppfyller samtliga förutsättningar för
allmänt driftsstöd utom den om högsta
täckningsgrad,
2. tidningens utgivningsort är Haparanda,
Kalix,
Överkalix
eller
Övertorneå
kommun, och
3. tidningen, trots att den till övervägande
delen är på svenska, har ett redaktionellt
innehåll som till minst 25 procent är
skrivet på finska.
Någon motsvarande bestämmelse finns inte för
samiska eller meänkieli. Enligt regeringens
uppfattning finns inget skäl till att dessa språk i
detta avseende ska missgynnas i jämförelse med
finskan. Därför föreslår regeringen, i enlighet
med Presstödskommitténs förslag, att även
samiska och meänkieli ska omfattas av
bestämmelsen. En tidning som skrivs på fler än
ett av språken i bestämmelsen ska också ges rätt
160

till driftsstöd om det redaktionella innehållet för
språken sammanlagt uppgår till minst 25
procent.
När även samiska och meänkieli omfattas av
2 kap. 8 § presstödsförordningen krävs att
bestämmelsens geografiska avgränsning ses
över. Den nuvarande avgränsningen är för snäv
i förhållande till områdena där dessa språk
talas. Som föreslagits av Presstödskommittén
bör utgivningsorterna för språken bestämmas
till de förvaltningsområden som språken
tillhör enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Det är en väl
etablerad avgränsning som används i
minoritetspolitiken för att säkerställa de nationella minoriteternas möjligheter att behålla sin
särart, sin kultur och sitt språk. Förutsättningarna i bestämmelsen bör även anses vara
uppfyllda när en tidnings utgivningsort inte är
en kommun som ligger i respektive förvaltningsområde, om det är uppenbart att
tidningens spridningsområde innefattar hela
eller delar av förvaltningsområdet för meänkieli eller samiska. Det bör ankomma på
Presstödsnämnden att avgöra när så är fallet.
När det gäller den synpunkt som lämnats av
flera remissinstanser om att den geografiska
avgränsningen i bestämmelsen bör utvidgas även
för finska språket konstaterar regeringen att det
saknas beredningsunderlag för ett sådant förslag.
Om det redaktionella innehållet till minst
25 procent är skrivet på enbart ett av språken bör
det begränsade driftsstödet bestämmas till högst
2 239 000 kronor, vilket är det högsta begränsade
driftsstöd en tidning som delvis skriver på finska
kan få enligt nuvarande bestämmelser.
Som Presstödskommittén anför är det rimligt
att en tidning som skriver på fler än ett av
minoritetsspråken får ett högre driftsstöd än en
tidning som bara skriver på ett av dessa språk.
Ett par remissinstanser, däribland Sametinget och
Tidningsutgivarna, anser att den föreslagna
ersättningsnivån är för låg. Enligt förslaget från
Presstödskommittén är det tillräckligt att
språken tillsammans står för minst 25 procent
för att den högre ersättningen ska kunna komma
i fråga. Med hänsyn härtill framstår det
föreslagna beloppet om 2 686 000 kronor enligt
regeringens
uppfattning
som
välavvägt.
Presstödsnämnden anser att det bör finnas en
miniminivå för hur stor andel respektive språk
måste utgöra för att det högre begränsade
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driftsstödet ska kunna motiveras. Enligt
regeringens mening bör Presstödsnämnden
kunna reglera frågan i sina föreskrifter.
Konsekvenser av förslagen
Som en konsekvens av förslagen kan statens
utgifter för Presstödsnämnden och presstödet
komma att öka något. Regeringen delar dock
Presstödskommitténs bedömning att de ökade
kostnaderna blir relativt begränsade och kommer
att rymmas inom ramen för anslagen.
I likhet med Presstödskommittén anser
regeringen att förslagen inte bör få några
negativa konsekvenser för företag. Snarare kan
förslagen få positiva konsekvenser för arbetsförutsättningar och konkurrensförmågan för
små företag i förhållande till stora företag.
Förslagen kan också få positiva konsekvenser för
sysselsättningen och för möjligheten att nå de
minoritetspolitiska målen.
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15

15.1

Ungdomspolitik

Omfattning

Ungdomspolitiken
omfattar
frågor
om
ungdomars levnadsvillkor. Vidare ingår stöd till
nationell och internationell ungdomsverksamhet.
Arbetet med ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och
åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar.

15.2

Ungdomspolitikens målgrupp är ungdomar
mellan 13 och 25 år. Arbetet med ungdomspolitiken förutsätter insatser på såväl nationell,
regional och lokal som internationell nivå. Till
området hör myndigheten Ungdomsstyrelsen.

Utgiftsutveckling

Tabell 15.1 Utgiftsutveckling inom Ungdomspolitik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

32

32

32

33

33

34

34

12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet

249

250

240

260

260

260

260

Summa Ungdomspolitik

281

282

272

293

294

294

295

Ungdomspolitik
12:1 Ungdomsstyrelsen

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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15.3

Mål

De övergripande mål
ungdomspolitiken är att

som

gäller

för

–

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
välfärd, och

–

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
inflytande.

Analys, samordning och redovisning av
ungdomars levnadsvillkor ska ske inom fem
huvudområden, vilka är
1. utbildning och lärande,
2. arbete och försörjning,
3. hälsa och utsatthet,
4. inflytande och representation, och
5. kultur och fritid.
Målen och de fem huvudområdena beslutades i
samband med budgetpropositionen för 2008
(bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58).

15.4

Resultatredovisning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen
Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor följs
upp årligen. Uppföljningen sker dels genom ett
antal indikatorer som ger en samlad bild av
utvecklingen, dels genom tematiska analyser
som ger en fördjupad bild av utvecklingen inom
ett utvalt område. Med jämna mellanrum
genomförs också attityd- och värderingsstudier
bland unga samt utvärderingar av ungdomspolitiken. I detta avsnitt ges en översiktlig
beskrivning av utvecklingen av ungdomars
levnadsvillkor inom ungdomspolitikens fem
huvudområden.
Ungdomsstyrelsens
redovisning
av
indikatorer utgår från ungdomspolitikens fem
huvudområden och bygger på ett antal myndigheters rapportering. Totalt redovisas cirka 85
indikatorer. Avsikten är att indikatorerna tillsammans ska ge en bred belysning av ungdomars
levnadsvillkor i samhället. I viss mån begränsas
redovisningen av indikatorer av att det finns
sämre tillgång på statistik inom vissa områden
jämfört med andra. Den senaste uppföljningen
av indikatorer på ungdomsområdet presenteras i
rapporten Ung i dag 2013 – En beskrivning av
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ungdomars villkor (Ungdomsstyrelsens skrifter
2013:2).
Resultat
Utbildning och lärande

I resultatredovisningen för barn- och ungdomsutbildning i denna proposition (utg.omr. 16)
redovisas ett antal indikatorer som visar
utvecklingen av resultat på nationella prov, betyg
och behörighet i grundskolan och gymnasieskolan. Sammantaget visar dessa resultatmått på små förändringar under den senaste
femårsperioden. För grundskolan gäller att
andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen i grundskolan har ökat, liksom det genomsnittliga meritvärdet samtidigt som andelen
behöriga till gymnasieskolan har minskat och
betygsgenomsnittet från gymnasieskolan har
legat på en konstant nivå. De senaste årens andel
behöriga till gymnasieskolan ska ställas i relation
till att behörighetskraven till gymnasieskolan
skärptes inför hösten 2011.
Nästan alla ungdomar som har slutfört grundskoleutbildning, 99 procent, påbörjar studier i
gymnasieskolan. Denna andel har varit i det
närmaste konstant under det senaste decenniet.
Varje år lämnar dock cirka en tredjedel av alla
elever gymnasieskolan utan att ha uppnått
grundläggande högskolebehörighet. Denna
beskrivning gäller för elever som gått den tidigare gymnasieutbildningen. Från och med våren
2014 slutför den första årskullen den nya och
reformerade gymnasieutbildningen (Gy 2011).
Av de elever som påbörjade utbildning i
gymnasieskolan 2009 hade 69 procent slutfört
gymnasieskolan och fått slutbetyg tre år senare.
Bland unga kvinnor gällde detta för 72 procent
och för unga män var andelen 66 procent.
Utländsk bakgrund och studietraditioner från
hemmet har stor betydelse för om utbildningen
slutförs och för elevernas studieresultat. Nära
hälften av de elever som har utländsk bakgrund
och under hälften av elever med lågutbildade
föräldrar hade inte fått slutbetyg inom tre år
efter att de började i gymnasieskolan 2009.
(Utländsk bakgrund innebär att vara född
utomlands eller att vara född i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands.) Statens skolverk
har i rapporten Elever med utländsk bakgrund
(dnr 75–2004:545) gjort tolkningen att de
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skillnader avseende studieresultatet som finns
mellan infödda elever och elever med utländsk
bakgrund till största delen har att göra med
elevernas socioekonomiska situation. Vidare har
den tid som elever med utländsk bakgrund har
vistats i Sverige stor betydelse för hur de kan
svenska språket och deras anpassning till det
svenska skolsystemet och därmed för studieresultatet.
Den genomsnittliga betygspoängen för
samtliga elever som fick slutbetyg från
gymnasieskolan läsåret 2011/12 var 14,0 poäng,
vilket är i nivå med de senaste fem åren. För
kvinnor uppgick den genomsnittliga betygspoängen till 14,7 poäng och för män till 13,3
poäng. Av elever med slutbetyg från
gymnasieskolan läsåret 2011/12 uppnådde 87
procent behörighet till högskolestudier på
grundläggande nivå. Kvinnor med svensk
respektive utländsk bakgrund fick slutbetyg i
högre utsträckning än män med motsvarande
bakgrund.
Av de elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåret 2008/09 hade knappt 45
procent påbörjat högskoleutbildning tre år
senare. Andelen var störst bland kvinnor med
utländsk bakgrund av vilka 63 procent påbörjat
studier vid högskolan jämfört med 49 procent av
kvinnor med svensk bakgrund. Bland män med
svensk bakgrund var andelen lägst, knappt 37
procent, jämfört med 50 procent bland män med
utländsk bakgrund. Den andel som slutför gymnasieutbildning med grundläggande behörighet
till högskolan är dock betydligt lägre bland
ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med
andelen bland ungdomar med svensk bakgrund
(Av nybörjare i gymnasieskolan 2009 hade 41
procent av elever med utländsk bakgrund
respektive 66 procent av elever med svensk
bakgrund sådan behörighet efter tre års studier).
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Under 2012 har Folkbildningsrådet fördelat
4 200 utbildningsplatser till studiemotiverande
folkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar
som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen. Enligt statistik
från Arbetsförmedlingen har drygt 22 procent av
dem som har gått studiemotiverande folkhögskolekurs under perioden februari 2010 – april
2013 studerat vidare och 17 procent har gått
vidare till arbete eller nystartsjobb.

Arbete och försörjning

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög.
Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år
uppgick under 2012 i genomsnitt till 153 200,
varav 55 200 personer var heltidsstuderande som
sökte arbete (Statistiska centralbyrån, SCB,
Arbetskraftsundersökningen). Under 2011 var i
genomsnitt 149 300 ungdomar i denna ålder
arbetslösa. Under 2012 var 25 procent av män i
åldern 15–24 år arbetslösa och av kvinnor i denna
ålder var andelen 22 procent.
Ungdomar i åldern 16–24 år som under en
ramtid om fyra månader har varit arbetslösa i 90
dagar omfattas av jobbgarantin för ungdomar.
Syftet med jobbgarantin är att erbjuda unga
särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser tidigt
under arbetslöshet för att de så snabbt som möjligt ska få arbete eller påbörja en utbildning inom
det reguljära utbildningssystemet.
Sedan 2012 har Arbetsförmedlingen möjlighet
att ge ungdomar som löper hög risk för
långtidsarbetslöshet individanpassat stöd redan
från första dagen i arbetslöshet. Stödet ska framför allt ges i form av förstärkta förmedlingsinsatser men kan även, i begränsad utsträckning,
vara programinsatser.
Under 2012 var genomsnittligt drygt 94 600
personer i åldern 18–24 år inskrivna hos
Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa och
sökande i program. Av dessa var 43 procent
kvinnor och 57 procent män.
Kommunerna är enligt skollagen (2010:800)
skyldiga att löpande hålla sig informerade om
hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder. Skyldigheten gäller för ungdomar som
varken genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning. Skolverkets uppföljningar av hur
kommunerna arbetar med informationsansvaret
visar att närmare två tredjedelar av kommunerna
har en handlingsplan 2010 jämfört med mindre
än hälften 2006. Trots att kommunerna sedan
2005 är ålagda att hålla sig informerade om dessa
ungdomars situation finns det kommuner som
inte lever upp till lagens intentioner. Skolverkets
uppföljning visar även att kommunerna ofta
upplever svårigheter i att hantera informationsansvaret.
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Ungdomars försörjning
Ungdomar som förvärvsarbetar har genomsnittligt lägre inkomster än den övriga befolkningen. För ungdomar i åldern 18–25 år uppgick
den pensionsgrundande medelinkomsten av
anställning 2012 till 139 117 kronor. För kvinnorna i denna ålder uppgick medelinkomsten till
118 651 kronor och för männen 159 334 kronor
(Ung idag 2013, Ungdomsstyrelsens skrifter
2013:2). Kvinnors lägre genomsnittliga inkomst
kan till viss del bero på att de i högre grad än
männen uppbär föräldrapenning och tillfällig
föräldrapenning samt att de arbetar i yrken med
lägre lön än männen. Ungdomars (18–25 år)
pensionsgrundande medelinkomst av näringsverksamhet uppgick till 89 795 kronor. Unga
kvinnors medelinkomst av näringsverksamhet
uppgick till 77 635 kronor jämfört med unga
mäns medelinkomst av näringsverksamhet som
uppgick till 96 977 kronor (Ung idag 2013).
Under 2012 fick 7,8 procent av alla 18–19åringar och 7,5 procent av 20–24-åringarna
ekonomiskt bistånd. Detta kan jämföras med att
cirka 4 procent av befolkningen i åldern 35–44 år
fick ekonomiskt bistånd 2012. Andelen som fick
ekonomiskt bistånd skilde sig inte åt mellan
unga kvinnor och unga män.
Aktivitetsersättning ger stöd till unga mellan
19 och 29 år som inte kan arbeta heltid på grund
av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Aktivitetsersättning kan också utbetalas om
skolgången måste förlängas på grund av en
funktionsnedsättning. Under 2012 fick drygt
22 100 kvinnor och 21 400 män i åldern 16–24 år
sjukpenning eller aktivitetsersättning någon gång
under året. Detta motsvarar att 41 kvinnor och
38 män per 1 000 försäkrade i åldersgruppen
hade nyttjat sjukförsäkringen i någon form. Den
genomsnittliga ersättningen per dag för personer
med sjukpenning var 2012 lägst för personer i
åldern 16–19 år. Antalet nybeviljade sjuk- och
aktivitetsersättningar per 1 000 registrerade försäkrade är störst för 19-åringarna, vilket är en
följd av ersättning vid förlängd skolgång. (Ung
idag 2013). Antalet unga personer med aktivitetsersättning har ökat, i hög grad beroende på
utvecklingen inom särskolan där antalet elever
har ökat sedan mitten av 1990-talet.
Regeringen har vidtagit en rad åtgärder, både
för att minska risken att unga ska behöva
aktivitetsersättning och för att öka chansen att
de ska kunna lämna den. Bland annat har
Skolverket i uppdrag att, i samråd med
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Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Hjälpmedelsinstitutet, ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i
gymnasieskolan. Utredningen om modernisering av studiehjälpen och anpassning av
studiestödet till nya studerandegrupper lämnade
i juni 2013 sitt slutbetänkande Moderniserad
studiehjälp (SOU 2013:52). I betänkandet föreslås bland annat att den grupp som i dag studerar
med aktivitetsersättning, i den mån det är
möjligt, i stället ska kunna få ersättning från
studiestödsystemet. Vidare föreslås att de belopp
och inkomstgränser som fastställdes i mitten av
1990-talet ska anpassas till dagens inkomst- och
kostnadsnivå. Betänkandet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
Ungdomars bostadssituation
Ungdomar har ofta svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden, åtminstone i de områden där
de vill arbeta eller studera. Under 2010–2011
bodde 34 procent av unga i åldern 20–25 år kvar i
föräldrahemmet. Andelen kvarboende i föräldrahemmet var högre bland ungdomar med utländsk bakgrund och bland unga män i storstadsområden. Bland unga kvinnor var andelen
kvarboende i föräldrahemmet 30 procent och
bland unga män 38 procent under 2010–2011.
Andelen kvarboende var 45 procent bland unga
med utländsk bakgrund respektive 32 procent
bland unga med svensk bakgrund (Ung idag
2013).
Hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden
Unga vuxna har ofta svårt att få egen bostad. En
orsak till att ungdomar har svårt att etablera sig
på bostadsmarknaden är att de har dåliga
ekonomiska förutsättningar, eftersom de ofta
saknar fast inkomst och sparkapital. I Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning
2011 återfinns unga personer som har varit i
samhällsvård, men även ungdomar som inte
lyckats ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden och som har sökt hjälp hos socialtjänsten
eller frivilligorganisationer för att lösa detta.
Kartläggningen visade att cirka 7 000 personer i
åldern 18–26 år var hemlösa (21 procent av det
totala antalet hemlösa personer). Den främsta
orsaken till unga vuxnas hemlöshet var, enligt
kartläggningen, att de inte hade godkänts som
hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.
Av dessa ungdomar var 59 procent män och 41
procent kvinnor. Vidare var 32 procent födda
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utanför Sverige. Cirka 8 procent av dessa hemlösa unga befann sig i akut hemlöshet, medan
resterande var inneboende, hade kortvariga
andrahandskontrakt eller bodde i försökslägenheter eller liknande. För 40 procent uppgavs den
bakomliggande orsaken till hemlösheten vara
konflikt i familjen, skilsmässa eller våld i
familjen. Missbruk och beroende uppgavs vara
orsaken till hemlöshet för cirka 25 procent av de
unga.
Hälsa och utsatthet

De flesta unga upplever sig ha ett gott
hälsotillstånd. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) som SCB genomför visar
att 92 procent av ungdomar i Sverige i åldern 16–
24 år upplevde att de hade ett gott hälsotillstånd
under 2011. Bland unga kvinnor upplevde 90
procent att de hade ett gott hälsotillstånd medan
94 procent av unga män upplevde motsvarande.
Det finns tecken på en sämre hälsoutveckling
bland ungdomar än bland den vuxna befolkningen. Det finns också stora skillnader i hälsa
mellan olika grupper unga i samhället. Det
handlar bl.a. om sämre upplevd hälsa bland unga
personer med funktionsnedsättning, homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbtpersoner), nationella minoriteter, placerade barn
och unga och ungdomar med utländsk
bakgrund.
Andelen 16–24-åringar som uppger att de
blivit behandlade så att de känt sig kränkta har
minskat från 32 procent 2005 till 29 procent
2012. Enligt Statens folkhälsoinstituts årliga
redovisning av uppdraget om ungas levnadsvillkor var det 2012 totalt 35 procent av de unga
kvinnorna och 24 procent av de unga männen
som uppgav att de blivit behandlade så att de
känt sig kränkta (Ung idag 2013).
Ungdomars psykiska hälsa
Unga kvinnor upplevde sig ha sämre hälsa än
unga män och led oftare av långvarig sjukdom
och svår värk. Unga kvinnor hade också i större
utsträckning än unga män besvär av ängslan, oro
och ångest. Enligt ULF hade 32 procent av unga
kvinnor i åldern 16–24 år besvär av ängslan, oro
och ångest under 2010/11 jämfört med 14 procent av männen i samma ålder (Folkhälsan i
Sverige – Årsrapport 2013, Socialstyrelsen och
Folkhälsoinstitutet). Andelen unga som får

antidepressiva läkemedel har ökat under senare
år.
I maj 2012 beslutade regeringen om PRIO
psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2012–2016 (dnr
S2012/3907). Under perioden beräknar regeringen fördela cirka 870 miljoner kronor årligen
för insatser som syftar till att förebygga psykisk
ohälsa och att förbättra vården och omsorgen för
personer med psykisk ohälsa. Barn och unga
som har, eller riskerar att utveckla, psykisk
ohälsa
är
ett
prioriterat
område
i
handlingsplanen.
Unga hbt-personer
Ungdomsstyrelsen redovisade i januari 2010
rapporten Hon hen han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2). Rapporten visar att
majoriteten av unga hbt-personer har en god hälsa, men en större andel har sämre hälsa jämfört
med befolkningen som helhet. Särskilt den
psykiska hälsan är sämre bland unga hbtpersoner, vilket var särskilt framträdande bland
homo- och bisexuella unga kvinnor. Nästan varannan ung homo- och bisexuell kvinna upplevde
sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt
Ungdomsstyrelsen beror den sämre psykiska
hälsan på att många unga hbt-personer upplever
osynliggörande, diskriminering, mobbning, hot
och våld. Ungdomsstyrelsen fick därför i
regleringsbrevet för 2011(dnr IJ2009/1644 m.fl.)
i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom
fritidsverksamheter för unga i syfte att stärka
kompetensen att skapa öppna och fördomsfria
fritidsverksamheter. Utbildningsinsatserna pågår
till och med 2013.
Ungdomar med funktionsnedsättning
Ungdomsstyrelsen redovisade hösten 2012
rapporten Fokus 12 – Levnadsvillkor för unga
med funktionsnedsättning (Ungdomsstyrelsens
skrifter 2012:3) där det framgår att drygt femton
procent av unga män och kvinnor i åldern 16–25
år har en funktionsnedsättning. Analysen visar
att ungdomar med funktionsnedsättning har
sämre levnadsvillkor än andra ungdomar. Inom
utbildning, arbetsmarknad och hälsa är skillnaderna särskilt stora. Ungdomar med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå och är
i större utsträckning än övriga ungdomar
missnöjda med sin skolsituation och känner sig
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otrygga i skolan. Gruppen har också svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden i jämförelse med
ungdomar utan funktionsnedsättning. Arbetslösheten är omfattande bland ungdomar med
funktionsnedsättning och det är vanligt med
långtidsarbetslöshet i gruppen. Den ekonomiska
situationen är också sämre bland dessa
ungdomar än andra ungdomar. Vidare har ungdomar med funktionsnedsättning en sämre
hälsosituation än övriga ungdomar. De är i betydligt större utsträckning utsatta för kränkande
behandling och våld. Andelen som ofta lider av
stressrelaterade symptom är dubbelt så stor som
bland unga utan funktionsnedsättning. Att lida
av stressrelaterade symptom är vanligare bland
unga kvinnor med funktionsnedsättning än
bland unga män med funktionsnedsättning.
Ungdomars missbruk och beroende
Bland skolelever har andelen som uppger att de
konsumerar alkohol minskat. I rapporten
Skolelevers drogvanor 2012 (Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,
Rapport 133) konstateras att andelen som
dricker alkohol av elever i årskurs nio har sjunkit
under den senaste tolvårsperioden. År 2000 var
cirka 80 procent alkoholkonsumenter och 2012
var andelen 56 procent (54 procent av pojkar, 58
procent av flickor). Nivån 2012 är den lägsta
uppmätta sedan starten av mätningarna år 1971.
Även bland eleverna i gymnasieskolans årskurs 2
har andelen alkoholkonsumenter minskat sedan
mätningarna startade 2004. Från ca 90 procent
2004 till 82 procent 2012 med små skillnader
mellan pojkar och flickor.
CAN:s skolundersökningar visar att andelen
skolelever i årskurs nio som uppgett att de någon
gång prövat narkotika ökade något under
perioden 2007–2012 från 4 till 6 procent bland
pojkar och oförändrat fyra procent bland flickor.
Av elever i gymnasieskolans årskurs 2 hade
andelen som uppgett sig använda narkotika de
senaste tolv månaderna ökat från 9 till
11 procent bland flickor och från 11 till
14 procent bland pojkar under perioden 2007–
2012. En klar majoritet av dem som har prövat
narkotika har debuterat med cannabis.
Utvecklingen av brott bland unga
Brottsförebyggande rådet visar i studien Brott
bland ungdomar i årskurs nio (Rapport
2013:3)som publicerades våren 2013 att allt färre
ungdomar i nionde klass begår brott. Framförallt
har snatteri, stöld och skadegörelse minskat.
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Ungdomar har också en mindre tillåtande attityd
till att begå brott än tidigare. Undersökningen
visar att andelen elever som uppger att de begått
någon stöldrelaterad handling, som till exempel
inbrott, häleri, snatteri och cykelstöld, har
minskat från 66 till 45 procent sedan mitten av
1990-talet. Den grupp ungdomar som är
brottsbelastad kännetecknas bland annat av att
de har en sämre relation till sina föräldrar och att
föräldrarna har sämre kontroll på vad ungdomarna gör. De umgås med vänner som oftare
är brottsbelastade och de har i större
utsträckning en mer tillåtande attityd till att begå
brott. Såväl flickor som pojkar begår brott, men
pojkar är överrepresenterade, särskilt när det
gäller allvarliga handlingar som t.ex. skadegörelse
och våld mot annan person.
Regeringen har under 2011–2012 stött en
pilotverksamhet med sociala insatsgrupper på
tolv platser i landet. Sociala insatsgrupper är ett
strukturerat sätt att samverka kring ungdomar
som är i riskzonen för att bli vanekriminella eller
ungdomar som behöver stöd och hjälp att bryta
med kriminella nätverk. I mars 2013 anordnades
ett rundabordssamtal med berörda aktörer om
sociala insatsgrupper som visade att de ungdomar som haft stöd av sociala insatsgrupper
hade minskat eller upphört med kriminella
aktiviteter.
Inflytande och representation

Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att
påverka såväl sin situation som samhällsutvecklingen i stort.
Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2013
visar att andelen unga i åldern 16–25 år som
deltagit i någon politisk aktivitet under 2012 var
71 procent. Detta gällde för 74 procent av de
unga kvinnorna och 68 procent av de unga
männen. Att stötta en åsikt i en samhällsfråga på
internet var 2012 den vanligaste politiska aktiviteten. Hälften av gruppen unga i åldern 16–25 år
angav att de gjort detta.
Med medel från regeringen har Skolval 2002,
2006 och 2010 arrangerats av Ungdomsstyrelsen
i samarbete med Valmyndigheten och Skolverket
samt ett antal ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsens utvärdering av Skolval 2010
(dnr Ju2011/421) visar att skolvalsprojektet
blivit bättre för varje år och att aktörerna har
hittat en organisationsform som fungerat väl.
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På regeringens uppdrag har SCB genomfört
tre studier om det svenska valdeltagandet
(dnr Ju2011/7407) som har redovisats under
2012 och 2013. I studierna konstateras att valdeltagandet sjönk kraftigt mellan 1994 och 2002.
Vid de senaste två allmänna valen, 2006 och
2010, har dock andelen röstande åter ökat. Trots
att valdeltagandet har ökat finns fortfarande
stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Ungdomar deltar i lägre grad. Ungdomar är
också sämre representerade i valda församlingar
och lämnar sina uppdrag i högre grad. I 2010 års
allmänna val utgjorde personer under 30 år 19
procent av de röstberättigade. Bland dem som
valdes in i riksdagen var bara 5 procent under 30
år. Motsvarande andel i kommunfullmäktige var
7 procent och i landstingsfullmäktige 6 procent.
Under de senaste två mandatperioderna var
det 16–17 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige som valde att lämna sina uppdrag i
förtid. Ungdomar, framförallt unga kvinnor,
hoppade av sina uppdrag i störst utsträckning
under mandatperioden. Under de senaste två
mandatperioderna lämnade 41 procent av de
folkvalda kvinnorna i åldern 18–29 år sina
uppdrag. Motsvarande andel bland männen i
samma åldersgrupp var 36 procent. SCB
konstaterar att avhopp under mandatperioden
främst beror på personliga skäl som arbets- och
familjeförhållanden, flytt och hälsa.
Kultur och fritid

Att kunna ta del av kultur och att utöva kultur är
en viktig del av ungdomars personliga utveckling. Ungdomars möjligheter till en stimulerande
och aktiv fritid innebär inte bara att ungdomar
får positiva upplevelser utan ger även erfarenheter som kan vara viktiga för framtida yrkesliv.
I syfte att stärka samverkan mellan grundskolor och det professionella kulturlivet, och på
så vis främja alla barns rätt till kultur och eget
skapande, har regeringen inrättat Skapande
skola. Detta är ett bidrag som kan sökas av
skolhuvudmän till kulturfrämjande insatser med
utgångspunkt i grundskolans läroplan. Statens
kulturråd fördelade i början av 2013 drygt 175
miljoner kronor till 257 kommuner och 103
fristående skolor för kulturell verksamhet i
skolan. Det innebär en ökning med 19 miljoner
kronor jämfört med 2012. De planerade
insatserna beräknas nå drygt 715 000 elever

spridda över landets samtliga län i grundskolans
årskurs 1–9 samt förskoleklass och särskolan.
Sedan 2007 anges i kulturinstitutioners styrdokument att ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv ska integreras i deras verksamheter. I
2012 års styrdokument fick 26 kulturinstitutioner i uppdrag att redovisa den verksamhet
som svarar mot den unga publikens behov samt
sina insatser för att öka den unga publiken. Barns
och ungas rätt till kultur är en av regeringens
kulturpolitiska prioriteringar inom kulturpolitiken, vilket bland annat tydliggörs av de
nationella kulturpolitiska målen som slår fast att
barns och ungas rätt till kultur särskilt ska
uppmärksammas
(prop.
2009/10:3,
bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145).
Ungdomsstyrelsen fördelade under 2012
totalt 212 miljoner kronor i statsbidrag till
ungdomsorganisationer. Dessa ungdomsorganisationer omfattade ett ökat antal medlemmar,
totalt 693 584 medlemmar i åldern 7–25 år
jämfört med 603 000 medlemmar 2011 och
531 900 medlemmar 2010. Antalet ungdomsorganisationer som beviljades organisationsbidrag var 101 jämfört med 97 året innan.
Ungdomsstyrelsen fördelade under 2012 också
21 miljoner kronor till nya organisationer och
verksamhetsformer. Fem nya organisationer fick
detta statsbidrag.
En ny förordning (2011:65) om statsbidrag till
barn- och ungdomsorganisationer trädde ikraft
den 1 mars 2011 och tillämpas första gången i
fråga om bidragsåret 2013. Det övergripande
syftet med den nya förordningen är att göra
reglerna tydligare för organisationerna som ska
söka bidrag och enklare för Ungdomsstyrelsen
som ska tillämpa dem vid beslut om bidrag.
Under 2010 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag
av regeringen att fördela bidrag till organisationer som arbetar med engagemangsguider
m.m. Satsningen på engagemangsguider genomförs i syfte att särskilt stimulera ungdomars och
kvinnors engagemang i föreningslivet i områden
som utmärks av låg organisationsgrad. Under
2012 fortsatte Ungdomsstyrelsen uppdraget att
fördela bidrag till ungdomsorganisationer och
andra organisationer som arbetar med engagemangsguider eller liknande metoder. Totalt
fördelades 9,3 miljoner kronor för arbete med
engagemangsguider riktade mot kvinnor och
flickor eller ungdomar generellt.
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Internationellt samarbete

Utbildning och lärande

Sverige deltar i internationellt ungdomspolitiskt
samarbete inom EU, FN, Europarådet,
Nordiska ministerrådet och Barentsrådet.
Ungdomsstyrelsen är programkontor i
Sverige för EU-programmet Ung och aktiv i
Europa under programperioden 2007–2013.
Under 2012 deltog totalt 5 000 unga och
ungdomsledare i programmets aktiviteter. Totalt
beviljades under 2012 medel för 151 projekt
varav 55 projekt riktade sig till unga med färre
möjligheter, så kallade inkluderingsprojekt.
Den nationella arbetsgruppen för den strukturerade dialogen, ledd av Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU), har under 2012
samordnat arbetet med konsultationer om ungas
deltagande i Europas demokratiska liv i syfte att
främja ungas deltagande på arbetsmarknaden.
Liksom tidigare år bidrog Sverige under 2012
till finansieringen av Östersjöstaternas råd och
Barentsrådets sekretariat för ungdomsfrågor i
Kiel respektive Murmansk.

Barn- och ungdomsutbildningen ska vara av hög
och likvärdig kvalitet. Alla elever ska ges
förutsättningar att uppnå de nationella målen
och utveckla sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser så långt som möjligt.
Sommaren 2012 gav regeringen en utredare i
uppdrag att bedöma när de åtgärder, som har
vidtagits från 2007 och framåt för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, kan få effekt. Utredningen ska även
belysa hur reformer på skolans område bör
genomföras för att underlätta utvärdering (dir.
2012:53). I maj 2013 redovisades delbetänkandet
Det tar tid – om effekter av skolpolitiska
reformer (SOU 2013:30). Utredaren konstaterar
att reformerna tidigast kan förväntas få ett visst
genomslag i mitten på 2010-talet – ett genomslag
som sedan gradvis bör kunna förstärkas fram till
slutet av 2020-talet.
En viktig utmaning på utbildningsområdet är
att fler unga ska slutföra gymnasieutbildning.
Utbildning är den bästa vägen för en fast förankring på arbetsmarknaden. Den reformerade
gymnasieskolan med en tydligare indelning i
högskoleförberedande
program
respektive
yrkesprogram ger förutsättningar för att en
större andel av eleverna ska kunna slutföra
gymnasieutbildning och få examensbevis. Det är
angeläget att följa utvecklingen av elevernas
studieresultat i gymnasieskolan och i vilken utsträckning de studerar vidare eller etablerar sig
på arbetsmarknaden.
Arbetslösa ungdomar som varken har
grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen erbjuds en studiemotiverande
folkhögskolekurs. Satsningen, som bygger på ett
samarbete på central nivå mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna, pågår sedan 2010. Dessa ungdomar bör
erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på
folkhögskolans allmänna kurs. Därför utökades
folkhögskolans allmänna kurs med 1 000
årsplatser under 2013 och för 2014 föreslås
medel avsättas som motsvarar 1 000 årsplatser.

Analys och slutsatser
Underlag för framtida ungdomspolitik
Regeringskansliet bjöd under 2012 in ett antal
aktörer att identifiera utmaningar för ungdomar
på fem till tio års sikt. Ungdomsstyrelsen har
inkommit med rapporten Utvecklingen av ungas
levnadsvillkor och framtida utmaningar för
ungdomspolitiken (dnr U2012/5071), LSU med
rapporten Makt, välfärd och självständighet
(dnr U2012/5795) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) med rapporten Ungdomspolitiska utmaningar och Ungdomsstyrelsen roll
(dnr U2013/579).
Regeringskansliet har därutöver arrangerat en
dialogturné hösten 2012 med möten i fem
kommuner (Stockholm, Göteborg, Jönköping,
Malmö och Luleå) för att diskutera och
identifiera utmaningar för ungdomar på fem till
tio års sikt. Vidare har regeringens ungdomspolitiska råd sammanträtt vid två tillfällen under
2012. I rådet ingår representanter från
ungdomsorganisationer och andra ideella organisationer, forskare, kommuner och myndigheter. Rådets övergripande tema är ungas inflytande och aktiva deltagande i samhällslivet.
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Arbete och försörjning

Ungdomar som varken arbetar eller studerar
Utredningen om unga som varken arbetar eller
studerar lämnade i februari 2013 delbetänkandet
Ungdomar utanför gymnasieskolan – Ett förtydligat ansvar för stat och kommun
(SOU:2013:13). I betänkandet föreslås lagändringar som syftar till att förtydliga
kommunernas ansvar att erbjuda insatser till icke
skolpliktiga ungdomar under 20 år som inte går i
gymnasieskolan. Vidare föreslår utredningen att
hemkommunen ska bedriva ett strukturerat
arbete för denna grupp ungdomar och att
kommunerna ska åläggas att föra register och
rapportera in statistik till Skolverket. I betänkandet föreslås även att studie- och
yrkesvägledningen i högre grad bör uppmärksamma situationen för elever som riskerar att
avbryta sin utbildning och att syftet med
anpassad studiegång förtydligas. I utredningens
uppdrag ingår även att analysera statistik som
kan kartlägga unga i åldern 16–25 år som varken
arbetar eller studerar och föreslå kvalitetssäkrade
statistiska mått samt hur sådan statistik kan
redovisas (dir. 2012:70). Utredningen ska
redovisa sitt slutbetänkande senast den 15
oktober 2013. Mot bakgrund av de förslag som
lämnades i utredningens betänkande föreslår
regeringen att insatser genomförs (se vidare
under Politikens inriktning).
Unga föräldrar
En grupp som särskilt bör uppmärksammas är
unga föräldrar. Av Ungdomsstyrelsen rapport
Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin
utbildning (2012-03-07) framgår att unga
föräldrar ofta har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden, bl.a. eftersom de i högre grad
än andra unga inte har slutfört sina gymnasiestudier. Regeringen tillsatte i slutet av 2011 en
utredning om studiehjälpen i sin helhet där
utredaren bl.a. skulle kartlägga den ekonomiska
situationen för studerande med barn och vid
behov ta ställning till om studiehjälpen bör
omfatta ett tillägg för studerande med barn eller
om ersättning bör lämnas genom annat
offentligrättsligt stöd. Utredaren skulle även
föreslå hur tillägget i så fall ska utformas
(dir. 2011:122). Sommaren 2013 redovisade
utredningen
betänkandet
Moderniserad
studiehjälp (SOU 2013:52). I betänkandet
föreslås att det, i syfte att möjliggöra för unga

föräldrar
att
påbörja
eller
återuppta
gymnasiestudier, skapas ett särskilt bidrag som
bör utformas som en förstärkning av gymnasiebidraget. Stödet ska enligt betänkandet
benämnas föräldratillägg och utgå med 3 500
kronor i månaden för det första barnet och med
500 kronor i månaden för varje ytterligare barn.
Insatser för att förbättra ungdomars
bostadssituation
I juni 2013 överlämnade regeringen propositionen En tydligare lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (prop. 2012/13:178)
till riksdagen där det föreslås att vissa ändringar
ska göras i lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Ändringarna innebär
precisering av innehållet i och processen för att
ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bland annat föreslås att det i lagen
ska anges att kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
ska grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Om en kommuns
riktlinjer inte visar hur hänsyn har tagits till
nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för bostadsförsörjningen ska
regeringen ges en möjlighet att förelägga
kommunen att ta fram nya riktlinjer. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
förs även in i plan- och bygglagen (2010:900)
som ett allmänt intresse som kommunerna ska
främja bland annat vid planläggning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2014.
Hälsa och utsatthet

Psykisk ohälsa
Som tidigare har redovisats har ungdomar under
de senaste decennierna haft en sämre utveckling
av den psykiska hälsan än den övriga
befolkningen. Särskilt bland unga kvinnor förekommer besvär av ängslan, oro och ångest.
Unga med funktionsnedsättning
Det är angeläget att särskilt lyfta fram
situationen bland ungdomar med funktionsnedsättning och hur deras möjlighet till full
delaktighet i samhällslivet samt jämlikhet i
levnadsvillkor utvecklas. Regeringen gav därför
2011 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under
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2012 genomföra en tematisk analys av
levnadsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning (dnr U2011/7070) som redovisades
2012. I rapporten (Fokus 12 – Levnadsvillkor för
unga med funktionsnedsättning) föreslogs
åtgärder i syfte att minska diskriminering av
ungdomar med funktionsnedsättning och öka
stödinsatser i skolan och när det gäller att få
anställning. Ungdomsstyrelsen föreslog bl.a.
förstärkta möjligheter till praktik för unga med
funktionsnedsättning och att alla studie- och
yrkesvägledare i gymnasieskolan skulle få
utbildning i hur funktionsnedsatta ungdomars
möte med arbetsmarknaden fungerar och vilket
stöd de kan få från olika myndigheter. Skolverket har därefter fått i uppdrag att, i samråd
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Hjälpmedelsinstitutet, ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i
gymnasieskolan (se även utg.omr. 16,
Utbildning och universitetsforskning, avsnitt
5.3). Ungdomsstyrelsens rapport bereds inom
Regeringskansliet.
Attityder till maskulinitet och våld
Regeringen gav 2011 Ungdomsstyrelsen i
uppdrag att ur ett jämställdhetsperspektiv göra
en studie av pojkars och unga mäns attityder och
värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och
våld (dnr U2011/2232). Syftet var att få fram ett
kunskapsstöd för att förebygga våld mot unga
kvinnor. Ungdomsstyrelsen redovisade i början
av 2013 rapporten Unga och våld – en analys av
maskulinitet och förebyggande verksamheter
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:1) i vilken
redogörs för omfattningen av våld bland
ungdomar och attityder till maskulinitet och våld
bland flickor och pojkar, unga kvinnor och unga
män. Rapporten visar bl.a. att risken för att utöva
en våldsam eller kränkande handling ökar bland
dem som instämmer i könssterotypa påståenden
om maskulinitet och femininitet. Rapporten
utgör ett av underlagen för utbildnings- och
informationsinsatser riktade till berörda personalgrupper som Ungdomsstyrelsen genomför
under 2013 och 2014.
Inflytande och representation

Ungdomars deltagande i de formella beslutsprocesserna är avgörande för en livskraftig
demokrati. Ett högt valdeltagande är ett uttryck
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för det demokratiska systemets starka förankring i det svenska samhället och därmed också en
viktig politisk prioritering. Genomförandet av
skolval är en insats som syftar till att leda till
ökat intresse för politiska frågor och som kan
öka ungdomars valdeltagande. Skolvalen
genomförs i grundskolans årskurs 7–9 och i
gymnasieskolan.
Sedan den 1 januari 2013 har Ungdomsstyrelsen ett uppdrag som syftar till att öka
kunskapen bland unga om deras rättigheter och
möjligheter som EU-medborgare att rösta till
Europaparlamentet. Aktiviteterna kommer
framöver främst att riktas mot unga i syfte att
prioritera ungas engagemang för och deltagande
i Europaparlamentsvalet 2014.
Kultur och fritid

Den analys av ungas kulturutövande som
Ungdomsstyrelsen redovisade 2011 är ett
angeläget bidrag för att öka kunskapen inom
området. Rapporten tydliggör att det saknas
kontinuerlig statistik om ungdomars kulturutövande.
Myndigheten för kulturanalys redovisade
hösten 2012 rapporten De kulturpolitiska målen
i vilken analyseras hur de kulturpolitiska målen
tar sig uttryck i ett antal landstings och regioners
kulturplaner. I rapporten konstateras att de
analyserade kulturplanerna prioriterar barn och
ungas möjligheter att ta del av kultur oavsett
bostadsort.
Fritidsverksamheter främjar ungdomars hälsa
och etablering i samhället. I offentliga insatser
om ungdomars fritid möts politiska mål som rör
det civila samhället och folkbildningen samt
idrotts-, kultur-, och mediepolitik. De ungdomar
som inte söker sig till föreningsliv eller andra
organiserade aktiviteter på fritiden är en viktig
målgrupp. Olika mötesplatser, t.ex. fritidsgårdar
och ungdomens hus, kan erbjuda aktiviteter som
bidrar till att stärka ungdomars positiva
utveckling och förebygga problem.
Internationellt ungdomssamarbete

Samarbetet i EU har under 2012 främst präglats
av förhandlingarna om det nya integrerade
utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram som
ska ersätta det nuvarande EU-programmet Ung
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och aktiv i Europa, vilket avslutas 2013. Beslut
om det nya EU-programmet, Erasmus+,
kommer att fattas hösten 2013.

15.5

Politikens inriktning

Att ungdomar mår bra, att de kan försörja sig
och att deras kompetens och erfarenheter tas till
vara är av stor betydelse för såväl samhälle som
individ. Ungdomstiden lägger grunden för
utveckling och etablering i vuxenlivet. Genom
goda uppväxtvillkor skapas förutsättningar för
trygghet och ett aktivt deltagande i utbildning,
på arbetsmarknaden och i samhället i stort.
Särskilt angeläget är att ungdomar som befinner
sig i en utsatt situation får stöd i att komma in i
samhällsgemenskapen och möjlighet till delaktighet utifrån sina förutsättningar och behov.
Det är regeringens ambition att inga unga ska
växa upp i utanförskap.
Regeringen utvecklar därför ungdomspolitiken och avser att presentera en ungdomspolitisk proposition under inledningen av 2014. I
propositionen kommer mål och inriktning för
den framtida ungdomspolitiken att föreslås.
Remisspromemorian En ny ungdomspolitik,
som utarbetats inom Regeringskansliet, är på
remiss
till
den
18
oktober
2013
(dnr U2013/4442). Regeringen planerar även att
det i den ungdomspolitiska propositionen ska
ingå ett handlingsprogram för 2014–2017 med
insatser för att förbättra ungdomars situation i
samhället. I propositionen planeras även ingå ett
förslag om en utvecklad modell för uppföljning
av ungdomars levnadsvillkor. Det är prioriterat
att ungdomspolitiken i högre uträckning kan
följas upp på kommunal nivå. Regeringen
föreslår att det avsätts 10 miljoner kronor för att
möjliggöra de insatser som avses ingå i det
ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Regeringen avser även att genomföra särskilda
insatser för att öka kunskapen om ungdomars
psykiska ohälsa under perioden 2013–2016.
Som ytterligare underlag till ungdomspropositionen tillkallade regeringen våren 2012
en särskild utredare med uppdrag att se över hur
arbetet med unga som varken arbetar eller
studerar kan utvecklas (dir. 2012:70). Som
nämnts i avsnitt 15.4 lämnade utredningen i
februari 2013 delbetänkandet Ungdomar utanför
gymnasieskolan – Ett förtydligat ansvar för stat

och kommun (SOU 2013:13). Utredningen ska
slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober
2013. Mot bakgrund av vad som har föreslagits i
delbetänkandet, avser regeringen att i den
ungdomspolitiska propositionen lämna förslag
som rör det kommunala informationsansvaret
för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som
inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Utöver de förslag som rör kommunerna bör Statens skolverk och Statens
skolinspektion få uppdrag i syfte att förbättra
uppföljningen av målgruppen. Regeringen
föreslår därför att 6,5 miljoner kronor avsätts för
dessa ändamål 2014. Vidare beräknar regeringen
12,5 miljoner kronor för 2015 och 12 miljoner
kronor årligen fr.o.m. 2016.
Regeringen avser att ge Ungdomsstyrelsen i
uppdrag att under 2014 genomföra en tematisk
analys av ungdomars fritid och organisering.
Ungdomsstyrelsen genomför på uppdrag av
regeringen under 2013 och 2014 utbildningsinsatser i syfte att sprida metoder och ge
kunskapsstöd för arbetet med attityder och
värderingar som rör jämställdhet, maskulinitet
och våld (dnr U2011/2232). Ungdomsstyrelsen
sprider även resultatet av rapporten Unga och
våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter (Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:1) i befintliga nätverk för myndigheter
och organisationer som har unga som målgrupp.
På regeringens uppdrag fortsätter Ungdomsstyrelsen under 2013 och 2014 också med
insatser som syftar till att förebygga att
ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering på
internet och andra interaktiva medier
(dnr IJ2008/1824 och U2012/3355).
I början av 2013 gav regeringen Ungdomsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av
föreningslivets arbete för att förebygga sexuella
övergrepp och kränkningar mot flickor och
pojkar och de insatser som görs när övergrepp
har uppdagats. Resultatet av kartläggningen ska
spridas i myndighetens olika nätverk samt till det
civila samhällets organisationer med verksamhet
riktad till barn och unga. Uppdraget pågår under
2013 och 2014 (dnr U2013/106).
Medier är i dag en integrerad del av barns och
ungas liv. Den snabba utvecklingen av den
digitala tekniken har inneburit att medier blivit
ett självklart verktyg för information och kommunikation. Internetanvändningen har ökat
kraftigt den senaste tioårsperioden. Flera studier
visar att främlingsfientliga och sexistiska
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budskap i dag sprids framförallt på internet.
Regeringen har sommaren 2013 uppdragit åt
Ungdomsstyrelsen att genomföra insatser för att
förebygga kränkningar, trakasserier och hot som
riktas mot unga kvinnor och unga män via
internet och andra interaktiva medier (dnr
U2013/4492). I uppdraget ingår att ta fram och
sprida information till ungdomar och föräldrar
om lagstiftning och vilka instanser som kan
kontaktas vid sådana kränkningar och hot. För
att höja kunskapen och mobilisera ungdomar för
att främja mänskliga rättigheter, demokrati och
jämställdhet på internet har vidare Statens
medieråd fått i uppdrag att genomföra
Europarådets kampanj No Hate Speech movement under 2013 och 2014 (dnr A2013/2317).
Kampanjen har särskilt fokus på barn och
ungdomar.
Ungdomsstyrelsen har, sedan regeringen
tilldelat medel, arrangerat skolval vid de allmänna
valen 2002, 2006 och 2010. Utvärderingar visar
ett gott resultat av denna satsning. Regeringen
har för avsikt att möjliggöra att skolval och
förberedande aktiviteter genomförs även för
valen 2014 (se utg.omr. 1 Rikets styrelse, avsnitt
9.8.1 och 9.9).
Regeringen gör bedömningen att Ungdomsstyrelsen bör byta namn. Det nya namnet ska
tydliggöra att myndigheten har uppgifter såväl
inom ungdomspolitiken som inom politiken för
det civila samhället (se även avsnitt 16 Politik för
det civila samhället, utg.omr. 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid).
Internationellt ungdomssamarbete
Under 2014 kommer ett nytt integrerat
utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram att
lanseras inom EU. Det nya programmet ersätter
bl.a. det tidigare EU-programmet Ung och aktiv
i Europa som avslutades 2013. Det nya programmet kommer att innebära att formellt och
informellt lärande integreras och att antalet
deltagande i ungdomsutbyte och volontärtjänst
kan utökas.

15.6

Budgetförslag

15.6.1 12:1 Ungdomsstyrelsen
Tabell 15.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

32 070

2013

Anslag

31 867

2014

Förslag

32 663

2015

Beräknat

33 090

2

2016

Beräknat

33 653

3

2017

Beräknat

34 398

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

827
31 907

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 32 663 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 32 663 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 32 663 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Ungdomsstyrelsens
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 15.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
12:1 Ungdomsstyrelsen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

31 867

31 867

31 867

31 867

835

1 263

1 826

2 572

-39

-40

-40

-41

32 663

33 090

33 653

34 398

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförts i statsförvaltningen.

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att vara
myndighetsstöd inom politiken för det civila
samhället, vilket föranlett en ökning av myndighetens förvaltningsanslag under 2012 och 2013.
Regeringen bedömer att anslaget 2014 bör ligga
på oförändrad nivå jämfört med innevarande år,
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med undantag för ett mindre avdrag med
anledning av gemensam finansiering av den statliga e-förvaltningen.
Regeringen föreslår att 32 663 000 kronor
anvisas under anslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
33 090 000 kronor, 33 653 000 kronor respektive
34 398 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

15.6.2 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 15.4 Anslagsutveckling

Övrigt

Tusental kronor

Förslag/
beräknat
anslag

Utfall

249 306

2013

Anslag

250 440

2014

Förslag

260 440

2015

Beräknat

260 440

2016

Beräknat

260 440

2017

Beräknat

260 440

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2015

2016

2017

250 440

250 440

250 440

250 440

10 000

10 000

10 000

10 000

260 440

260 440

260 440

260 440

Förändring till följd av:
Beslut

2012

2014

1 133
1

239 925

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till ungdomsorganisationer. Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag och visst
övrigt stöd till nationell och internationell
ungdomsverksamhet för ungdomspolitikens
genomförande. Anslaget får användas för sådana
administrativa utgifter som är en förutsättning
för genomförandet av insatser inom området.
Kompletterande information

I förordningen (2011:65) om statsbidrag till
barn- och ungdomsorganisationer finns bestämmelser om statsbidrag till nämnda organisationer.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen avser att under inledningen av 2014
presentera en ungdomspolitisk proposition som
bl.a. ska innehålla ett handlingsprogram. För
genomförandet av handlingsprogrammet föreslår
regeringen att anslaget 12:2 Bidrag till nationell
och internationell ungdomsverksamhet ökas med
10 000 000 kronor 2014. Som en delvis finansiering av denna ökning föreslås att det inom
utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
minskas med 2 000 000 kronor. Regeringen
beräknar vidare att förevarande anslag bör ökas
med 10 000 000 kronor permanent fr.o.m. 2015.
Ökningen finansieras delvis av en minskning av
anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
med 2 000 000 kronor.
Regeringen föreslår att 260 440 000 kronor
anvisas under anslaget 12:2 Bidrag till nationell
och internationell ungdomsverksamhet för 2014.
För 2015–2017 beräknas anslaget till 260 440 000
kronor årligen.
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16

16.1

Politik för det civila samhället

Omfattning

Med det civila samhället avses en arena, skild
från staten, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor organiserar sig och
agerar tillsammans för gemensamma intressen.
Politiken för det civila samhället och dess mål
bejakar den stora mångfald av aktörer och verksamheter som inryms i denna sektor. I det civila
samhället ingår allt från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser till ideella
föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser,
kooperativ m.m. Politiken på området omfattar
generella frågor om det civila samhället och dess
villkor, bl.a. möjligheter att bilda organisationer,
att erhålla statligt stöd, att bedriva ideell
verksamhet och att göra människor delaktiga.

16.2

Vidare omfattas organisationernas samverkan
med den offentliga sektorn genom dialog och
samråd. Området omfattar även kunskapsbildning om det civila samhällets roll, sammansättning, verksamhet och utveckling.
Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna
inrymmer verksamheter som främjar idrott och
motion och som samtidigt bidrar till en
förbättrad folkhälsa.
Politiken för det civila samhället omfattar
även stöd till allmänna samlingslokaler och till
friluftsorganisationer, bidrag för kvinnors organisering samt bidrag till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer.

Utgiftsutveckling

Tabell 16.1 Utgiftsutveckling inom Politik för det civila samhället, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
20131

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1 705

1 705

1 705

1 705

1 706

1 706

1 706

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

33

32

31

32

32

32

32

13:3 Bidrag för kvinnors organisering

28

28

28

28

28

28

28

13:1 Stöd till idrotten

13:4 Stöd till friluftsorganisationer

28

28

28

28

28

28

28

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15

15

15

15

15

15

15

13:6 Insatser för den ideella sektorn

23

23

22

25

25

25

25

1 831

1 831

1 829

1 833

1 834

1 834

1 834

Summa Politik för det civila samhället
1

Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.
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16.3

Politik för det civila samhället

16.3.1 Mål

Målet för politiken för det civila samhället är att
villkoren för det civila samhället som en central
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i
dialog med det civila samhällets organisationer
genom att
–

utveckla det civila samhällets möjligheter
att göra människor delaktiga utifrån
engagemanget och viljan att påverka den
egna livssituationen eller samhället i stort,

–

stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald
verksamheter, och

–

fördjupa och sprida kunskapen om det
civila samhället.

Målet beslutades av riksdagen i samband med
beslutet om propositionen En politik för det
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet.
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).
16.3.2 Resultatredovisning
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i
målet för politiken för det civila samhället.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet som bl.a. har till uppgift att
fungera som en referensgrupp för beredningen
av generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. Arbetsgruppen genomför en årlig
uppföljning av politiken för det civila samhället i
förhållande till politikens mål. Uppföljningen
genomförs utifrån de sex principer som utgör en
viktig utgångspunkt för politiken:
–

självständighet och oberoende,

–

dialog,

–

kvalitet,

–

långsiktighet,

–

öppenhet och insyn, samt

–

mångfald.
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Resultat

Uppföljning av det civila samhällets villkor
Regeringen har under 2011 och 2012 genomfört
årliga samlade uppföljningar i form av en
enkätundersökning. Uppföljningen ska följa
utvecklingen över tid vad gäller statlig
bidragsgivning, dialog och samråd med det civila
samhällets organisationer, samt övriga insatser
för att förbättra det civila samhällets villkor. När
det gäller bidragen har regeringen bland annat
uttalat att fokus i högre grad bör ligga på mer
generella stödformer såsom organisations- och
verksamhetsbidrag än på projektbidrag. Bidragssystem bör dock kunna anpassas efter
verksamhetsområdenas behov och därmed bör
de kunna se olika ut. Regeringskansliet följer
därför upp fördelningen mellan olika bidragsformer liksom de olika typer av dialog och
samråd som har förts med det civila samhällets
organisationer.
Av en sammanställning av enkätundersökningen från 2012 framgår att cirka 12
miljarder kronor fördelats i statliga bidrag till det
civila samhällets organisationer, vilket är en
ökning med 1 miljard kronor jämfört med 2011.
Enligt enkätens resultat har regeringen under
2012 skickat ut över 3 000 inbjudningar till
organisationer att svara på remisser, vilket är mer
än en fördubbling av antalet i 2011 års
remissförfarande. Även antalet fasta forum för
samråd och dialog med det civila samhällets
organisationer har ökat. Medverkande organisationer i dessa forum var 858 år 2012 jämfört med
544 år 2011.
Den årliga uppföljningen kompletteras med
statistik från SCB, fördjupade rapporter och en
uppföljning ur det civila samhällets perspektiv.
Det ideella engagemangets utveckling
Under 2008–2009 var 79 procent av befolkningen över 15 år medlemmar i minst en
förening. Bland kvinnor gällde detta för 78 procent och bland män för 80 procent. (SCB,
Undersökningarna av levnadsförhållanden).
Samma år var det 32 procent av kvinnorna och
39 procent av männen som aktivt deltog i
föreningslivet.
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Enligt rapporten Det civila samhället 2010 –
ett regeringsuppdrag med undersökningar från
Statistiska centralbyrån (SCB 2012) uppgick
antalet sysselsatta i det civila samhället till drygt
142 0006 år 2010. Huvudkällan för denna
statistik om det civila samhället utgörs av
undersökningen organisationers ekonomi som är
den enda undersökningen som har anpassats till
FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om
ideella organisationer. Av de totala intäkterna
om 217 miljarder kronor som ingår i de olika
undersökningar som berör det civila samhället
täcker undersökningen organisationers ekonomi
124 miljarder kronor. Beloppet har beräknats
med utgångspunkt i samtliga intäktsposter
inklusive både rörelseintäkter och finansiella
intäkter från undersökningarna organisationers
ekonomi, företagens ekonomi, ekonomisk
redogörelse från Svenska kyrkan samt intäktsoch kostnadsundersökningen för flerbostadshus.
Den finansiella och den statliga sektorn ingår
inte.
Medelantalet heltidsanställda personer inom
ideella organisationer uppgick under 2010 till
totalt 65 000 och medelantalet ideellt arbetande
uppgick till 1 667 000 personer. Det ideella
arbetet motsvarade knappt 60 000 heltidsarbetande. Heltidsanställda och ideellt arbetande
uppgick således till totalt 125 000 heltidsarbetande personer. Vidare uppgick det totala
antalet medlemskap i ideella föreningar till
knappt 23 miljoner (statistik från undersökningen organisationers ekonomi).
Den kategori av ideella organisationer som
hade flest medlemmar var rekreation och kultur
som totalt samlade 7,4 miljoner medlemmar
under 2010. Vidare hade bransch- och
yrkesorganisationer samt fackföreningar många
medlemmar, totalt 4 miljoner, organisationer
inom opinionsbildning och politik 3,8 miljoner
medlemmar och organisationer inom social
trygghet 3,7 miljoner medlemmar (statistik från
undersökningen organisationers ekonomi).
Partsgemensamt forum
Partsgemensamt forum utgör en plattform för
dialog på nationell nivå mellan regeringen och

6 Uppgifterna är hämtade från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

(RAMS).

det civila samhällets organisationer. Ett syfte
med forumet är att följa upp och utveckla
politiken för det civila samhället. Ungdomsstyrelsen har sedan 2011 haft i uppdrag att
genomföra Partsgemensamt forum för dialog
mellan regeringen och det civila samhället. I
partsgemensamt forum ingår representanter från
ett femtontal idéburna organisationer från olika
områden. Vidare inbjuds Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) att delta. Under 2012
träffades det partsgemensamma forumet fyra
gånger. För varje möte fanns det ett övergripande tema. Bland annat behandlades det
civila samhällets oberoende och självständighet
och det civila samhällets ekonomi.
Myndighetsstöd för frågor om det civila samhället
Ungdomsstyrelsen har fr.o.m. 2012 fått i uppdrag att utgöra ett myndighetsstöd för politiken
för det civila samhället. Myndigheten ska
säkerställa att kontinuerlig uppföljning, kunskapsspridning och analys genomförs. Utöver
ovan nämnda möten i Partsgemensamt forum
har Ungdomsstyrelsen anordnat konferensen
Forum för det civila samhället. Konferensen
vände sig till företrädare för det civila samhället
samt till politiker och tjänstemän från offentlig
sektor. Ungdomsstyrelsen har vidare spridit
Europarådets kod för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocesser (Code of Good
Practice on Civil Participation).
Som en del i uppdraget att genomföra
Partsgemensamt forum har Ungdomsstyrelsen
tagit fram rapporten Dialog, självständighet och
långsiktiga förutsättningar – en uppföljning med
ideella föreningar i fokus (Ungdomsstyrelsen
2013). Uppföljningen bygger på en enkätundersökning som skickades till ett representativt urval av idéburna organisationer. Uppföljningen visar bl.a. att föreningar som får
bidrag eller har uppdrag från den offentliga sektorn upplever att de kan bevara sin självständiga
och oberoende roll som röstbärare i relation till
stat och kommun. Undersökningen visar vidare
att de allra flesta föreningar upplever att de
ekonomiskt klarar av att driva sin kärnverksamhet, men att resurserna inte medger utveckling av verksamheten.
Ungdomsstyrelsen startade hösten 2012,
utifrån sitt uppdrag om det civila samhället, en
tankesmedja kring politiken för det civila samhället. Tjänstemän och politiker från kommuner
och regionförbund samlas för att utveckla
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samarbetet med ideella föreningar. Kunskap,
kännedom, förankring och goda exempel är
viktiga delar i tankesmedjans verksamhet.
Vidare har Ungdomsstyrelsen i början av 2013
gjort en utlysning av bidrag till studier om det
civila samhället. I utlysningen pekas på behovet
av studier med inriktning på verksamheternas
praktik och samspelet mellan offentligt och civilt
samhälle.
Överenskommelser med idéburna organisationer
I oktober 2008 slöts en överenskommelse mellan
regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området och Sveriges Kommuner och
Landsting. Överenskommelsen syftar till att
tydliggöra de idéburna organisationernas roll
inom det sociala området och möjliggöra för
dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med
andra aktörer som är verksamma på området
(dnr IJ2008/2110). 2013 hade omkring 70
idéburna organisationer anslutit sig till överenskommelsen.
Enligt överenskommelsen har varje part
åtaganden och ska vidta åtgärder, vilka följs upp
kontinuerligt av en gemensam arbetsgrupp som
består av de tre parterna. I december 2012
anordnades den fjärde årliga uppföljningskonferensen där parterna redovisade hur
åtgärderna i överenskommelsen genomförts.
Regeringen har också undertecknat en
överenskommelse med SKL och idéburna
organisationer inom integrationsområdet. Syftet
med överenskommelsen är att förtydliga
relationen mellan staten, kommunerna, landstingen/regionerna och de idéburna organisationerna i arbetet med nyanländas etablering och
integration och att utveckla former och metoder
för att de idéburna organisationerna bättre ska
kunna medverka i detta arbete. Överenskommelsen inom integrationsområdet bygger på
samma principer som överenskommelsen inom
det sociala området och innehåller åtaganden och
åtgärder som följs upp av parterna. Till
överenskommelsen inom integrationsområdet
har cirka 40 nationella organisationer anslutit sig,
däribland ett flertal paraplyorganisationer.
Under 2012 har en partsgemensam styrgrupp
genomfört två regionala konferenser i Malmö
och Köping. I maj genomfördes en årlig uppföljningskonferens där samtliga parter redovisade sina åtgärdsprogram. Som en del av
uppföljningen av överenskommelsen inleddes i
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december 2012 en studie om somaliska
flyktingars återförening som ska redovisas 2014.
Samverkan inom kulturområdet
Det civila samhällets betydelse inom kulturområdet är stor och det sker en omfattande
samverkan med olika organisationer. I och med
kultursamverkansmodellen, som trädde i kraft 1
januari 2011 och som fr.o.m. 2013 inbegriper 20
län, har det civila samhället getts ytterligare
möjligheter att påverka kulturpolitiken. Detta då
framtagandet av de regionala kulturplanerna ska
ske i samråd med bl.a. det civila samhället (se
avsnitt 4.4.2).
Antalet medlemmar i organisationer inriktade
på kultur och konst uppgick 2010 till ca 1,6
miljoner (Det civila samhället 2010, SCB 2012).
Flertalet av de ideella organisationer som organiserar ideellt arbete på kulturområdet är medlemmar i paraplyorganisationen Ideell Kulturallians. Detta framgår bl.a. av den förstudie som
Myndigheten för kulturanalys (Ideellt arbete i
kultursektorn) har tagit fram under 2012.
Regeringen har under våren 2013 gett i
uppdrag åt Statens kulturråd att under perioden
2013–2014, i samverkan med idrottsrörelsen,
genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar
och flickor (dnr Ku2013/1293). Vidare är
satsningen Hus med historia, som omfattade 40
miljoner kronor under åren 2010-2012, ett
exempel på hur det ideella engagemanget för
kulturmiljön kan stärkas (se avsnitt 10.4).
Statligt stöd till det civila samhällets organisationer
Inom flertalet politikområden finns statsbidrag
som riktas till det civila samhällets organisationer. I området politiken för det civila
samhället ingår stöd till idrotten, bidrag till
allmänna samlingslokaler, bidrag för kvinnors
organisering, stöd till friluftsorganisationer samt
bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer.
I avsnitten 16.4 respektive 16.5 redogörs
närmare för stödet till idrotten och bidraget till
friluftsorganisationerna.
Boverkets samlingslokaldelegation fördelade
under 2012 totalt 23,4 miljoner kronor som
investeringsbidrag ur anslaget 13:2 Bidrag till
allmänna samlingslokaler. Totalt inkom 263
ansökningar som tillsammans uppgick till cirka
113 miljoner kronor. Sammanlagt 69 föreningar
med projekt spridda över hela landet beviljades
bidrag. Vid fördelningen prioriterades åtgärder
för att förbättra tillgängligheten, energibesparande åtgärder och olika standardhöjande
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upprustningar. Boverkets samlingslokaldelegation fördelade vidare cirka 4,8 miljoner kronor i
bidrag till 13 projekt för utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler 2012.
Vidare fördelades 3,98 miljoner kronor som
bidrag till samlingslokalhållande föreningars
riksorganisationer.
Under 2012 fördelade Ungdomsstyrelsen
28,2 miljoner kronor i statsbidrag för kvinnors
organisering. Av dessa medel utbetalades 18,6
miljoner kronor som organisations- eller
etableringsbidrag och 9,5 miljoner kronor som
verksamhetsbidrag. Det inkom under 2012 totalt
69 ansökningar om organisationsbidrag och etableringsbidrag, varav 50 ansökningar beviljades.
Vidare inkom 61 ansökningar om projektbidrag,
varav 31 beviljades.
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att årligen
lämna en sammanfattande redogörelse för vissa
av de bidrag som myndigheten hanterar.
Redogörelsen omfattar bl.a. statsbidrag för
kvinnors organisering, bidrag till jämställdhetsprojekt och bidrag till verksamheter mot rasism
och liknande former av intolerans. Rapporten
innehåller uppgifter om hur bidragen har
använts. I Ungdomsstyrelsens rapport Resultat
och effekter – Återredovisning av statsbidrag till
ideella organisationer 2013 (dnr U2013/3763)
redovisas hur ett antal av de bidrag, som myndigheten hanterar har använts under 2012 och vilka
effekter bidragen har fått i förhållande till syftet.
I rapporten konstateras att organisationer som
fått organisationsbidrag ofta beskriver resultaten
i termer av aktiviteter eller prestationer i form av
löpande verksamhet och projekt samt förutsättningar i form av bemanning, kompetens och
resurser. Projektstöden kan bidra till att nå nya
målgrupper, pröva nya metoder, ta fram kunskap
eller till att etablera ny samverkan. I rapporten
ges även konkreta exempel på vad bidragen använts till. Projektbidrag för kvinnors organisering har bland annat använts för ett mentorsprogram för unga kvinnor i syfte att öka andelen
kvinnliga chefer i näringslivet och för ett karriäroch entreprenörsnätverk som verkar för att
synliggöra osynliga möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället.
Vidare har Partibidragsnämnden fördelat 15
miljoner kronor i stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer för 2012. Stödet fördelades
till samtliga åtta riksdagspartier.

Engagemangsguider för ökad delaktighet
Syftet med stödet till engagemangsguider är att
genom uppsökande verksamhet stimulera boende i områden med lägre organisationsgrad,
särskilt ungdomar och kvinnor, till kontakter
med det civila samhällets organisationer inom
skilda verksamhetsområden. Ungdomsstyrelsen
har under 2012 fördelat 9,3 miljoner kronor för
stöd till engagemangsguider. Elva projekt har
fokus på kvinnor och flickor och fem projekt på
ungdomar,
såväl
flickor
som
pojkar
(dnr U2013/2079).
Ungdomsstyrelsen
ska
under 2014 göra en utvärdering av satsningen.
Denna redovisas hösten 2014 (dnr U2012/7090).
Stöd till arbete mot diskriminering i den egna
organisationen och jämställdhetsprojekt
Under 2012 fördelade Ungdomsstyrelsen 3,6
miljoner kronor till nio organisationer för att
arbeta mot diskriminering och för jämställdhet i
den egna verksamheten (dnr U2013/2076).
Totalt inkom 24 ansökningar om projektbidrag.
Ungdomsstyrelsen fördelade också 7 miljoner
kronor i statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Det
inkom 66 ansökningar, varav 17 beviljades för
ändamålen makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete samt
mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet.
Ungdomsstyrelsen har därtill fördelat 2,7
miljoner kronor i statsbidrag för verkamheter i
de nationella minoriteternas organisationer för
jämställdhet mellan kvinnor och män och mot
diskriminering. Nio projekt inom dessa verksamheter har beviljats stöd.
Forskning och statistik om det civila samhället
Forskningsprogrammet om det civila samhället
inrättades 2009 och hanteras av Vetenskapsrådet.
Inom ramen för forskningsprogrammet pågår
för närvarande 15 forskningsprojekt. Projekten
är bl.a. inriktade på organisering i Sveriges
kulturliv, gränsen mellan civilsamhälle och
privatliv, kvinnor och skapandet av det civila
samhället, digitala medier och civilsamhälleliga
nätverk och betydelsen av informella nätverk i
det civila samhället. Vetenskapsrådet har inom
ramen för uppdraget i rapporten Var står
forskningen om civilsamhället? – En internationell översikt (Vetenskapsrådets rapportserie 2012:04) redovisat en översikt av forskningsläget med syfte att kartlägga inom vilka
områden forskning bedrivs, men också inom
vilka områden mer forskning behövs.
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En första utlysning av medel till forskning
inom identifierade behovsområden genomfördes
under våren 2011. Fyra projekt beviljades medel.
Projekten är bl.a. inriktade på ideella organisationers roll i välfärdssamhället och en jämförande populationsstudie av organiserade intressen i det civila samhället i Sverige.
I Vetenskapsrådets utlysning av medel för
forskning om det civila samhället i början av
2013 lyfts särskilt fram frågor som gäller hur det
kollektiva agerandet på medborgarnas egna
initiativ ser ut, medborgarnas motiv för att
organisera sig, strukturella orsaker till att det
civila samhället växer fram och förändras samt
hur civilsamhället och övriga samhällssfärer
påverkar varandra.
Vetenskapsrådet har i syfte att sprida forskningsresultat när det gäller forskning om det
civila samhället samarbetat med organisationen
Ideell arena. I februari 2013 genomförde Ideell
arena konferensen Ledarskapsarenan 2013. SCB
redovisade i december 2012 en andra rapport
med statistik om det civila samhället. I rapporten
Det civila samhället 2010 – ett regeringsuppdrag
med undersökningar från Statistiska centralbyrån finns statistik om organisationernas
ekonomi som i enlighet med uppdraget
anpassats till FN:s statistiksystem för
satelliträkenskaper om ideella organisationer,
International Classification of Non Profit
Organisations (ICNPO) för att bättre beskriva
det civila samhället. Enligt de avgränsningar som
gjorts fanns det 2010 i SCBs företagsdatabas
cirka 77 000 ekonomiskt aktiva organisationer
som anses tillhöra det civila samhället. De totala
intäkterna uppgick 2010 till 217 miljarder kronor
och de totala kostnaderna till 207 miljarder
kronor.
Internationellt samarbete
År 2009 tog Europarådet tillsammans med
idéburna organisationer fram en kod för främjande av idéburna organisationers medverkan i
offentliga beslutsprocesser, Code of Good Practice on Civil Participation. Under 2012 har Ungdomsstyrelsen, som tidigare nämnts, spritt
information om koden via föreläsningar och
seminarier till idéburna organisationer och
offentliga aktörer.
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Analys och slutsatser

En politik för det civila samhället
Fyra av fem av personer i Sverige över 15 år är
med i en eller flera föreningar. Det omfattande
deltagandet i ideella föreningar ger människor
möjligheter att påverka såväl sin egen situation
som samhället i stort.
Genom riksdagens beslut om politiken för det
civila samhället har förutsättningar skapats för en
helhetssyn på det civila samhället och dess
villkor. Det civila samhället lyfts därmed fram
som en egen sektor, vid sidan av den offentliga
sektorn, näringslivet och det enskilda hushållet.
SCB har som ambition att fortsätta utveckla
statistiken om det civila samhället, vilket möjliggörs genom regeringens satsning på denna
statistik. Det kan finnas anledning att använda
denna statistik för fördjupad analys och jämförelser mellan områden inom det civila samhället samt att ge statistiken en vidare spridning.
Regeringen anser att de områden, som särskilt
pekats ut i Vetenskapsrådets och Ungdomsstyrelsens utlysningar, är av stort intresse för det
civila samhällets utveckling.
Som nämnts tidigare genomfördes i februari
2013 konferensen Ledarskapsarenan 2013 som
hade civilsamhällets praktik och forskningens
avtryck som tema. Genom konferensen kunde
den samhällsvetenskapliga forskning som finns
om civilsamhället tas in i organisationernas egna
strategiska diskussioner. Regeringen anser att
sådana konferenser bidrar till det civila
samhällets utveckling genom att forskningen
och dess resultat används aktivt och att det förs
dialog mellan forskare och praktiker
Av särskild betydelse för utvecklingen av det
civila samhällets organisationer är också den
dialog som sker genom de sakområdesinriktade
dialogprocesserna. I oktober 2008 slöts som
nämnts en överenskommelse mellan regeringen,
idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), som syftar till att stärka de idéburna
organisationernas roll inom det sociala området.
Överenskommelsen har nu funnits i fem år och
dess principer följs under 2013 upp av parterna,
främst inom ramen för den gemensamma
arbetsgruppens arbete. Regeringen har genomfört flera insatser för att förverkliga överenskommelsens intentioner, bl.a. har Tillväxtverket
fått i uppdrag att genom rådgivning och
utbildning främja tillväxt och nyföretagande av
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idéburet företagande inom vård och social
omsorg (dnr S2013/792). Regeringen har även
beslutat bidra med medel för att främja
samverkan mellan socialtjänsten och ideella
organisationer (dnr S2013/1186).
För att en mångfald utförare ska kunna växa
fram i hela landet är det av stor betydelse att
insatser vidtas även för att stimulera framväxten
av lokala och regionala överenskommelser.
Regeringen avser därför att utveckla sin dialog
med myndigheter som arbetar med idéburna
organisationer inom det sociala området. Vidare
genomförs en enkätstudie som belyser överenskommelsens roll i statsförvaltningen.
En utmaning för överenskommelsen på
integrationsområdet framöver är att fortsätta
sprida överenskommelsen som verktyg och följa
upp hur den fungerar i praktiken för nyanländas
etablering och integration. De idéburna organisationernas samverkan inom integrationsområdet är under utveckling på såväl nationell som
regional och lokal nivå.
16.3.3 Politikens inriktning

Det civila samhället är välfärdssamhällets grund.
Människors deltagande i gemenskaper och
ideella organisationer skapar mening, delaktighet
och utveckling. Vidare stärker de ideella organisationerna demokratin genom sin roll som röstbärare och opinionsbildare. Det civila samhällets
organisationer har en viktig och växande roll
som utförare av offentligt finansierade tjänster.
Det är en utveckling som regeringen bejakar. En
större mångfald av utförare av tjänster inom det
sociala området tar vara på människors engagemang och förmåga samtidigt som det bidrar till
att tillgodose behoven av valfrihet och kvalitet
inom välfärden.
Ungdomsstyrelsen har fr.o.m. 2012 i uppdrag
att utgöra myndighetsstöd för politiken för det
civila samhället och svarar för att uppföljning,
kunskapsspridning och analys genomförs.
Regeringen bedömer att Ungdomsstyrelsen bör
byta namn, så att myndighetens benämning
tydliggör att myndigheten inte bara har till uppgift att utgöra myndighetsstöd för ungdomspolitiken utan även för politiken för det civila
samhället.
Regeringens överenskommelse från 2008 med
idéburna organisationer inom det sociala området och SKL har utgjort en viktig plattform för

att förbättra de idéburna organisationernas
förutsättningar att erbjuda offentligt finansierade
välfärdstjänster. Regeringen anser att utvecklingen av utförare inom den idéburna sektorn
ytterligare kan stärkas genom framväxten av
lokala överenskommelser. Regeringen ser därför
behov av att samordna arbetet och stödja
insatser som stimulerar framväxten av sådana
överenskommelser och anser att totalt
4 miljoner kronor bör avsättas för detta ändamål.
Regeringen föreslår därför att anslaget 13:6
Insatser för den ideella sektorn ökas med
2 miljoner kronor 2014 och beräknar att anslaget
ökas med samma belopp permanent fr.o.m.
2015. Avsikten är att insatserna även ska
finansieras med 2 miljoner kronor genom de
inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda anslagen 4:7 Bidrag till
utveckling av socialt arbete m.m. och 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård. Även regeringens
överenskommelse från 2010 med idéburna
organisationer inom integrationsområdet och
SKL behöver följas upp och utvecklas.
Forskningsprogrammet om det civila samhället fortsätter. I januari 2013 gjorde Vetenskapsrådet en utlysning gällande forskning om
det civila samhället. Angelägna frågor som utlysningen avser rör hur det organiserade kollektiva
agerandet ser ut, medborgarnas motiv för att
organisera sig och strukturella orsaker till att det
civila samhället växer fram och förändras. Vetenskapsrådet avser att göra en ny utlysning gällande forskning om det civila samhället under
2014.
Från och med 2013 ansvarar Ungdomsstyrelsen för att fördela stöd för studier om det
civila samhället utifrån identifierade behov. Ungdomsstyrelsen har utlyst 2,5 miljoner kronor för
studier om bl.a. det civila samhällets praktik och
samspelet mellan offentligt och civilt samhälle.
SCB har på regeringens uppdrag tagit fram
statistik om det civila samhället. Statistiken redovisas i Det civila samhället 2010 – ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska
centralbyrån (SCB 2012). I rapporten redovisas
bl.a. förbättrad statistik om de ideella organisationernas ekonomi och hur många som är
heltidsanställda inom det civila samhällets
organisationer.
Ungdomsstyrelsen har fr.o.m. 2012 i uppdrag
att ansvara för att det finns kunskap om det
civila samhällets villkor, sammansättning och
utveckling och att sprida denna kunskap. Det är
183

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

viktigt att Ungdomsstyrelsen inom ramen för
detta kunskapsuppdrag analyserar statistik om
det civila samhället samt sprider statistiken och
analyserna till lokal, regional och central nivå.
Regeringen föreslår att reglerna om undantag
från skatt för stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som har ett allmännyttigt ändamål ska reformeras. Syftet är att
inkomstskattereglerna ska bli bättre anpassade
till dagens samhälle och att den ideella sektorns
arbete ska underlättas. De nya reglerna ska bl.a.
möjliggöra att stiftelser som främjar kultur,
miljö och idrott ska kunna bli inskränkt
skatteskyldiga, dvs. bli skatteskyldiga endast för
vissa inkomster. De nya reglerna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2014 (se även avsnitt 6.14
inom utg.omr. 3 Skatt, tull och exekution).

16.4

Idrottsfrågor

16.4.1 Mål

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i
målen för den statliga idrottspolitiken som
riksdagen beslutat (prop. 2008/09:126, bet.
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och
syfte med statsbidraget är att ge möjligheter för
flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa,
att stödja en fri och självständig idrottsrörelse
samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning.
Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till
verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan
verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
16.4.2 Resultatredovisning
Bedömningsgrunder

Bedömningen av resultat inom idrottsområdet
utgår bland annat från:
–

fördelat bidrag till Riksidrottsförbundet,

–

redovisad statistik om deltagande barn och
ungdomar,

–

rapporter från Centrum för idrottsforskning.
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Resultat

Idrottsrörelsen har en betydelsefull roll i vårt
samhälle. Antalet medlemmar i åldern 7–70 år är
ca 3,2 miljoner varav 47 procent flickor och
kvinnor och 53 procent pojkar och män. Ungefär 2,4 miljoner är aktiva medlemmar. Antalet
elitidrottare uppskattas till ca 7 000. Under 2012
uppgick statens stöd till idrotten till 1 705
miljoner kronor.
Barn- och ungdomsverksamhet
Bidraget till idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd
uppgick 2012 till 616 miljoner kronor vilket var i
nivå med 2011. Antalet deltagartillfällen uppgick
2011 till ca 52,8 miljoner fördelade på 38,8
procent flickor och 61,2 procent pojkar.
Inom ramen för den särskilda satsningen på
svensk idrott, Idrottslyftet, utbetalades 500
miljoner kronor 2012. Satsningens främsta syfte
är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn
och ungdomar samt att utveckla verksamheten
så att de väljer att idrotta högre upp i åldrarna.
Verksamheten ska utgå från ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv. Prioriterade områden
har varit att utveckla förbund och föreningar,
öka tillgängligheten till anläggningar och
idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare
samt att samverka med skolorna.
Under det femte verksamhetsåret som
inleddes den 1 juli 2011 och avslutades den 31
december 2012 har idrotten arbetat för att uppnå
sitt syfte med satsningen att rekrytera och
behålla fler barn och unga. Under perioden har
Riksidrottsförbundet avsatt 532 miljoner kronor
till föreningsstöd. Vidare har 183 miljoner
kronor använts till förbundsutveckling för
specialidrottsförbunden och distriktsidrottsförbunden.
Samtliga specialidrottsförbund har deltagit i
Idrottslyftet. Riksidrottsförbundet har uppmanat dem att ha ett särskilt fokus på
barnrättsperspektivet,
folkhälsomålen
och
samverkan med andra partners. Distriktsidrottsförbunden har liksom tidigare riktat in sig på
samarbete med skolan och SISU Idrottsutbildarnas distrikt har haft ett särskilt ansvar för
ledarförsörjning och unga ledare. Arbetet med
lika villkor och särskilda målgrupper har också
varit prioriterat.
Totalt sett, på föreningsnivå, har ungefär
12 000 föreningar genomfört drygt 27 000
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projekt med nästan 1 300 000 deltagare. Av
deltagarna var 46 procent flickor och 54 procent
pojkar.
Idrottens organisationer ska skapa samverkansprojekt med andra centrala organisationer som administrerar fysisk aktivitet för barn
och ungdomar. Exempel på sådan samverkan är
Svenska Orienteringsförbundet som i samarbete
med Friluftsfrämjandet arbetat fram en digital
databas över kartor för friluftsliv och har också
gjort dessa tillgängliga för allmän nedladdning
via en internetbaserad tjänst. Svenska Gymnastikförbundet har tillsammans med organisationer som anordnar parkourverksamhet erbjudit tio föreningar att starta upp sådan verksamhet.
Mer än hälften av alla specialidrottsförbund
har beviljat medel till föreningar som samverkat
med andra organisationer. De vanligaste samarbetena, i detta avseende, har skett med skolor
och fritidsgårdar. Det har också förekommit
samarbeten med till exempel Friluftsfrämjandet,
Svenska kyrkan, BRIS, Cykelfrämjandet och
Scouterna.
Den vanligaste parten för samverkan på
distriktsnivå har varit skolan. Andra samarbetsparter har varit Scouterna, Friluftsfrämjandet
och fritidsgårdar.
Gemensam administration och centrala idrottsorganisationer
Under 2012 beslutade Riksidrottsförbundet att
betala ut 280 miljoner kronor som basbidrag till
specialidrottsförbunden (en ökning med 16
miljoner kronor jämfört med 2011), 27,8
miljoner kronor till distriktsförbund inklusive
Gotland/Nordkalottstöd (oförändrat jämfört
med 2011) samt 80,6 miljoner kronor till
förbundets löner, ersättningar och sociala kostnader (en ökning med 17 miljoner kronor
jämfört med 2011, vilket främst beror på att
Riksidrottsförbundet övertagit distriktschefsanställningar).
Internationella idrottsevenemang
Regeringen har under förra mandatperioden gett
Riksidrottsförbundet stöd för att förbättra
förutsättningarna för att internationella idrottsevenemang förläggs till Sverige. Inom förbundet
har inrättats ett idrottens evenemangscentrum.
Riksidrottsförbundet har även etablerat ett samarbete med turism- och besöksnäringen och
verksamheten har utvecklats. Ett gemensamt
program mellan idrotten och turism- och

besöksnäringen för att få fler internationella
idrottsevenemang till Sverige har tagits fram.
Nästa steg planeras bli att utveckla en gemensam
övergripande utvärderingsmodell.
En samlad elitsatsning
Regeringen beslutade 2009 att Riksidrottsförbundet engångsvis får disponera 212 miljoner
kronor till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom
svensk idrott med syfte att stärka idrottsutövares
internationella
konkurrenskraft
(dnr
Ku2008/2135, Ku2009/1747). Tillsammans med
de medel som ställts till Sveriges Olympiska
Kommittés
och
Sveriges
Paralympiska
Kommittés förfogande har ca 146 miljoner
kronor utbetalats som elitstöd under 2012.
Centrum för idrottsforsknings uppföljning av
statens stöd till idrotten
Bidraget till idrottsforskning ges till Gymnastikoch idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), som har till uppgift att initiera,
samordna, stödja och informera om forskning
inom idrottens område. Budgeten för 2012
uppgick till 23 miljoner kronor. Regeringen har
beslutat att CIF ska analysera och genomföra en
regelbunden och långsiktig uppföljning av
statens idrottsstöd samt utforma indikatorer
(dnr Ku2009/1978).
CIF redovisar årligen sammanlagt 22 indikatorer fördelade över fem målområden.
Indikatorsystemet är i huvudsak uppbyggt på
befintlig statistik. Merparten av indikatorerna
rör olika aspekter av idrottsrörelsens verksamhet
och organisationsstruktur, som medlemsbestånd, inkomstkällor, omfattningen av det
ideella ledarskapet och utbildningsinsatser.
CIF har därutöver haft i uppdrag att under
2012 genomföra en fördjupad analys av vad som
kännetecknar en bra föreningsdriven idrottsverksamhet som får barn och ungdomar att vilja
fortsätta idrotta.
I sin redovisning anger CIF bland annat att
felaktigt bedriven idrott kan leda till skador och
ohälsa. Tidiga elitsatsningar och osunda
träningspremisser kan utmynna i selektion och
utslagning. Det kan ge upphov till belastningsskador, överträningssyndrom, ätstörningar och
otillbörligt användande av kosttillskott och
dopningspreparat.
Föreningsidrottens möjligheter och begränsningar är, enligt CIF, särskilt tydliga i frågan om
unga med neuropsykiatriska funktionsned185
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sättningar (NPF). Det kan ge tillfredsställelse
och stärkt självkänsla. Därtill kan det vara ett
stöd för unga att reglera sina energibehov vilket i
sin tur motverkar rastlöshet, stress och sömnproblem. För personer med funktionsnedsättning kan idrott således vara mer än en
stimulerande och allmänt hälsosam fritidssysselsättning – det kan även utgöra ett viktigt
led i rehabilitering eller habilitering. Rapporten
visar även att det finns många hinder för unga
med NPF-diagnoser att finna sin väg in i
föreningsidrotten. Flera av de ungdomar som
deltog i studien sade sig ha haft svårt att passa in
i en idrottsförening.
Idrottslyftet har gett landets idrottsföreningar
förutsättningar att utveckla en stor mängd olika
strategier för att få barn och ungdomar att vilja
fortsätta idrotta. Men vissa typer av utvecklingsinsatser saknades. Som exempel förekom
sällan strategier som tar tillvara de ungas egna
erfarenheter och synpunkter. Likaså saknades
insatser med fokus på etik- och värderingsfrågor.
Många av idrottsrörelsens förbund och föreningar är enligt CIF starkt förankrade i en traditionell syn på idrott som liktydigt med fysiskt
ansträngande tävlingsverksamhet. De är följaktligen vana att organisera aktiviteter med utgångspunkt i den egna idrottsgrenens krav och
förutsättningar.
Idrott är vanligtvis en mycket uppskattad
fritidsaktivitet hos unga, men det finns vissa
skillnader mellan de som stannar kvar i
föreningsidrotten och de som väljer att sluta.
Den förstnämnda gruppen utmärker sig
vanligtvis genom ett mycket stort idrottsintresse. Ofta utövar de flera idrotter eller kombinerar sin idrott med olika motionsaktiviteter.
De är aktiva i tävlingssammanhang, har tillhört
föreningsidrotten sedan unga år och kompletterar sitt idrottande med olika former av ledaruppdrag. Även bland avhopparna är intresset för
idrott vanligtvis stort. Olika omständigheter har
dock resulterat i att de ändå slutat. Ibland är
orsaken att de förlorat intresset för den specifika
idrotten eller att verksamheten inte längre känts
tillräckligt utvecklande och utmanande. Andra
slutar för att de inte är tillräckligt duktiga för att
få fortsätta eller ovilliga att satsa i den
omfattning som krävs för att få fortsätta tävla
eller spela matcher.
Barnrättsperspektivet har skrivits in i
Riksidrottsförbundets stadgar. Idrottslyftet ger
möjlighet till och förutsätter satsningar i syfte att
186

utveckla barn- och ungdomsidrotten i barnrättskonventionens anda. Men dessa insatser har
samtidigt balanserats med strategier som snarare
framhävt de anslutna medlemsorganisationernas
självbestämmande. Som exempel saknas direktiv
för hur konventionen ska tolkas och system för
att pröva eventuella förseelser. I Idrottslyftet har
Riksidrottsförbundet gett förbund och föreningar stor frihet att själva tolka utvecklingssatsningarnas mål och inriktningar. Riksidrottsförbundet har föredragit en mjuk form av styrning med tyngdpunkt i värdegrundsarbete, utbildningsinsatser och dialog snarare än påverkan
genom krav, regelverk och sanktioner.
Aktivitetsnivån inom barn- och ungdomsidrotten har minskat under senare år. Denna
tendens baseras på en minskning i det statliga
lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till idrotten. Under åren 2008–2011 sjönk antalet LOKstödsberättigade deltagartillfällen med 6,7
procent och antalet bidragsberättigade sammankomster med 8,3 procent. Under samma period
minskade andelen unga i åldern 7–20 år med
endast 2,6 procent. Detta indikerar att den
faktiska aktivitetsnivån i den organiserade barnoch ungdomsidrotten minskat sedan 2008 i en
omfattning som inte kan förklaras med
hänvisning till variationer i ungdomspopulationen. En närmare granskning av LOKstödsstatistiken visar dessutom att nedgången är
störst bland äldre ungdomar (13–20 år) och hos
flickor.
Specialidrott inom gymnasieskolan
Det statliga stödet till specialidrott inom gymnasieskolan uppgick 2012 till 41 miljoner kronor
och verksamhet bedrevs vid 51 riksidrottsgymnasier på 44 orter i samverkan med 32
specialidrottsförbund. Antalet elevplatser uppgick till 1 204 stycken. Statens stöd har gjort det
möjligt för elitidrottande unga kvinnor och män
att kombinera idrottslig utveckling med studier
vid riksrekryterande idrottsgymnasier. Eleverna
erbjuds kvantitativ och kvalitativ träning i en
positiv och stimulerande idrottsmiljö inför en
framtida elitkarriär. Riksidrottsgymnasierna har
som mål att utveckla internationell elit.
Från och med hösten 2011 erbjuds nationellt
godkända idrottsutbildningar inom ramen för
den nya gymnasieskolan.
Anläggningsstöd
Riksidrottsförbundet har under 2012 betalat ut
ca 66 miljoner kronor i anläggningsbidrag till
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föreningsägda anläggningar. Bidraget kan sökas
av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Under 2012 har ca 300 föreningar fått
bidrag för investeringar i sina idrottsanläggningar fördelade på 45 idrotter och 136 kommuner. Anläggningsbidraget har medverkat till
att kommuner och andra medfinansiärer har
bidragit med 364 miljoner kronor till dessa
anläggningar.
Nationella insatser mot dopning
Dopning inom idrotten ska aktivt motverkas.
Statsbidraget för detta ändamål uppgick 2012 till
26 miljoner kronor. År 2012 togs 3 668
dopnings-prov varav 40 procent togs vid tävling
och 60 procent utanför tävling. Dessutom togs
313 prover på uppdrag av internationella
organisationer.
Nationell samordning mot brottslighet i samband
med idrottsarrangemang
Regeringen har tillsatt en särskild utredare
(nationell samordnare) med uppdrag att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang (dir. 2011:22). Utredaren lämnade i
april 2012 delbetänkandet Mindre våld för
pengarna (SOU 2012:23). Betänkandet har
remitterats och förslagen bereds vidare inom
Regeringskansliet. I mars 2013 lämnades
slutbetänkandet Mer glädje för pengarna (SOU
2013:19) och en hearing för att diskutera
frågeställningarna planeras till oktober 2013.
Internationellt samarbete
Inom EU har arbetet med Europeiska
kommissionens förslag till programmet Erasmus
för alla för budgetperioden 2014–2020
behandlats av rådet och Europaparlamentet. Det
idrottskapitel som föreslagits i programmet finns
trots svenska invändningar kvar inför den
slutliga behandlingen. Regeringens hållning om
att idrottspolitiken först och främst är en
nationell angelägenhet kvarstår.
Analys och slutsatser

Det indikatorsystem som Centrum för idrottsforskning (CIF) använder visar att människors
benägenhet till idrott och fysisk aktivitet ökar i
takt med stigande ekonomi, utbildningsgrad och
position på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor
på beslutande befattningar inom idrottsrörelsen
är emellertid avsevärt lägre än andelen kvinnor

bland aktiva medlemmar. I fråga om etnicitet
och kulturell mångfald visar statistiken att
flickor med utländsk bakgrund är förhållandevis
svagt representerade i föreningsidrotten. Sammantaget visar indikatorsystemet således att
människors tillgång till och förutsättningar för
idrott och fysisk aktivitet är ojämnt fördelade i
samhället. Syftet med stödet i dessa delar har
således inte uppnåtts fullt ut.
Genom regeringens särskilda elitidrottssatsning har ökade möjligheter skapats för att
stärka svenska elitidrottares internationella
konkurrenskraft. För att uppnå detta krävs ett
fortsatt samarbete mellan Riksidrottsförbundet,
Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges
Paralympiska Kommitté.
Regeringen anser att de medel som ställts till
förfogande för idrottens barn- och ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd och
den särskilda satsningen Idrottslyftet har gett
idrottsrörelsen förbättrade möjligheter att utvecklas och även nå nya grupper av flickor och
pojkar, unga kvinnor och män. Genom de stora
resurser som under flera år tillförts idrottsrörelsen har stödet även kunnat ökas såväl för
idrottens centrala organisationer som för elitsatsande idrottsutövare. Idrottsrörelsen har getts
stor frihet att under eget ansvar disponera
statens stöd. Trots detta visar CIF:s kartläggning
att aktivitetsnivån inom barn- och ungdomsidrotten har minskat under senare år.
Regeringen följer ovanstående frågor och
kommer att föra en dialog med Riksidrottsförbundet om vad förbundet avser att göra med
anledning av denna utveckling.

16.5

Friluftslivspolitik

Riksdagen antog i december 2010 mål för
friluftslivspolitiken (prop. 2009/10:238, bet.
2010/11:KrU3,
rskr.
2010/11:37
och
2010/11:38). Friluftslivspolitikens övergripande
mål är att stödja människors möjligheter att
vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där
allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla
människor ska ha möjlighet till naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad
kunskap om natur och miljö. Målet specificeras
genom tio punkter som innefattar bl.a.
tillgänglighet och tillgång till natur, hänsyns-
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tagande till friluftslivets behov, landsbygdsutveckling och kunskapsförsörjning.
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att
komplettera det översiktliga målet för
friluftslivspolitiken med ett antal mätbara mål.
Regeringen återrapporterade till riksdagen i
december 2012 i skrivelsen Mål för
friluftslivspolitiken (skr. 2012/13:51, bet.
2012/13:KrU4, rskr. 2012/13:278).
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för
friluftslivsfrågor.
Regeringen
har
stärkt
Naturvårdsverkets roll och förtydligat myndighetens uppdrag att samordna friluftslivet.
Naturvårdsverket ska enligt förordningen
(2012:989) verka för att förutsättningarna för
friluftslivet bevaras och utvecklas. Naturvårdsverket ska vidare samordna myndigheternas
arbete när det gäller friluftsliv och samverka med
andra berörda. Naturvårdsverket redovisar
årligen till Regeringskansliet hur arbetet med
samordningen av berörda myndigheters friluftslivsarbete utvecklas, liksom samverkan med
andra aktörer såsom friluftslivsorganisationerna.
Riksdagen har vidare beslutat (prop.
2009/10:238,
bet.
2010/11:KrU3,
rskr.
2010/11:37 och 2010/11:38) att den framtida
hanteringen av ansvaret för fördelning och
utbetalning av statsbidrag till friluftsorganisationer ska ligga hos samarbetsorganisationen
Svenskt Friluftsliv. Ändringarna trädde i kraft
den 11 januari 2011.
16.5.1 Mål

De tio mätbara målen är:
–

Tillgänglig natur för alla.

–

Starkt engagemang och samverkan där
personligt och ideellt engagemang står i
centrum.

–

Allemansrätten är grunden för friluftslivet.

–

Tillgång till natur för friluftslivet.

–

Att det finns attraktiv tätortsnära natur för
friluftslivet.

–

Friluftslivet bidrar till en hållbar
landsbygdsutveckling och regional tillväxt.

–

Skyddade områden är en resurs för
friluftslivet.

–

Ett rikt friluftsliv i skolan.
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–

Goda förutsättningar skapas för att
människor kan vara regelbundet fysiskt
aktiva i natur- och kulturlandskapet.

–

Att det finns god kunskap om friluftslivet.

Som ett stöd i genomförandet och uppföljningen
av friluftslivsmålen anges ett antal preciseringar.
Genom preciseringarna förtydligas innebörden
av målen. Preciseringarna utgör även ett
underlag för såväl mätbarhet och uppföljning
som det fortsatta arbetet med att utveckla
friluftslivspolitiken. Ett viktigt syfte med
friluftslivsmålen och preciseringarna av dem är
att de ska vara vägledande för arbetet med
friluftslivsfrågor på alla nivåer i samhället. Flera
av Sveriges miljökvalitetsmål har även
preciseringar som rör friluftslivet. Se
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Varje friluftslivsmål berör flera olika
myndigheter och organisationer. För vart och ett
av dem utpekas en till två myndigheter som
ansvariga för uppföljning och utveckling av
respektive mål. Ansvaret för måluppfyllelsen bör
dock delas mellan samtliga myndigheter som
deltar i arbetet. Regeringen anser att alla
involverade myndigheter och organisationer bör
ta aktiv del i att nå målen genom att genomföra
olika delar av åtgärderna (skr. 2012/13:51).
Uppföljning ska samordnas med miljömålsuppföljningen. Arbetet med måluppfyllelse och
uppföljning behöver utvecklas kontinuerligt.
Naturvårdsverket är samordnande myndighet
för återrapporteringen till regeringen.
16.5.2 Resultatredovisning

För att vidareutveckla friluftslivspolitiken
fortsätter arbetet med att utveckla måluppföljning och redovisning av måluppfyllelse för
friluftslivet. Naturvårdsverket är samordnande
myndighet för återrapporteringen till regeringen.
Uppföljningen av friluftslivsmålen redovisas
vartannat år med första rapportering år 2015.
I propositionen Framtidens friluftsliv (prop.
2009/10:238) aviserades en rad satsningar för att
fortsätta att utveckla friluftslivspolitiken. Regeringen har nyligen i skrivelsen Mål för friluftslivspolitiken (skr. 2012/13:51) redovisat åtgärder
som utförts och initiativ som tagits av regeringen
och myndigheter och som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande.
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Friluftsorganisationernas arbete

Statsbidrag till friluftsorganisationer fördelas och
betalas ut av samarbetsorganisationen Svenskt
Friluftsliv. Enligt förordningen (2010:2008) om
statsbidrag till friluftsorganisationer är syftet
med bidraget att stödja att människor
organiserar sig för vistelse i naturen och
utövande av friluftsliv med allemansrätten som
grund samt att ge alla människor möjlighet att
genom
friluftsliv
få
naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad
kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag
lämnas antingen som organisationsbidrag eller
verksamhetsbidrag. Med organisationsbidrag
avses stöd till organisationer i förhållande till
organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå
och med verksamhetsbidrag avses stöd till
organisationer för en specifik verksamhet efter
särskild prövning.
År 2012 fördelade Svenskt Friluftsliv 27,785
miljoner kronor i bidrag till friluftsorganisationer, varav 19,438 miljoner kronor avsåg
organisationsbidrag till 15 organisationer, och
8,347 miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag
till projekt vid 15 organisationer. Tio organisationer fick endast organisationsbidrag, tio
andra organisationer fick endast verksamhetsbidrag, och fem organisationer fick bidrag till
både organisationen och verksamheter. Organisationsbidragen ger nödvändig grund för friluftsorganisationerna att kunna erbjuda sina
medlemmar service och stöd. 30 procent av
bidragen fördelades som verksamhetsbidrag
vilka är förenade med resultatkrav. Under 2012
har organisationsbidrag och verksamhetsbidrag
lämnats
till
Friluftsfrämjandet,
Sveriges
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svenskt
Friluftsliv, Svenska Livräddningssällskapet och
Svenska Turistföreningen. Endast organisationsbidrag har lämnats till Cykelfrämjandet,
Riksförbundet Hälsofrämjandet, Båtunionen,
Sveriges Ornitologiska Förening, Naturskoleföreningen, Svenska Botaniska Föreningen,
Kryssarklubben, Svenska Folksportförbundet,
Cykelsällskapet, och Fjällklubben. Endast
verksamhetsbidrag har lämnats till Fältbiologerna, Svenska Scoutrådet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet,
Svenska
Orienteringsförbundet, Riksförbundet Sveriges 4H, Svenska
Naturskyddsföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska

Jägareförbundet och Förbundet Skog och
Ungdom.
Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör stor verksamhet med många
deltagare. Till exempel har över 17 000 elever
deltagit i Livräddningssällskapets sommarsimskola. Svenska Turistföreningen har bl.a. utvecklat föreningens verksamhet för barn och unga.
Även Sportfiskarna med över 52 000 medlemmar
driver sin verksamhet med stöd av bidraget till
friluftsorganisationer. Anslaget ger cirka 25
kr/medlem till de organisationer som får organisationsbidrag.
År 2012 prioriterades särskilt projekt för barn
och ungdomar. Bland annat har Svenska Turistföreningen arrangerat lägervecka för barn och
ungdomar med Downs syndrom och deras
familjer, och Svenska Jägareförbundets friluftsdagar för invandrarungdomar har engagerat omkring 300 deltagare. Cirka 150 barn har deltagit i
Svenskt friluftslivs projekt ”Green Team” som
vänder
sig
bl.a.
till
ensamkommande
flyktingbarn. Vidare har Naturskyddsföreningens projekt ”Skogen som klassrum” nått
minst 28 200 grundskoleelever. En utvärdering
av denna verksamhet visar på bättre hälsa och
mätbart mindre stress hos deltagarna. Uppgifter
om antalet deltagare i de olika projekten ger att
varje projekt får cirka 225 kr/deltagare från
anslaget. Några projekt har syftat till att utbilda
ledare vilket gynnar möjligheten att i följande
aktiviteter öka antalet deltagare.
Forskning och dialog

Naturvårdsverket
har
även
finansierat
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring
med en budget på totalt 34,2 miljoner kronor
under 2006–2012. Slutresultat från forskningsprogrammet som avslutades 2012 har redovisats i
Naturvårdsverkets rapport 6547.
Våren 2013 anordnade Naturvårdsverket tillsammans med Miljödepartementet och ett tjugotal myndigheter en tankesmedja om friluftsliv på
temat Mer, Fler och Ännu Bättre. Denna syftade
till att fånga upp idéer och förslag till hur fler
människor kan delta i friluftslivet och vad som
behöver utvecklas som stöd. Tankesmedjan ska
återkomma och vara en mötesplats där friluftslivets aktörer samlas till dialog i syfte att
utveckla friluftslivet och friluftslivspolitiken.
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Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till de
tio friluftslivsmålen (skr. 2012/13:51).
Preciseringarna förtydligar innebörden av
friluftslivsmålen. Preciseringarna ska utgöra
grunden för att tolka friluftslivsmålens innebörd,
vara underlag vid bedömningen av möjligheterna
att nå målen och vara vägledande för
utvecklingen av friluftslivsmålen.
Naturvårdsverket är ansvarigt för att
samordna uppföljning och utvärdering av
friluftslivsmålen. Uppföljningen ska samordnas
med miljömålsuppföljningen. Den första
rapporteringen sker 2015.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det är viktigt att
förutsättningarna för människor att utöva
friluftsliv utvecklas och stärks, oavsett ålder, kön
och etnisk tillhörighet. Vistelse i natur och
grönområden skapar förutsättningar för avkoppling och gemenskap.
Friluftsorganisationerna är viktiga för att
skapa intresse och möjlighet för såväl barn och
ungdomar som vuxna att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet som
bland annat främjar folkhälsan och möjliggör för
olika grupper av människor att få del av motion
och naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är
att skapa mötesplatser i naturen för människor
med olika etnisk bakgrund och med olika
förutsättningar att vistas ute i naturen samt att
uppmuntra barns utevistelse.
Det är av stor betydelse att det finns attraktiva
och upplevelserika naturmiljöer i alla delar av
landet, inte minst i tätorternas närhet.
Länsstyrelsernas program för skydd av
tätortsnära natur bidrar bl.a. till detta. Attraktiva
och upplevelserika naturmiljöer är även ett
viktigt område inom regeringens initiativ
Attraktionskraft Sverige, som genomförs under
2012–2014 i syfte att främja förutsättningarna
för att utveckla attraktiva livs- och boendemiljöer.
Vad gäller statsbidragens effekt har Svenskt
Friluftslivs medlemsorganisationer nära två
miljoner medlemmar som är aktiva och erbjuds
ett rikt friluftsliv av dessa föreningar och
organisationer. En undersökning som Svenskt
190

Friluftsliv utförde 2011 visar att organisationerna
skapar åtminstone 50 miljoner aktivitetstimmar
för medlemmarna och ytterligare cirka 10
miljoner aktivitetstimmar åt övriga samhället.
Sammanfattningsvis konstaterar regeringen
att Svenskt Friluftslivs bidrag till frivilligorganisationer under 2012 väl uppfyller bidragens syften och att anslaget ger goda effekter för
samhället. Bidragen har möjliggjort verksamhet
som organiserat stora grupper människor. Regeringen bedömer att bidraget ger stor nytta.
Se även utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
16.5.3 Politikens inriktning

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja
människors möjligheter att vistas ute i naturen
och utöva friluftsliv där allemansrätten är en
grund för friluftslivet. Alla människor ska ha
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande,
social gemenskap och ökad kunskap om natur
och miljö (prop. 2009/10:238). Staten har ett
ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och
varierat friluftsliv och att försäkra tillgång och
förbättra tillgänglighet till naturen.
I regeringens arbete med att utveckla
friluftslivspolitiken har mätbara mål för friluftslivet utvecklats. Regeringen rapporterade till
riksdagen i december 2012 (skr. 2012/13:51) i
skrivelsen Mål för friluftslivspolitiken.
Friluftsliv innebär vistelse utomhus i naturoch kulturlandskapet för välbefinnande och
naturupplevelser utan krav på tävling. Alla
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap
och ökad kunskap om natur och miljö. Friluftslivspolitiken ska stödja alla människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.
Det är viktigt att förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv utvecklas och stärks,
oavsett ålder, kön och etnisk tillhörighet.
En rik tillgång och mångfald på natur,
allemansrätt, individens intresse och ideella
organisationers engagemang är grunden för
människors möjligheter att bedriva friluftsliv i
alla delar av landet. Sveriges stora arealer av
skogar, våtmarker, fjäll, sjöar, skärgårdar och
unika tillgång till stadsnära natur ger stora
möjligheter för ett aktivt friluftsliv.
Friluftslivet är brett och spänner över flera
politikområden, där naturvårdspolitik, regional
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tillväxtpolitik, näringspolitik, jordbruks- och
skogspolitik, politik för landsbygdens utveckling
samt utbildnings- och forskningspolitik är några
exempel. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den
förebyggande hälsovården är liksom kulturlivet
och samhällsplaneringen centrala. För att värna
de tätortsnära grönområdena har den kommunala planeringen en nyckelroll. I detta sammanhang är regeringens ambition även att uppmuntra bildandet av fler nationalstadsparker i Sverige.
Under perioden 2012–2014 genomför
regeringen initiativet Attraktionskraft Sverige, i
syfte att lyfta och främja förutsättningarna för
att utveckla attraktiva livs- och boendemiljöer.
Arbetet utgår från antagandet att Sveriges
hållbara tillväxt inte enbart är beroende av
näringslivets villkor. Den är också beroende av
de miljöer människor bor och verkar i. Friluftsliv
samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka
den lokala och regionala attraktiviteten och
medverkar till en stark och hållbar utveckling
och regional tillväxt.
Friluftsliv tillsammans med rekreation,
turism, estetiska värden, andlig välfärd,
kulturarv, möjligheter till utbildning och
forskning, inspirationskälla för konst, litteratur,
musik är exempel på värdet av naturen och dess
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsternas betydelse för samhället har belysts i regeringens
proposition Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155). Regeringen arbetar vidare med att tydliggöra det
samhällsekonomiska värde ekosystemtjänsterna
har och där friluftslivet utgör en viktig del.
Allemansrätten är av avgörande betydelse för
ett fritt friluftsliv och turism, och en unik
grundlagsfäst rätt och ett ansvar som ska värnas.
Den ger oss tillgång till naturen och en möjlighet
att ta del av det som naturen erbjuder på ett
ansvarsfullt sätt. Allemansrätten är en viktig
tillgång för både stad och land, regional
utveckling och lokala turismföretag. Tillgången
till naturen måste värnas och eventuella
intressemotsättningar mellan olika nyttjare
måste förebyggas.
Friluftsorganisationernas
verksamhet
är
mycket viktig för möjligheten att bedriva
friluftsliv. Det är bland annat genom att
människorna utövar friluftsliv som kunskap och
intresse för naturvård och folkhälsa upprätthålls
och utvecklas. Därför är det också en
angelägenhet för staten att stödja organisationer
och enskilda i friluftsarbetet.

Svenskt Friluftsliv, som är en samarbetsorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer,
fördelar fr.o.m. 2011 statsbidragen till
friluftsorganisationer. Regeringen konstaterar att
de fördelade bidragen till friluftsorganisationer
under 2012 väl uppfyller bidragens syften och att
bidragen ger stor nytta.

16.6

Budgetförslag

16.6.1 13:1 Stöd till idrotten
Tabell 16.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

1 704 824

2013

Anslag

1 705 151

2014

Förslag

1 705 451

2015

Beräknat

1 705 751

2016

Beräknat

1 706 051

2017

Beräknat

1 706 051

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

27
1 705 151

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till idrotten. Anslaget får även användas för
utgifter för statsbidrag till idrottsforskning och
insatser mot dopning.
Tabell 16.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:1 Stöd till idrotten
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 705 151

1 705 151

1 705 151

1 705 151

300

600

900

900

1 705 451

1 705 751

1 706 051

1 706 051

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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Regeringens överväganden

Kompletterande information

Anslaget ökar med 300 000 kronor i nivå årligen
2014–2016 för platser för funktionshindrade
elever vid riksrekryterande idrottsgymnasier.
Regeringen föreslår att 1 705 451 000 kronor
anvisas under anslaget 13:1 Stöd till idrotten för
2014. För 2015, 2016 respektive 2017 beräknas
anslaget till 1 705 751 000 kronor, 1 706 051 000
kronor respektive 1 706 051 000 kronor.

I förordningen (1996:1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler finns bestämmelser om
bidrag till allmänna samlingslokaler.

16.6.2 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler
Tabell 16.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

33 490

2013

Anslag

32 164

2014

Förslag

32 164

2015

Beräknat

32 164

2016

Beräknat

32 164

2017

Beräknat

32 164

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för anslaget 13:2 Bidrag till
allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 32 000 000 kronor
2015–2018.

3 674
31 390

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till allmänna samlingslokaler. Anslaget får även
användas för utgifter för statsbidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker
och Riksföreningen Våra Gårdar för organisationernas information, rådgivning, utvecklingsarbete och arbete gällande ansökningar om statligt
stöd.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget
används bl.a. för investeringsbidrag till fleråriga
projekt. Bidragen betalas ut när projekten är
slutförda och har besiktigats. Detta innebär att
bidragen betalas ut ett eller flera år efter det år då
projektbidrag beslutats. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 13:2
Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
32 000 000 kronor 2015–2018.

Tabell 16.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Ingående åtaganden

29 806

28 037

29 000

–

–

–

Nya åtaganden

23 382

22 263

22 100

–

–

–

Infriade åtaganden

Beräknat
2017–2018

-25 151

-21 300

- 19 400

-20 000

-6 500

-5 200

Utestående åtaganden

28 037

29 000

31 700

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

32 000

32 000

32 000

–

–

–
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Regeringens överväganden

Kompletterande information

Tabell 16.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

I förordningen (2005:1089) om statsbidrag för
kvinnors organisering finns bestämmelser om
statsbidrag för kvinnors organisering.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

32 164

32 164

32 164

32 164

Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Beslut

Tabell 16.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:3 Bidrag för kvinnors organisering

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

28 163

Övrigt
Anvisat 2013

Förslag/
beräknat
anslag

32 164

32 164

32 164

Förändring till följd av:

32 164

Beslut

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen bedömer att anslaget 13:2 Bidrag till
allmänna samlingslokaler 2014 bör ligga på oförändrad nivå jämfört med innevarande år.
Regeringen föreslår att 32 164 000 kronor anvisas under anslaget 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler för 2014. För 2015–2017
beräknas anslaget till 32 164 000 kronor årligen.
16.6.3 13:3 Bidrag för kvinnors
organisering
Tabell 16.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

27 593

2013

Anslag

28 163

2014

Förslag

28 163

2015

Beräknat

28 163

2016

Beräknat

28 163

2017

Beräknat

28 163

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

28 163

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen bedömer att anslaget 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering 2014 bör ligga på oförändrad nivå jämfört med innevarande år.
Regeringen föreslår att 28 163 000 kronor
anvisas under anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors
organisering 2014. För 2015–2017 beräknas
anslaget till 28 163 000 kronor årligen.

570
27 485

16.6.4 13:4 Stöd till friluftsorganisationer
Tabell 16.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

27 785

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för kvinnors organisering.

2013

Anslag

27 785

2014

Förslag

27 785

2015

Beräknat

27 785

2016

Beräknat

27 785

2017

Beräknat

27 785

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
27 785

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till friluftsorganisationer.
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Kompletterande information

I förordningen (2010:2008) om statsbidrag till
friluftsorganisationer finns bestämmelser om
statsbidragens hantering.
Regeringens överväganden
Tabell 16.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

27 785

27 785

27 785

27 785

statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 13:5 Bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
15 000 000 kronor 2015.

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

27 785

27 785

27 785

27 785

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 27 785 000 kronor
anvisas under anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 27 785 000 kronor,
27 785 000 kronor respektive 27 785 000 kronor.
16.6.5 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer
Tabell 16.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

15 000

2013

Anslag

15 000

2014

Förslag

15 000

2015

Beräknat

15 000

2016

Beräknat

15 000

2017

Beräknat

15 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
15 000

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
statsbidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer i enlighet med lagen (2010:473) om
194

Skälen för regeringens förslag: För att
Partibidragsnämndens administration ska kunna
bedrivas effektivt bör stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer handläggas
samtidigt som stödet till de politiska partierna
enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier. Detta innebär att åtaganden om
stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
beslutas under hösten för det kommande året
och därmed medför behov om framtida anslag.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000
kronor 2015.
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Tabell 16.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:5 Bidrag till allmänna riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2018

Ingående åtaganden

15 000

15 000

15 000

–

–

–

Nya åtaganden

15 000

15 000

15 000

–

–

–

Infriade åtaganden

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

–

–

Utestående åtaganden

15 000

15 000

15 000

–

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

15 000

15 000

15 000

–

–

–

16.6.6 13:6 Insatser för den ideella
sektorn

Regeringens överväganden
Tabell 16.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Tabell 16.14 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

2012

Utfall

22 591

Förändring till följd av:

2013

Anslag

22 758

Beslut

2014

Förslag

24 758

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

24 758

2016

Beräknat

24 758

2017

Beräknat

24 758

Anvisat 2013

1

15 000

15 000

15 000

15 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

167
22 210

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

15 000

15 000

15 000

15 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Ändamål

Regeringen bedömer att anslaget 13:5 Bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer 2014 bör
ligga på oförändrad nivå jämfört med innevarande år.
Regeringen föreslår att 15 000 000 kronor
anvisas under anslaget 13:5 Bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer för 2014.
För 2015–2017 beräknas anslaget till 15 000 000
kronor årligen.

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till
forskning samt annan kunskapsutveckling som
avser det civila samhället. Anslaget får även
användas för utgifter för uppföljning och annan
verksamhet för genomförandet av politiken för
det civila samhället samt för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för
genomförandet av insatser inom området.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 för anslaget 13:6 Insatser för den
ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 57 000 000 kronor
2015–2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget
används bl.a. för bidrag till fleråriga forskningsprojekt inom forskningsprogrammet för det
civila samhället. Under 2014 kommer Veten195
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skapsrådet att göra en ny utlysning av
forskningsmedel som kommer att innebära
åtaganden till och med 2019.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare

gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 57 000 000 kronor 2015–2019.

Tabell 16.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

42 122

26 495

25 494

–

–

–

0

13 992

26 106

–

–

–

-15 627

-14 993

-15 000

-15 000

-15 000

-26 600

26 495

25 494

56 600

–

–

–

0

28 000

57 000

–

–

–

Regeringens överväganden
Tabell 16.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
13:6 Insatser för den ideella sektorn
Tusental kronor
2014

Anvisat 2013

1

2015

2016

2017

22 758

22 758

22 758

2 000

2 000

2 000

2 000

24 758

24 758

24 758

24 758

22 758

Förändring till följd av:
Beslut

:

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen anser att det är angeläget att samordna arbetet med regeringens överenskommelse med idéburna organisationer och SKL på
det sociala området samt stödja utvecklingen av
lokala överenskommelser. Anslaget 13:6 Insatser
för den ideella sektorn 2014 föreslås därför öka
med 2 000 000 kronor under 2014. Regeringen
anser vidare att 2 000 000 kronor bör tillföras
anslaget permanent fr.o.m. 2015.
Regeringen föreslår att 24 758 000 kronor
anvisas under anslaget 13:6 Insatser för den
ideella sektorn för 2014. För 2015– 2017 beräknas
anslaget till 24 758 000 kronor årligen.

196
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17

17.1

Folkbildning

Omfattning

Folkbildningen är en del av den samlade
vuxenutbildningen. Till folkbildningen räknas
folkhögskolor, studieförbund och studerande-

17.2

organisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen lämnas även särskilda statsbidrag för
viss tolkutbildning. Ett särskilt verksamhetsstöd
lämnas även till Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna.

Utgiftsutveckling

Tabell 17.1 Utgiftsutveckling inom Folkbildning, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

3 306

3 547

3 547

3 625

3 604

3 650

3 722

16

17

16

17

17

17

18

3 322

3 564

3 564

3 642

3 621

3 668

3 739

Folkbildning
14:1 Bidrag till folkbildningen
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
Summa Folkbildning
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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17.3

Mål

Folkbildningen är en del av den samlade
vuxenutbildningen. Som anges under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
är målet för vuxenutbildningen enligt ett
riksdagsbeslut 2001 att alla vuxna ska ges
möjlighet att utvidga sina kunskaper och
utveckla sin kompetens i syfte att främja
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en
rättvis fördelning (prop. 2000/01:72, bet.
2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229).
Statens stöd till folkbildningen har fyra övergripande syften. Enligt riksdagens beslut (prop.
2005/06:192, bet. 2005/06:KrU14, rskr.
2005/06:322) liksom enligt förordningen,
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen ska
statens stöd till folkbildningen ha till syfte att
stödja verksamhet som bidrar till att stärka och
utveckla demokratin. Stödet till folkbildningen
ska också bidra till att göra det möjligt för
människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
Stödet ska vidare ha till syfte att bidra till att
utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället samt till att
bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.
De verksamhetsområden som enligt förordningen i särskilt hög grad utgör motiv för statens
stöd är den gemensamma värdegrunden (alla
människors lika värde och jämställdhet mellan
könen), det mångkulturella samhällets utmaningar, den demografiska utmaningen, det livslånga lärandet, kulturen, tillgängligheten och
möjligheterna för personer med funktionshinder
samt folkhälsa, hållbar utveckling och global
rättvisa.

17.4

Resultatredovisning

Indikatorer och andra bedömningsgrunder
för redovisningen
Underlag för bedömning av folkbildningens
verksamhet hämtas från Folkbildningsrådets
årsredovisning samt från de utvärderingar som
Folkbildningsrådet genomför inom folkbildningens områden. Avsikten är att ett arbete ska
inledas under hösten med att se över vilka
198

indikatorer som kan behövas för att komplettera
den oberoende och regelbundna utvärdering
som folkbildningen ska bli föremål för framöver.
Resultat
För statens stöd till folkbildningen anvisade
riksdagen 3 547 miljoner kronor för 2013, en
ökning med 241 miljoner kronor jämfört med
2012. Ökningen beror främst på att det särskilda
verksamhetsstödet till Studieförbundet Idrottsutbildarna (SISU) förts till folkbildningsanslaget
samt på en tillfällig förstärkning för att möjliggöra ett ökat antal årsplatser på folkhögskolans
allmänna kurs under 2013 och 2014.
Folkbildningens resultat och effekter
Våren 2011 redovisade Folkbildningsrådet på
regeringens uppdrag en folkhögskoledeltagarundersökning (dnr U2010/7768). Av redovisningen framgår att deltagarna i såväl folkhögskole- som studieförbundsverksamhet i allt
väsentligt är nöjda med sin kurs, cirkel eller
arrangemang. Utvärderingen visade bl.a. att 80
procent av dem som besvarat enkäten anser att
folkhögskolestudierna har bidragit till att de fått
ökat självförtroende, ifrågasätter mer och tar
mer initiativ än tidigare. Vidare ansåg nära 60
procent att de har haft möjlighet att påverka studiernas innehåll och uppläggning. Deltagandet
bedöms också ha lett till nya kunskaper och
insikter, ett större samhällsengagemang och ett
ökat kulturintresse.
Antalet avbrott på folkhögskolans allmänna
kurs låg på en hög nivå. Detta kan delvis
förklaras av att en stor andel av eleverna hade
svårt att tillägna sig utbildningen genom sämre
språkliga kunskaper eller på grund av
funktionsnedsättning. Cirka en tredjedel av
eleverna hade utländsk bakgrund och en
tredjedel hade funktionsnedsättning. Avbrotten i
allmän kurs under läsåret 2011/12 var 2 046,
vilket motsvarar 18 procent av det genomsnittliga antalet deltagare under samma period. I
den särskilda kursen avbröt 1 245 studierna.
Detta motsvarar 8 procent av det genomsnittliga
antalet deltagare under läsåret. I de långa
kurserna sammantaget avbröt 12 procent av
snittdeltagarna sina studier. Under 2011/2012
sattes omdömen på 47 procent av eleverna i
Allmän kurs (Folkbildningsrådet, Studieom-
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döme, behörighet och avbrott i folkhögskolan
2011/2012).
Folkbildningens deltagare
Under 2012 deltog i genomsnitt 197 700 enskilda deltagare per termin i folkhögskoleutbildning.
Av dessa var 112 800 kvinnor och 84 900 män.
Utöver detta gick i genomsnitt 5 875 deltagare
på uppdragsutbildningar som anordnats på
folkhögskolorna.
Under 2012 deltog 663 700 personer i olika
former av studiecirkelverksamhet, av vilka 63
procent var kvinnor och 37 procent män. Vidare
uppgick antalet deltagare i annan folkbildningsverksamhet anordnad av studieförbunden
till 380 500 personer, varav 63 procent kvinnor
och 37 procent män.
Deltagarnas bakgrund
Kvinnorna är fler än männen inom folkbildningen. Under 2012 utgjorde de 57 procent av
deltagarna på folkhögskolorna. Vidare var 63
procent av deltagarna i studiecirklar och 67
procent av deltagarna i annan folkbildningsverksamhet kvinnor. Män var 2012 i majoritet
bland studiecirkeldeltagare i åldern 20–24 år
beroende på att män i denna ålder dominerar i
studiecirklar med inriktning på improvisatorisk
musik, vilka har särskilt många deltagare.
Kvinnor och män söker sig till olika
utbildningar och aktiviteter inom folkbildningen. Av deltagare i folkhögskolans långa
kurser (från en termin och uppåt) hösten 2012
var andelen kvinnor större än andelen män på
samtliga kursinriktningar utom musik och
scenisk konst (dans, film och teater). Av deltagarna i de studiemotiverande folkhögskolekurserna var 42 procent kvinnor och 58 procent
män under 2012. Av deltagarna i studiecirklar i
improvisatorisk musik var 10 procent kvinnor
och 90 procent män. Andra mansdominerade
ämnen är träslöjd, medieproduktion, skogsbruk
samt fiske och vattenbruk. Ämnen där kvinnor
utgör mer än 90 procent av studiecirklarnas deltagare är bl.a. knyppling, porslinsmålning, vävning, konstsömnad balett, klassisk dans och
klädsömnad.
Många av deltagarna på folkhögskolornas
utbildningar är unga. Under höstterminen 2012
uppgick andelen deltagare som inte hade fyllt 25
år till 59 procent på de allmänna kurserna, 47
procent på de särskilda kurserna och 57 procent
på påbyggnadsutbildningarna.

Deltagarna i studieförbundens verksamheter
är genomsnittligt äldre än folkhögskolans
deltagare. Av det totala antalet studiecirkeldeltagare 2012 var 16 procent 19 år eller yngre
medan 31 procent var över 65 år. Deltagare över
65 år var överrepresenterade i förhållande till
befolkningen som helhet medan det omvända
gällde för 25–44 åringar.
På folkhögskolornas långa kurser under 2012
hade i genomsnitt 19 procent av deltagarna
någon typ av funktionsnedsättning. Vanligast
förekommande var psykisk funktionsnedsättning, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser eller dyslexi. Av deltagare
på folkhögskolornas allmänna kurs hade i
genomsnitt 31 procent någon funktionsnedsättning och på de särskilda kurserna 13 procent
medan drygt 8 procent av deltagarna i studiecirkelverksamhet hade funktionsnedsättning.
En stor andel av dem som går på folkhögskolorna är födda utomlands. År 2012 var denna
andel 30 procent på de allmänna kurserna och på
de särskilda kurserna 8 procent. Bland studiecirkelsdeltagarna var cirka 16 procent födda
utomlands.
På folkhögskolans långa kurser 2012 hade 50
procent av deltagarna kortare utbildning än
treårigt gymnasium.
Kulturella kurser och program
Av deltagarna på folkhögskolans långa kurser
hösten 2012 gick 20 procent på konstnärliga/estetiska kurser.
Av de studiecirklar som anordnades under
2012 hade 61 procent inriktning på konst, musik
och media och knappt 15 procent på humaniora.
Kvalitetsarbete
Folkbildningsrådet har fortsatt sitt arbete med
att utveckla och förankra det systematiska kvalitetsarbetet hos folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet har analyserat och
redovisat genomförda insatser i rapporten Kvalitetsarbetet inom folkbildningen 2012. Enligt
rapporten har studieförbunden och folkhögskolorna i hög grad bedrivit ett systematiskt
kvalitetsarbete under redovisningsperioden.
Drygt 70 procent av folkhögskolorna och nästan
alla studieförbund har formulerat mål, genomfört insatser och utvärderat mål och insatser i
relation till statens syften med statsbidraget till
folkbildningen.
Folkhögskolornas kvalitetsarbete har främst
inriktats mot att utveckla pedagogiken. Det har
199
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även handlat om att utveckla kursutbud, studeranderätt samt folkhögskolornas organisation
och ledning. Studieförbundens kvalitetsarbete är
relativt jämt fördelat mellan olika verksamhetsområden.
Folkbildningsrådet deltar i ett nationellt
nätverk, Digidel, som har bildats i syfte att öka
digital delaktighet och minska digitala klyftor
bland befolkningen. Ett viktigt syfte med
Digidel är att fånga upp och sprida erfarenheter
och resultat av olika aktörers insatser. (En mer
omfattande beskrivning av digital delaktighet ges
inom utgiftsområde 22).
Folkhögskolorna
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 1 608
miljoner kronor av statsbidraget till folkbildningen till 150 folkhögskolor. Under 2011
fördelades 1 592 miljoner kronor och under 2010
1 586 miljoner kronor till folkhögskolorna.
Mätt i deltagarveckor svarade folkhögskolornas långa kurser för 93 procent av den
statsbidragsberättigade verksamheten och korta
kurser för 7 procent. De korta kurserna samlade
under vårterminen 2012 knappt 44 500 deltagare.
Betydligt fler kvinnor än män deltog i de korta
kurserna.
På de långa kurserna uppgick deltagarantalet
2012 i genomsnitt till 27 690 per termin jämfört
med 28 175 under 2010 och 27 640 under 2011.
Av deltagarna i de långa kurserna 2012 var 63
procent kvinnor och 37 procent män. I genomsnitt deltog 11 245 personer per termin i allmän
kurs under 2012, jämfört med 12 190 under 2010
och 11 770 under 2011. Av deltagarna på allmän
kurs 2012 var 58 procent kvinnor och 42 procent
män. Knappt 2 150 deltagare avslutade under
2012 sina studier med intyg om grundläggande
behörighet för högskolestudier. De mest
framträdande kursinriktningarna inom allmän
kurs var bred inriktning och allmän kurs med
inriktning på basämnen. Inom de särskilda
kurserna var det estetiska ämnesområdet
dominerande med 40 procent av deltagarveckorna. Till det estetiska området räknas
inriktningar som bild, form och målarkonst,
musik, scenisk konst, slöjd och konsthantverk.
Störst deltagarantal som enskilt ämne hade
musik med 2 150 deltagare under höstterminen.
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 78
miljoner kronor till 106 folkhögskolor för
utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar.
Satsningen, som bygger på ett samarbete mellan
200

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet
samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna, har pågått sedan 2010. Satsningen
riktas sedan 2011 till arbetslösa ungdomar i åldern 16–25 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som saknar slutbetyg från
grund- eller gymnasieskolan. Deltagarna har erbjudits en tre månader lång utbildning med
kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Under 2012 hade kursen
enligt Arbetsförmedlingen 2 635 deltagare. Av
de som gick kursen var cirka 60 procent kvinnor
och cirka 40 procent män. (Studiemotiverande
kurs 2012, Folkbildningsrådet).
Syftet med utbildningen är att underlätta för
den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär
utbildning. Av dem som gått studiemotiverande
folkhögskolekurs fr.o.m. februari 2012 t.o.m.
april 2013 hade 22 procent studerat vidare och 17
procent gått vidare till arbete eller nystartsjobb.
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
inrättades 2010 med syfte att stärka det
studeranderättsliga arbetet inom folkhögskolan.
Hittills har 116 folkhögskolor ansökt om att få
ansluta sig och studeranderättsliga standarder
från dessa folkhögskolor har samlats in och
behandlats. Av de folkhögskolor som har ansökt
har 95 skolor (82 procent) bekräftats anslutna.
Det studeranderättsliga rådet har under 2011
tagit emot sju anmälningar från studerande på
folkhögskolor. Anmälningarna har främst gällt
avstängning och avskiljande från undervisning.
Studieförbunden
Totalt fördelade Folkbildningsrådet 1 660 miljoner kronor till de tio studieförbunden 2012,
vilket realekonomiskt motsvarade 2010 års nivå.
Under 2011 fördelades 1 644 miljoner kronor till
studieförbunden.
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Tabell 17.2 Fördelning av statsbidrag till de tio
studieförbunden 2010–2012 (tkr)
2010
2011
Studieförbund

2012

Arbetarnas
Bildningsförbund

478 100

466 772

469 071

Studieförbundet
Bilda

104 052

105 546

106 898

Folkuniversitetet

108 362

107 635

108 410

13 300

14 157

15 342

Studieförbundet
Medborgarskolan

125 983

136 396

137 119

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

101 056

104 285

105 937

Sensus
studieförbund

169 776

166 505

164 266

Studiefrämjandet

213 317

218 800

220 660

Studieförbundet
Vuxenskolan

317 437

313 942

318 886

5 600

9 900

13 200

1 636 982

1 643 936

1 659 789

Ibn Rushds
studieförbund

Kulturens Bildningsverksamhet
Summa
Källa: Folkbildningsrådet

Studieförbunden arrangerade under 2012 drygt
276 600
studiecirklar
med
sammanlagt
1,8 miljoner deltagare. Totalt rapporterades 11,6
miljoner studietimmar. Antalet studiecirklar var
4 000 färre och hade 44 000 färre deltagare
jämfört med 2011. Antalet studietimmar per
cirkel hade ökat till 41,9 jämfört med 39,6 under
2011.
Närmare 341 000 kulturprogram genomfördes hos studieförbunden med sammanlagt
18 miljoner deltagare. Föreläsningsverksamhet
samt sång och musik är de kulturverksamheter
som dominerar (74 procent) och har även ökat
sedan föregående år.
Inom studiecirkelverksamheten dominerade
ämnesområdet konst, musik och media med 61
procent av verksamheten räknat i antal studietimmar. Ämnesområdet humaniora, språk och
historia stod för 15 procent av studietimmarna
och samhälls- och beteendevetenskap för 6
procent.
Förstärkta insatser i studiecirkelverksamhet
Bidrag utgår till förstärkta insatser för deltagare
med funktionsnedsättning och utrikes födda
med brister i det svenska språket. Studieförbunden har för 2012 rapporterat att förstärkta
insatser gjorts för 105 200 deltagare med funktionsnedsättning. Vidare har förstärkta insatser

gjorts för 218 100 utrikes födda deltagare för att
de skulle få stöd i svenska språket.
Utbildningar med verksamhetsstöd
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver
studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet
och utbildar ledare för idrottens behov. 2012
beviljades drygt 160 miljoner kronor för denna
verksamhet. Av medlen har SISU fördelat 105
miljoner kronor till de olika distrikten samt
15 miljoner kronor enligt särskilda fördelningskriterier. SISU är även huvudman för Bosöns
idrottsfolkhögskola.
Totalt arrangerade SISU 112 278 arrangemang
under 2012 jämfört med 105 719 under 2011.
Antalet deltagare uppgick till 916 269 personer.
Under 2012 beslutades om en ny bidragsmodell för fördelning av statsanslaget till
distrikten som gäller fr.o.m. 2013.
Specialpedagogiskt stöd i folkbildningen
Under 2012 beviljade Specialpedagogiska skolmyndigheten 114 ansökningar om särskilt
utbildningsstöd från folkhögskolor. Av beviljade
bidrag om totalt 141 miljoner kronor avsåg 76
procent bidrag till stödpersoner och 24 procent
andra särskilda utbildningsinsatser. De särskilda
utbildningsinsatserna gällde bland annat teckenspråkstolk, kursstödjare och stöd för teknisk
utrustning.
I genomsnitt kunde 4 760 deltagare per termin
studera med hjälp av stödpersoner. Den största
gruppen var deltagare med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, som utgjorde 27 procent
av det totala antalet deltagarveckor.
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade personer bedrivs inom folkhögskolan med särskilt statligt stöd. Antalet årsstudieplatser uppgick 2012 till 311 jämfört med
314 under 2011. Vidare fanns sju årsstudieplatser
vid den ettåriga komprimerade skrivtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola.
Totalt slutförde 48 tolkar för döva, dövblinda
och hörselskadade personer sin utbildning 2012
jämfört med 51 under 2011.
Kontakttolkutbildning
Verksamheten med kontakttolkutbildning syftar
till att utbilda tolkar i invandrar- och
minoritetsspråk, s.k. kontakttolkar. Utbildningarna bedrivs på folkhögskolor och i
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studieförbund. Utbildningarna vid folkhögskolor bedrivs som ettåriga sammanhållna
grundutbildningar på halvtid eller som tvååriga
distansutbildningar på kvartsfart.
Under 2012 studerade 167 personer på den
sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Av dessa var 109 kvinnor (65 procent) och
58 män (35 procent). Vidare fick 68 personer
utbildningsbevis från kontakttolkutbildning
under 2012. Under året genomfördes 35 korta
kurser i syfte att öka andelen auktoriserade
tolkar och kompetensutveckla redan verksamma
kontakttolkar.
Uppgiften att pröva frågor om statsbidrag till
tolkutbildningar samt att utöva tillsyn och
granska tolkutbildningarnas kvalitet flyttades
den 1 juli 2012 från Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet till
Myndigheten för yrkeshögskolan.
Analys och slutsatser
Folkhögskolor och studieförbund har en viktig
plats i det livslånga lärandet. Verksamheten, som
uppvisar en betydande bredd vad gäller innehåll
och upplägg, har också en stor geografisk
spridning. Genom folkbildningen stimuleras
människor till personlig utveckling, meningsfull
fritid och ökat engagemang för att delta i
samhällsutvecklingen och kulturlivet. Vidare
bidrar folkbildningen till höjd utbildnings- och
bildningsnivå. Regeringen bedömer att folkbildningen uppnår de syften som formulerats
samtidigt som folkbildningen når en mycket
bred målgrupp och dessutom förmår stödja
grupper med särskilda behov som funktionsnedsatta och utrikes födda deltagare.
Folkhögskolorna har under senare år fått ökad
betydelse i förhållande till arbetsmarknaden.
Folkhögskolorna genomför yrkesutbildningar
inom ramen för de ordinarie kurserna, varav de
flesta är eftergymnasiala. Ett mindre antal
yrkesutbildningar genomförs även på gymnasial
nivå som personlig assistent och turistguide.
Vidare har folkhögskolorna fått stor betydelse
när det gäller att motivera ungdomar till fortsatt
utbildning. Arbetslösa ungdomar som varken
har grundläggande högskolebehörighet eller
gymnasieexamen erbjuds studiemotiverande
folkhögskolekurs. Satsningen på studiemotiverande folkhögskolekurs, som bygger på ett
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
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Folkbildningsrådet samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna har pågått
sedan 2010. De studiemotiverande kurserna
fortsätter även under 2014 och gäller fr.o.m.
2013 även personer över 25 år och som är
inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt
Folkbildningsrådet (Studiemotiverande folkhögskolekurs 2012, Folkbildningsrådet 2013) har
deltagarna överlag varit nöjda med kursen.
Under 2012 har 70 procent av deltagarna
motiverats till fortsatta studier. Av deltagarna
tyckte 66 procent att kursen hade skapat
förväntan på att utbildning är en väg till jobb och
64 procent kände sig bättre rustade för fortsatta
studier. 52 procent av deltagarna ansåg att de fått
bättre självförtroende och 90 procent skulle
rekommendera sina vänner att delta i en
studiemotiverande folkhögskolekurs.
En översyn av folkhögskollärarexamen har
genomförts och bereds nu inom Regeringskansliet.
Statistiska centralbyrån (SCB) fick i början av
2010 i uppdrag att ta fram statistik om det civila
samhället (dnr IJ2010/139). Som ett led i detta
arbete har SCB gjort en fördjupning inom
folkbildningens område. Denna redovisas i
publikationen Det civila samhället 2010 – ett
regeringsuppdrag med undersökningar från
Statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån,
2012). Fördjupningen ger en samlad bild av
folkbildningen vad gäller ekonomi, personal och
deltagare. Den statistik som redovisas i publikationen utgör tillsammans med Folkbildningsutredningens betänkande ett underlag för
regeringens bedömningar avseende det fortsatta
statliga stödet till folkbildningen.
Det särskilda utbildningsstödet har 2012 täckt
cirka 90 procent av folkhögskolornas kostnader
för stödpersoner. Det är en något högre
kostnadstäckning i jämförelse med föregående
år, men i kontakter med Specialpedagogiska
skolmyndigheten har folkhögskolorna uppgett
att det innebär stora problem att en del av
ansvaret för finansieringen av stödpersoner
lämnas till folkhögskolorna. Det får konsekvenser för deras möjligheter att erbjuda
utbildning till personer med funktionsnedsättning. Det finns därför behov av en viss förstärkning av stödet för att kunna tillgodose
behoven hos deltagare med funktionsnedsättning.
För att möjliggöra att teckenspråktolkutbildning m.m. ska kunna bedrivas som
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tolkutbildning på högskolenivå har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg. omr.
17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:77) medel
förts från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning
och teckenspråkstolkutbildning, som tidigare fanns
inom utgiftsområde 17, till utgiftsområde 16. I
syfte att bl.a. öka teckenspråktolkutbildningens
forskningsanknytning har regeringen fördelat ett
bidrag till Stockholms universitet för att genomföra ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning som påbörjas höstterminen 2013. Folkhögskolor bör även fortsättningsvis kunna anordna
utbildningar av tolkar med stöd av anslaget.
Kontakttolkutbildningen har sedan 2007 utvecklats till en sammanhållen grundutbildning
som omfattar två terminer. Genom att
förkunskapskrav och såväl skriftliga realiaprov
som muntliga tolkningsprov har införts har
kvaliteten på utbildningen ökat.

17.5

Politikens inriktning

Folkbildningen är med sin pedagogiska
inriktning och särart en viktig del av utbildningsväsendet och en viktig aktör för att höja
kunskapsnivån i samhället. Genom dess idémässiga grund och dess organisatoriska
självständighet skapar den möjligheter för
människor att växa och utvecklas samt att kunna
ta sig vidare från en utsatt situation. Folkbildningen har därmed en viktig roll att verka
mot utanförskap och för demokrati och
delaktighet. Regeringen sätter värde på den
frihet under ansvar som folkhögskolorna och
studieförbunden har att forma utbildningar och
verksamheter. Statens bidrag till folkbildningen
är därmed omfattande.
Folkbildningsutredningen lämnade i oktober
2012 sitt slutbetänkande Folkbildningens
samhällsvärden – En ny modell för statlig
utvärdering (SOU 2012:72). I betänkandet
föreslås att de fyra syften som gäller för statens
stöd till folkbildningen bör behållas i sin
nuvarande form medan de preciserade
verksamhetsområdena bör tas bort. Vidare pekas
på behovet av utvärdering för att säkerställa att
folkbildningens verksamhet uppfyller de syften
som finns för det statliga bidraget till folkbildningen. Utredaren föreslår en ny modell för
statlig utvärdering av folkbildningen, bl.a. mot
bakgrund av synpunkter från Riksrevisionens

granskning av studieförbundens verksamhet
(RiR 2011: 12). Med hänsyn till det omfattande
statliga stödet till folkbildningen föreslås en
regelbunden och oberoende utvärdering.
Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen
bereder för närvarande betänkandets förslag och
förbereder olika initiativ. Som ett led i detta
planerar regeringen att ge Myndigheten för
kulturanalys ett uppdrag att utvärdera
kulturverksamhet inom folkbildningen. Möjligheten att involvera andra statliga myndigheter i
utvärderingen av folkbildningen kommer också
att beredas.
Regeringskansliet har genomfört en översyn
av folkhögskollärarexamen. Översynen har
avsett folkhögskolornas behov av lärarkompetens och om det inom ramen för nuvarande
folkhögskollärarexamen eller övriga lärarexamina
finns behov som inte är tillgodosedda. Frågan
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Under 2013 har antalet platser på
studiemotiverande folkhögskolekurser utökats
från 4 000 till 8 000. Det är angeläget att
ungdomar som gått sådana kurser kan erbjudas
utbildning på folkhögskolans allmänna kurser
direkt efter att de slutfört studiemotiverande
kurser, så att deras studiemotivation kan tas till
vara. Antalet årsplatser på folkhögskolans
allmänna kurser utökades med 1 000 platser
under 2013 och regeringen föreslår, i enlighet
med vad som aviserades i budgetpropositionen
för 2013, att medel för en sådan utökning avsätts
även för 2014. Regeringen avser även att låta
utvärdera den satsning på studiemotiverande
kurser inom folkhögskolan som infördes 2010.
Regeringen anser att det finns behov av fler
målgruppsanpassade insatser för nyanlända
invandrare, särskilt personer med en kort
utbildningsbakgrund. Därför bör folkhögskolor
få möjlighet att ta fram särskilt utformade
utbildningar för målgruppen. Det kan t.ex.
handla om sammanhållna utbildningar som
omfattar såväl träning i svenska språket som
orienterande och arbetsförberedande insatser.
Sfi-utredningen (U 2011:05, dir. 2011:81) ska
senast den 1 oktober 2013 redovisa sitt
betänkande om hur mål- och individanpassning
av utbildningen i svenska språket för vuxna
invandrare kan förbättras, så att den bättre svarar
mot individens mål, behov och yrkesval.
Strukturen när det gäller utbildningen i svenska
språket för vuxna invandrare kan därför komma
att förändras. I avvaktan på resultatet av
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utredningens resultat vill regeringen redan nu
öppna upp för folkhögskolor att ta fram
målanpassade utbildningar för nyanlända
invandrare. Regeringen avser därför göra det
möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa
utbildningar från folkhögskolor för nyanlända
invandrare inom ramen för myndighetens
etableringsuppdrag. Avsikten är att Arbetsförmedlingen för detta ändamål, inom ramen för
anvisade medel, ska få möjlighet att använda
högst 40 miljoner kronor 2014. Vidare beräknas
att Arbetsförmedlingen ska få använda högst 60
miljoner 2015 och 80 miljoner kronor årligen
under 2016 respektive 2017 för dessa
utbildningar (se utg.omr. 13 Integration och
jämställdhet, avsnitt 3.5).
Statsbidrag för särskilt utbildningsstöd lämnas
till folkhögskolor för kostnader för särskilt
utbildningsstöd som erbjuds studerande med
funktionsnedsättningar. Bidraget fördelas av
Specialpedagogiska skolmyndigheten. I syfte att
förbättra folkhögskolornas möjligheter att
underlätta studier för personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen att ytterligare 8,5
miljoner kronor avsätts för särskilt utbildningsstöd 2014 samt beräknar ytterligare 5,5
miljoner kronor för 2015 och ytterligare 3
miljoner kronor för 2016 för detta ändamål (se
utg.omr. 16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 2.1.1.74).
Regeringen har under 2013 inom ramen för
det inom utg.omr. 16 Utbildning och universitetsforskning uppsatta anslaget 2:70 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor m.m.
tilldelat medel för att Stockholms universitet ska
anordna ett kandidatprogram i teckenspråk och
tolkning. Regeringen avser att göra det även
fortsättningsvis inom ramen för nämnda anslag.
Kandidatprogrammet har finansierats genom att
det särskilda bidraget till teckenspråktolkutbildning vid folkhögskolor har minskats 2013
och bidraget kommer att minskas även fortsättningsvis.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
fördelar statligt verksamhetsstöd för idrottens
studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.
Eftersom SISU därmed har en förvaltningsuppgift bör SISU:s uppgift att fördela verksamhetsstöd regleras i lag. Regeringen avser att
under hösten i en särskild proposition föreslå att
SISU:s uppgift att fördela statsbidrag till
idrottens bildningsverksamhet ska tas in i lagen
(1976:1046) om överlämnande av förvaltnings204

utgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde.
Regeringen avser att till riksdagen lämna en
litteraturpolitisk proposition. Det läsfrämjande
arbetet har sedan folkbildningens uppkomst
varit centralt i verksamheten. Dagens studieförbund och folkhögskolor genomför betydande
insatser inom det litteratur- och läsfrämjande
området. Av det statliga stödet till folkbildningen bör därför 30 miljoner kronor destineras
för planerad läsfrämjande verksamhet. Medlen
ska fördelas av Folkbildningsrådet i enlighet med
förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Regeringen kommer i den fortsatta
beredningen av förslaget att samråda med de
berörda aktörerna.

17.6

Budgetförslag

17.6.1 14:1 Bidrag till folkbildningen
Tabell 17.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

3 306 021

2013

Anslag

3 546 705

2014

Förslag

3 624 840

2015

Beräknat

3 604 053

2

2016

Beräknat

3 650 396

3

2017

Beräknat

3 721 693

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
3 546 705

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 3 564 840 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 3 564 840 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 3 564 840 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till folkbildningen. Anslaget får även användas
för utgifter för statsbidrag till Föreningen
Nordiska Folkhögskolan i Genève samt för
utgifter för statsbidrag i form av det särskilda
verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna. Vidare får anslaget användas
för utgifter för utvärdering av folkbildningen.
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Kompletterande information

I förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen finns bestämmelser om statsbidrag till folkbildningen.

17.6.2 14:2 Bidrag till
kontakttolkutbildning
Tabell 17.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Tabell 17.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
14:1 Bidrag till folkbildningen
Tusental kronor
2014

Anvisat 2013 1

3 546 705

2015

2016

2017

3 546 705

3 546 705

3 546 705

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

84 369

124 311

171 515

244 136

Beslut

-1 427

-62 103

-62 901

-64 130

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

-4 807

-4 860

-4 922

-5 019

3 624 840

3 604 053

3 650 396

3 721 693

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförts i statsförvaltningen.

2012

Utfall

16 074

2013

Anslag

16 795

2014

Förslag

16 776

2015

Beräknat

17 009

2

2016

Beräknat

17 259

3

2017

Beräknat

17 580

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

722
16 295

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 16 777 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 776 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 16 777 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kontakttolkutbildning. Anslaget får i begränsad omfattning även användas för utgifter
för utvecklingsinsatser.
Kompletterande information
I förordningen (2012:140) om statsbidrag för
viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk finns bestämmelser om bidrag till kontakttolkutbildning.

Under 2013 har folkhögskolans allmänna kurser
utökats med 1 000 årsplatser för att de ungdomar som har gått folkhögskolornas studiemotiverande kurser ska kunna fortsätta utbildning på allmän kurs. För att möjliggöra denna utökning av antalet årsplatser ökades anslaget
därför under 2013 med 60 000 000 kronor.
Anslaget bör ligga på samma nivå 2014 för att
allmän kurs ska kunna ha ett utökat antal årsplatser även 2014.
Regeringen föreslår att 3 624 840 000 kronor
anvisas under anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 3 604 053 000 kronor,
3 650 396 000 kronor respektive 3 721 693 000
kronor.

205

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Regeringens överväganden
Tabell 17.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

16 795

16 795

16 795

16 795

4

237

488

809

-23

-23

-24

-24

16 776

17 009

17 259

17 580

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförts i statsförvaltningen

Regeringen bedömer att anslaget 14:2 Bidrag till
kontakttolkutbildning 2014 bör ligga på
motsvarande nivå jämfört med innevarande år.
Anslaget bör sänkas i någon mån genom att ett
avdrag görs för finansiering av statens gemensamma e-förvaltning.
Regeringen föreslår att 16 776 000 kronor
anvisas under anslaget 14:2 Bidrag till
kontakttolkutbildning för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 17 009 000
kronor, 17 259 000 kronor respektive 17 580 000
kronor.
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18

18.1

Tillsyn över spelmarknaden

Omfattning

Området omfattar frågor om tillsyn och
reglering av spelmarknaden.
Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet
på spel- och lotteriområdet. Myndighetens uppgifter innefattar bl.a. tillståndsgivning och typgodkännande samt tillsyn och kontroll av spelmarknaden.

spelmarknadens bruttoomsättning uppdelat på
olika spelanordnare.
Tabell 18.1 Spelmarknadens bruttoomsättning
Miljoner kronor

2008

2009

2010

2011

2012

Svenska Spel
inkl. poker och
kasino

22 448

22 120

21 751

22 283

22 843

ATG

11 972

12 687

12 804

13 111

12 420

4 855

5 400

6 090

6 456

6 370

Folkrörelsernas
spel och lotterier

18.2

Mål

Restaurangkasino
Totalt

Resultatredovisningen görs i förhållande till det
mål för spelpolitiken som riksdagens beslutat
om (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8,
rskr. 2002/03:212). Målet är en sund och säker
spelmarknad där sociala skyddsintressen och
efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas
och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller
allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.

18.3

Resultatredovisning

18.3.1 Spelmarknadens utveckling
Spelmarknaden

Under 2012 beräknas den reglerade svenska
spelmarknaden ha omsatt 42,1 miljarder kronor
brutto. Det är en minskning med ca 250 miljoner
kronor jämfört med 2011. I tabell 18.1 redovisas

549

525

511

500

468

39 824

40 733

41 156

42 350

42 101

Källa: Lotteriinspektionen.

Under 2008–2012 har bruttoomsättningen ökat
med 5,7 procent. I denna beräkning ingår
bruttoomsättningen för samtliga spelformer
med undantag för AB Svenska Spels (Svenska
Spel) internetpoker och Casino Cosmopols
verksamhet. För internetpoker redovisas den s.k.
pokerraken, dvs. den avgift bolaget tar ut av
spelarna, och för Casino Cosmopol redovisas
nettoomsättningen, dvs. omsättningen efter
utbetalda vinster. En uppskattning av bruttoomsättningen är i sistnämnda fall svår att göra då
olika spelformer inom kasinot har olika vinståterbetalningsprocent. Sammanfattningsvis är
bruttoomsättningen på den reglerade svenska
spelmarknaden således betydligt högre än vad
som redovisats ovan.
Omsättningen efter utbetalda vinster var
sammanlagt drygt 17 miljarder kronor under
2012. I genomsnitt använder svenska folket
2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel,
räknat på omsättningen före utbetalda vinster.
Om i stället omsättningen efter utbetalda vinster
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används blir andelen i genomsnitt en procent av
inkomsten.
I tabell 18.2 redovisas olika spelanordnares
marknadsandelar.

omsättning och har uppskattningsvis en procent
av spelmarknaden.
I tabell 18.3 redovisas de tolv spelformerna
med störst omsättning 2012.

Tabell 18.2 Marknadsandelar av nettoomsättningen

Tabell 18.3 De omsättningsmässigt största spelformerna

Procent av nettoomsättningen

Brutto, miljoner kronor.

2008

2009

2010

2011

2012

Svenska Spel
inkl. poker och
kasino

61,2

59,3

56,8

56,1

57,1

ATG

22,2

Folkrörelsernas
spel och lotterier

12,3

Restaurangkasino

1,5

22,6
14,1
1,4

22,5
17,6
1,3

22,6
18,0
1,2

21,5
18,0
1,4

Källa: Lotteriinspektionen.

Svenska Spel har, jämfört med 2011, ökat
bruttoomsättningen med 2,5 procentenheter.
Omsättningen, exklusive Casino Cosmopol,
uppgick till ca 21,6 miljarder kronor. I detta
belopp ingår den s.k. pokerraken om
175 miljoner kronor efter utbetalda vinster.
Totalt sett är pokerraken avsevärt mindre än
föregående år. Nettoomsättningen för Casino
Cosmopol uppgick efter utbetalda vinster till ca
1,18 miljarder kronor. Svenska Spels omsättning
av spel via internet, inklusive pokerraken, uppgick till ca 2,6 miljarder kronor eller 11,4 procent
av bolagets totala omsättning.
AB Trav och Galopps (ATG) bruttoomsättning minskade 2012 med 5,3 procent och uppgick till ca 12,4 miljarder kronor att jämföra med
ca 13,1 miljarder kronor föregående år. Spelformen V75 är fortfarande bolagets största
produkt med en bruttoomsättning på 4,5 miljarder kronor. Försäljningen via internet fortsätter att öka och uppgick till 39,7 procent av
den totala omsättningen. Det traditionella banspelandet och ombudsspelet fortsätter att
minska. Under 2012 har ATG betalat ca
1,32 miljarder kronor i lotteriskatt. När vinster
och lotteriskatt betalats samt driftkostnaden
täckts går överskottet från bolagets verksamhet
tillbaka till hästnäringen. Under 2012 tilldelades
hästsporten ca 1,7 miljarder kronor. Vidare
erhöll Hästnäringens nationella stiftelse 50 miljoner kronor.
Folkrörelsernas spel och lotterier utgör
18 procent av spelmarknaden. Lotterier via
internet fortsatte under 2012 att öka.
De privata företag som bedriver restaurangkasinospel har de senaste åren haft en minskad
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2007

2012

Förändring

Vegas Värdeautomater

7 093

7 334

241

V75

4 292

4 585

293

Triss

3 308

3 319

11

Lotto

2 532

3 117

585

Postkodlotteriet

1 129

2 877

1 748

Oddset

2 440

2 790

350

V64/V65/V86

2 012

2 088

76

Dagens Dubbel

1 988

1 572

-416

Vinnare, Plats

1 673

1 570

-103

Keno

1 337

1 263

-74

Casino Cosmopol

1 153

1 186

33

Bingo

1 466

1 039

-427

Källa: Lotteriinspektionen.

Av spelmarknadens aktörer med tillstånd har
Svenska Spel, ATG, Folkspel, Miljonlotteriet
och Kombispel under 2012 erbjudit spel över
internet. Den sammanlagda försäljningen över
internet uppskattas uppgå till 8,1 miljarder
kronor, vilket motsvarar drygt 19 procent av den
totala bruttoomsättningen på den reglerade
svenska spelmarknaden. Utöver den reglerade
marknaden förekommer spel på utländska
webbplatser. Marknadsandelen för bolag utan
tillstånd i Sverige är cirka 14 procent av den
totala kända spelmarknaden enligt Svenska Spel,
vilket motsvarar ca 2,6 miljarder kronor. Uppgifterna baseras på omfattande undersökningar
av spelvanor och omvärldsanalys. Utvecklingen
på spelmarknaden visar på viss förskjutning från
traditionellt spel till spel över internet och från
reglerade spelbolag till oreglerade. Reglerade
bolag står dock alltjämt för 86 procent av den
totala spelmarknaden och tillväxten för
oreglerade bolag uppskattas till 1–2 procent för
de kommande åren.
Spelreglering

Många länder i Europa inför nya regelverk på
spelområdet. Syftet är bl.a. att återta initiativet på
den egna spelmarknaden. Flera länder inom EU
har infört blockeringar av IP-adresser och betal-
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ningar till spelbolag för att försöka stänga ute
aktörer som saknar tillstånd. De senaste
avgörandena från EU-domstolen har bekräftat
att medlemsstaterna har ett betydande utrymme
att själva reglera spelpolitiken inom ramen för
fördraget. Högsta domstolen fann emellertid i
en dom den 21 december 2012 (mål nr B355911) att främjandeförbudets kriminalisering
strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud.
Åtalet mot Expressens och Aftonbladets före
detta chefredaktörer för brott mot lotterilagen
(1994:1000) ogillades därför.
Riksdagen har lagt regeringens skrivelse om
Riksrevisionens rapport Staten på spelmarknaden (RiR 2012:15) till handlingarna och
konstaterat att olika insatser har initierats för att
nå målen (skr. 2012/13:52, bet. 2012/13:KrU3,
rskr. 2012/13:191). Regeringen har med anledning av Riksrevisionens rapport sett över marknadsföringsbestämmelserna i AB Svenska Spels
och ATG:s tillstånd för att anpassa dem till spelens farlighetsgrad. Vidare har Lotteriinspektionen har fått i uppdrag att analysera och återrapportera i vilken mån det fortfarande föreligger problem med illegal spelverksamhet samt
återrapportera åtgärder som Lotteriinspektionen
vidtagit för att minimera risker för sociala
skadeverkningar av spel och lotterier. Riksdagen
konstaterar vidare att Svenska Spel planerar en
extern utvärdering av effektiviteten i bolagets
olika spelansvarsåtgärder samt ett införande av
ansvarsverktyg på Vegasmaskinerna.
18.3.2 Tillsynen av spelmarknaden

Syftet med all kontroll- och tillsynsverksamhet
på området är att spelmarknaden ska vara sund
och säker. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden tenderar att gå från traditionella
lotterier och vadhållning mot att spelet sker över
internet. Oreglerade aktörer, som agerar från
andra länder, har på senare år tagit marknadsandelar från aktörer med tillstånd i Sverige. De
reglerade bolagen står dock fortfarande för 8687 procent av den totala spelmarknaden.
Mängden marknadsföring från oreglerade
aktörer utgör mer än 50 procent av den samlade
reklamen från samtliga spelbolag. Antalet
personer som spelar regelbundet har sedan 2006
minskat med 20 procent samtidigt som omsättningen ökat med nästan 30 procent.

Lotteriinspektionens uppgift är att se till att
anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett
korrekt sätt i enlighet med villkoren i det tillstånd eller den koncession som Lotteriinspektionen eller regeringen lämnat. Kontroll och
tillsyn är Lotteriinspektionens största verksamhetsgren. De tre senaste åren har Lotteriinspektionen genomfört sammanlagt 21 552 kontroller
av den legala spelmarknaden, främst av
automater och lotterier, med ökat fokus på
teknisk tillsyn. Lotteriinspektionen har under
den senaste treårsperioden beviljat 8 306 tillstånd
samt bedrivit en omfattande informationsverksamhet om spelmarknaden och spelreglering, främst riktad mot kommuner. Informationsinsatser har även genomförts gentemot
spelaktörer och statliga myndigheter.
Under 2012 har ökat fokus lagts på frågor om
åldersgränser och spelansvar samt på åtgärder för
att motverka olagligt spel.
Den tekniska utvecklingen har medfört en
förändrad spelmarknad, vilket har inneburit att
kontrollen och tillsynen ställts inför nya uppgifter. Arbetet med kontroll av den olagliga spelmarknaden har främst inriktats på de områden
som medför störst risk för spelberoende och
kriminalitet, i dagsläget pokerspel och spelautomater. Kontrollen sker såväl preventivt och
löpande som i uppföljningssyfte.
Under 2012 har Lotteriinspektionen gjort en
särskild satsning på tillsyn av den teknik och de
system som reglerade speloperatörer använder.
Det har även inneburit en specialgranskning för
att kontrollera hur operatörerna hanterar
uppdatering av kritisk kod i spelsystemen i spel
över internet.
Under 2012 har Lotteriinspektionen kartlagt
Casino Cosmopols tekniska system i detalj,
vilket har lett till en ökad kunskap om den
teknik som används på kasinona och kan nyttjas
som underlag för kommande tillsynsaktiviteter.
Lotteriinspektionen har meddelat ATG en
anvisning med anledning av att spel har kunnat
fortsätta trots att loppet startat. ATG har med
anledning därav ändrat sina rutiner avseende bl.a.
kontrollavstängning. Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna har omfattat kontroll av
ekonomi, information till spelare, vinster och
eventuell teknisk utrustning för att säkra att
anordnarna lever upp till sitt ansvar. Vidare har
arbetet fokuserat på att öka spårbarheten i både
lotterier och i tillsynen samt att standardisera
rutiner och metoder för tillsyn av rikslotterierna.
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Högsta domstolen meddelade i december
2011 två domar som rörde illegala spelautomater
som uppgavs vara uppkopplade mot servrar
utanför landets gränser. Domstolen konstaterade att spelet var anordnat i Sverige och dömde de
tilltalade för brott mot lotterilagen. Domarna
har underlättat Lotteriinspektionens samverkan
med polis och åklagare i arbetet mot illegala
spelautomater.
Socialstyrelsen redovisade i rapporten Vård
och behandling av spelberoende den 31 maj 2013
förslag för att stärka vård och behandling av
spelmissbruk och spelberoende. Bland annat
framhålls att spelberoende bör inkluderas i
ANDT-strategin (prop. 2010/11:47 En samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitik), otydligheter i lagstiftningen bör
ses över och datainsamlingen för att bättre följa
utvecklingen bör utvidgas. Rapporten bereds i
Regeringskansliet. Inriktningen i arbetet mot
spelberoende bör vara att integrera det i det
ordinarie arbetet inom socialtjänsten och hälsooch sjukvården.
Analys och slutsatser
Spelmarknaden möter en ökad konkurrens med
allt hårdare marknadsföring. En annan tendens
är att allt färre spelar allt mer. Regeringens
bedömning är att det finns goda nationella
möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn och
omfattande kontroller.
Under 2012 har 41 procent av den tillgängliga
tiden hos Lotteriinspektionen ägnats åt kontroll
och tillsyn av den legala spelmarknaden,
12 procent åt kontroll av den illegala spelmarknaden, 24 procent åt tillstånd och normgivning
samt 23 procent åt information.
Regeringen bedömer att Lotteriinspektionens
fördelning av resurser och dess prioriteringar är
rimliga med hänsyn till utvecklingen på
spelmarknaden och utifrån utformningen av
nuvarande spelreglering. Det samlade resultatet
ger också vid handen att målen för verksamheten
är uppfyllda. Samtidigt gör regeringen bedömningen att det finns skäl att se över lotterilagen
och föra in bestämmelser om marknadsföring
och spelansvar i lagen för att aktörerna ska ha
enhetliga regler att förhålla sig till. Det finns i
sammanhanget skäl att se över hur
Lotteriinspektionens tillsynsverktyg kan göras
mer effektiva.
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18.4

Politikens inriktning

Regleringen på spelområdet ska säkerställa att
avigsidorna med spel om pengar inte ökar, samt
minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Den övervägande majoriteten av det totala
spelandet sker i reglerade former hos spelaktörer
som har tillstånd i Sverige, samtidigt som spelandet över internet visar en något annorlunda bild.
För att undvika att åtgärder vidtas som leder
utvecklingen åt fel håll vill regeringen skaffa sig
ytterligare beslutsunderlag gällande en eventuell
större förändring av spelregleringen. När det
gäller skydd och ansvar för spelarna ska ett antal
länder som ändrat sin reglering de senaste åren
studeras avseende t.ex. hur regleringen påverkat
möjligheten för olika aktörer att verka på
marknaden, mängden spel, marknadsföring och
fördelningen mellan olika spelformer, utvecklingen av andelen farliga spel samt om regleringen haft någon effekt på antalet spelberoende
personer. Fokus i denna granskning ska ligga på
utvecklingen av marknaden i Danmark respektive Norge. Förutsättningarna för de statligt
kontrollerade bolagen att få tillstånd ska vara
tydligt reglerade. Tillståndsprövningen bör
flyttas från regeringen till Lotteriinspektionen.
Regeringen avser också att ta ett mer samlat
grepp över spelberoendet och vård av spelberoende. Lotterilagen bör kompletteras med
regler om spelansvar och marknadsföring och
det ska finnas effektiva sanktioner för att
säkerställa att kraven efterlevs. Vidare bör
införas obligatoriska krav på bolagen att erbjuda
spelarna att sätta gränser i fråga om tid och
pengar vid onlinespel. Därtill bör övervägas om
det ska ställas krav på verktyg där spelarna online
kan bedöma om deras spelande är i riskzonen för
att vara skadligt.
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18.5

Budgetförslag

Regeringens överväganden

18.5.1 15:1 Lotteriinspektionen

Tabell 18.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
15:1 Lotteriinspektionen

Tabell 18.4 Anslagsutveckling

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

47 310

47 310

47 310

47 310

1 180

1 892

2 702

3 788

-68

-69

-70

-72

48 422

49 133

49 942

51 026

Tusental kronor

2012

Utfall

45 471

2013

Anslag

47 310

2014

Förslag

48 422

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2013

2 997

1

Förändring till följd av:

48 187

Pris- och löneomräkning 2

49 133

2

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

2016

Beräknat

49 942

3

2017

Beräknat

51 026

4

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 48 422 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 48 422 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 48 422 tkr i 2014 års prisnivå.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Ändamål

Anslaget får användas för Lotteriinspektionens
förvaltningsutgifter.

Regeringen föreslår att 48 422 000 kronor
anvisas under anslaget 15:1 Lotteriinspektionen
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
49 133 000 kronor,
49 942 000 kronor respektive 51 026 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 18.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

20 676

52

45 347

-24 619

Prognos 2013

30 000

30

47 310

-17 280

Budget 2014

30 000

30

49 000

- 19 000

Utfall 2012

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförts i statsförvaltningen.

Verksamhetens kostnader täcks endast delvis
med avgifter som redovisas mot inkomsttitel
9455 Lotteriavgifter. De åtgärder som närmast är
av direkt rättsvårdande karaktär, och som syftar
till att motarbeta illegalt spel, är sedan den
1 januari 2007 anslagsfinansierade. Detsamma
gäller den egeninitierade utbildnings- och
informationsverksamhet som myndigheten
bedriver där ett naturligt avgiftskollektiv saknas.
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Rättelseblad prop. 2013/14:1, volym 9, Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Kapitel 16 Resultatredovisning

S. 178, under den kursiva underrubriken Uppföljning av det civila
samhällets villkor
Höger spalt, andra stycket, första meningen är felaktig. Där anges att av
en sammanställning av enkätundersökningen från 2012 framgår att cirka
12 miljarder kronor fördelats i statliga bidrag till det civila samhällets
organisationer, vilket är en ökning med 1 miljard kronor jämfört med
2011.
I stället ska det anges att cirka 11 miljarder kronor fördelats i statliga
bidrag till det civila samhällets organisationer, vilket är en ökning med
cirka 300 miljoner kronor jämfört med 2011.
Kapitel 17 Resultatredovisning

S. 200, under den kursiva rubriken Folkhögskolorna
Höger spalt, första stycket, fjärde meningen är felaktig. Där anges att
under 2012 hade kursen enligt Arbetsförmedlingen 2 635 deltagare. Av
de som gick kursen var cirka 60 procent kvinnor och cirka 40 procent
män. (Studiemotiverande kurs 2012, Folkbildningsrådet).
I stället ska det anges att under 2012 hade kursen enligt
Arbetsförmedlingen 4 252 deltagare. Av de som gick kursen var cirka 42
procent kvinnor och cirka 58 procent män. (Studiemotiverande kurs
2012, Folkbildningsrådet).

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

16.3

Politik för det civila samhället

16.3.1 Mål
Målet för politiken för det civila samhället är att
villkoren för det civila samhället som en central
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i
dialog med det civila samhällets organisationer
genom att
–

utveckla det civila samhällets möjligheter
att göra människor delaktiga utifrån
engagemanget och viljan att påverka den
egna livssituationen eller samhället i stort,

–

stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald
verksamheter, och

–

fördjupa och sprida kunskapen om det
civila samhället.

Målet beslutades av riksdagen i samband med
beslutet om propositionen En politik för det
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet.
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).
16.3.2 Resultatredovisning
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i
målet för politiken för det civila samhället.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet som bl.a. har till uppgift att
fungera som en referensgrupp för beredningen
av generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. Arbetsgruppen genomför en årlig
uppföljning av politiken för det civila samhället i
förhållande till politikens mål. Uppföljningen
genomförs utifrån de sex principer som utgör en
viktig utgångspunkt för politiken:
–

självständighet och oberoende,

–

dialog,

–

kvalitet,

–

långsiktighet,

–

öppenhet och insyn, samt

–

mångfald.
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Resultat

Uppföljning av det civila samhällets villkor
Regeringen har under 2011 och 2012 genomfört
årliga samlade uppföljningar i form av en
enkätundersökning. Uppföljningen ska följa
utvecklingen över tid vad gäller statlig
bidragsgivning, dialog och samråd med det civila
samhällets organisationer, samt övriga insatser
för att förbättra det civila samhällets villkor. När
det gäller bidragen har regeringen bland annat
uttalat att fokus i högre grad bör ligga på mer
generella stödformer såsom organisations- och
verksamhetsbidrag än på projektbidrag. Bidragssystem bör dock kunna anpassas efter
verksamhetsområdenas behov och därmed bör
de kunna se olika ut. Regeringskansliet följer
därför upp fördelningen mellan olika bidragsformer liksom de olika typer av dialog och
samråd som har förts med det civila samhällets
organisationer.
Av en sammanställning av enkätundersökningen från 2012 framgår att cirka 11
miljarder kronor fördelats i statliga bidrag till det
civila samhällets organisationer, vilket är en
ökning med cirka 300 miljoner kronor jämfört
med 2011. Enligt enkätens resultat har
regeringen under 2012 skickat ut över 3 000
inbjudningar till organisationer att svara på
remisser, vilket är mer än en fördubbling av
antalet i 2011 års remissförfarande. Även antalet
fasta forum för samråd och dialog med det civila
samhällets organisationer har ökat. Medverkande
organisationer i dessa forum var 858 år 2012
jämfört med 544 år 2011.
Den årliga uppföljningen kompletteras med
statistik från SCB, fördjupade rapporter och en
uppföljning ur det civila samhällets perspektiv.
Det ideella engagemangets utveckling
Under 2008–2009 var 79 procent av befolkningen över 15 år medlemmar i minst en
förening. Bland kvinnor gällde detta för 78 procent och bland män för 80 procent. (SCB,
Undersökningarna av levnadsförhållanden).
Samma år var det 32 procent av kvinnorna och
39 procent av männen som aktivt deltog i
föreningslivet.
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även handlat om att utveckla kursutbud, studeranderätt samt folkhögskolornas organisation
och ledning. Studieförbundens kvalitetsarbete är
relativt jämt fördelat mellan olika verksamhetsområden.
Folkbildningsrådet deltar i ett nationellt
nätverk, Digidel, som har bildats i syfte att öka
digital delaktighet och minska digitala klyftor
bland befolkningen. Ett viktigt syfte med
Digidel är att fånga upp och sprida erfarenheter
och resultat av olika aktörers insatser. (En mer
omfattande beskrivning av digital delaktighet ges
inom utgiftsområde 22).
Folkhögskolorna
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 1 608
miljoner kronor av statsbidraget till folkbildningen till 150 folkhögskolor. Under 2011
fördelades 1 592 miljoner kronor och under 2010
1 586 miljoner kronor till folkhögskolorna.
Mätt i deltagarveckor svarade folkhögskolornas långa kurser för 93 procent av den
statsbidragsberättigade verksamheten och korta
kurser för 7 procent. De korta kurserna samlade
under vårterminen 2012 knappt 44 500 deltagare.
Betydligt fler kvinnor än män deltog i de korta
kurserna.
På de långa kurserna uppgick deltagarantalet
2012 i genomsnitt till 27 690 per termin jämfört
med 28 175 under 2010 och 27 640 under 2011.
Av deltagarna i de långa kurserna 2012 var 63
procent kvinnor och 37 procent män. I genomsnitt deltog 11 245 personer per termin i allmän
kurs under 2012, jämfört med 12 190 under 2010
och 11 770 under 2011. Av deltagarna på allmän
kurs 2012 var 58 procent kvinnor och 42 procent
män. Knappt 2 150 deltagare avslutade under
2012 sina studier med intyg om grundläggande
behörighet för högskolestudier. De mest
framträdande kursinriktningarna inom allmän
kurs var bred inriktning och allmän kurs med
inriktning på basämnen. Inom de särskilda
kurserna var det estetiska ämnesområdet
dominerande med 40 procent av deltagarveckorna. Till det estetiska området räknas
inriktningar som bild, form och målarkonst,
musik, scenisk konst, slöjd och konsthantverk.
Störst deltagarantal som enskilt ämne hade
musik med 2 150 deltagare under höstterminen.
Under 2012 fördelade Folkbildningsrådet 78
miljoner kronor till 106 folkhögskolor för
utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar.
Satsningen, som bygger på ett samarbete mellan
200

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet
samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna, har pågått sedan 2010. Satsningen
riktas sedan 2011 till arbetslösa ungdomar i åldern 16–25 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som saknar slutbetyg från
grund- eller gymnasieskolan. Deltagarna har erbjudits en tre månader lång utbildning med
kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Under 2012 hade kursen
enligt Arbetsförmedlingen 4 252 deltagare. Av
de som gick kursen var cirka 42 procent kvinnor
och cirka 58 procent män. (Studiemotiverande
kurs 2012, Folkbildningsrådet).
Syftet med utbildningen är att underlätta för
den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär
utbildning. Av dem som gått studiemotiverande
folkhögskolekurs fr.o.m. februari 2012 t.o.m.
april 2013 hade 22 procent studerat vidare och 17
procent gått vidare till arbete eller nystartsjobb.
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
inrättades 2010 med syfte att stärka det
studeranderättsliga arbetet inom folkhögskolan.
Hittills har 116 folkhögskolor ansökt om att få
ansluta sig och studeranderättsliga standarder
från dessa folkhögskolor har samlats in och
behandlats. Av de folkhögskolor som har ansökt
har 95 skolor (82 procent) bekräftats anslutna.
Det studeranderättsliga rådet har under 2011
tagit emot sju anmälningar från studerande på
folkhögskolor. Anmälningarna har främst gällt
avstängning och avskiljande från undervisning.
Studieförbunden
Totalt fördelade Folkbildningsrådet 1 660 miljoner kronor till de tio studieförbunden 2012,
vilket realekonomiskt motsvarade 2010 års nivå.
Under 2011 fördelades 1 644 miljoner kronor till
studieförbunden.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 700 000 000
kronor 2015–2021 (avsnitt 2.7.1),

nomiska åtaganden som medför behov av
framtida anslag på högst 2 000 000 000
kronor 2015–2020 (avsnitt 2.7.4),
3.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
enligt följande uppställning:

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå eko-

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

Summa

1 523 837
448 864
980 000
20 000
2 972 701
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2 Regional tillväxt

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar
medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i
form av central och regional projektverksamhet
och olika former av regionala företagsstöd, samt
utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessutom omfattar utgiftsområdet vissa insatser med anledning av försvarsomställningen vilka finansieras av äldreanslaget
33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen t.o.m. 2012. Regionala hänsyn ska också
tas inom andra utgiftsområden.
För att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken är tvärsektoriell styrning av resurser
inom i princip samtliga utgifts- och politikområden av avgörande betydelse.
Politikens prioriterade områden är innovation
och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt
gränsöverskridande samarbete.
Bland nationella aktörer som har ansvar och
uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken
finns främst Tillväxtverket, Verket för innovationssystem (Vinnova), Almi Företagspartner
AB, Sveriges export- och investeringsråd, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Statens
jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten, Sametinget, Statens kultur-

råd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska
Filminstitutet, Naturvårdsverket, Boverket,
Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (Svenska ESF-rådet), Försäkringskassan
och Ekonomistyrningsverket (ESV).
Statliga myndigheter och statligt ägda bolag
med uppgift att tillgodose särskilt formulerade
och avgränsade samhällsintressen samverkar med
varandra och med övriga aktörer för att uppnå en
ökad samordning av service lokalt och regionalt.
De regionala aktörer som har ansvar och uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken är
Hallands läns landsting, Skåne läns landsting,
Västra Götalands läns landsting, Gotlands
kommun, samverkansorganen och länsstyrelserna.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007–2013

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1 471

1 572

1 484

1 524

1 474

1 477

1 477

391

449

361

449

449

449

449

1 546

1 400

1 405

980

589

0

0

0

0

20

187

1 300

1 400

0

0

0

0

2 973

2 699

3 226

3 326

Äldreanslag
2008 33:05 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2000–2006
2006 33:06 Insatser med anledning av
försvarsomställningen

0

Totalt för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

3 408

3 421

3 250

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Utgifterna för 2012 inom utgiftsområdet blev ca
16 miljoner kronor lägre än anvisade medel. Det
beror bl.a. på att utfallet av transportbidraget
blivit lägre då den ekonomiska krisen fortfarande
påverkar företagens leveranser av produkter.
Prognosen för 2013 är att utgifterna inom utgiftsområdet blir 171 miljoner kronor lägre än
anvisat.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017,
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

3 391

3 391

3 391

3 391

-18

-779

-65

-65

Övrigt

-400

87

-100

Ny ramnivå

2 973

2 699

3 226

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden

3 326

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad,
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

2 759 062
213 207
432
2 972 701

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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2.3

Skatteutgifter

Tabell 2.4 Skatteutgifter netto
Miljoner kronor
Prognos
2013

Prognos
2014

Regional nedsättning av
egenavgifter

60

60

Regional nedsättning av
arbetsgivaravgifter

430

450

Nedsatt energiskatt på
elförbrukning i vissa kommuner

930

940

0

0

1 420

1 450

Bidrag till regionala
utvecklingsbolag
Summa

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt redovisas i
huvudsak på utgiftssidan av statens budget. Vid
sidan av dessa stöd finns även stöd på budgetens
inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.
Regional nedsättning av egenavgifter

Enligt lagen (2001/1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningar enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag med fast driftsställe i
stödområde A vid beräkning av egenavgifterna
göra ett avdrag från egenavgifterna med tio
procent av avgiftsunderlaget upp till 180 000
kronor, dvs. högst 18 000 kronor per år 1.
Fiskeri-, vattenbruks-, jordbruks- och transportverksamhet är undantagna från nedsättning på
grund av EU-regler. Skatteutgiften avser egenavgifter.

arbetsgivaravgifterna med tio procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 7 100 kronor per
kalendermånad. Nedsättningen gäller inte för
kommuner, landsting, statliga myndigheter,
statliga affärsdrivande verk eller registrerade
trossamfund. Vidare är fiskeri-, vattenbruks-,
jordbruks- och transportverksamhet undantagna
från nedsättningen på grund av EU-regler.
Skatteutgiften avser arbetsgivaravgifter.
Nedsatt energiskatt på elförbrukning i vissa
kommuner

I 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi anges energiskatterna på el. Normen för
skatt på el utgörs av den skattesats som
merparten av de svenska hushållen och serviceföretagen betalar. Den uppgår till 29,3
öre/kWh 2013. I samtliga kommuner i Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län, samt
kommunerna Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
i Västernorrlands län, Ljusdals kommun i
Gävleborgs län, Torsby kommun i Värmlands
län samt kommunerna Malung-Sälen, Mora,
Orsa och Älvdalen i Dalarnas län är dock skattesatsen för el som förbrukas nedsatt till
19,4 öre/kWh. Skatteutgiften uppgår till 9,9
öre/kWh.
Bidrag till regionala utvecklingsbolag

Avdrag får göras för bidrag som lämnas till ett
regionalt utvecklingsbolag eller dess moderbolag
enligt 16 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229). Skatteutgiften avser skatt på
inkomst av näringsverksamhet och särskild
löneskatt.

Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter

Enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkning enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) får arbetsgivare med fast
driftsställe i stödområde A göra ett avdrag från

1

Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala

företagsstöd.

2.4

Mål

Målet för politiken är utvecklingskraft i alla delar
av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
Regionala hänsyn och tvärsektoriell styrning
av resurser inom i princip samtliga utgifts- och
politikområden är av särskild betydelse för
måluppfyllelsen. Detta som en följd av att den
regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler
11
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åtgärder än de som finansieras inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Politikens prioriterade områden är innovation
och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt
gränsöverskridande samarbete. Dessa framgår av
skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap
och
sysselsättning (skr. 2009/10:221) där inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken tydliggörs.
Resurser av betydelse för innovation och
förnyelse finns i huvudsak inom regional
tillväxtpolitik, näringspolitik, forskningspolitik,
politik för de areella näringarna, landsbygd och
livsmedel,
kulturpolitik,
energipolitik,
miljöpolitik, politik för regional samhällsorganisation, integrationspolitik, utrikeshandel,
handels- och investeringsfrämjande samt
jämställdhetspolitik.
Resurser av betydelse för kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud finns i
huvudsak inom regional tillväxtpolitik, näringspolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och jämställdhetspolitik.
Resurser av betydelse för tillgänglighet finns i
huvudsak inom regional tillväxtpolitik, transportpolitik, politiken för informationssamhället, politik för regional samhällsorganisation, bostadspolitik, hållbart samhällsbyggande, miljöpolitik och jämställdhetspolitik.
Resurser av betydelse för strategiskt gränsöverskridande samarbete finns inom flertalet av
ovan nämnda politikområden.
Resurser av betydelse för kommersiell och
offentlig service finns inom flertalet politikområden.
Resurser av betydelse för måluppfyllelsen
finns också inom ramen för allmänna bidrag till
kommuner.
En utförlig beskrivning av politikens mål finns
i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1), utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

2.5

Resultatredovisning

2.5.1

Resultat

inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och dess
medfinansiering.
Resultatredovisningen är disponerad enligt
följande: Utvecklingen i Sveriges regioner, internationella perspektiv, strategier för hållbar
regional tillväxt samt program och verktyg för
hållbar regional tillväxt. Resultaten redovisas, där
så är möjligt, med indikatorer som utgår från
prioriteringar i den nationella strategin för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Slutsatserna och
regeringens bedömningar från resultatredovisningen återges samlat i avsnittet analys och
slutsatser.
Utvecklingen i Sveriges regioner

För redovisningen i detta avsnitt hänvisas till
motsvarande avsnitt i budgetpropositionen för
2013 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt som i
huvudsak är giltig även för årets redovisning.
En trend som dock är värd att notera är den
positiva utvecklingen avseende förvärvsintensiteten i flera norrlandsregioner. Det är
framför allt män i norra Sverige som fått en
påtagligt högre sysselsättningsgrad åren 2002–
2011. Bland alla regioner som haft över 10
procents förbättring av förvärvsintensiteten
återfinns endast norrlandsregioner. I majoriteten
av dessa fall är det männen som ökat sin
förvärvsintensitet mest, men i Haparandas,
Pajalas, Kirunas, Övertorneås och Gällivares FAregioner har även kvinnorna haft en ökning med
över 10 procent2. Kiruna är den FA-region som
hade högst förvärvsintensitet i hela landet 2011
(85 procent). En mer detaljerad redovisning av
utvecklingen i Sveriges FA-regioner framgår av
Tillväxtanalys regionala indikatorer till budgetpropositionen för 2014 som redovisades till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i juli
2013.

2 Med FA-regioner avses funktionellt avgränsade arbetsmarknadsregioner

Resultatredovisningen fokuserar på resultat av
genomförd politik som i huvudsak finansieras
12

baserade på att pendlingen mellan angränsande kommuner uppfyller vissa
kriterier (se även Tillväxtanalys rapport 2011:07, Regional tillväxt 2011).
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Internationella perspektiv

Sverige är efter Frankrike och Spanien det till
ytan tredje största landet i EU och har
betydande naturresurser som mineraler, jord,
skog, vatten och hav. Dessa är värdefulla både
utifrån ett miljömässigt och ett ekonomiskt
perspektiv och kan spela en avgörande roll för
att nå hållbar tillväxt i Sverige och Europa. Det
finns en stor obalans i fråga om var i landet olika
produktionsvärden finns. Storstadsregionerna
står tillsammans för 57 procent av bruttonationalprodukten, vilket är en betydligt större
koncentration än i många andra OECD-länder.
Tillväxten sker dock även i mindre regioner och i
några fall i en högre takt än i storstadsregionerna. Tillgång till naturresurser är en viktig
förklaring till detta och dessutom har områden
attraktiva för turism bidragit till utvecklingen.
Sverige blir alltmer integrerat i ett globalt
sammanhang, vilket kommer fram i komplexa
företagskonstellationer
och
värdekedjor.
Multinationella företag söker sig till vissa
marknader eller resurser, kunnande och
kunskaper. Verksamheter med krav på hög
kontaktintensitet söker sig till städer med ett
stort utbud av olika tjänster och olika
kompetens liksom tillgång till en stor marknad
för sina produkter samt goda möjligheter till
resor inom och utom landet.
Den ekonomiska krisen som började hösten
2008 slog inledningsvis hårdare mot många
svenska exportberoende regioner än mot
regioner i många andra regioner i OECDländerna, men återhämtningen i svenska regioner
har därefter varit relativt stark.
Den demografiska situationen med en
åldrande befolkning är en stor utmaning för
många regioner utanför storstadsområdena. De
glesbefolkade delarna av landet har i detta
avseende större utmaningar än andra delar av
landet då tillhandahållandet av välfärdstjänster
och service blir extra kostsam och komplex
samtidigt som arbetskraftsutbudet kan vara
begränsat.
I rapporten ESPON Atlas – Territorial
Dimension of the Europe 2020 Strategy3 görs

jämförelser av EU:s NUTS 2 och 3-regioner i
förhållande till Europa 2020-målen4,5.
När det gäller målet smart tillväxt mätt som
andelen högutbildade ligger Sverige som helhet
över målet, medan framför allt norra
Mellansverige 6, mellersta Norrland7 och Småland
med öarna8 har en andel som i dagsläget ligger
under EU-målet. Vad gäller målet om andelen
unga utan en fullständig gymnasieutbildning har
dessa regioner, tillsammans med Stockholm, en
andel som är högre än det gemensamma målet
för 2020, dvs. maximalt tio procent. Andelen
sysselsatta inom vetenskaps- och teknologibranscher ligger över EU-genomsnittet i
samtliga regioner, men nivån är särskilt hög i
Stockholm och Sydsverige 9.
Vidare visar ESPON:s rapport att Sverige
ligger klart över målet för EU att utgifterna för
forskning och utveckling ska uppgå till minst tre
procent av BNP. I Sverige, liksom i många andra
länder, är dessa satsningar starkt koncentrerade
till storstadsregioner. Framför allt i mellersta
Norrland, men också i Småland med öarna10 och
norra Mellansverige 11 är utgifterna för forskning
och utveckling klart lägre än EU-målet.
Under målet inkluderande tillväxt jämförs
bl.a. sysselsättningsandel och arbetslöshet.
Samtliga svenska regioner ligger över EU-målet
om 75 procent sysselsatta i åldersgruppen 20–64
år. Endast Stockholm ligger över det nationella
svenska målet om 80 procent. Största avståndet
upp till det svenska målet har östra
Mellansverige 12, övre Norrland13 och mellersta
Norrland.

policyutveckling inom ramen för territoriell sammanhållning och
utveckling av EU-området.
4 Jämförelserna är i normalfallet gjorda för 2010. NUTS 2 sammanfaller i

Sverige med de åtta programområdena för EU:s strukturfonder, mena
NUTS 3 sammanfaller med länsnivån.
5 Jämförelser med Europa 2020-målen är endast referenspunkter i

analysen och ska inte ses som mål för enskilda regioner.
6 Dalarna, Gävleborg och Värmlands län.
7 Västernorrlands och Jämtlands län.
8 Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län.
9 Skåne och Blekinge län.
10 Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län.
11 Dalarna, Gävleborg och Värmlands län.
12 Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands

3 ESPON 2013 (European Observation Network on Territorial

län.

Development and Cohesion) är ett EU-program som syftar till att stödja

13 Västerbottens och Norrbottens län.

13
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Arbetslösheten låg 2010 något över EUgenomsnittet i mellersta Norrland, men har
därefter minskat så att den 2012 ligger under
detta genomsnitt i samtliga regioner.
Ungdomsarbetslösheten är dock fortfarande hög
i Sverige, även om den minskat något sedan
2010. I östra Mellansverige, Sydsverige, norra
Mellansverige, mellersta Norrland och övre
Norrland låg den över EU-genomsnittet 2012.
När det gäller målen för hållbar tillväxt är det ont
om indikatorer som kan jämföras mellan
Europas regioner. Det kan dock konstateras att
Sverige ligger högst i EU när det gäller andelen
förnyelsebar energi, och att denna till stor del
produceras i norra Sverige via vattenkraft.
Potentialen till ökning av energiproduktion från
vindkraft och biobränslen kan också kopplas till
ytstora och skogsrika områden.
Sammanfattningsvis jämförs EU-regionernas
BNP per capita 2010 samt förändringen i BNP
per capita mellan åren 2000 och 2010. Stockholm
är en av de europeiska regioner som ligger högst
avseende BNP per capita 2010. Övriga regioner i
Sverige utom Södermanland och Värmland ligger
något över EU:s genomsnitt. De två sistnämnda
ligger strax under samma genomsnitt. Dessa
regioner är också de enda som har fått en något
försämrad situation jämfört med EU-snittet
sedan 2000.
Strategier för hållbar regional tillväxt
En central del i den regionala tillväxtpolitiken är
ömsesidig samordning av långsiktiga nationella
strategier med regionala strategier och program.
De skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart tillväxtarbete eftersom en förbättrad
samverkan mellan olika geografiska nivåer skapar
effektivare lösningar och främjar synergier
mellan aktörer och sektorer.
Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–
2013 är under åren 2007–2013 en plattform för
helhetssyn och sektorssamordning för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Regeringen har även i skrivelsen
Strategiskt
tillväxtarbete
för
regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221) tydliggjort inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken.
I december 2012 lämnades en andra
uppföljning till Europeiska kommissionen av En
14

nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 14.
Denna uppföljning har sammanfattats och
redovisats till riksdagen i regeringens skrivelse
(skr. 2012/13:154) Strategiskt tillväxtarbete för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning – en sammanfattning av Nationell
strategisk rapport för Sverige 2012. Denna nya
skrivelse ska ses som ett komplement till den
tidigare mer omfattande skrivelsen (skr.
2009/10:221).
Uppföljningen
visar
hur
genomförandet och resultaten har utvecklats
under 2009–2012 samt hur strategin har fört det
regionala tillväxtarbetet framåt.
Inom ramen för regeringens uppdrag att
aktivt bidra till genomförandet av EU:s strategi
för Östersjöregionen återrapporterade ett antal
myndigheter till Regeringskansliet (Justitie-,
Utrikes-, Försvars-, Social-, Utbildnings-,
Landsbygds-, Miljö- Närings-, Kultur- och
Arbetsmarknadsdepartementen) i januari 2013
om arbetet. I april 2013 inkom Tillväxtverket
(Vägen till en Östersjöregion. Delrapport 4)
med en sammanställning av myndigheternas
rapportering till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Rapporteringen visar på ett
brett svenskt deltagande som omfattar i princip
samtliga insatsområden. Arbetet med strategin
integreras alltmer i myndigheternas ordinarie
verksamhet, även om förutsättningarna för att
integrera en Östersjödimension skiljer sig åt
mellan olika sektorer. Strategiarbetet ger också
upphov till samarbeten inom Sverige, främst i
form av tvärsektoriella samarbeten mellan
svenska myndigheter, men också flernivåsamarbeten mellan nationell, regional och lokal
nivå. Sedan förra rapporteringen har Europeiska
kommissionen antagit en ny handlingsplan för
strategin som innebär omdefinierade mål och
klarare struktur.
I skrivelsen En strategi för att stärka
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (skr.
2008/09:167, 2008/09:NU19, rskr. 2008/09:267)
slog regeringen fast att Sveriges landsbygd är en
viktig resurs för hela landets utveckling och

14 Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 – om Sveriges nationella

strategiska

referensram:

konkurrenskraft,

En

entreprenörskap

nationell

strategi

och

sysselsättning

för

regional
2007–2013.

Fortsättningsvis benämnd som uppföljningen eller den strategiska
rapporten.
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hållbara tillväxt samt att arbetet med
landsbygdsfrågor ska bedrivas fortlöpande inom
alla politiska områden. Utifrån skrivelsen har
regeringen utvecklat arbetet genom landsbygdssäkring, ett arbetssätt som syftar till att stärka
samverkan inom Regeringskansliet ytterligare
avseende landsbygdsfrågor. Under 2012 har
regeringen hållit två landsbygdsforum, som
syftar till att öka dialogen mellan regeringen och
landsbygdens aktörer.
Strategier för länens utveckling

Strategin för länets utveckling ska utgöra en
samlad strategi för ett eller flera läns regionala
tillväxtarbete. Strategiernas syfte är att binda
samman olika planeringsprocesser med betydelse
för en hållbar regional tillväxt och underlätta
samverkan mellan länen. De ska även ligga till
grund för en dialog mellan den nationella och
regionala nivån om centrala frågor för en hållbar
regional tillväxt. Ansvariga för samordningen av
det regionala tillväxtarbetet i länen utarbetar,
samordnar och bidrar till genomförandet av
strategier för länets utveckling i samverkan med
berörda aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Det regionala tillväxtarbetet
består bland annat av att strategier utarbetas och
genomförs. Den nationella strategin för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 är vägledande för det
regionala tillväxtarbetet. Strategierna omfattar
bl.a. övergripande mål och inriktning för det
regionala tillväxtarbetet. Dessa utvecklingsstrategier ingår ofta i en logisk kedja av program
och strategier som från EU-nivån sträcker sig till
lokal nivå. Strategierna är vägledande och ligger
till grund för vissa regionala och lokala program
som exempelvis länstransportplaner, energiplaner och lokala översiktsplaner. Länens
strategier ska således bidra både till att fastställa
regionala mål för det regionala tillväxtarbetet och
bidra till att målet för den regionala
tillväxtpolitiken uppfylls.
Under 2012 tog fyra län beslut om nya
strategier och under 2013 avser sex län ta beslut
om nya strategier. Samtliga strategier som det
nyligen har fattats beslut om, inklusive de som
avses att beslutas inom det närmaste året,
förhåller sig till målen i Europa 2020-strategin
och sträcker sig fram till 2020 eller längre.

De utmaningar som är vanligt förekommande
är länens behov av kompetensförsörjning,
näringslivsutveckling genom innovation och
entreprenörskap, ökad
tillgänglighet till
kollektivtrafik och till it-tjänster med hög
kapacitet. Det prioriteras också insatser för att
göra länen mer attraktiva genom att skapa
förutsättningar för en god hälsa, tilltalande
närmiljö och fritidsaktiviteter, jämlikhet och
integration med ambitionerna att öka nivån av
nyinflyttade invånare. En ytterligare prioritering
är att främja en ökad grad av turism.
Ytterligare ett område som lyfts fram är det
regionala ledarskapet. Ett fungerande regionalt
ledarskap bidrar till att skapa sektorsöverskridande samarbeten där regionens gemensamma målsättningar och samverkan kan bidra
till synergieffekter. Det regionala ledarskapet
kan även bidra till att samordna länens interregionala och internationella arbete.
Attraktionskraft Sverige – goda livs- och
boendemiljöer

Regeringens initiativ Attraktionskraft Sverige
lanserades i april 2012. Under perioden 2012–
2014 genomför regeringen initiativet i syfte att
lyfta och främja förutsättningarna för att
utveckla attraktiva livs- och boendemiljöer.
Arbetet utgår från antagandet att Sveriges
hållbara tillväxt inte enbart är beroende av
näringslivets villkor. Den är också beroende av
de miljöer människor bor och verkar i.
Den nationella, regionala och lokala förmågan
att attrahera, behålla och utveckla kompetenser,
företag och kapital är avgörande förutsättningar
för
utvecklingskraft
och
näringslivets
konkurrenskraft. Att främja förutsättningar för
goda livs- och boendemiljöer är en del i det
arbetet.
Attraktionskraft Sverige är den arena för
dialog och det sammanhang där regeringen kan
tydliggöra hur politiken bidrar till att främja
attraktiva livs- och boendemiljöer.
Arenan formas genom såväl fysiska som
digitala möten. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har utvecklat en webbaserad
anslagstavla för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Parallellt med utformandet av den
nationella arenan för dialog inom Attraktionskraft Sverige har Regeringskansliet (Näringsdepartementet) deltagit vid lokala och regionala
15
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dialoger som handlar om utvecklandet av
attraktiva boende- och livsmiljöer. Attraktionskraft Sverige har varit ett tema vid nationellt
forum
för
regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning (se under
rubriken Dialog för hållbar regional tillväxt
nedan).
Attraktionskraft Sverige fokuserar på fem
områden: kommersiell service, kultur, fritid och
det civila samhället, digital kapacitet och
tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar,
destinationer och upplevelser samt boendemiljöer.
I november 2012 inleddes samverkan mellan
Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och
Landsting, Småkom, Företagarna, Arena för
tillväxt, Lantbrukarnas riksförbund samt Visita
kring
regeringens
initiativ
för
ökad
attraktionskraft. En stor del av samarbetet har
fokuserat på planering av Attraktionskraftsdagen
som genomfördes i maj 2013.
I februari 2013 genomfördes också ett första
dialogmöte med regionala företrädare och
berörda myndigheter där goda exempel lyftes
och erfarenheter utbyttes.
Regeringen verkade även i budgetpropositionen för 2013 för stärkt attraktivitet i
landets regioner, både för människor och
företag. Några exempel på åtgärder är satsning
på utbyggnad av snabbt bredband på
landsbygden, utökad satsning i den statliga
transportinfrastrukturen, stöd till förbättrad
utveckling i utsatta stadsdelar i kommuner som
omfattas av den urbana utvecklingspolitiken,
flera insatser för att främja ökad tillgång till
bostäder och bl.a. främja byggandet av studentoch ungdomsbostäder, fortsatt satsning på
hållbar destinations-utveckling samt stöd till
kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Utöver dessa
satsningar har Naturvårdsverket och Boverket i
december 2012 fått i uppdrag att göra en
utvärdering och en översyn av utfall och
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna.
Uppdraget ska redovisats till Regeringskansliet
(Miljödepartementet och Socialdepartementet) i
oktober 2013. I mars 2013 beslutade regeringen
också att tillsätta en delegation för en långsiktig
tillämpning
av
strandskyddsreglerna.
Delegationen ska utföra och samordna en
kunskaps- och informationsinsats samt utgöra
en arena för erfarenhetsutbyte och dialog när det
gäller frågor om tillämpningen av strandskyddsreglerna. Uppdraget ska slutredovisas till
16

regeringen i december 2015. Regeringen har även
i skrivelsen Mål för friluftslivspolitiken (skr.
2012/13:51) betonat att friluftsliv samt naturoch kulturturism bidrar till att stärka den lokala
och regionala attraktiviteten och medverkar till
en stark och hållbar utveckling och regional
tillväxt. Vidare har Tillväxtverket och Boverket, i
mars 2013, fått i uppdrag att under 2013–2015
genomföra ett program för stärkt lokalt och
regionalt samspel mellan fysisk planering och
näringslivsutveckling.
Det är av stor vikt att regionala och lokala
aktörer samverkar i arbetet med att skapa en god
tillgänglighet till service. Regeringen har därför i
maj 2013 fattat beslut om genomförandet av
regionala serviceprogram under perioden 2014–
2018. Inom ramen för dessa program ska en
fortsatt samordning ske mellan aktörer och
insatser som genomförs i syfte att öka
tillgängligheten till service i gles- och
landsbygder för kvinnor, män och företag.
För att nå målet att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens
möjligheter stödjer regeringen exempelvis
frivilliga initiativ till regionala digitala agendor.
Bakgrunden är att en hög användning av it,
internet och en väl utbyggd it-infrastruktur i alla
delar av landet kan bidra till Sveriges hållbara
tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Ett utvecklat informationssamhälle
stärker den lokala och regionala utvecklingskraften och kan bidra till att skapa fler och
växande företag.
Utvecklad styrning och samverkan

En utvecklad styrning av enskilda statliga myndigheter och samordningsuppdrag till flera statliga myndigheter och aktörer på nationell,
regional och lokal nivå är betydelsefullt för att
främja det regionala tillväxtarbetets förutsättningar. En styrning som främjar flernivåsamverkan syftar till att stärka genomförandet av
nationella och regionala strategier, förbättra
samordningen och skapa synergieffekter mellan
olika finansiella resurser samt mellan regionala
och nationella program och insatser.
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Dialog för hållbar regional tillväxt

Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över frågor av betydelse för hållbar regional tillväxt
ställer krav på ett väl fungerande samspel mellan
den lokala, regionala och nationella nivån. En
kontinuerlig dialog, både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå, är en viktig förutsättning för
detta samspel. Syftet med dialogerna är bl.a. att
utveckla styrningen, identifiera gemensamma
utvecklingsmöjligheter,
utmaningar
och
prioriteringar samt utveckla och sprida kunskap
om den regionala tillväxtpolitiken.
Sedan 2007 finns ett nationellt forum för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning. Politiska företrädare i respektive
län deltar i forumet tillsammans med representanter för regeringen. Under senare tid har
forumet fokuserat på områden såsom
kompetensförsörjning,
forskningsoch
innovationspropositionen (prop. 2012/13:30,
bet. 2012/2013:NU6, rskr. 2012/2013:153), grön
ekonomi,
innovationsupphandling,
EU:s
tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020,
propositionen Investeringar för ett starkt och
hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:2:TU2, rskr. 2012/2013:19), den
framtida
sammanhållningspolitiken
samt
Attraktionskraft Sverige.
Det har dessutom genomförts en omfattande
dialog och ett förankringsarbete med ett stort
antal aktörer på lokal, regional och nationell nivå
om den framtida sammanhållningspolitiken.
Syftet med dialogerna har bl.a. varit att få inspel
till programperioden 2014–2020 avseende dess
inriktning och genomförande. En särskild dialog
har genomförts med näringslivets organisationer
med fokus på hur de ser på sitt och sina
medlemmars deltagande i genomförandet av
strukturfondsprogrammen under perioden
2014–2020. Dialogerna ger ökad kunskap om
regionala förutsättningar som bör beaktas och
underlag
för
nationella
övergripande
prioriteringar.
EU-kommissionen har föreslagit att varje
medlemsland ska utarbeta en strategi för
användningen av EU-medel 2014–2020, en s.k.
partnerskapsöverenskommelse, för att främja
samordningsmöjligheter mellan struktur- och

investeringsfonderna15. Inom ramen för detta
arbete har regeringen under hösten 2012 och
våren 2013 fört dialoger med aktörer på lokal
och
regional
nivå,
näringslivets
och
arbetsmarknadens organisationer, företrädare för
civilsamhället samt myndigheter. De förda
dialogerna har bidragit till arbetet med att
utforma och förankra partnerskapsöverenskommelsens prioriteringar och innehåll.
I november 2012 lanserades dessutom
Strukturfondsbloggen för att öka tillgängligheten och transparensen kring arbetet inför den
kommande programperioden 2014–2020 inom
EU:s sammanhållningspolitik16.
Under våren 2013 har även en dialog med
regionala aktörer förts med anledning av den
genomlysning av fördelningsnyckeln för anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder som aviserades i
budgetpropositionen
för
2013
(prop.
2012/13:1). Inom ramen för arbetet med
genomlysningen har de regionala aktörerna
under våren även haft möjligheter att lämna
skriftliga synpunkter till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Myndigheternas medverkan i genomförandet av
den regionala tillväxtpolitiken

Statliga nationella myndigheter har i uppdrag att
främja goda förutsättningar för hållbar tillväxt
lokalt och regionalt. Regeringen har därför
tidigare lyft behovet av att nationella myndigheter förtydligar sin roll i det regionala tillväxtarbetet. Som ett led i detta fick ett antal statliga
myndigheter i regleringsbreven för 2010 och
2012 i uppdrag att ta fram en långsiktig intern
strategi som ska vägleda myndigheten i dess
arbete med hållbara regionala tillväxtfrågor 17.

15 Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden.
16 se http://www.naringsbloggen.se/strukturfonder/
17 Uppdrag om intern strategi lämnades till Post- och telestyrelsen,

Vinnova, Invest Sweden, Myndigheten för yrkeshögskolan, Boverket,
Naturvårdsverket,

Riksantikvarieämbetet,

Riksarkivet

och

Statens

Kulturråd i regleringsbrev för 2010. Uppdrag om intern strategi lämnades
till Energimyndigheten, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen i
regleringsbrev för 2012. Även Svenska ESF-rådet fick ett likartat uppdrag
i regleringsbrevet för 2012.

17
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I
redovisningarna
från
2010
lyfte
myndigheterna vikten av att också kartlägga de
regionala aktörernas behov och prioriteringar i
dess samverkan med myndigheter. Regeringen
gav Tillväxtverket i uppdrag att utföra denna
kartläggning enligt regleringsbrev för 2012.
Uppdraget genomfördes i samråd med berörda
myndigheter
och
återrapporterades
till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
december 2012. Enligt kartläggningen framhåller
de aktörer som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete vikten av att nationella myndigheter känner till strategier för länens utveckling
och förstår deras roll som gemensamt kunskapsunderlag. Det är värdefullt att myndigheterna ser
länet och strategin för länets utveckling i ett
nationellt sammanhang men också att myndigheterna uppmärksammar att strategins främsta
värde är processen kring framtagande, genomförande och uppföljning. Vissa regionala aktörer
upplever att det blivit lättare att möta nationella
myndigheter med stöd av de regionala
processerna samtidigt som det konstateras att
det är relativt ovanligt att statliga myndigheter
medverkar i arenorna kopplade till dessa. Därför
efterfrågas nationell samordning för att underlätta mötet mellan regional och nationell nivå.
Utöver behov av dialog framhåller regionerna
ömsesidigt behov mellan myndigheter och
regioner av fördjupad kunskap om varandra. De
regionala aktörerna ser behov av att de statliga
myndigheterna bygger upp en regional
medvetenhet som bl.a. innefattar kunskap om
vad som främjar en hållbar regional tillväxt.
Att myndigheterna arbetar med regionalt
anpassad statistik och kunskap är ett tredje
genomgående behov. Det handlar om att ge
utrymme för bl.a. analysmyndigheter att
samspela med den regionala nivån samt att bygga
upp en nationell analysstruktur som kunskapsmässigt backar upp länen. Det finns även
regionala behov av medel till metod och
kunskapsutveckling inom samtliga områden och
särskilt till frågor som kopplar samman fysisk
planering med regionalt tillväxtarbete.
Inom samtliga av nationella strategins
prioriteringar finns fungerande dialog och
samverkansformer, särskilt inom Innovation och
förnyelse samt Tillgänglighet. Inom Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, en av de
främsta utmaningarna för regionerna, finns
behov av att förstärka ett regionalt perspektiv
hos myndigheterna.
18

Ytterligare utvecklingsbehov är ökat regionalt
fokus i de utlysningar som nationella
myndigheter gör och i vissa fall stärkt
koordinering av nationella initiativ och insatser
samt
förbättrad
samordning
mellan
politikområden inom Regeringskansliet.
I redovisningen av uppdraget beskriver
Tillväxtverket möjligheten att, med utgångspunkt i de regionala tillväxtprocesserna, skapa
möjlighet för myndigheterna till ett mer
systematiskt upplägg för samverkan. De
regionala behoven i strategiprocesserna är
likartade över landet och följer samma faser
(planering, genomförande, uppföljning) och
detta kan utgöra startpunkt för myndigheternas
medverkan.
För att erbjuda en arena för samverkan mellan
myndigheter och de aktörer som har ansvar för
det regionala tillväxtarbetet har Tillväxtverket, på
uppdrag av regeringen, under 2012 verkat för att
involvera de statliga myndigheterna i sitt arbete
och i dialogerna med länen. Under 2012 har ett
antal statliga myndigheter sammanförts med de
aktörer som har ansvar för det regionala
tillväxtarbetet i länen, i syfte att bidra till att
utveckla den nationella nivåns medverkan.
Nationella statliga myndigheter har haft i
uppdrag, enligt regleringsbrev för 2011, att
återrapportera medverkan i genomförandet av
den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–
2013.
Rapporteringarna
redovisades
till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
mars 2012 och har utgjort viktiga underlag för
genomförandet av det uppdrag som regeringen
gav till Tillväxtverket i februari 2012, om att följa
upp den nationella strategin. Med utgångspunkt
i Tillväxtverkets rapport överlämnade regeringen
i december 2012 en strategisk uppföljning av den
nationella strategin till kommissionen samt
därefter en skrivelse (skr. 2012/13:154) till
riksdagen.
Flera nationella myndigheter har i
regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att bistå
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
förberedelser inför programperioden 2014–2020
för EU:s sammanhållningspolitik och politiken
för landsbygds- samt havs- och fiskerifonden
inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.
Myndigheterna ska också utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i
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uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.
Tillväxtverket har i samarbete med
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tagit
initiativ till att verka för ett bra samspel genom
att samordna myndigheterna med de regionala
processerna för framtagande av förslag till
regionala strukturfondsprogram. För att främja
förutsättningarna för samverkan arbetar Tillväxtverket även med att utveckla och testa nya
former, system och metoder för samverkan
mellan olika aktörer och nivåer.
Miljödriven näringslivsutveckling för ökad
konkurrenskraft

Inom det regionala tillväxtarbetet bedrivs verksamheter för att stimulera företag till miljödriven
näringslivsutveckling och användning av miljöhänsyn som medel för att stärka näringslivets
konkurrenskraft och därmed bidra till en grön
ekonomi.
Tillväxtanalys rapport Privat riskkapital och
cleantech lämnades till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i november 2012.
Rapporten är en delredovisning inom ramen för
uppdraget Förutsättningar för grön strukturomvandling som myndigheten fick i uppdrag i
regleringsbrev för 2012. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2014.
Enligt rapporten står riskkapital för en liten
andel av de totala investeringarna i Sverige,
mindre än en procent. Totalt investerades cirka
31 miljarder kronor per år från 2007 till 2012
varav ungefär 872 miljoner kronor per år var
inom cleantech18. Trots den relativt sett ringa
omfattningen kan riskkapitalinvesteringar ha
stor betydelse för kommersialisering av nya
varor, tjänster eller processer, vilket i sin tur kan
bidra till strukturomvandling och tillväxt.
Riskkapitalets styrka är att det söker identifiera
innovationer med hög tillväxtpotential. Enligt
rapporten
är
cleantech,
företrädesvis
energisektorn, mindre attraktiv för privat
riskkapital. Orsaken är att investeringarna inom

18 Med cleantech avses enligt Tillväxtanalys miljöteknik med viss

innovationshöjd och kommersialiseringspotential.

cleantechsegmentet, och då i första hand
energisektorn, upplevs som kapitalintensiva,
långsiktiga, dyra att skala upp och att risker
kopplade till teknik och politik är högre. Privata
riskkapitalister med begränsad tillgång till kapital
föredrar
därför
mindre
kapitalintensiva
investeringar som ger snabbare avkastning och
där risker är lägre. I rapporten pekas på behovet
av ytterligare kunskap för att utforma en
investeringsstrategi, där privat riskkapital utgör
en av komponenterna, för ökade miljöteknikinvesteringar. Det finns även en s.k. politikrisk
dvs. risken att politiska beslut inte står sig över
tid vilket hämmar investeringar.
Som ett led i att ytterligare främja och utveckla det regionala klimat- och energiarbetet
samt nyttja det för att främja en miljödriven tillväxt beslutade regeringen i augusti 2010 att utse
Norrbotten, Dalarna och Skåne till pilotlän för
grön utveckling. Pilotlänen har haft i uppdrag att
utveckla arbetsmetoder och verktyg samt dela
med sig av sina erfarenheter och ge vägledning
till andra län. De tre pilotlänen har i var sin
slutrapport redovisat genomförda aktiviteter,
slutsatser och rekommendationer för det
fortsatta arbetet till Regeringskansliet (Miljödepartementet och Näringsdepartementet) i juni
2013. Pilotlänen ser ett behov av bättre
samarbete
mellan
ansvariga
nationella
myndigheter och regional nivå i syfte att ge
regional och lokal nivå samstämmiga signaler,
vägledning, arbetsmetoder och verktyg. Energioch klimataspekter behöver enligt pilotlänen
kopplas ihop bättre med t.ex. det regionala
tillväxtarbetet och fysisk planering. Att regionala
aktörer etablerar och stödjer långsiktiga
samverkansforum inom klimat- och energiområdet kan bidra till bättre samordning och ett
effektivare genomförande av åtgärderna.
Stärkt arbete med kompetensförsörjning

Tillväxtanalys fick i 2012 års regleringsbrev i
uppdrag av regeringen att (i) analysera hur de
regionala kompetensplattformarna uppfyller sitt
syfte och (ii) vidareutveckla de strategier för
arbetskrafts- och kompetensförsörjning som
presenterades
i
rapporten
Regionernas
arbetskraftsförsörjning
(Tillväxtanalys).
Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i juni 2012 och
slutredovisades i mars 2013 (Strategier för
19
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arbetskrafts- och kompetensförsörjning). I
redovisningarna framgår att samtliga län anser att
de i hög eller mycket hög utsträckning har
möjlighet att bidra till en stärkt regional
kompetensförsörjning genom de regionala
kompetensplattformarna. Det finns dock flera
utvecklingsområden, t.ex. fortsatt förankringsarbete, metodutveckling och hur hållbarhetsperspektiven bättre kan integreras i arbetet.
Regeringen beslutade därför i december 2012 att
under perioden 2013–2016 genomföra insatser
om minst 60 miljoner kronor för att förstärka
och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för en förbättrad
kompetensförsörjning i hela landet.
Tillväxtverket har i december 2012 av
regeringen fått i uppdrag att samordna insatsen,
och de regionalt tillväxtansvariga aktörerna i
länen kan genom ett ansökningsförfarande
ansöka om medel för att utveckla insatser med
bl.a. följande inriktning:
–

Utveckling av metoder och arbetsformer.

–

Skapa en bred förankring av och deltagande
i arbetet hos relevanta aktörer på lokal,
regional och nationell nivå.

–

Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i kompetensförsörjningsarbetet.
Ett annat utvecklingsområde är behovet av att
skapa strategier för att bättre kunna möta
kompetensförsörjningsbehovet
i
snabbt
expanderande näringar som t.ex. gruvnäringen.
För detta område har regeringen avsatt medel till
nio särskilt berörda län vilket framgår i Sveriges
mineralstrategi som regeringen fattade beslut om
i februari 2013.
Fysisk planering som ett verktyg för hållbar
regional tillväxt

Samverkan mellan olika geografiska nivåer och
sektorsområden är av stor betydelse för hållbar
regional tillväxt. Mot denna bakgrund fick
Tillväxanalys i regleringsbrevet för 2012 i
uppdrag att analysera potentialen och identifiera
utvecklingsbehov för en ökad samverkan mellan
de regionala utvecklingsprogrammen och
kommunernas
översiktsplaner.
Uppdraget
redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i februari 2013. I rapporten
Kommunal översiktsplanering och regionala
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utvecklingsprogram konstaterar Tillväxtanalys
att den fysiska planeringen har en central roll för
näringslivsutveckling och ökad lokal och
regional attraktionskraft. De synliggör också
behovet av en samhällsplanering som utgår från
funktionella regioner,
då arbets- och
bostadsmarknader sällan följer administrativa
kommun- och länsgränser. Sammantaget skapar
detta, enligt Tillväxtanalys, ett behov av att öka
samordningen mellan det lokala och regionala
tillväxtarbetet och den fysiska planeringen,
liksom stärka samarbetet mellan den lokala och
regionala nivån. Tillväxtanalys ser därför behov
av att kommunerna i högre utsträckning tar
hänsyn till mellankommunala och regionala
förutsättningar i arbetet med den fysiska
planeringen, samt att de aktörer som ansvarar för
det regionala tillväxtarbetet arbetar mer med
rumsliga perspektiv i strategierna för regional
utveckling.
Som ett led i detta fick Tillväxtverket och
Boverket, i mars 2013, i uppdrag att genomföra
ett program för stärkt lokalt och regionalt
samspel
mellan
fysisk
planering
och
näringslivsutveckling. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet
och Socialdepartementet) senast i mars 2016. I
regleringsbrevet och villkorsbeslutet för 2013
fick dessutom länsstyrelser och de aktörer som
har ansvar för det regionala tillväxtarbetet i
respektive län i uppdrag respektive erbjudande
att bl.a. redovisa hur det ömsesidiga sambandet
mellan det regionala tillväxtarbetet och
kommunernas översiktsplanering har utvecklats.
Redovisningen ska även innefatta hur det
regionala tillväxtarbetet inklusive arbetet med
det regionala trafikförsörjningsprogrammet och
länsplanerna för regional transportinfrastruktur
har
samordnats
med
kommunernas
översiktsplanering. Boverket har i uppdrag att
sammanställa och slutredovisa uppdraget till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i
mars 2014.
Dessutom har Trafikverket inom ramen för
åtgärdsplaneringen fått i uppdrag att komma
med förslag på åtgärder för förbättrad
samordning mellan berörda aktörer inom
områdena tillväxt och samhällsplanering.
Trafikverket ska beakta att det, enligt regeringen,
finns behov av stärkt samordning både mellan
nationell, regional och lokal nivå och mellan
olika sektorsområden inom dessa nivåer.
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För att bl.a. stärka det regionala perspektivet i
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning
gav regeringen i april 2012 Boverket i uppdrag
att göra en översyn av lagen (2000:1383) om
kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Boverkets rapport har remissbehandlats och i
juni 2013 fattade regeringen beslut om
propositionen
En
tydligare
lag
om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (prop.
2012/13:178, se vidare under utg. omr. 18,
avsnitt 3.5.2 Resultat – Bostadsmarknaden). I
augusti 2013 beslutade regeringen kommittédirektiv Regional planering och bostadsförsörjning (dir. 2013:78). En parlamentarisk
kommitté ska tillsättas för att bl.a. utvärdera
systemet med regionplanering enligt 7 kap. planoch bygglagen (2010:900). Se vidare under utg.
omr. 18, avsnitt 3.5.6 Analyser och slutsatser.
Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt
2012–2014

Regeringen beslutade i mars 2012 om en
handlingsplan för en jämställd regional tillväxt
som ska gälla under perioden 2012–2014.
Handlingsplanen innehåller regeringens åtgärder
för att skapa bättre förutsättningar att arbeta
med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet.
En åtgärd i handlingsplanen var att ta fram
och genomföra regionala handlingsplaner för att
jämställdhetsintegrera tillväxtarbetet i respektive
län 2012–2014. En handlingsplan har utarbetats i
respektive län och genomförandet har påbörjats.
Tillväxtverket fick i uppdrag att utgöra ett
nationellt stöd i länens arbete genom utbildning, erfarenhetsutbyte och goda exempel. Detta
arbete pågår och inkluderar följeforskning.
Tillväxtverket fick i mars 2012 i uppdrag av
regeringen att utarbeta förslag på åtgärder som
skapar förutsättningar för en mer jämställd
resursfördelning vad avser beviljande av företagsstöd som medfinansieras av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder, inklusive stöd från
Tillväxtverkets program Produktutveckling i
små företag – av varor och tjänster.
Tillväxtverket har i mars 2013 slutredovisat
uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). I rapporten Hur kan
företagsstöden bli mer jämställda? lämnas förslag
till åtgärder för att skapa en mer jämställd
resursfördelning av företagsstöden. Dessutom
beskrivs ett antal goda exempel på såväl nationell

som regional nivå. De viktigaste åtgärderna vilka
bör ske på nationell nivå avser bl.a. arbete med
normer, riktade informationsinsatser och
utveckling av regelverk, särskilt avseende
mottagande branscher. På regional nivå föreslås
även utveckling av uppföljningssystem och
kompetenshöjningar.
Integration och mångfald i tillväxtarbetet

Tillväxtverket fick i regleringsbrev för 2012 i
uppdrag att göra en översyn av hur man
regionalt arbetar för att ta till vara kompetens,
företagande och entreprenörskap hos personer
med utländsk bakgrund i det regionala
tillväxtarbetet. Uppdraget redovisades (Från ord
till handling – integration och mångfald i ett
tillväxtperspektiv) i december 2012 och lyfter
bl.a. fram behovet av bättre samordning och
tydligare arbetsfördelning mellan berörda
aktörer på lokal, regional och statlig nivå samt
tydligare riktlinjer och uppdrag till ansvariga
regionala aktörer i arbetet med integration för
hållbar tillväxt. En annan utmaning som
identifierats är att få lyckade projekt att fortleva i
ordinarie, mer långsiktig verksamhet. I
rapporten konstateras att integration ses som ett
tydligt redskap i länens arbete för kompetensförsörjning och att flera län nu genomför
särskilda strategier för mångfald inom ramen för
kompetensplattformarna.
Nordiskt regionalpolitiskt samarbete

Inom ramen för det nordiska samarbetet i
Nordiska ministerrådet har genomförandet av
ett regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009–
2012 avslutats under 2012. Arbetet har resulterat
i erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling och
har handlat om stads- och landsbygdsfrågor,
gränsöverskridande samarbete samt utveckling
av den framtida regionalpolitiken. En nordisk
gränsöverskridande tillgänglighetsdatabas med
kartfunktion (Pin Point Norden) har
vidareutvecklats. Denna möjliggör analyser av
bl.a. befolkningsunderlag samt potential för
samordning av serviceutbud, räddningstjänst och
kommunikationer.
Regeringen har även inom ramen för
Nordiska ministerrådets arbete tagit initiativ till
ett program för demografiskt betingade
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utmaningar och möjligheter. Det har resulterat i
en handbok som bl.a. innehåller 150 exempel på
hur man i län och kommuner arbetar med
demografifrågor samt interaktiva kartor där de
kan se hur de ligger till avseende bland annat
demografisk struktur och sårbarhet. En
utlysning av nordiska projektmedel inom
programmet har också genomförts för att bidra
till ytterligare metodutveckling och goda
exempel.
För det fortsatta arbetet har ett nytt nordiskt
regionalpolitiskt samarbetsprogram för perioden
2013–2016 utarbetats under 2012. Genomförandet av programmet ska ske inom områdena
demografi och välfärd, grön tillväxt och
utveckling av Arktis.
Ökat fokus på lärande

Aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet i samtliga län har enligt uppdrag från
regeringen i december 2010 upprättat en plan för
uppföljning, utvärdering, analys och lärande
(lärandeplan) av det regionala tillväxtarbetet i länet. Tillväxtanalys har i regleringsbrev för 2011
fått i uppdrag att lämna förslag till hur lärandet
inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Tillväxtanalys rapport Att utveckla
regionernas lärande lämnades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i februari 2013.
Rapporten visar att det regionala tillväxtarbetet
är ett komplext system av aktörer, program och
processer. Behovet av kunskap, analys och
utvärdering ser olika ut i olika delar av systemet,
vilket man behöver förhålla sig till när det gäller
att skapa lärandeprocesser. Det är viktigt att
skapa kontinuitet i lärandeprocessen genom att
förankra arbetsformer där lärande ingår som en
tydlig del i utvecklingen av kvaliteten i den
regionala tillväxtpolitiken.
I det fortsatta arbetet med att följa upp och
revidera lärandeplanerna rekommenderar Tillväxtanalys att man regionalt ska ha en
framåtriktad syn, utvärdera den tidigare lärandeprocessen för att identifiera hinder för lärande,
klargöra ambitionsnivån och avgränsningarna,
planera olika typer av insatser för att stärka alla
tre faserna, planerings-, genomförande- och
avslutsfasen samt reflektera kring projektens
innehåll.
Tillväxtanalys konstaterar vidare att både
följeforskning och lärande utvärdering inom
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strukturfondsprogrammen har haft en mycket
hög ambitionsnivå, vilket har förstärkt lärandet
under programperioden 2007–2014. Dessutom
drar Tillväxtanalys slutsatsen att det finns
problem med att genomföra måluppfyllelseutvärderingar och att det i vissa fall finns
metodologiska brister i den följeforskning som
genomförts på projektnivå.
Program och verktyg för hållbar regional
tillväxt
Regional projektverksamhet

Medel för regional projektverksamhet har under
2012 beviljats av länsstyrelser, samverkansorgan
och berörda landsting 19.
Samtliga insatser som inkluderas i redovisningen av regional projektverksamhet är finansierade av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Insatserna är ofta medfinansierade av anslaget
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2007–2013. Den regionala projektverksamheten är dessutom medfinansierad av olika
aktörer, bl.a. statliga myndigheter, samverkansorgan, landsting, kommuner och privata aktörer.
År 2012 uppgick totalt beslutade regionala
projektmedel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till 814 miljoner kronor. I diagram
2.1 redovisas verksamhetens fördelning under
2012 på prioriteringarna i den nationella strategin (En nationell strategi för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013). I tabell 2.5 redovisas hur
verksamheten har fördelats på respektive län och
den
nationella
strategins
prioriteringar.
Fördelningen mellan den nationella strategins
prioriteringsområden 2012 var följande:
–

Innovation och förnyelse, dvs. Innovativa
miljöer och Entreprenörskap: 61 procent,
492 miljoner kronor.

–

Tillgänglighet, dvs. Regionförstoring och
Ett utvecklat informationssamhälle: 6 procent, 53 miljoner kronor.

19 Se rapporten Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till

projektverksamhet, Tillväxtverket juli 2013 (rapport 0158).
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–

Strategiskt gränsöverskridande samarbete: 8
procent, 62 miljoner kronor.

–

Kompetensförsörjning
och
ökat
arbetskraftsutbud: 11 procent, 90 miljoner
kronor 20.
I posten övrigt som uppgick till 14 procent,
117 miljoner kronor, finns framför allt insatser
som beslutsfattarna har haft svårt att applicera på
någon av prioriteringarna samt till uppföljning
och utvärdering.
Diagram 2.1 Beslutade regionala projektmedel 2012 från
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, fördelat på
nationella strategins prioriteringar, i tusental kronor och
procent

Källa: Tillväxtverket.

20 Insatser inom dessa områden sker till stor del inom ramen för det

nationella strukturfondsprogrammet, Europeiska socialfonden.
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Tabell 2.5 Beslutade regionala projektmedel 2012 från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelat på respektive län och
den nationella strategins prioriteringar
Tusentals kronor (avrundade belopp)

Nationell
prioritering

Län

Innovation och förnyelse
Innovativa
miljöer

Kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftutbud

Tillgänglighet

Ökat
Entreprenör- Kompetens- arbetskrafts- Regionskap
försörjning utbud
förstoring

Strategiskt
Ett utvecklat gränsöverinformations- skridande
samhälle
samarbete

Övrigt

Totalt

Stockholm

2 580

300

400

1 628

1 075

1 350

77

178

7 588

Uppsala

1 630

2 010

30

180

147

-

1 772

872

6 641

Södermanland

3 736

8 310

2 395

440

-

-

191

599

15 671

Östergötland

4 134

6 203

1 270

200

749

800

1 681

888

15 924

Jönköping

3 387

7 529

4 374

590

2 394

520

911

5 281

24 987

Kronoberg

8 595

3 706

4 249

-

2 530

-

-

1 446

20 526

Kalmar

6 280

6 683

3 166

-

2 106

1 591

1 294

11 850

32 970

Skåne

10 700

6 020

630

364

30

-

92

65

17 900

5 020

2 894

-

204

-

-

-

814

8 931

Västra Götaland

53 456

16 869

944

-

4 130

-

7 350

8 048

90 797

Gotland

11 622

4 439

-

126

405

1 586

453

512

19 143

Blekinge

15 860

12 835

325

200

3 025

570

1 757

2 025

36 598

879

8 314

5 765

400

2 866

-

1 100

4 766

24 090

11 060

13 396

13 671

3 025

4 150

50

4 731

3 460

53 543

6 520

10 084

6 205

-

381

-

2 800

4 476

30 467

Dalarna

18 244

42 164

6 958

500

1 300

90

1 775

4 700

75 731

Gävleborg

27 544

29 606

501

6 617

1 200

945

1 585

16 659

84 657

Jämtland

6 061

13 668

3 989

101

2 630

95

1 828

310

28 682

Halland

Örebro
Värmland
Västmanland

Västernorrland
Västerbotten
Norrbotten
Summa

5 128

13 090

9 240

6 701

663

1 500

7 511

16 246

60 080

27 809

24 807

1 047

700

6 732

278

17 694

12 584

91 650

4 280

24 856

2 380

425

5 600

1 570

7 499

21 271

67 880

234 525

257 784

67 539

22 400

42 113

10 944

62 100

117 050

814 456

Källa: Tillväxtverket.

De nationella prioriteringarna utgör en grov
uppdelning av beslutade insatser när det gäller
regionala projektmedel som finansierats genom
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. För att ur
ett nationellt perspektiv och på ett mer precist
sätt kunna följa upp vad beviljade projektmedel
används till har 12 ämnesområden och 51 underliggande ämneskategorier definierats. Dessa
ämnesområden samt några av ämneskategorierna
redovisas i tabell 2.6. Den totala omfattningen är
emellertid högre än angivna belopp eftersom
insatserna medfinansieras av olika aktörer.
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Tabell 2.6 Beslutade regionala projektmedel 2012 från
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, sorterat efter
nationella ämnesområden och ämneskategorier
Nationella ämnesområden/ämneskategorier

mnkr

Innovation, varav:

279

Främjande av samarbete, kunskapsutveckling och
kunskapsutbyte

105

Utveckling av förutsättningar för innovation 1

47

FoU-verksamhet i forskningscentrum

76

Främjande av miljövänliga tjänster, varor och
produktionsprocesser i små och medelstora företag

19

Stöd till FoU i små och medelstora företag

5

Investeringar i företag som är direkt kopplade till
forskning och innovation

0,5

Övriga aktiviteter som bidrar till att främja innovation

26

Entreprenörskap, varav:

217

Insatser för att underlätta start av företag

31

Insatser för utveckling av existerande företag

48

Insatser för ökat internationellt affärsutbyte och
stärkta positioner på utländska marknader

23

Kapitalförsörjningsinsatser för små och medelstora
företag

8

Information och rådgivning till små och medelstora
företag

25

Kompetensutvecklingsinsatser för små och medelstora
företag

43 procent, 1 326 miljoner kronor, från
statliga medel, dvs. anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder och staten övrigt21,

–

24 procent, 754 miljoner kronor, från EUmedel22,

–

20 procent, 620 miljoner kronor, från kommuner, landsting och samverkansorgan,

–

9 procent, 285 miljoner kronor, från privat
finansiering, samt

–

4 procent, 127 miljoner kronor, från övrig
finansiering, bl.a. utländska finansiärer
inom EU:s territoriella samarbetsprogram.

Diagram 2.2 Total finansiering av regional
projektverksamhet 2012 per anslag/medfinansiär, i tusental
kronor och procent

6

Övriga åtgärder för att stimulera entreprenörskap 2

75

Informationssamhället

10

Transport/regionförstoring 3

74

Energi

17

Turism

50

Kultur

22

Förnyelse av städer

6

Service i gles- och landsbygder

8

Kompetensförsörjning

54

Uppföljning och utvärdering

27

Övriga insatser 4

50

Totalt

–

814

1

T.ex. utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.
2
T.ex. attitydpåverkande insatser.
3
T.ex. samverkanslösningar mellan olika trafikslag.
4
Insatser som inte passar in i ovanstående delområden.
Källa: Tillväxtverket.

I diagram 2.2 redovisas den totala volymen av
beslutade medel till regional projektverksamhet
per anslag eller medfinansiär. År 2012 uppgick
den till 3 100 miljoner kronor. Av finansieringen
kommer bl.a.:

Källa: Tillväxtverket.

EU:s strukturfondsprogram perioden 2007–2013

För programperioden 2007–2013 har Sverige
tilldelats medel från EU:s två strukturfonder:
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) (se

21 Staten övrig innefattar länsstyrelser, myndigheter och andra statligt

finansierade organ som stiftelser och statliga bolag. De största
finansiärerna inom övrig statlig medfinansiering var 2012 Universitet och
Högskolor,

Tillväxtverket,

Vinnova,

Arbetsförmedlingen,

Almi

Företagspartner AB, Trafikverket och Energimyndigheten.
22 Med EU-medel avses främst medel från Europeiska regionala

utvecklingsfonden perioden 2007–2013, program inom ramen för det
europeiska territoriella samarbetet, Europeiska socialfonden perioden
2007–2013 och landsbygdsprogrammet 2007–2013.
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utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv).
Medlen från ERUF fördelas till ett antal program inom de två målen Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete. Strukturfondsprogrammen för
dessa två mål täcker geografiskt hela Sverige.
Regionala strukturfondsprogram för regional
konkurrenskraft och sysselsättning
De åtta regionala strukturfondsprogrammen
omfattar perioden 2007–2013 ca 8,4 miljarder
kronor. EU-medlen beräknas medfinansieras
med nationella offentliga medel om ca 10,3 miljarder kronor och näringslivets medfinansiering
beräknas uppgå till ca 3,2 miljarder kronor. Den
totala omslutningen för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen beräknas därmed
uppgå till ca 21,9 miljarder kronor (EU-medel,
svenska offentliga medel samt privat medfinansiering).
Till och med 2012 har det beslutats om medel
i de åtta regionala strukturfondsprogrammen på
ca 8,3 miljarder kronor i EU-medel och på ca
10,2 miljarder kronor i nationell offentlig
medfinansiering. Den beslutade privata medfinansieringen uppgår till ca 3,2 miljarder kronor.
Till och med 2012 uppgår utbetalningarna av
EU-medel till ca 5,7 miljarder kronor, vilket
motsvarar 68 procent av det totala beloppet EUmedel. Utbetalningarna av nationell offentlig
medfinansiering uppgår till ca 7 miljarder kronor
och motsvarande siffra för de privata medlen är
ca 2,2 miljarder kronor t.o.m. 2012.
De mest prioriterade och ekonomiskt största
områdena i de regionala strukturfondsprogrammen framgår av tabell 2.7. Totalt har ca 5,1 miljarder kronor beslutats inom områdena forskning och utveckling, innovation samt entreprenörskap. Även transportområdet har varit
prioriterat.

Tabell 2.7 Fördelning beslutade EU-medel mellan de
prioriterade områdena i de regionala strukturfondsprogrammen 2007–2013 t.o.m. 2012
Miljoner kronor (avrundade belopp)
Prioriterade områden

Fördelning
beslutade
strukturfondsmedel

Forskning och utveckling, innovation samt
1
entreprenörskap

5 100

Förnybar energi och energieffektivitet

280

Regional attraktivitet och turism

820

Storstad

240

Informationssamhället

530

Transport

1 230

Övrigt

130

Summa

8 330

1

FoU, innovation och entreprenörskap avser antingen mer generella insatser eller
områden som inte finns angivna i tabellen och därför inte kan hänföras till övriga
prioriterade sakområden.
Källa: Tillväxtverket.

I tabell 2.8 redovisas de beslutade medlen inom
de åtta regionala strukturfondsprogrammen fördelat på nationella strategins prioriterade områden.
Tabell 2.8 Fördelning beslutade medel på vissa av den
nationella strategins prioriterade områden i de regionala
strukturfondsprogrammen 2007–2013 t.o.m. 20121
Miljoner kronor (avrundade belopp)
Nationella strategins
prioriterade områden

Fördelning
beslutade
strukturfondsmedel

Fördelning
beslutade
nationella
offentliga
medel2

Totalt
beslutade
medel

6 391

7 667

14 058

Innovativa miljöer

2 656

3 229

5 885

Entreprenörskap

3 735

4 437

8 172

Tillgänglighet

1 909

2 523

4 432

1 411

1 972

3 383

498

552

1 050

8 300

10 190

18 490

Innovation och
förnyelse
varav:

Varav:
Regionförstoring
Ett utvecklat informationssamhälle
Summa
1

Det prioriterade området kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
finansieras i huvudsak inom det nationella strukturfondsprogrammet (ESF). Se
tabell 2.10 avseende det prioriterade området strategiskt gränsöverskridande
samarbete. En liten del av de regionala strukturfondsprogrammens medel, ca 38
miljoner kronor hänförs till det prioriterade området strategiskt
gränsöverskridande samarbete och redovisas inte i här.
2
I dessa belopp ingår bl.a. medfinansieringen från anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder.
Källa: Tillväxtverket.

Insatser för ökat utbud av riskvilligt kapital inom
de åtta regionala strukturfondsprogrammen
Inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen har det för åren 2009–2014
26
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avsatts EU-medel till insatser som syftar till att
öka det regionala utbudet av riskvilligt kapital till
nya och växande små och medelstora företag.
Totalt avses ca 2,4 miljarder kronor satsas i
företag, varav ca 0,6 miljarder kronor från de åtta
regionala strukturfondsprogrammen, ca 0,6
miljarder kronor från nationella offentliga
aktörer och ca 1 miljard kronor från privata
aktörer. Kapitalet har hittills främst gått till
marknads-, produkt- och kompetensutveckling
inom företagen. Möjligheten att besluta om
medel till projekt för att förbättra
kapitalförsörjningen för företag är ett led i att ge
finansiering i andra former än bidrag, såsom lån,
garantier och riskkapital.
Inflödet av investeringsförslag från företag till
fondprojekten har ökat gradvis under hela
satsningen. Från totalt 496 inkomna förslag 2009
hade 2 560 investeringsförslag inkommit till och
med 2012. Totalt 204 investeringar för ca 1,9
miljarder kronor har genomförts till och med
2012. Cirka 64 procent av EU-medlen avsatta
för detta ändamål är därmed investerade.
Uppgiften för riskkapitalprojekten är
huvudsakligen att lägga grunden för en struktur
av investerare regionalt som är villiga att satsa i
nya växande företag.
De största medfinansiärerna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen
De 20 största nationella offentliga medfinansiärerna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen står för knappt 4,5 miljarder kronor av
den totala medfinansieringen på drygt 13,3 miljarder kronor (se tabell 2.9).
Störst medfinansiär är Trafikverket följt av
Almi Företagspartner AB som via sitt
dotterbolag Almi Invest AB tillsammans med
Norrlandsfonden, Sjätte AP-fonden och
Innovationsbron AB ingår som förvaltare/projektägare till de 12 riskkapitalprojekten.
Västra Götalands läns landsting och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län
samt samverkansorganet i Västerbottens län är
också stora medfinansiärer. Vinnova är
tillsammans med ett antal universitet stora medfinansiärer inom projekt som främjar forskning
och utveckling samt innovation.

Tabell 2.9 De 20 största medfinansiärerna inom de åtta
regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, beslutade medel t.o.m. 2012
Nr

Medfinansiärer

1

Trafikverket

532,9

2

Almi Företagspartner

529,8

3

Västra Götalands läns landsting

297,0

4

Länsstyrelsen i Norrbottens län

269,2

5

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

258,8

6

Mittuniversitetet

229,3

7

Regionförbundet i Västerbottens län

203,1

8

Verket för innovationssystem (Vinnova)

197,6

Luleå tekniska universitet

196,9

10

9

Tillväxtverket

186,9

11

Länsstyrelsen i Jämtlands län

183,4

12

Regionförbundet Gävleborg

177,1

13

Länsstyrelsen i Västerbottens län

172,7

14

Region Dalarna

168,2

15

Region Värmland

166,0

16

Umeå universitet

155,0

17

Innovationsbron

135,1

18

Umeå kommun

133,1

19

Göteborgs kommun

132,8

20

Skellefteå kommun

128,5

TOTALT

4 453

Källa: Tillväxtverket.

Mål och resultat inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen
Insatserna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen förväntas enligt programdokumenten bidra till totalt 33 450 nya arbetstillfällen och 18 200 nya företag. Vidare förväntas
27 490 företag delta i insatserna. Målsättningen
är att nära hälften av dessa arbetstillfällen och
nya/deltagande företag ska tillfalla respektive
ägas av kvinnor och den andra hälften av män när
programperioden summeras.
De hittills redovisade resultaten visar att de
åtta
regionala
strukturfondsprogrammen
uppskattas ha bidragit till ca 14 900 nya
arbetstillfällen för kvinnor och ca 20 800 för
män. Uppgifterna baseras på rapporter från
projekten. De har även bidragit till ca 14 600 nya
företag, varav ca 5 800 för kvinnor och ca 7 800
för män. Vidare har ca 48 000 företag deltagit i
insatserna.
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Territoriella samarbetsprogram
Sverige deltar i tretton program inom ramen för
det europeiska territoriella samarbetet. Sex av
dessa är gränsregionala program: Nord, Botnia–
Atlantica, Sverige–Norge, Öresund–Kattegatt–
Skagerrak, Central Baltic och South Baltic. Den
totala summan EU-medel inom dessa program
uppgår till ca 33,4 miljarder kronor för perioden
2007–2013. Av dessa är det endast Sverige–
Norge (335 miljoner kronor i EU-medel) som
betalas ut från statens budget.
Sverige deltar i tre transnationella program:
Norra Periferin, Östersjön och Nordsjön. Den
totala summan EU-medel för dessa program
uppgår till ca 3,4 miljarder kronor perioden
2007–2013.
Insatserna inom de gränsregionala och transnationella programmen ska bidra till ökad gränsöverskridande samverkan för att bl.a. stärka innovativa miljöer och främja nätverk och samverkan i näringslivet. Vidare förväntas programmen
bidra till gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka tillgången till samhällsservice,
ökad tillgänglighet samt fördjupat samarbete
kring miljöproblematiken i Östersjön och
Nordsjön.
Till och med 2012 har beslut fattats om medel
i de nio gränsregionala och transnationella programmen om ca 6,9 miljarder kronor i EUmedel vilket motsvarar 100 procent av de totala
medlen. Till och med 2012 uppgår utbetalningarna till ca 3 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 44 procent av de totala EU-medlen.
I de gränsregionala och transnationella programmen som Sverige deltar i har t.o.m. 2012
totalt 988 projekt beviljats medel. I dessa projekt
deltar partner från Sverige i 890 projekt. Av
dessa projekt bedöms ca 95 procent bidra till den
nationella strategins prioriteringar (se tabell
2.10). Av tabellen framgår vidare att riktlinjen
främja fördjupat samarbete över nationsgränser
för ett hållbart och innovativt nyttjande och
utveckling av naturresurser, kultur och kulturarv

28

är den mest förekommande verksamheten i
programmen.
Sveriges deltar även i programmet Kolarctic,
som finansieras inom ramen för EU:s samarbete
över sina externa gränser, ENPI (European
Neighbourhood and Partnership Instrument).
Programmet syftar till att stärka samarbetet
mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. I
Sverige omfattas Norrbottens län och i viss mån
Västerbottens län av programmet. Till och med
2012 har beslut fattats om 187 miljoner kronor,
vilket motsvarar 86 procent av EU-ramen.
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Tabell 2.10 De territoriella programmens bidrag till nationella strategin, antal projekt per riktlinje, t.o.m. 2012
Gränsregionala

Riktlinje

Transnationella

Interregionala

Summa

46

-

-

46

Främja gränsöverskridande nätverk mellan företag

138

19

12

169

3

Utveckla gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka tillgången till viktiga
samhällsfunktioner

102

23

-

125

4

Främja fördjupat samarbete över nationsgränserna för att stärka innovativa miljöer

130

32

35

197

5

Bidra till att förbättra kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna

21

5

-

26

6

Främja satsningar på sjömotorvägar över Östersjön för att effektivisera transporterna
inom EU och stärka perifera regioners tillgänglighet

10

7

1

18

7

Främja fördjupat samarbete över nationsgränser för ett hållbart och innovativt nyttjande och utveckling av naturresurser, kultur och kulturarv

202

47

31

280

8

Främja fördjupat samarbete kring miljöproblematiken i Östersjön och Nordsjön

38

43

-

81

687

176

79

942

1

Minimera gränshinder för gränspendlare och näringsliv med gränsöverskridande verksamhet

2

Summa antal projekt
Källa: Tillväxtverket.

Uppföljning och utvärdering
Under programperioden 2007–2013 utvärderas
strukturfondsprogrammen kontinuerligt. Ett av
syftena med utvärderingarna är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande genom
att erfarenheter och kunskaper förmedlas och
sprids till de aktörer som deltar i genomförandet
av programmen. Utvärderingsinsatser genomförs på både program- och projektnivå.
Nedan sammanfattas resultaten t.o.m. våren
2013.
Utvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen23
Enligt
genomförda
utvärderingar
har
programmen en potential att ge långsiktiga
effekter och verka i en strukturförändrande
riktning. Resultaten är dock fortfarande osäkra
eftersom många resultat och effekter kommer
långt efter att projekten har avslutats. Men redan
nu kan det konstateras att många av innovationsoch klusterprojekten har bidragit till att det
öppnas upp dörrar för företagare och
entreprenörer genom nya kontakter, samarbeten
och kunskaper vilket kan leda till bättre
affärsmöjligheter. Särskilt små och medelstora
företag har genom samarbeten fått ökade
kunskaper som snabbar på innovationsprocesserna och därigenom ökar tillväxtmöjligheterna.
Följeforskarna
konstaterar

23 Se även en utförlig redovisning av utvärderingar i Budgetpropositionen

för 2013, utg. omr. 19 Regional tillväxt.

generellt att det finns ett samlat regionalt
strategi- och partnerskapsarbete kring valda
investeringar, vilket innebär att insatserna är
förankrade regionalt och kan fungera som de
verktyg som det var tänkt.
På vissa områden finns dock potential för
förbättringar. Trots att programmen har
koncentrerats till ett fåtal styrkeområden har
detta inte gjorts i tillräckligt hög utsträckning.
Alltför stor bredd och överlappning med vad
andra regioner gör riskerar att minska den
samlade effekten på regionernas konkurrenskraft. Det är därför viktigt att vid analys och val
av prioriteringar och insatser sätta sina egna
styrkepositioner i ett nationellt och internationellt perspektiv.
En annan slutsats är att insatserna bör ha än
större fokus mot kommersialisering i
innovationsprocesserna.
Inom programmens entreprenörskapsinsatser
finns exempel på goda resultat som exempelvis
rådgivningsinsatser för nystartade företag.
Samtidigt har insatserna varit alltför inriktade på
nystartade företag i stället för på företag med
vilja och potential att växa. Följeforskarna
konstaterar att det varit för få projekt som
inriktats mot att stärka entreprenörskapskulturen jämfört med vad som var ambitionen
med programmen och prioriteringarna i
nationella strategin. Liknande gäller insatser mot
internationalisering där följeforskarna pekar på
behovet av att utveckla företagens medvetenhet
om att möta globaliseringens konsekvenser i
form av ökad internationell konkurrens. En
orsak till detta är att det finns få aktörer som
arbetar inom detta område.
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En ytterligare slutsats är vikten av att insatser
tydligare
beaktar
ny
kompetens
och
kompetensförsörjning. Trots att detta har en
tydlig koppling med de insatser som initierats i
programmen har detta inte skett i tillräcklig hög
utsträckning. Gemensamma insatser tillsammans
med Europeiska socialfonden kan i detta
sammanhang vara viktiga.
En särskild utvärderingsinsats har gjorts av
storstadsinsatserna
inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och
Skåne–Blekinge. Utvärderingen visar på
svårigheter som är förknippade med de dubbla
syften som ligger på storstadsinsatserna,
nämligen att å ena sidan öka konkurrenskraften
och tillväxten och å andra sidan bryta
segregationen och utanförskapet. Utvärderarna
lyfter bl.a. upp behovet av att utveckla ett
potential- och orsaksorienterat förhållningssätt.
Ett allt för problemorienterat förhållningssätt
kan utgöra ett hinder för att främja sambandet
mellan tillväxt och minskad segregation.
Utvärderarna rekommenderar satsningar på att
främja insatser inom områden som stärker
inflytande och medbestämmande. Människor
måste stärkas och stöttas för att gemensamt
kunna bidra till att lösa problemen. Det har ett
värde i sig men det kan också lägga grunden till
tillväxt, om inte annat så på sikt.
Utvärdering av de regionala
riskkapitalfondsprojekten
Följeforskningen av de elva riskkapitalprojekten
visar att projekten planerar att kunna investera
samtliga medel avsatta för programperioden.
Följeforskarna
gör
bedömningen
att
fondernas konstruktion i huvudsak är
ändamålsenlig och att verksamheten fungerar väl
och har ett starkt stöd. Särskilt kravet på att
fonderna ska investera med privata partners och
på lika villkor och den starka regionala närvaron
beskrivs som framgångsfaktorer. Fonderna har
sedan starten byggt upp legitimitet och
fungerande processer för sin verksamhet.
Utvärderarna konstaterar att både privata
medinvesterare och företag uttrycker förtroende
för fonderna. Det finns även ett brett stöd bland
fondernas
regionala
medfinansiärer
för
satsningens logik, samt förhoppningar om att
fonderna ska bidra till regional tillväxt genom
lönsamma investeringar som innebär ett
återflöde av kapital till regionen i form av
avkastning.
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Fonderna har ökat tillgången på riskvilligt
kapital genom en god investeringstakt. Den
privata medfinansieringen är genomgående över
förväntan, vilket är en framgång för satsningen.
Förhoppningen var att nå en 50-procentig privat
medfinansiering, för närvarande ligger man
betydligt över, 65 procent privat medfinansiering. Utvärderarna menar dock att det är
för tidigt att säga om detta lägger en grund för
en långsiktig struktur för ägarkapitalinvesteringar.
Utvärderarna konstaterar vidare att det är
svårt att säga om utvecklingen i företagen tack
vare investeringarna har lett till fler
arbetstillfällen. Detta är något som kan förväntas
på längre sikt. Det finns exempel på företag som
har ökat antalet anställda, vilket kan bero på
investeringen, men det kan också bero på andra
faktorer. Det är Tillväxtanalys som har
regeringens uppdrag att analysera de långsiktiga
effekterna av satsningen.
Utvärdering av de gränsregionala programmen
Under våren 2012 har slutrapporter från
utvärderingar av de gränsregionala programmen
för Nord, Botnia–Atlantica, Sverige–Norge och
Öresunds–Kattegatt–Skagerrak presenterats.
Utvärderarna generella slutsats vad gäller
projektens bidrag till gränsöverskridande
mervärde är att projekt som tänkt igenom sin idé
om mervärde i det gränsöverskridande projektet
och som utnyttjar gränsen som en extra
dimension också tydligare bidrar till ett
gränsöverskridande mervärde för programmen.
För Botnia–Atlantica programmet är den
samlade slutsatsen om projektens bidrag till
programmålen att projekten delvis har bidragit
till att uppnå målet om att stärka den öst-västliga
dimensionen. I delar av programområdet och
inom vissa sektorer och områden har
samverkansstrukturer och gemensamma insatser
för att utveckla lösningar på gränsöverskridande
utmaningar skapats. Delar av programområdet
har dock inte kunnat inkluderas i denna stärkta
öst-västliga dimension. Det handlar om de
norska områdena och om de nya programområdena i de södra delarna av programområdet.
För programmet Sverige–Norge är den
samlade slutsatsen att programmet på sikt kan få
en strukturell betydelse för gränsområdet genom
insatserna som genomförts för att bryta ned
gränshinder och öka tillgängligheten samt
integrera arbetsmarknaderna. Utvärderarna
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konstaterar att projekt med fokus på näringslivet
måste utvecklas i en starkare samverkan med
näringslivet.
För
programmet
Öresund–Kattegatt–
Skagerrak
konstaterar
utvärderarna
att
programmet kommer att nå majoriteten av sina
kvantitativa mål. Inom ett antal områden har det
dock genomförts för få projekt. Huvudorsaken
till detta är att i delar har programmet inte varit
anpassat till de förutsättningar som finns i
delprogrammet Kattegatt–Skagerrak, med en
lägre grad av vardagsintegration än delområde
Öresund. Programmet har främst skapat resultat
såsom nya och utökade samarbetsnätverk samt
ökad kunskap om regionen. Ett fåtal projekt har
även skapat mer konkreta resultat i form av nya
teknologiska lösningar och infrastrukturinvesteringar.
Enligt utvärderarna domineras programmet i
hög grad av projekt som drivs av universitet och
högskolor. Denna grupp av projektägare har
också relativt stor erfarenhet av att arbeta
internationellt. Innovationsinsatserna inom
programmet kan således sägas ha styrts av
akademins behov och intresse av deltagande. För
att öka möjligheten till kommersialisering av
resultaten från innovationsprojekten bör, enligt
utvärderarna, kraft under programperioden
2014–2020 läggas på att, om möjligt, öka
involveringen av privata företag i innovationsprojekt.
Några slutsatser som återkommer i de olika
utvärderingarna är att målen för de gränsregionala programmen har varit allt för
övergripande och att det behövs tydligare och
mer avgränsade mål. Rekommendationen utgår
från att det är viktigt att programidén i de olika
programmen görs tydlig för alla aktörer och att
den måste grundas på de mervärden som kan
skapas genom ett gränsöverskridande samarbete.
Det är emellertid inte det gränsöverskridande
samarbetet i sig som är målet. Det gränsöverskridande samarbetet är ett verktyg att nå andra
mål, och det bör bli tydligt vilka.
Utvärderarna rekommenderar vidare att
programmen investerar i ett aktivt arbete med
utveckling av strategiska projekt, något som
även kräver ett mer strategiskt angreppssätt på
programnivå.
Slutligen
är
det
en
rekommendation att öka kraven på de sökande
projekten att motivera och bättre beskriva sina
projekt liksom att bättre följa upp hur projekten
resultatmässigt utvecklas. Ytterligare en slutsats

som återkommer är att det krävs ett omtag för
de horisontella målen.
EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020
Som ett led i förberedelsearbetet inför
programperioden
2014–2020
har
flera
regeringsbeslut tagits under januari–maj 2013.
Besluten avser erbjudanden och uppdrag att
påbörja planeringsprocessen med framtagande av
program och övriga administrativa förberedelser.
Tillväxtverket har i januari 2013 fått i uppdrag
att förbereda och vidta de åtgärder som behövs
för att fr.o.m. den 1 januari 2014 vara förvaltande
myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram finansierade av Europeiska regionala
utvecklingsfonden inom ramen för målet
Investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–
2020.
Regeringen har i januari 2013 fattat beslut om
att uppdra/erbjuda aktörer med regionalt
tillväxtansvar i alla län att börja förbereda arbetet
inför programperioden 2014–2020. Tillväxtverket har vidare fått i uppdrag att bistå ovan
nämnda aktörer i framtagande av program,
framförallt avseende genomförande och
uppföljning samt genomförandesystem. Rådet
för Europeiska socialfonden i Sverige har fått i
uppdrag att förbereda och vidta åtgärder som
behövs för att fr.o.m. den 1 januari 2014 vara
förvaltande och attesterande myndighet för ett
nationellt program med åtta regionala
handlingsplaner, för Europeiska socialfonden
inom ramen för målet Investeringar i tillväxt och
sysselsättning 2014–2020.
Vidare har regeringen i januari 2013 fattat
beslut om att uppdra till Tillväxtanalys att
förhandsutvärdera programmen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden inom målet
Investeringar i tillväxt och sysselsättning, vilket
kommer att utgöra ett stöd i programframtagandet.
Åtta regionalt tillväxtansvariga har utsetts att
samordna framtagandet av de regionala
programmen inom regionalfonden och visst
underlag till det nationella socialfondsprogrammet. Dessa är: länsstyrelserna i Västernorrlands län och Stockholms län, samverkansorganen i Västerbottens län, Gävleborgs län,
Örebro län, Kalmar län samt Västra Götalands
läns landsting och Skåne läns landsting. Besluten
innebär att programmen ska genomföras i
samma
programgeografi
som
under
programperioden 2007–2013. De nämnda
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besluten innebär vidare att utvärderingar,
erfarenheter och lärdomar från tidigare programperioder ska tillvaratas.
Regeringen har även i februari och mars 2013
fattat beslut om att erbjuda berörda länsstyrelser,
landsting och samverkansorgan att utarbeta
förslag till gränsregionala samarbetsprogram för
följande programområden: Öresund–Kattegatt–
Skagerrak, Mellersta Östersjön (Central Baltic),
Södra Östersjön (South Baltic), Sverige–Norge,
Botnica–Atlantica, samt Nord.
Sex regionalt tillväxtansvariga har vidare av
regeringen i februari och mars 2013 utsetts att
samordna framtagandet av programmen. Dessa
är: Skåne läns landsting, samverkansorganen i
Östergötlands, Kalmar, Värmlands och Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Förslagen till gränsregionala program ska tas
fram inom ramen för programdirektiv som
samtidigt beslutades av regeringen. Programdirektiven är framtagna gemensamt av deltagande medlemsstater och i samråd med Norge.
Dessutom har regeringen i februari 2013 fattat
beslut om uppdrag att förbereda och vidta de
åtgärder som behövs för att vara förvaltande och
attesterande myndighet från och med 1 januari
2014 till följande länsstyrelser: Västerbottens län
(Botnia–Atlantica och Norra Periferin),
Jämtlands län (Sverige–Norge) och Norrbottens
län (Nord). Tillväxtverket har fått motsvarande
uppdrag för programmet Öresund–Kattegatt–
Skagerrak.
I maj 2013 beslutade regeringen om riktlinjer
för att utarbeta förslag till åtta regionala
strukturfondsprogram. De aktörer som har det
regionala tillväxtansvaret i länen kommer att
utarbeta de åtta regionala programmen.
Regeringen har även gett Tillväxtverket i
uppdrag tillsammans med Vinnova, Vetenskapsrådet och Energimyndigheten att ta fram förslag
på hur ett nationellt regionalfondsprogram bör
utformas. Senast i september 2013 ska ansvariga
aktörer lämna in förslagen till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Central projektverksamhet

Under 2012 har regeringen och Tillväxtverket
fattat beslut om medel om totalt ca 130 miljoner
kronor till central projektverksamhet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Därtill har
Tillväxtverket fördelat verksamhetsbidrag till
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resurscentra för kvinnor med ca 7,9 miljoner
kronor.
Bland annat fattade regeringen i september
2012 beslut om att bevilja Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva bidrag med 45 miljoner
kronor för perioden 2013–2015. Bidraget ska
användas till att stimulera och stödja lokal
utveckling i alla delar av landet. Regeringen
fattade vidare i januari 2013 beslut om att bevilja
Skärgårdarnas Riksförbund bidrag med 5,1
miljoner kronor för perioden 2013–2015.
Bidraget ska främst stödja riksförbundet i dess
roll som forum för utveckling och information i
frågor som rör arbete, boende, service och
miljöfrågor i landets skärgårdar.
Regeringen fattade vidare i december 2012
beslut om att uppdra åt Tillväxtverket att under
perioden 2013–2016 bedriva insatser för minst
60 miljoner kronor som förstärker och
vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra
kompetensförsörjningen till näringsliv och
offentlig sektor i hela landet på kort och lång
sikt.
Med anledning av regeringens förslag har riksdagen i samband med regeringens proposition
Vårändringsbudgeten för 2013 tillfört anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 30 miljoner kronor
(prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21, rskr.
2012/13:287). Enligt regeringen finns det ett
behov av att stödja län och kommuner som har
påverkats av den utdragna lågkonjunkturen. I
juni 2013 fattade regeringen beslut att tilldela
medlen till de regionalt tillväxtansvariga
aktörerna i Blekinge, Skåne, Värmlands,
Kronobergs, Gävleborgs, Kalmar, Västmanlands
och Södermanlands län. Satsningen ska även
komma berörda kommuner till del i dessa län.
Medlen ska användas till insatser för
näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap
och ökad innovationsförmåga.
Den största delen av Tillväxtverkets centrala
projektverksamhet har beslutats inom ramen för
programmet Produktutveckling i små företag –
av varor och tjänster och programmet Regionalt
innovationsarbete och kluster.
Tillväxtverket driver sedan 2005 programmet
Produktutveckling i små företag – av varor och
tjänster. Under 2012 beviljade Tillväxtverket
bidrag från programmet till 305 små företag om
totalt 92 miljoner kronor. Av de företag som
beviljades bidrag 2012 var ungefär lika många
tillverkande företag som tjänsteföretag. Andelen
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företag som leds av kvinnor har varit relativt
konstant genom åren. Under 2012 var det endast
14 procent av företagen som leddes av kvinnor.
Tillväxtverkets mål är att minst 20 procent av
deltagande företag ska ledas av en kvinna.
Andelen företag som utvecklar produkter som
främjar miljön var 41 procent 2012. Tillväxtverkets mål är att minst 30 procent av företagen
ska utveckla produkter som främjar miljön.
Tillväxtverket fattade 2012 beslut om ca 19
miljoner kronor till programmet för Regionalt
innovationsarbete och kluster. Tre klusterinitiativ fick finansiering, bl.a. Automation
Region, Skogstekniska klustret samt förpackningsklustret Packbridge i syfte att de ska bli
nationella noder inom respektive område.
Resurscentra för kvinnor
I december 2012 beslutade regeringen om ett
treårigt verksamhetsbidrag till resurscentra för
kvinnor på sammanlagt 108 miljoner kronor
under perioden 2013–2015. Målet är att regionala
resurscentra för kvinnor ska bidra till
jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom
att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande. Verksamheten ska prioritera insatser
inom följande områden: entreprenörskap och
innovativa miljöer, kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt
gränsöverskridande samarbete samt landsbygdsutveckling.
Under 2012 fattade Tillväxtverket beslut om
verksamhetsbidrag för ca 7,9 miljoner kronor
vilket omfattar 7 resurscentra för kvinnor. Den
sammanlagda finansieringen som Tillväxtverket
beviljat 2010–2012 uppgår till ca 102 miljoner
kronor vilket omfattar 19 av 21 län. De två län
som inte omfattas saknar resurscentra för
kvinnor. Finansiärer av verksamheten är förutom
Tillväxtverket även bl.a. EU:s strukturfondsprogram, länsstyrelser, landsting, samverkansorgan
och kommuner.

Investeringar som får regionala företagsstöd
finansieras till största delen av företagen själva
eller via den reguljära kapitalmarknaden.
Sverige får ha nationella stödområden som
omfattar 15,3 procent av befolkningen. Indelningen framgår av förordningen (1999:1382) om
stödområden för vissa regionala företagsstöd.
Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna för de selektiva regionala
företagsstöden, förutom såddfinansiering, är
förväntat antal nya arbetstillfällen uppdelat på
kvinnor och män och totalbeloppet för de investeringar som beräknas delfinansieras av stöden.
För samtliga regionala företagsstöd finns
också indikatorer över antalet anställda kvinnor
och män samt könsfördelningen i såväl ledning
som styrelse i de stödmottagande företagen.
För regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag och regionalt bidrag till företagsutveckling finns även resultatindikatorer avseende
den ekonomiska tillväxtaspekten såsom förädlingsvärde, omsättning och vinstmarginal hos de
företag som fått stöd.
Statistiken för de selektiva regionala företagsstöden avser beviljade stöd under 2012. Statistiken för transportbidrag avser utbetalda medel
2012, eftersom beslut om och utbetalning av
transportbidrag fattas vid samma tillfälle 24.
I tabell 2.11 redovisas vissa resultatindikatorer
och i tabell 2.12 redovisas beviljade selektiva
regionala företagsstöd under 2012 fördelade på
län.

Regionala företagsstöd

Med regionala företagsstöd avses bidrag i form
av de s.k. selektiva regionala företagsstöden, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och
såddfinansiering. Dessutom avses det generella
regionala företagsstödet transportbidrag.

24 Uppgifterna som redovisas i detta avsnitt är hämtade från rapporten

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet,
Tillväxtverket juli 2013 (rapport 0158).

33

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Tabell 2.11 Vissa resultatindikatorer om beviljade selektiva
regionala företagsstöd 2009–20121
2009

Beviljat belopp (mnkr)

2010

2011

2012

583

613

663

592

Beräknat antal nya arbetstillfällen totalt2

3 249

4 905

3 676

3 775

Beräknat antal nya arbetstillfällen kvinnor 2

1 323

1 904

1 514

1 586

Beräknat antal nya arbetstillfällen män2

1 926

3 001

2 162

2 189

Investeringar som
beräknas delfinansieras
med de selektiva regionala
företagsstöden (mnkr) 3

2 156

2 448

5 451

2 698

1

Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Exkl. såddfinansiering eftersom detta inte beräknas.
3
Exkl. sysselsättningsbidrag.
Källa: Tillväxtverket.
2

Tabell 2.12 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, berörda landsting, samverkansorganet i Kalmar län
och Gotlands kommun samt Tillväxtverket under 2012 fördelade på län

Regionalt
investeringsstöd
(mnkr)

Regionalt bidrag
till företagsutveckling
(mnkr)

Sysselsättningsbidrag
(mnkr)

Såddfinansiering
(mnkr)

Beräknad
sysselsättningsökning1

Stockholm

0

0,2

0

0,5

6,0

0,7

Uppsala

0

0

0

0

9,0

0

Södermanland

0

0

0

0

0

0

Östergötland

0

0

0

2,6

0

2,6

Jönköping

0

2,3

0

0

103,3

2,3

Län

Kronoberg

Summa
(mnkr)

0

0,7

0

0

17,4

0,8

Kalmar

43,1

15,1

0

2,2

811,5

60,4

Gotland

0

1,4

0

0

19,0

1,4

Blekinge

0

3,4

0

0,1

74,0

3,4

Skåne

0

0

0

0

0

0

Halland

0

7,7

0

0

0

7,7

7,8

12,1

0

21,4

401,1

41,3

Västra Götaland
Värmland

29,4

11,3

0

0

270,0

40,7

Örebro

0

13,6

0

4,2

175,0

17,8

Västmanland

0

5,4

0

2,3

87,0

7,7

Dalarna

10,7

16,7

0

1,7

139,5

29,1

Gävleborg

18,1

19,4

3,8

0

314,0

41,3

Västernorrland

12,7

36,6

10,2

3,1

376,3

62,6

Jämtland

53,6

19,2

4,0

12,8

313,3

89,6

Västerbotten

17,5

37,4

0

8,5

297,3

63,4

Norrbotten

88,2

19,6

5,9

5,6

361,3

119,4

Summa

281

222

24

65

3 775

592

1

Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket.
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Selektiva regionala företagsstöd
Totalt beviljades ca 592 miljoner kronor i
selektiva regionala företagsstöd under 2012.
Av dessa medel beviljades ca 61,4 miljoner
kronor som Regionalt investeringsstöd till i
Sverige nystartade företag. Av beviljat stöd till
nystartade företag avser 69 procent av
beloppet små och medelstora företag, dvs.
företag med 0–249 anställda. 12 procent
beviljades till stora företag och 19 procent
saknar
uppgift
om
företagsstorlek.
Investeringar som beräknas delfinansieras av
beviljade stöd uppgick till ca 2 698 miljoner
kronor.

Tabell 2.13 Beviljade selektiva regionala företagsstöd1
fördelade på verksamhetsart 2012
Verksamhetsart

Regionala företagsstöd fördelade på
verksamhetsart
I tabell 2.13 framgår de selektiva regionala
företagsstöden fördelade på verksamhetsart.

Antal ärenden

Beviljat
stöd
(mnkr)

Annan serviceverksamhet

44

6,5

Byggverksamhet

71

8,9

Fastighetsverksamhet

35

13,8

Finans- och försäkringsverksamhet

8

1,7

Försörjning av el, gas, värme och
kyla

1

0,8

Handel; reparation av motorfordon
och motorcyklar

261

27,8

Hotell och restaurangverksamhet

119

78,5

Informations- och
kommunikationsverksamhet

143

22,9

Jordbruk, skogsbruk och fiske

37

2,5

Järn, stål och metallverk

21

12,9

Kultur, nöje och fritid

72

35,3

Maskintillverkning

57

61,1

178

74,7

1

1,2

Tillverkning av massa, papper samt
förlag

21

2,3

Tillverkning av textil och läder

35

4

Tillverkning av transportmedel

41

22,1

Transport och magasinering

20

2,8

Trävarutillverkning

78

33,1

Utbildning

33

2,4

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster

77

29,8

Utvinning av mineral

14

4,6

4

1,8

Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

363

52,7

Vård och omsorg; sociala tjänster

45

4

263

84,1

2 042

592

Metallvarutillverkning (ej maskin)
Offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring

Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

Övrig tillverkning
Summa
1

Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling,
sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket.

Förväntade resultat
Antalet regionala företagsstödsärenden under
2012 var 2 042 stycken. Sysselsättningen förväntas öka med 3 775 arbetstillfällen, varav
drygt 1 590 väntas tillfalla kvinnor och ca
2 185 väntas tillfalla män.
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Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har jämfört företag som
beviljats regionala företagsstöd under 2008
med två kontrollgrupper. En kontrollgrupp
(benämns A nedan) bestod av företag belägna
i samma geografiska område, verksamma i
samma branscher och i liknande storlek som
stödföretagen. En annan kontrollgrupp
(benämns B nedan) bestod av Sveriges övriga
företag med minst en anställd. Mätperioden
avsåg 2008–2011.
Enligt Tillväxtverket har de företag som fått
regionalt investeringsstöd utvecklats något
sämre i omsättning jämfört med kontrollgrupp
A, men har betydligt bättre vinstutveckling.
Förädlingsvärdet
i
stödföretagen
har
utvecklats något sämre än kontrollgrupp A,
men bättre än gruppen företag i Sverige B.
Företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling har enligt Tillväxtverket haft en
bättre procentuell utveckling sett till medianen
än de båda jämförelsegrupperna beträffande
samtliga studerade nyckeltal – omsättning,
vinst och förädling, förutom när det gäller
förädlingsvärdet där de ligger på samma nivå
som kontrollgrupp A. Företagen som beviljats
såddfinansiering har haft en bättre utveckling
än båda de andra jämförelsegrupperna i
samtliga studerade nyckeltal, förutom
förädlingsvärdet där de ligger lägre än
jämförelsegrupp A.
Regionalt transportbidrag
Det regionala transportbidraget kompenserar
företag i de fyra nordligaste länen för
kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor och stimulerar till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv. Följande
indikatorer har använts för att följa utvecklingen av transportbidraget: stimulans till ökad
vidareförädling, utbetalning per län, fördelning
på verksamhetsart och transportmedel samt
antal arbetsställen och anställda i stödföretagen.
Stimulans till ökad vidareförädling
Under
2012
har
transportbidraget
kompenserat de företag som fått bidrag för
sina transportkostnader med i genomsnitt 27
procent. Av Tillväxtverkets enkät från oktober
2012 framgår att drygt 37 procent av arbetsställena instämmer helt eller till stor del i att
det har bidragit till ökad vidareförädling.
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Utbetalning per län
Under 2012 har knappt 391 miljoner kronor
betalats ut i transportbidrag. Som framgår av
tabell 2.14 har utbetalningarna ökat något sista
året, men ligger i paritet med de tre senaste
årens utbetalningar.
Tabell 2.14 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på
län 2008–2012
Miljoner kronor
Län

2008

2009

2010

2011

2012

Västernorrland

57,3

38,0

36,9

37,4

41,5

Jämtland

72,9

52,8

45,5

45,5

53,1

Västerbotten

255,6

158,6

164,8

168,7

179,3

Norrbotten

207,9

127,0

118,7

125,1

116,8

594

376

366

377

391

Summa
Källa: Tillväxtverket.

Fördelning på verksamhetsart och
transportmedel
Trävarutillverkning är den verksamhetsart som
får störst andel transportbidrag. År 2012 var
andelen 37 procent vilket är en liten ökning
mot föregående år med 0,7 procentenheter.
Som framgår av tabell 2.15 står biltransporterna för majoriteten av de utförda transporterna. Under 2012 uppgick de till 85 procent
vilket är en ökning med 2 procentenheter från
föregående år. I biltransporterna ingår även
kombitransporter, dvs. där godset omlastas till
tåg under en del av transportsträckan.
Tabell 2.15 Transportbidrag fördelat på transportmedel
2008–2012
Miljoner kronor
Transportmedel

2008

2009

2010

2011

2012

Tåg

68,9

32,3

34,8

35,2

30,3

Bil

477,5

315,1

296,8

313,3

331,7

Båt

47,3

28,9

34,3

28,2

28,8

594

376

366

377

391

Summa
Källa: Tillväxtverket.

Antal arbetsställen och anställda i stödföretagen
Under 2012 fick 630 arbetsställen regionalt
transportbidrag (se tabell 2.16). Av de arbetsställen som fick bidrag under 2012 hade 33
procent färre än 10 anställda och 76 procent
färre än 50 anställda. Motsvarande siffror för
2011 var 32 respektive 74 procent.
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Tabell 2.16 Antal arbetsställen och anställda i företag
som erhållit regionalt transportbidrag 2012
Län

Antal
arbetsställen

Antal
anställda
män

Antal
anställda
kvinnor

Västernorrland

122

6 092

1 828

Jämtland

119

3 436

1 097

Västerbotten

228

10 646

2 694

Norrbotten

161

5 018

1 391

Summa

630

25 192

7 010

Källa: Tillväxtverket.

Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har jämfört företag som
beviljats regionalt transportbidrag under 2008
med två kontrollgrupper. En kontrollgrupp
(benämns A nedan) bestod av företag belägna
i samma geografiska område, verksamma i
samma branscher och i liknande storlek som
stödföretagen. En annan kontrollgrupp
(benämns B nedan) bestod av Sveriges övriga
företag med minst en anställd. Mätperioden
avsåg 2008–2011.
Företagen som mottagit transportbidrag har
haft en sämre utveckling än båda
kontrollgrupperna A och B i samtliga
nyckeltal.
Utvärderingar av vissa regionala
företagsstöd
Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av
konsultcheckar inom ramen för regionalt
bidrag till företagsutveckling (Tillväxtanalys,
Företagsrådgivning i form av konsultcheckar).
Studien pekar på att företag som fått
konsultcheck i genomsnitt har ca sju procent
högre tillväxt i förädlingsvärde än företag som
inte fått konsultcheck. Skillnaden i tillväxt
mellan företag som fått konsultcheck och
andra företag som haft tillväxtambitioner är
dock inte statistiskt säkerställd, vilket kan bero
på att företag som inte fått konsultcheck kan
ha funnit andra källor till finansiering för
tillväxtplanen vilket stöds av att det inte finns
säkerställda skillnader i användning av arbete
och kapital.
Tillväxtanalys
har
genomfört
en
effektutvärdering
av
bl.a.
regionalt
investeringsstöd (Regionalt investeringsstöd –
En effektutvärdering i en värld med många
företagsstöd) som inkom till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december
2012. Det regionala investeringsstödet har,

enligt Tillväxtanalys, positiva effekter på de
stödmottagagande arbetsställenas överlevnad,
investeringar, sysselsättning och produktion.
Samtidigt konstaterar Tillväxtanalys att för
mer långtgående policyrekommendationer
fordras bredare analyser som inte endast
fokuserar på de direkta effekterna för
mottagarna av regionalt investeringsstöd. I en
fullständig analys av de samhällsekonomiska
konsekvenserna bör exempelvis även stödets
kostnader (inklusive administration), effekter
av skatteuttag för att finansiera stödformen
och stödets påverkan på icke stödmottagare
ingå.
Tillväxtanalys
effektutvärdering
av
transportbidraget (Regionalt transportbidrag –
En effektutvärdering med fokus på sågverksindustrin) visar på positiva korrelationer.
Dessa kan dock enligt Tillväxtanalys inte
tolkas som en effekt orsakad enbart av transportbidraget. Tillväxtanalys rapport visar att
det inte är någon skillnad i resultat mellan
företag i sågverksindustrin som fått transportbidrag och jämförelsegruppen utanför stödområdet. Rapporten pekar på metodologiska
problem vid utvärderingar av denna typ av
stödform.
Uppföljning av jämställdhetsindikatorer
Könsuppdelade indikatorer för de regionala
företagsstöden avseende de företag som beviljades bidrag under 2012 redovisas i tabell
2.17.
Dessa siffror kan exempelvis jämföras med
Tillväxtverkets urvalsundersökning som visar
att 77 procent av företagsledarna i svenska
företag med 0–49 anställda är män 25.

25 Se undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011,

Tillväxtverket.
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Tabell 2.17 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd 2012
Antal anställda
kvinnor

Antal anställda
män

Företagsledning 1
andel kvinnor (%)

Företagsledning 1
andel män (%)

Styrelsen
andel kvinnor (%)

Styrelsen andel
män (%)

Regionalt
investeringsstöd

662

2 204

11

89

18

82

Sysselsättningsbidrag

125

256

0

100

0

100

3 075

8 577

21

79

26

74

141

814

16

84

19

81

7 010

25 192

7

93

23

77

11 013

37 043

-

-

-

-

Regionalt bidrag till
företagsutveckling
Såddfinansiering
Transportbidrag
Summa
1

VD eller kontaktperson.
Källa: Tillväxtverket.

Tabell 2.18 Fördelning av kvinnor och män i procent av beräknad sysselsättningsökning för regionala företagsstöd åren
2009–2012
Stödform

2009

2010

2011

2012

Regionalt
investeringsstöd

Kvinnor

35

40

42

43

Män

65

60

58

57

Regionalt bidrag

Kvinnor

42

38

41

42

Män

58

62

59

58

Kvinnor

40

36

49

43

Män

60

64

51

57

till företagsutveckling
Sysselsättningsbidrag
Källa: Tillväxtverket.

I tabell 2.18 framgår fördelningen av kvinnor och
män i procent av beräknad sysselsättningsökning
för de regionala företagsstöden.
Kommersiell service i gles- och landsbygd

Resultatindikatorer
Resultatindikatorer för kommersiell service är
utvecklingen av tillgången till kommersiell service26, utvecklingen av stödet till kommersiell
service, antal kvinnor respektive män som finns
anställda på ett arbetsställe som fått stöd enligt
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service samt antal kvinnor och män i styrelsen
i organisationen.
Regionala serviceprogram 2009–2013
Regionala serviceprogram ska samordna aktörer
och insatser som genomförs i syfte att öka tillgänglighet till service för medborgare och före-

26 Se avsnitt 2.5 Utvecklingen i Sveriges regioner.
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tag. Insatser har genomförts av länsstyrelser och
berörda landsting, kommun och samverkansorgan.
Tillväxtverket har i februari 2009 fått i uppdrag av regeringen att stödja framtagandet och
genomförandet av de regionala serviceprogrammen för hela perioden. Tillväxtverket har i mars
2013 lämnat en delrapport till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) om verksamheten som
bl.a. visar att samverkan och dialog är viktiga mål
för arbetet med servicefrågor på regional nivå.
Samordning mellan kommersiell och offentlig
service är fortfarande ett prioriterat område,
liksom samverkan mellan olika serviceslag och
aktörer på området. Ett centralt ord i årets
uppföljning är dialog. Regionala dialoger om
service på landsbygden sker i varierande
omfattning med kommuner, företag, lokala
utvecklingsgrupper och medborgare. I de fall
dialogerna är bristfälliga, synliggörs de som ett
förbättringsområde inför framtiden. För att
trygga servicefrågorna blir det alltmer uppenbart
att alla parter behöver samverka.
Utvärdering av regionala serviceprogram
Tillväxtanalys har i regleringsbrevet för 2010 i
uppdrag
att
utvärdera
programmen.
Myndigheten har i april 2013 lämnat en
delrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) som bl.a. visar att insatser som
genomförts för att stödja de mest strategiska
serviceställena, där avstånden till alternativa
serviceställen är långa, är viktiga och ofta ger ett
tydligt avtryck i tillgänglighetsmätningar. De
insatser som gjorts inom programmen för att
stärka tillgängligheten till drivmedel och
dagligvaror, bl.a. genom stödet till kommersiell
service, har varit värdefulla.
I februari respektive april 2014 ska Tillväxtverket och Tillväxtanalys lämna slutrapporter
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om
verksamheten
till
(Näringsdepartementet).

Regeringskansliet

Stöd till kommersiell service
I arbetet med att främja en god tillgång till
kommersiell service för kvinnor, män och företag kan stöd beviljas enligt förordningen om
stöd till kommersiell service. Stödet är ett viktigt
verktyg i det lokala och regionala arbetet inom
det kommersiella serviceområdet och det kombineras ofta med andra insatser som genomförs
för att öka den ekonomiska hållbarheten för
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i s.k.
serviceglesa områden.
Under budgetåret 2012 beviljades stöd till
kommersiell service med totalt 41,5 miljoner
kronor. Denna summa inkluderar 7,9 miljoner
kronor av regeringens särskilda satsning på 80
miljoner kronor perioden 2011–2014 (se nedan).
För 2012 har stöd till kommersiell service
beviljats med 22,1 miljoner kronor som
investeringsbidrag, 10,3 miljoner kronor som
hemsändningsbidrag samt 9 miljoner kronor
som servicebidrag. Under året har inga
investeringslån beviljats.
I tabell 2.19 framgår beslutade stöd till kommersiell service fördelat på län.

Tabell 2.19 Beslutat stöd till kommersiell service, fördelat
på län åren 2009–2012
Miljoner kronor
Län

2009

2010

2011

Stockholm

1,5

1,3

0,6

0

Uppsala

0,4

0,8

0,6

0,1

Södermanland

0,2

0,3

0,1

0,0

Östergötland

1,9

2,6

2,0

1,4

Jönköping

1,0

1,0

1,0

1,6

Kronoberg

2,7

3,0

2,0

3,0

Kalmar

4,1

4,8

3,8

2,9

0

0

0

0,0

Halland

0,8

1,5

1,1

0,8

Västra Götaland

1,3

1,5

2,0

2,3

0

0,8

0,6

0,8

Blekinge

1,8

1,1

1,8

1,8

Örebro

0,8

2,7

2,5

1,4

Värmland

2,5

5,4

4,2

1,7

Skåne

Gotland

2012

Västmanland

0,7

1,1

1,0

0,5

Dalarna

4,4

7,2

4,8

3,2

Gävleborg

4,1

2,1

2,1

2,0

Västernorrland

5,0

4,5

4,2

5,5

Jämtland

3,5

5,6

3,9

2,9

Västerbotten

4,9

5,8

5,4

4,9

Norrbotten

5,9

4,5

3,9

4,7

Summa

48

58

48

42

Källa: Tillväxtverket.

Antalet anställda i företag som beviljats stöd till
kommersiell service var totalt 785 stycken. Av
dessa var 247 män (31 procent) och 538 kvinnor
(68 procent). Andelen kvinnor och män i styrelser var 43 respektive 57 procent. Den genomsnittliga andelen kvinnor och män i företagsledning var 39 respektive 61 procent.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken finns möjlighet att stödja utvecklingsprojekt inom ramen för de regionala serviceprogrammen. Beslutade projektmedel under 2012
uppgår till 8,7 miljoner kronor och dessa har
medfinansierats med motsvarande belopp(se
tabell 2.20). Dessa medel har bl.a. gått till
insatser för samordning av kommersiell och
offentlig service, utveckling av dagligvarubutiker
och drivmedelstationer via landsbygdsmentorer
samt till insatser för att öka kunskapen om
energieffektivering av dagligvarubutiker.

39
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Tabell 2.20 Beslutad regional projektverksamhet till
kommersiell service, fördelat på de län som beviljat medel
åren 2011–2012
Miljoner kronor
Län

2011

2012

Stockholm

0,83

0,1

0

0,05

Södermanland
Kronoberg

0,3

0

Kalmar

1,1

1,7

Halland

0,05

0

Värmland

0,25

1,47

0,3

0

0

0,5

Dalarna
Gävleborg
Västernorrland

0,2

3,21

Norrbotten

0

1,5

Summa

3

9

Källa: Tillväxtverket.

Särskilda insatser inom området kommersiell
service
Regeringen tilldelade i oktober 2009 Tillväxtverket 17 miljoner kronor för att utveckla lokalt
anpassade servicelösningar under perioden 2009–
2013. Programmet har varit ett viktigt finansiellt
verktyg för att kunna genomföra insatser inom
ramen för länens regionala serviceprogram. Flera
projekt innehåller verksamhet som omfattar flera
län. Både dessa och mer länsspecifika projekt har
bidragit till att nätverk har skapats mellan olika
aktörer. Uppdraget ska slutredovisas i februari
2014.
Regeringen beslutade i januari 2011 om ytterligare 80 miljoner kronor till insatser för att
stärka bl.a. butiker och drivmedelsstationer med
strategisk betydelse i gles- och landsbygder samt
för att utveckla nya innovativa servicelösningar i
dessa områden. Regeringen har i januari 2011
uppdragit åt Tillväxtverket att fördela 20 miljoner kronor årligen till länen under perioden
2011–2014. Tillväxtverket konstaterar i en delrapport i april 2013 att det utökade stödet avsevärt har förbättrat länens möjligheter att möta
den ökade efterfrågan av stöd till kommersiell
service. Även Tillväxtanalys konstaterar i sin
utvärdering av de regionala serviceprogrammen i
april 2013 att de extra medlen haft stor
betydelse, särskilt i de län som för övrigt har
begränsade medel till insatser inom serviceområdet.
Regeringen beslutade i januari 2012 om en
extra satsning om 15 miljoner kronor under åren
2012–2014 för att stärka den lokala nivåns,
främst kommunernas, arbete med att effektivi40

sera och samordna olika typer av service i glesoch landsbygder. Själva genomförandet av insatserna kommer huvudsakligen att ske i nära samarbete med kommuner som vill stödja utveckling
och samordning av olika typer av service.
Resultaten hittills är enligt Tillväxtverkets
delrapport i april 2013 (Pilotkommuner för
serviceutveckling, delredovisning april 2013)
bättre dialog, ökad problemkännedom och att
ökad samverkan uppnåtts.
Totalt har regeringen under perioden 2009–
2014 beslutat om 145 miljoner kronor i extra
medel till kommersiell service 27.
Riksdagen tillkännagav under våren 2010 att
regeringen bör se över de konsekvenser som
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd
(bet. 2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228).
Transportstyrelsen har i april 2011 och mars
2012 inkommit med återrapporteringar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med anledning av deras uppdrag från regeringen att
komma med förslag till förändringar i denna lag.
Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet med avsikt att regeringen ska vidta åtgärder eller lämna förslag som innebär att dispenserna från sista steget i lagen (2005:1248) om
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
ska permanentas.
2.5.2

Analys och slutsatser

Så växer Sverige och dess regioner

Den regionala utvecklingskraften varierar över
landet. Kvinnors och mäns möjligheter att bo
samt etablera företag och verksamheter är beroende av ett antal grundläggande förutsättningar.
Tillgång till transporter och andra former av
kommunikationer, attraktiva natur- och kulturmiljöer, kulturvärden samt närhet till utbildning
och forskning är av stor betydelse för regioners
utvecklingsnivå.

27 I denna summa ingår de 3 miljoner kronor som Länsstyrelsen i

Värmlands län och Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljades i december
2008 för att utreda och sprida kunskap om insatser inom det
kommersiella serviceområdet. I summan ingår även 30 miljoner kronor i
extra medel till länen 2009–2010.
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Regioner med likartade strukturella förutsättningar utvecklas olika – det gäller såväl i glesoch landsbygder som i små och medelstora städer och storstadsområden. Den generella bilden
är att befolkningsmässigt större regioner, bl.a.
städer, med väl utvecklade kommunikationer är
mer attraktiva och har större förutsättningar för
hållbar tillväxt än befolkningsmässigt mindre
och perifert belägna regioner, med sämre utvecklade kommunikationer. Denna bild bryts
dock i vissa fall av att ett antal befolkningsmässigt små regioner har särskilda förutsättningar som ger mycket goda möjligheter till en
hållbar tillväxt och attraktivitet, exempelvis genom att regionerna har resurser som råvaror, en
attraktiv natur och boendemiljö eller en särskild
näringslivsstruktur. Men även andra befolkningsmässigt mindre regioner har möjligheter att
utvecklas. Ett exempel på detta är en påtagligt
höjd sysselsättningsgrad i flera Norrlandsregioner under perioden 2002–2011. Regioners
utvecklingsnivå påverkas nämligen även av
påverkbara faktorer som nyföretagande,
företagsutveckling, innovationsförmåga, itinvesteringar, flexibilitet, lärande och regionalt
ledarskap samt av möjligheten att samarbeta med
regioner i grannländerna, för att bl.a. skapa
större arbetsmarknader. Denna typ av samverkan vill regeringen fortsatt stärka t.ex. genom
överenskommelser inom Nordiska ministerrådet
och i arbetet med genomförandet av EU:s
Östersjöstrategi.
Svenska regioner i en internationell jämförelse

Sverige är ett ytstort EU-land med betydande
naturresurser. Storstadsregionerna står tillsammans för 57 procent av bruttonationalprodukten, vilket är en betydligt större koncentration än i många andra OECD-länder. Tack
vare tillgång till bl.a. naturresurser och områden
attraktiva för turism har tillväxten också varit
stark i flera mindre regioner. Regeringen gör
bedömningen att alla regioner är viktiga för
Sveriges hållbara tillväxt och att regional
koncentration till vissa regioner kan kombineras
med en hög produktivitet i alla regioner.
Stora delar av landet har demografiskt
betingade utmaningar att hantera, men de
glesbefolkade delarna av landet har i detta
avseende större utmaningar än andra delar av
landet då försörjningen med välfärdstjänster,

service och arbetskraft blir extra kostsam och
komplex. Frågor om regional attraktivitet blir
därmed extra viktiga att hantera samordnat med
insatser från ett flertal olika politikområden.
Regeringen gör bedömningen att det är viktigt
att fortsätta att satsa på de svenska regionernas
långsiktigt hållbara tillväxt.
Attraktionskraft Sverige – goda livs- och
boendemiljöer

En ort eller ett områdes attraktionskraft är
resultat av ett samspel mellan olika förhållanden
och förutsättningar lokalt, regionalt och nationellt. Fungerande arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, bra infrastruktur, god offentlig service, god tillgång till kultur, attraktivt boende
och goda sociala strukturer är några viktiga
parametrar. Regeringen har, tillsammans med
den lokala och regionala nivån, ett ansvar för att
skapa förutsättningar för attraktivitet. I stor
utsträckning ligger det på lokal och regional nivå
att ta till vara och förädla förutsättningarna så att
attraktiva livs- och boendemiljöer utvecklas.
Förutom det ansvar som stat, landsting och
kommun har, spelar ofta näringslivets, intresseorganisationernas och det civila samhällets engagemang en viktig roll för att utveckla attraktiva
livs- och boendemiljöer.
Regeringens bedömning är att de insatser som
hittills är beslutade och genomförda bidrar till att
främja attraktionskraften lokalt och regionalt.
En fortsatt utvecklad dialog och samverkan
mellan nivåer och aktörer är dock en
förutsättning för att kunna skapa hållbara och
attraktiva livs- och boendemiljöer samt kan
möjliggöra samordningsvinster och skapa
förutsättningar för en bättre utväxling på de
resurser som satsas. Regeringens bedömning är
att Sveriges hållbara tillväxt är beroende av de
miljöer människor bor och verkar i. Arbetet med
Attraktionskraft Sverige syftar därför till att lyfta
och främja förutsättningarna för de lokala och
regionala miljöernas attraktivitet. En gemensam
fokusering, tillsammans med de aktörer som har
det regionala tillväxtansvaret, kommuner,
näringsliv och organisationer, har påbörjats
under 2012–2013 och arbetet, för att ytterligare
stärka våra livs- och boendemiljöers attraktivitet,
fortsätter under 2014.
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Strategier för hållbar regional tillväxt
Fortsatt behov av ökad samverkan mellan aktörer,
nivåer och sektorsområden genom strategier och
program
Ett väl fungerande samspel och en kontinuerlig
dialog mellan den lokala, regionala och nationella
nivån är viktigt för att skapa goda
förutsättningar för hållbar regional tillväxt. Detta
förutsätter ett starkt regionalt ansvar och
inflytande över frågor av betydelse för den
hållbara regionala tillväxten.
På såväl internationell som på nationell,
regional och lokal nivå bör i högre grad
potentialen hos flera sektorsområden och de
möjliga synergier som ett ökat samarbete mellan
sektorsområdena kan ge nyttjas. Ökad
samordning kan leda till att myndigheterna
bättre uppfyller målen för sina verksamheter.
Statliga myndigheter måste bl.a. hantera det
regionala inflytandet över resurser och beslut.
Detta som en följd av att regionala aktörer i allt
högre grad efterfrågar samverkan med statliga
myndigheter i det regionala tillväxtarbetet.
Regeringen bedömer att de långsiktiga interna
strategierna hos de berörda myndigheterna utgör
viktig vägledning för deras medverkan i hållbart
regionalt tillväxtarbete och bidrar till att
tydliggöra deras roll och uppdrag för andra
myndigheter och för regionerna. Tydligheten
leder till ett effektivare arbete inom området. De
interna strategierna behöver hållas uppdaterade i
förhållande till den regionala tillväxtpolitikens
utveckling för att tillvarata nya möjligheter som
uppstår.
Regeringen bedömer att myndigheternas
kunskap om såväl de regionala strategiernas roll
som det regionala tillväxtarbetet har förbättrats.
Insikten om vad som främjar hållbar regional
tillväxt kan dock behöva fördjupas hos berörda
myndigheter bl.a. med ett stärkt regionalt
perspektiv i myndigheternas analyser och
statistikarbete. Regeringen bedömer även att
utbyte på nationell nivå mellan myndigheter och
regioner samt myndigheters medverkan i samband med framtagande av regionala strategier är
fortsatt viktigt och kan utvecklas.
Regeringen bedömer också att Tillväxtverkets
arbete med att främja former, system och
metoder för samverkan mellan olika aktörer på
olika nivåer är en viktig del i det fortsatta arbetet.
Som ett exempel på hur regeringen arbetar
med att samordna nationella insatser med
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regionala kan nämnas regeringens satsning
Skogsriket – med värden för världen. Denna
nationella satsning förankras successivt genom
att regionala handlingsplaner för Skogsriket tas
fram vilket bör medföra en effektivare användning av skogen. Ett annat exempel är att
regeringen sedan 2011 har ökat möjligheterna
för regionalt och lokalt ansvar inom kulturområdet genom införandet av kultursamverkansmodellen. Modellen bidrar till att öka samverkan
mellan lokal, regional och nationell nivå och
bidrar till att främja kulturens bidrag till hållbar
regional tillväxt och attraktivitet.
Regeringen bedömer det som viktigt att också
främja förutsättningarna för ett ökat samspel
mellan den lokala och regionala nivån.
Stärkt koppling mellan regionala mål, planer och
program och den kommunala översiktsplanen
Regeringen anser att den fysiska planeringen har
en central roll för lokal och regional näringslivsutveckling och attraktionskraft. Samordningen
mellan den fysiska planeringen och det lokala
och regionala tillväxtarbetet, liksom mellan lokal
och regional nivå, behöver emellertid utvecklas.
Det behövs en ökad medvetenhet om den
fysiska planeringens betydelse för hållbar tillväxt
och attraktiva livs- och boendemiljöer, på såväl
lokal som regional nivå. Det rumsliga perspektivet i strategierna för länens utveckling
behöver fortsatt utvecklas för att underlätta
samspelet med den lokala nivån.
Inom ramen för den pågående åtgärdsplaneringen för infrastruktur betonar dessutom
regeringen att utvecklingen av ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart
transportsystem i ökad utsträckning bör
samordnas med planering av bl.a. markanvändning, bostadsförsörjning, näringsliv och
hållbar tillväxt samt övrig samhällsplanering.
EU:s strategi för Östersjöregionen
Regeringen bedömer det svenska deltagandet i
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen som framgångsrikt. Det svenska
deltagandet är brett och omfattar i princip
samtliga insatsområden. Arbetet bidrar inte
endast till att nå strategins mål utan fungerar
också som ett redskap för ökat sektorsövergripande och flernivåsamarbete mellan
nationella myndigheter och mellan myndigheter
och regionala och lokala aktörer. Arbetet med
genomförandet av strategin har dessutom
integrerats alltmer i ordinarie verksamhet hos
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myndigheterna och bidragit till att internationaliseringen av myndigheternas arbete
stärkts ytterligare. I Östersjöregionen har
strategin bidragit till ökad fokuserad användning
av EU:s finansieringsinstrument och, förutom
fördjupat gränsöverskridande samarbete i
regionen, medverkat till ökad sektorssamordning.
Utveckla arbetet med regionala forsknings- och
innovationsmiljöer
Regeringen ser behov av en fortsatt dialog med
regionerna för att utveckla arbetet med innovationer samt regionala forsknings- och
innovationsmiljöer fram till 2020. En central del i
arbetet kommer att vara kopplat till att
tillgängliggöra befintlig forsknings- och
innovationsinfrastruktur för små och medelstora
företag vid genomförandet av strukturfondsprogram och andra EU-program.
Miljödriven näringslivsutveckling för stärkt
konkurrenskraft
Det finns ett flertal hinder som bidrar till att
tillräckliga investeringar i tidiga skeden inte
genomförs inom framförallt energiteknikområdet. Att öka förutsättningarna för
innovationer på energiområdet är enligt
regeringen viktigt. En förutsättning för att flera
uppsatta miljömål ska kunna nås är att
samhällets resurseffektivitet ökar. Samtidigt kan
en ökad resurseffektivitet stärka näringslivets
konkurrenskraft.
Erfarenheter från arbetet med regeringens
miljöteknikstrategi och från pilotlänens arbete
med miljödriven näringslivsutveckling bör tas till
vara inom det regionala tillväxtarbetet.
Förstärka arbetet med kompetensförsörjning
De regionala kompetensplattformarna har i vissa
län precis etablerats medan andra län har en väl
utvecklad samverkan. Det finns därmed flera
goda exempel för andra att lära av. Resultaten
hittills pekar på att behovet av regionalt
kompetensförsörjningsarbete är stort och det är
enligt regeringen viktigt att verksamheten
vidareutvecklas – inte minst med fokus på
integration och mångfald för att bättre ta till vara
kompetensen hos utrikes födda. Regeringen
anser att arbetet med regionala kompetensplattformar är ett långsiktigt arbete och att det är
viktigt att plattformarna får fortsätta att
utvecklas utifrån de olika förutsättningar som

finns, och de prioriteringar som görs i respektive
län. Regeringens uppdrag till Tillväxtverket att
bedriva insatser som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna
är utformat för att kunna möta länen utifrån just
deras behov och förutsättningar. Ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete är centralt för
att tillvarata tillväxtpotential och nationella
myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet kommer även fortsättningsvis att –
enskilt och gemensamt – spela en viktig roll för
att det arbete som pågår på regional nivå blir
framgångsrikt.
Integration och mångfald i tillväxtarbetet
Det finns enligt regeringen behov av
erfarenhetsutbyte och tydligare samordning
mellan ansvariga aktörer för att bättre ta till vara
kompetens och entreprenörskap hos personer
med utländsk bakgrund inom det regionala
tillväxtarbetet. Här kan Tillväxtverket spela en
viktig roll inom ramen för pågående uppdrag
med regionala kompetensplattformar och stöd
till företagande.
Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt
Regeringens beslut i mars 2012 om en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2012–
2014, med tillhörande uppdrag till länen och
Tillväxtverket, bidrar enligt regeringen till förbättrade förutsättningar för en jämställd regional
tillväxt.
Främja lärandet
Regeringen avser att fortsatt utveckla lärandet
inom den regionala tillväxtpolitiken. För att
främja lärandet är det enligt regeringen viktigt att
arbetet med länens lärandeplaner bedrivs
kontinuerligt och långsiktigt.
Strukturfondsprogrammen tillför utvecklingsmedel till det regionala tillväxtarbetet

Regeringen bedömer att insatserna inom de
regionala strukturfondsprogrammen primärt ska
användas till att främja strukturförändringar och
regional konkurrenskraft. Förutom betydande
utvecklingsmedel som tillförs den regionala
tillväxtpolitiken är strukturfondsprogrammen
också ett instrument för att samla relevanta
aktörer kring en gemensam strategi i programområdena, vilket underlättar långsiktiga insatser
43
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som både bygger på regionala och nationella
prioriteringar.
Både offentlig, nationell som regional, och
privat medfinansiering har varit hög och olika
aktörers
engagemang
i
strukturfondsprogrammen perioden 2007–2013 har varit stort.
Detta bidrar till såväl ökade finansiella resurser
som gemensamma ansträngningar nationellt och
regionalt. Regeringen anser att strukturfondsprogrammen därigenom bidrar till att skapa
förutsättningar för konkurrenskraftiga företag
och utvecklingskraft i regionerna. Inte minst är
berörda nationella myndigheters medverkan
viktigt att förbättra inför kommande
programperiod för att den fulla tillväxt-,
innovations-, och sysselsättningspotentialen i
programmen ska nås.
Indikatorerna
för
de
regionala
strukturfondsprogrammen perioden 2007–2013,
som baseras på det som inrapporterats från
projekten, visar hittills goda resultat avseende
nya jobb, nya företag och deltagande företag.
Dock är resultaten fortfarande osäkra då det
ännu är för tidigt att följa upp de långsiktiga
effekterna på sysselsättning och hållbar tillväxt.
Regeringen
konstaterar
också
utifrån
utvärderingar att insatserna i programmen
generellt sett har ett näringslivsfokus.
Regeringen anser dock att företagens deltagande
bör förstärkas för att bättre kunna svara upp mot
näringslivets behov.
Enligt regeringen har det skett förbättringar
vad gäller integration av miljö- och jämställdhetsaspekter under programperioden 2007–2013.
Trots detta behövs ytterligare stärkta insatser för
att integrera dessa aspekter i arbetet då de är
grundläggande för en hållbar regional tillväxt.
Utifrån genomförda utvärderingar av EU:s
gränsöverskridande program perioden 2007–
2013 gör regeringen bedömningen att
programmen bidrar till att skapa varaktiga
gränsöverskridande
samarbeten.
Eftersom
många av de utmaningar som Sverige och EU
står inför sträcker sig över nationsgränser måste
de lösas genom samarbete. Ytterligare insatser
kan dock göras för att öka samordningen med
övrigt regionalt, nationellt och europeiskt
tillväxtarbete. Regional påverkansmöjlighet och
god förankring av innehåll och prioriteringar
både på lokal, regional och nationell nivå är
vidare en viktig förutsättning för ett lyckat
genomförande.
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Det är regeringens bedömning att för att
programmen perioden 2014–2020 på ett effektivt
sätt ska bidra till målen för Europa 2020strategin och till målen i EU:s strategi för
Östersjöregionen bör insatserna ytterligare
fokuseras.
Förbättrade möjligheter till finansiering

Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning
är avgörande för start och tillväxt i företag. Om
inte marknaden fungerar tillfredsställande riskerar goda affärsidéer och innovationer att förbli
utan finansiering och därmed inte realiseras. Insatser för att främja företagens kapitalförsörjning
är en del i arbetet med att förbättra företagsklimatet och att stärka utvecklingskraften i alla delar av landet. De strukturella förutsättningarna
och behoven av kapitalförsörjning för utveckling
av företagande, entreprenörskap och innovationer varierar dock över landet. Regeringen
bedömer att insatser för att företag i alla delar av
landet ska få förbättrade möjligheter till
finansiering är viktiga.
De elva riskkapitalprojektsatsningarna inom
de åtta regionala strukturfondsprogrammen är
exempel på stöd som syftar till att öka det
regionala utbudet av riskvilligt kapital.
Regeringens bedömning är att satsningen är väl
fungerande. Den pågående utvärderingen har
visat att det finns ett behov av fondernas
verksamhet och att relevanta investeringsobjekt
kommer in till fonderna samt att privata
investerare vill samarbeta med fonderna. Det är
dock för tidigt att bedöma fondernas framgång.
Utifrån Tillväxtanalys effektutvärdering av
Regionalt
bidrag
till
företagsutveckling
(konsultcheckar) och effektutvärdering av
regionalt investeringsstöd bedömer regeringen
att stöden har bidragit till en hållbar tillväxt i
stödföretagen och därmed kan bidra till
ekonomisk utveckling i berörda regioner, inte
minst i landsbygderna.
Regeringen bedömning är att de selektiva
företagsstöden fyller en viktig funktion i det
regionala tillväxtarbetet genom att vara ett
viktigt komplement i kapitalförsörjningen till
företag. De har enligt regeringen bidragit till en
hållbar tillväxt i stödföretagen. Arbetet med att
göra de regionala företagsstöden mer jämställda
bör enligt regeringen fortsatt ske genom
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information och utveckling av normer och
regelverk.
Det regionala transportbidraget har enligt regeringen kompenserat berörda företag i olika
branscher för kostnadsnackdelar till följd av
långa transportavstånd för varor. Det har även
delvis stimulerat till höjd förädlingsgrad i
områdets näringsliv. Transportbidraget utjämnar
således skillnaderna mellan företag inom och
utanför stödområdet avseende merkostnader på
grund av lägesnackdelar. Arbetet med att göra
transportbidraget mer miljömässigt hållbart bör
enligt regeringen ske genom att i större utsträckning arbeta utvecklingsinriktat med både
de berörda företagen och transportörerna.
Regeringens bedömning av den regionala nedsättningen av sociala avgifter är densamma som
vid införandet av den nuvarande nedsättningen,
dvs. att stödformen är viktig för företagen, bl.a.
på grund av att dess generella karaktär innebär
att de kan förutse och kalkylera med en nedsättning, att den administrativa hanteringen är relativt snabb och enkel och att den inte är direkt
styrande över företagens beteende.
Ökad satsning inom området kommersiell service

Regeringen bedömer att aktörer på alla nivåer
bör samarbeta i arbetet med att skapa attraktiva
livs- och boendemiljöer. I detta arbete är tillgänglighet till service en viktig faktor. Inom
ramen för de regionala serviceprogrammen
2009–2013 har ett ökat engagemang av aktörer
på såväl regional som lokal nivå resulterat i en
ökad helhetssyn och en bättre samverkan mellan
olika aktörer och insatser. Regeringens
bedömning är att de regionala serviceprogrammen är ett viktigt verktyg inom det
regionala tillväxtarbetet för att bl.a. samordna
insatser som syftar till att öka tillgängligheten till
service i gles- och landsbygder.
Strukturrationaliseringen av såväl dagligvarusom drivmedelsbranschen har pågått under en
följd av år och kommer sannolikt att fortgå.
Regeringens utökade insatser för att stärka
tillgången till olika typer av service i gles- och
landsbygder fortsätter därför genom olika typer
av insatser t.o.m. 2014.
Regeringens bedömning är att de extra medel
som beslutats om till olika insatser har haft betydelse för tillgängligheten till service. Genom
att stödja strategiska butiker och drivmedels-

stationer eller nya anläggningar, ofta med en
stark medverkan av ideella krafter, har tillgängligheten kunnat upprätthållas i många områden.
Samverkan ger ökad samordning av strategiska
insatser

Medlen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
fungerar ofta som katalysatorer som leder till att
strategiska insatser kan komma till stånd. Detta
sker i huvudsak inom politikens prioriterade
områden, dvs. innovation och förnyelse,
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete. Medlen inom utgiftsområdet påverkar utvecklingen i regionerna när
dessa används i samverkan med övriga offentliga
och privata aktörers resurser. Åtgärder som
finansieras inom utgiftsområdet stöder därför
ofta samordnade processer och medför att
investeringar görs mer samlat och sektorsövergripande. Till exempel bidrar den projektverksamhet länen beslutar om inom anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder till att 5 gånger så
mycket medel tillförs av andra aktörer i form av
medfinansiering.
Det strategiska arbetet med framför allt strategier för länens utveckling, strukturfondsprogram och regionala serviceprogram har enligt
regeringen lett till ett mer samordnat regionalt
tillväxtarbete. Regeringen vill i detta sammanhang betona vikten av ett starkt regionalt ledarskap, ett väl fungerande partnerskap såväl
regionalt som nationellt samt strategier för att
bibehålla ett långsiktigt perspektiv.

2.6

Politikens inriktning

2.6.1

Inledning

Den regionala tillväxtpolitikens mål är
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft. Det innebär
att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska
tas till vara på ett hållbart sätt.
För att uppfylla målet för politiken för
regeringen en aktiv förnyelsepolitik som ger
människor och företag i alla delar av landet
45
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möjligheter att växa och utvecklas av egen
kraft. Utgångspunkten är att Sveriges tillväxt
är summan av den tillväxt som skapas i landets
alla delar och ju fler regioner som är starka och
expansiva, desto bättre för Sverige.
Den regionala tillväxtpolitiken stärks genom
ökat lokalt och regionalt inflytande över och
ansvar för vissa statliga tillväxtresurser. De
strukturella förutsättningarna, näringslivets
sammansättning och specialisering, arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och
regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt
mellan landets olika delar. Den regionala
tillväxtpolitikens insatser måste därför utgå
från de specifika regionala förutsättningarna
och regionernas prioriteringar.
Politiken genomförs i såväl gles- och
landsbygder som i små och medelstora städer
samt i storstadsområden. Tätorter samt glesoch landsbygder drar nytta av varandra och ska
ses som sammanlänkade regioner.
Sveriges hållbara tillväxt är både beroende av
näringslivets villkor och av de miljöer människor
bor och verkar i. Förmågan att behålla, attrahera
och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att regioner och kommuner ska bli
utvecklingskraftiga. Det är lokalt och regionalt
som attraktiva livs- och boendemiljöer skapas
och staten har ett ansvar att skapa goda
förutsättningar och verktyg för detta arbete.
Den största delen av medlen inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt beslutas i dag
regionalt i samspel mellan olika aktörer på
regional, nationell och internationell nivå. Det
innebär att åtgärder inom flertalet utgiftsområden och politikområden på nationell nivå
behöver anpassas till lokala och regionala förutsättningar. En väl fungerande dialog mellan
berörda aktörer och samordning dels mellan
politikområden på nationell nivå, dels mellan
insatser på lokal, regional och nationell nivå är en
förutsättning för att åstadkomma utvecklingskraft i hela Sverige.
Precis som i regeringens politik på alla andra
områden ska den regionala tillväxtpolitiken bidra
till en långsiktigt hållbar utveckling som kan
möta stora utmaningar såsom ökande global
konkurrens, miljö- och klimatförändringar,
energiförsörjning, demografisk utveckling och
utanförskap i samhället. Nuvarande och kommande generationer av kvinnor och män ska
erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljö46

mässiga förhållanden. Oavsett funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk, religiös,
kulturell bakgrund och tillhörighet ska kvinnor
och män ges likvärdiga möjligheter att utvecklas
och bidra till utvecklingen i alla delar av landet.
En ojämn fördelning av makt och resurser ska
särskilt motverkas.
I skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning (skr. 2009/10:221) har regeringen
tydliggjort inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken.
Sammantaget ska den regionala tillväxtpolitiken inriktas mot följande:
–

Att människor, företag, kommuner och
regioner skapar attraktiva miljöer och formar sin framtid utifrån sina unika förutsättningar.

–

Prioritering av innovation och förnyelse,
entreprenörskap,
kompetensförsörjning
och ett ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande
samarbete.

–

En god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i
alla delar av landet.

–

Fokus på demografiska utmaningar, internationalisering, klimat, miljö och energi och
en miljödriven näringslivsutveckling i alla
branscher.

–

Främja jämställdhet samt integration och
mångfald.

–

Ett tvärsektoriellt arbetssätt och en mer
samordnad stat genom strategiska statliga
insatser och åtgärder i samverkan med aktörer på lokal, regional, europeisk och global nivå.

–

Ta vara på de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i olika typer av
regioner såsom gles- och landsbygder, små
och medelstora städer samt i storstadsområden.

–

Ett stärkt lokalt och regionalt inflytande
och ansvar över vissa statliga medel, vilket
bl.a. leder till bättre förutsättningar för ett
regionalt ledarskap.

–

Regionala strategier och program som genomförs i samspel och i partnerskap med
nationell och europeisk nivå.
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–

Europeiska unionens sammanhållningspolitik är en integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken där strukturfondsprogrammen är instrumenten för genomförandet.

2.6.2

Territoriellt perspektiv

De territoriella förutsättningarna för hållbar
tillväxt och utveckling varierar mellan Sveriges
olika delar. Förutsättningarna skiljer sig åt
mellan städer av olika storlek samt mellan
stads- och landsbygdsregioner. Geografisk
lokalisering och avstånd till större marknader
såväl nationellt som internationellt är andra
betydelsefulla skillnader. Dessutom varierar
befolknings- och näringsstruktur stort mellan
landets
regioner.
Den
regionala
tillväxtpolitiken måste ta hänsyn till dessa
skillnader i förutsättningar.
Landsbygder med stark utvecklingskraft är en
resurs för hela Sveriges utveckling och hållbara
tillväxt. För att säkerställa att landsbygdens
potential tas till vara och att dess särskilda
förutsättningar beaktas arbetar regeringen med
en förbättrad samordning mellan olika politikområden.
Grunden
för
detta
arbete
presenterades i regeringens skrivelse En strategi
för att stärka utvecklingskraften i Sveriges
landsbygder (skr. 2008/09:167). Där angavs att
landsbygdsperspektivet bör, i de frågor där det är
relevant, införlivas som en naturlig del i alla
politikområden. Detta görs sedan 2013 genom
en förstärkt samverkan inom Regeringskansliet
avseende landsbygdsfrågor, s.k. landsbygdssäkring.
Städerna har särskilda, men också varierande
förutsättningar och utmaningar beroende på bl.a.
geografisk och befolkningsmässig storlek, geografiskt läge och näringsstruktur. Regeringen
anser att det är viktigt att skapa goda och hållbara tillväxtförutsättningar för såväl storstäderna
och storstadsområdena som för små och medelstora städer. Städernas roll för den ekonomiska
utvecklingen bör tydligare uppmärksammas. Att
nyttja den potential och de synergier som kan
uppstå genom en god samverkan mellan
stadsregionerna, deras omland och övriga Sverige
är viktigt. Städer av olika storlek och deras
omgivande landsbygder drar nytta av varandra
och ska ses som sammanlänkade funktionella
regioner. En tilltagande urbanisering ställer
dessutom såväl miljömässiga som sociala och

ekonomiska krav på en hållbar stadsutveckling.
Politiken måste enligt regeringen främja samspel
mellan landsbygder, tätorter och städer, samt
mellan offentlig sektor, näringsliv och det civila
samhället.
2.6.3

Attraktionskraft Sverige

Förmågan att behålla, attrahera, och utveckla
kompetenser, företag och kapital är avgörande
för att regioner och kommuner ska bli
utvecklingskraftiga. Människor flyttar till
attraktiva platser och regioner, där tillgången på
arbete endast är en av flera attraktivitetsskapande
faktorer.
Tillgång till utbildning och tillgänglig
infrastruktur är tillsammans med en fungerande
arbetsmarknad grundläggande förutsättningar
för en attraktiv miljö där människor och företag
kan växa och verka. Tillgänglighet till service, it
och digital kapacitet, attraktiva boendemiljöer,
kultur och fritid och upplevelser är andra
centrala faktorer.
Under perioden från 2012 till våren 2014
genomför regeringen initiativet Attraktionskraft
Sverige. Syftet med Attraktionskraft Sverige är
att tillsammans med aktörer på lokal, regional
och nationell nivå tydliggöra och utveckla de
frågor som är centrala för lokal och regional
attraktivitet. Initiativet bygger på regeringens
befintliga politik och ska ge möjligheter till
erfarenhetsutbyte,
möjliggöra
innovativa
lösningar, sprida goda exempel samt tydliggöra
ansvar och roller.
Arbetet avses bidra till att ytterligare förstärka
de faktorer och det samspel som är en
förutsättning för att skapa attraktiva livs- och
boendemiljöer.
Under
2014
kommer
Attraktionskraft Sverige att fördjupa dialogen
inom de frågeställningar som anses vara mest
centrala för att skapa förutsättningar för
attraktivitet. Detta sker i nära samverkan med ett
stort antal aktörer på både lokal, regional och
nationell nivå.
2.6.4

Politikens strategier

Regeringen anser att regionala strategier inom
det regionala tillväxtarbetet bidrar till
förbättrade planeringsförutsättningar lokalt,
regionalt och nationellt. I de regionala
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strategierna bör förhållandena mellan olika
planer, strategier, program och insatser som
drivs på olika administrativa nivåer tydliggöras.
Därmed kan upprättandet och genomförandet
av respektive strategi, plan och program bättre
samordnas mellan såväl olika administrativa
nivåer som mellan olika sektorsområden.
Regeringen avser att under våren 2014 lansera
en ny nationell strategi för den regionala
tillväxtpolitiken för 2014–2020 som ska ersätta
den
nationella
strategin
för
regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Strategin ska visa på
politikens prioriteringar och vara vägledande för
det regionala arbetet för hållbar tillväxt och
attraktionskraft för perioden 2014–2020.
Strategier för länens utveckling

Det organ som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i länet ska utarbeta och
samordna genomförandet av en samlad strategi
för länets hållbara tillväxt och utveckling.
Regeringen ser strategierna som centrala och
långsiktiga strategiska verktyg i genomförandet
av den regionala tillväxtpolitiken och anser att
deras roll bör stärkas ytterligare. Det gäller bl.a.
deras roll att binda samman olika planeringsprocesser på regional och lokal nivå samt dess
roll att verka för sektorsövergripande samarbete.
Strategier för länens utveckling utgör också en
av utgångspunkterna för utarbetandet av
strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020.
Den fysiska planeringen har en viktig roll i
arbetet med att utveckla attraktiva livs- och
boendemiljöer,
liksom
för
att
skapa
förutsättningar för näringslivets utveckling. För
att åstadkomma ett helhetsperspektiv på frågor
om den fysiska planeringen och arbetet för
hållbar regional tillväxt bedömer regeringen att
det rumsliga perspektivet i strategierna för
länens utveckling behöver utvecklas.
EU:s politik för regional tillväxt och
sysselsättning – sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitikens mål är att bidra till
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att undanröja
hinder för en väl fungerande inre marknad och
till utveckling och förbättrad konkurrenskraft i
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Europas regioner. Sammanhållningspolitiken
finansieras med strukturfonderna och genomförs i nationella eller regionala program.
Regeringen anser att strukturfondsprogrammen
bidrar till att stärka den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.
Inför programperioden 2014–2020 pågår
sedan hösten 2011 förhandlingarna i rådet om
Europeiska kommissionens förslag till en
reformerad sammanhållningspolitik (se faktapromemoria 2011/12:FPM24).
Regeringens utgångspunkter
Strukturfondsprogrammens inriktning i Sverige
ska vara tydligt kopplad till Europa 2020strategin och bidra till smart och hållbar tillväxt
för alla. Det ska finnas en fokusering på ett fåtal
prioriteringar och en koncentration av resurser.
En ökad sektorssamordning ska främjas.
Synergier ska främjas och överlappning ska
undvikas för att europeiska, nationella och
regionala satsningar ska komplettera varandra
och så effektivt som möjligt bidra till målen i
Europa 2020-strategin.
Det ska finnas ett lokalt och regionalt ansvar
för prioriteringar och ett inflytande över
resurser. Lokala och regionala förutsättningar
ska utgöra en av utgångspunkterna för sammanhållningspolitiken och för nationell politik med
betydelse för hållbar regional tillväxt.
Inriktningen av programmen ska även utgå
från de prioriteringar som lagts fast i EU:s
strategi för Östersjöregionen.
Regeringen anser att jämställdhet ska främjas
och att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras
i förberedelser och i genomförandet av alla
program.
Genomförandet av programmen ska präglas
av ett resultatorienterat arbetssätt med ett fokus
på mervärde. Tydliga krav ska ställas på god
programlogik och ett väl utformat uppföljningsoch utvärderingssystem i syfte att främja ett
systematiskt lärande i program och projekt.
Regeringen poängterar vikten och behovet av
ett förenklat genomförande. Alla aktörer i
genomförandet bör aktivt söka förenklingsmöjligheter i de system de kommer att förfoga
över. Det gäller såväl på EU-nivå som på
nationell och regional nivå.
Partnerskapsöverenskommelsen
Sverige kommer under 2013 att träffa en
partnerskapsöverenskommelse med Europeiska
kommissionen för programperioden 2014–2020.
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Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera
som den övergripande strategin för de fyra
fonderna, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och
Europeiska
Havsoch
fiskerifonden.
Kopplingen mellan fondernas uppgifter och
målen för Europa 2020-strategin ska utgöra en
grund för partnerskapsöverenskommelsen.
Överenskommelsen syftar även till att främja
synergier och undvika överlappning mellan
fonderna samt öka förutsättningarna för
samordning med instrument på EU- och
nationell nivå. Detta välkomnas av regeringen.
Regeringen utarbetar partnerskapsöverenskommelsen i samverkan med berörda aktörer för
en god förankring av prioriteringar och innehåll.
Detta arbete sker parallellt med framtagandet av
förslag till program för genomförandet av
politiken och användningen av fonderna.
Genomförandet av sammanhållningspolitiken
Sverige omfattas under programperioden 2014–
2020, enligt Europeiska kommissionens förslag,
av två mål inom sammanhållningspolitiken.
Målet för investeringar i tillväxt och
sysselsättning medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden. För information om Europeiska
socialfonden, se utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Det andra målet som
Sverige berörs av är målet för territoriellt
samarbete vilket medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
Enligt regeringen finns det behov av stärkt
samordning mellan de förvaltande myndigheterna för strukturfonderna under nästa
programperiod samt reell förenkling av
genomförandet av strukturfonderna med fokus
på projektägarna.
Näringslivets deltagande och engagemang i
programarbete och i projektinitiering är viktigt
och behöver också utvecklas. Regeringen har
därför beslutat om att öppna för möjligheten att
använda sig av privat medfinansiering för
program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för att växla upp EU-medel.
Målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning
Huvuddelen av genomförandet av målet för
investeringar i tillväxt och sysselsättning ska, vad
avser Europeiska regionala utvecklingsfonden,
ske genom åtta regionala strukturfondsprogram.

För att stödja samverkan över programgränser
och tillföra mervärden till det regionala
tillväxtarbetet som inte kan ske inom befintlig
programstruktur ska även en mindre del
genomföras inom ramen för ett nationellt
regionalfondsprogram.
Aktörer med ansvar för regional tillväxt i
länen ansvarar för att ta fram förslag till regionala
strukturfondsprogram. Programmen tas fram
med utgångspunkt främst i strategier för länens
utveckling. Näringslivets medverkan och
engagemang i programarbetet utgör en väsentlig
grund för inriktningen och genomförandet av
programmen. Erfarenheter och lärdomar från
genomförda utvärderingar ska tillvaratas och
framtagandet sker i ett brett partnerskap. Det är
också viktigt att i programmen säkerställa att
synergier kan skapas mellan insatser finansierade
av Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Europeiska socialfonden.
Det nationella programmet vad avser
Europeiska regionala utvecklingsfonden tas fram
av Tillväxtverket, Verket för innovationssystem,
Statens energimyndighet och Vetenskapsrådet.
Programmet ska utarbetas i dialog med de
aktörer som har samordningsansvaret för det
regionala tillväxtarbetet. Det nationella regionalfondsprogrammet ska utgå från den nationella
politiken samt den regionala tillväxtpolitiken.
Det nationella programmet ska tillföra mervärden till det regionala tillväxtarbetet och bl.a.
bidra till att stödja samverkansprojekt mellan län
samt mellan län och den nationella nivån, främja
insatser som bidrar till en ökad samverkan med
andra relevanta EU-program samt utveckla
arbetet med utvärdering, återföring av kunskap
och lärande i strukturfondsarbetet.
Inom ramen för målet för investeringar i
tillväxt och sysselsättning, ska för program
medfinansierade av Europeiska regionala
utvecklingsfonden insatser som skapar goda
förutsättningar för och främjar forskning och
innovation, grön ekonomi samt entreprenörskap
vara i fokus. Insatser för hållbar stadsutveckling
kommer också att genomföras inom ramen för
programmen.
Program som medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden ska baseras på
regionala och nationella strategier och ligga i
linje med Europa 2020-strategin samt partnerskapsöverenskommelsen.
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Målet för territoriellt samarbete
Programmen inom ramen för målet om
Europeiskt territoriellt samarbete och makroregionala strategier är viktiga verktyg för att
främja Sveriges och svenska regioners hållbara
tillväxt och bidra till att nå målen för
sammanhållningspolitiken och Europa 2020strategin.
Regeringen anser att särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt gränsöverskridande utmaningar
inom följande områden: stärka innovativa
miljöer och gränsöverskridande kluster;
utveckling av gemensamma samhällsfunktioner
för befolkningen och näringslivet i syfte att
skapa förutsättningar för gränsöverskridande
regionförstoring; innovativa lösningar på den
demografiska utmaningen; främjande av
naturresurser och hantering av naturrisker samt
satsningar på energieffektivisering, förnybar
energi och miljövänliga transporter.
En viktig förutsättning för de territoriella
samarbetsprogrammens möjligheter att bidra till
hållbar tillväxt är att de är samordnade med
övrigt regionalt, nationellt och europeiskt
tillväxtarbete.
De gränsregionala samarbetsprogrammen tas
fram av gränsöverskridande partnerskap i
respektive programområde i enlighet med
anvisningar som utarbetats gemensamt av de
ingående länderna. Programmen ska fokuseras
mot ett fåtal prioriteringar och resurserna
koncentreras. Utvärderingar, erfarenheter och
lärdomar från tidigare programperioder ska
tillvaratas. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för att europeiska,
nationella och regionala satsningar ska
komplettera varandra och så effektivt som
möjligt bidra till målen i Europa 2020-strategin
och målen i EU:s strategi för Östersjöregionen:
Rädda havsmiljön, Länka samman regionen och
Öka välståndet.
2.6.5

Ansvar och arbetssätt inom
politiken

Regionernas ansvar och inflytande över vissa
statliga tillväxtresurser har stärkts som ett led i
att effektivisera genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken. En samordnad och effektiv
förvaltningsstruktur samt dialoger för förbättrad
samverkan är ett led i detta. Dessutom används
nya metoder för dialog i form av sociala medier
50

för att öka insynen, delaktigheten och möjligheterna till erfarenhetsutbyte.
Regionalt inflytande över statliga tillväxtresurser

Regeringens inriktning är ett stärkt lokalt och
regionalt inflytande och ansvar över vissa statliga
tillväxtresurser. Medborgare och företag kan
därmed få bättre förutsättningar att påverka
utvecklingen i sin egen region. Ett ökat regionalt
inflytande innebär ett större ansvar för det
regionala tillväxtarbetet. Detta i sin tur ger bättre
förutsättningar för sektorssamordning och ett
effektivare genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken.
Medlen för regionala tillväxtåtgärder inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt ska fungera
som katalysatorer som leder till att strategiska
utvecklingsinsatser i länen/regionerna kan
komma till stånd. Regeringen anser därför att ett
regionalt starkt ledarskap, som kan prioritera
och besluta om strategiska vägval, är en viktig
förutsättning för ett framgångsrikt regionalt
tillväxtarbete.
Grunden för fördelningen av medlen bygger
på att alla regioner kan och ska bidra till Sveriges
hållbara tillväxt. Människor och företag i hela
landet ska kunna växa och utvecklas av egen
kraft. Olika regioner står dock inför olika stora
utmaningar och behoven av statliga medel för
strategiska utvecklingsinsatser skiljer sig därmed
åt. De regionala aktörerna har därefter ansvaret
för att prioritera användningen av de tilldelade
resurserna utifrån länets förutsättningar, samt
utifrån regeringens prioriteringar.
Regeringen har påbörjat en översyn av
principerna för anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärders fördelning, eventuella behov av
att förändra och förtydliga dels regeringens
styrning av medlen, dels befintliga uppföljningssystem. Översynen beräknas pågå under
2014. Vid fördelning av medlen kommer en
utgångspunkt att vara de strukturella och
dynamiska utmaningar länen står inför.
Utmaningarna värderas utifrån indikatorer som
mäter gleshet och avstånd, demografi, kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och
företagande, arbetsproduktivitet och regional
dynamik. Vid fördelning av medel kommer även
hänsyn att tas till behovet av medfinansiering av
EU:s strukturfonder
och
stödområdestillhörighet för regionala företagsstöd.
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Samordnad och effektiv förvaltningsstruktur

Det är av central betydelse för det lokala och
regionala arbetet för hållbar tillväxt att den
statliga förvaltningen är effektiv, tillgänglig och
samordnad. Specialiseringen och sektoriseringen
inom den statliga förvaltningen får inte leda till
fragmentering och bristande helhetssyn.
Det finns behov av fortsatt stärkt samordning såväl mellan regional och nationell nivå
som mellan olika sektorsområden på nationell
och regional nivå. Ett väl fungerande samarbete
över sektorsgränser medför ökat mervärde av
regionala, nationella och europeiska insatser.
Samverkan mellan olika nivåer ska därför
fortsätta att utvecklas som ett led i att
effektivisera den statliga verksamheten.
Samverkan mellan de statliga myndigheterna
inom den regionala tillväxtpolitikens prioriterade
områden har enligt regeringen i flera fall stärkts.
Myndigheternas interna strategier för hållbar
regional tillväxt spelar en viktig roll för att
definiera deras uppdrag i arbetet för hållbar lokal
och regional tillväxt. Att löpande hålla
strategierna aktuella är därför centralt. Inom
ramen för bl.a. arbetet med sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 kommer de
interna strategierna att vara centrala utgångspunkter för hur myndigheterna kan medverka.
För att tillvarata det arbete som myndigheterna
genomför och öka möjligheterna till samspel
med länen behöver emellertid myndigheterna
mer aktivt synliggöra sina verksamheter och sina
interna strategier.
Flernivåstyrningens
innebörd
behöver
tydliggöras och metoder och system som
möjliggör effektiv flernivåsamverkan bör
uppmärksammas såväl nationellt som regionalt.
Det kommer också att vara viktigt att inom
specifika sakområden utveckla myndigheternas
engagemang och samspel. Återkommande
gemensamma arenor för dialog och utbyte som
möjliggör att såväl myndigheter som regionala
aktörer stärker kunskapen om varandra ska
främjas. Ett stärkt regionalt perspektiv i
myndigheternas analyser och statistikarbete
samt fortsatt förbättrad nationell samordning
mellan myndigheterna är andra viktiga utvecklingsområden.
Det är viktigt att överväga om statliga myndigheters lokalisering i ökad utsträckning kan få
en spridning över landet. Det handlar om att
noga pröva om myndigheter kan lokaliseras

utanför storstäderna, i första hand till länscentra
eller andra större orter. En utgångspunkt vid ett
sådant övervägande ska vara att myndigheterna
ska ges goda förutsättningar att bedriva sin
verksamhet.
Dialoger för förbättrad samverkan

Regeringen anser att en kontinuerlig dialog är en
viktig förutsättning för ett väl fungerande
samspel mellan den lokala, regionala och
nationella nivån när det gäller frågor av betydelse
för en hållbar regional tillväxt. Kontinuerliga
dialoger mellan nivåer och sektorsområden
bidrar till att utveckla den strategiska inriktningen för det regionala tillväxtarbetet samt
genomförandet av olika insatser.
Dialoger kommer fortsatt föras med aktörer
som medverkar i eller berörs av det regionala
tillväxtarbetet på lokal, regional och nationell
nivå. Nationellt forum kommer fortsatt vara en
central arena för dialog mellan politiska
företrädare i respektive län och representanter
för regeringen. I anslutning till initiativet
Attraktionskraft Sverige och framtagandet av en
ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken 2014–2020 samt inom ramen för
strukturfondsprogrammen
2014–2020
är
behovet av dialog särskilt omfattande.
2.6.6

Prioriteringar

Regeringens prioriteringar är innovation och
förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt
gränsöverskridande samarbete. Därutöver tas i
detta avsnitt upp kommersiell och offentlig
service, demografiska utmaningar och de tre
hållbarhetsdimensionerna. Dessa är tvärsektoriella och omfattar politikområden där
europeiska, nationella, regionala och lokala
finansiella resurser samordnas.
Innovation och förnyelse

Innovation och förnyelse avser insatser som ska
stärka
regioners
förnyelseförmåga
samt
stimulera till ett förbättrat klimat för entreprenörskap och företagande.
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Innovativa miljöer
De
regionala
forskningsoch
innovationsmiljöerna kan bidra till en
strukturförändring som leder till hållbar tillväxt
genom smart specialisering, som främjar
forsknings- och innovationssamverkan mellan
aktörer, internationalisering och ett ökat fokus
på företag som vill växa. Kompetensförsörjning
för företag och offentlig sektor är av avgörande
betydelse för innovation och omställningsförmåga i Sveriges regioner.
I detta sammanhang är det viktigt med ett
samarbete
mellan
forskningsoch
innovationsaktörer liksom universitet och
högskolor och industriforskningsinstitut. Det är
särskilt viktigt att utveckla och tillgängliggöra
forsknings- och innovationsinfrastruktur för att
öka innovations- och konkurrenskraften hos
regionen inklusive företagen, inte minst i de små
och medelstora företagen.
Genom samverkan mellan natur, kultur samt
kulturarv och regioners näringsliv kan det skapas
goda förutsättningar för innovativa och
attraktiva miljöer, vilket kan vara positivt för en
hållbar regional och lokal tillväxt. Det är
angeläget att utvecklingen av regionala
innovationsmiljöer sker med ett strategiskt
förhållningssätt till den internationella utvecklingen. I detta arbete har anknytningen till den
nationella innovationsstrategin, dess målsättningar och vision att stärka det svenska
innovationsklimatet till 2020 betydelse för den
regionala utvecklingskraften. Även regeringens
forsknings- och innovationsproposition (prop.
2012/13:30,
bet.
2012/2013:NU6,
rskr.
2012/2013:153) innehåller satsningar av
betydelse för regionernas utveckling. Den
nationella innovationsstrategin lägger också ett
brett perspektiv på innovation som är bredare än
det värdeskapande som utgår från forskning och
utveckling.
En särskild potential för hållbar tillväxt och
förnyelse i den regionala ekonomin finns i
kopplingen mellan olika branscher, kluster och
kunskapsområden. Det är därför viktigt att
utveckla samarbete över regiongränser och
branscher utifrån omvärlds- och branschanalyser
bl.a. eftersom kopplingen mellan branscher,
kluster och kunskapsområden både är regionala,
nationella och internationella. En sådan
samverkan kan främjas inom och mellan
branscher, kluster samt i olika värdekedjor. Att
skapa mötesplatser, exempelvis i form av
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företagsnätverk eller kluster, är därför
betydelsefullt och kan få förutsättningar att bli
attraktiva noder i globala kunskaps- och
innovationsnätverk och plattformar. Insatser för
entreprenörskap och utveckling av små och
medelstora företag är också betydelsefulla för
dessa miljöer, såväl som aktiviteter som kan
stimulera tidiga innovationsprocesser.
Det är betydelsefullt att kunna utveckla olika
typer av systemlösningar där företag, regioner,
kommuner och andra aktörer är med utifrån sina
kompetenser. Att främja samverkan och ett
utbyte av erfarenheter avseende innovationsupphandling kan bidra till att utveckla ett
innovativt företagande och en miljödriven
näringslivsutveckling samt innovativa offentliga
verksamheter.
Förutsättningar för hållbara lösningar på
globala samhällsutmaningar behöver skapas
avseende bl.a. demografisk förändring, hållbar
råvaruförsörjning, miljö och klimat samt hållbar
tillgång till energi och transporter. Att få fram
innovativa lösningar på dessa utmaningar kan
bidra till miljödriven näringslivsutveckling i alla
branscher.
Entreprenörskap
Ett bra näringsklimat underlättar och ökar
intresset för att starta, driva och utveckla
framgångsrika företag, vilket är av avgörande
betydelse för jobb, välfärd och hållbar regional
tillväxt. Goda regionala förutsättningar för
näringslivet och insatser för entreprenörskap
bidrar till att stärka regionernas utvecklingskraft
och attraktivitet i alla delar av landet. Entreprenörskap bidrar till ökad dynamik och stärkt
konkurrenskraft. Entreprenörskap handlar inte
bara om att starta och utveckla företag, utan
också om att tänka nytt, se möjligheter och lösa
problem. Genom att stimulera och uppmuntra
människors egna initiativ och idéer skapas en
god grund för nytänkande och entreprenörskap.
Entreprenörskap och attityder till entreprenörskap ska därför stimuleras hos såväl kvinnor som
män, inom olika sektorer och i alla delar av
landet.
Samverkan,
kompetensförsörjning
och
kompetensutveckling är avgörande för företags
konkurrenskraft. För att öka företagandet och
höja kommersialiseringsgraden bör dels den
entreprenöriella kompetensen i befolkningen
stärkas, dels kompetensutveckling och livslångt
lärande främjas.
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För många företagare kan tillgång till
rådgivning och information ha stor betydelse för
beslut om att starta eller utveckla verksamhet.
Den rådgivning som finansieras med offentliga
medel bör utgå från entreprenörens och företagens behov, vara marknadskompletterande,
kostnadseffektiv och anpassad till regionala
förutsättningar.
Tillgången till stöd, information och service
ska vara likvärdig för alla som vill starta eller
utveckla företag, oavsett t.ex. bakgrund och
företagsform. Utöver de generella åtgärderna för
att främja nyföretagande och tillväxt finns därför
vissa riktade insatser för att bättre möta olika
målgrupper, branscher och affärsmodeller.
Syftet är att bättre ta tillvara outnyttjad tillväxtpotential. Se även utg. omr. 24 Näringsliv,
avsnitt 3.5 Näringslivsutveckling, där statens
insatser för bl.a. information, rådgivning och
kapitalförsörjning beskrivs.
Kapitalförsörjning
Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning
är avgörande för start av och tillväxt i företag i
hela landet. I företagens tidigaste tillväxtfaser är
den regionala tillgången till kapital av särskild
betydelse. Viktiga framgångsfaktorer för en god
kapitalförsörjning är att etablera nära samarbete
med lokala och regionala nätverk och aktörer för
att identifiera nya möjligheter och entreprenörer.
Marknadskompletterande insatser i tidiga
tillväxtfaser är enligt regeringen fortsatt ett
prioriterat område. För att främja tillgången på
kapital till etablering och hållbar tillväxt i nya
och växande företag ska det statliga riskkapitalområdet fortsatt utvecklas.
Regionala företagsstöd
De regionala företagsstöden är viktiga instrument lokalt och regionalt för att stärka
förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och
är ett viktigt nationellt verktyg för att hantera
skillnader i regionernas förutsättningar för
näringslivsutveckling. Dessa stöd fyller en viktig
funktion i områden där marknaden inte fungerar
tillfredsställande.
Kommissionen har fattat beslut om nya
riktlinjer för regionala företagsstöd som gäller
för programperioden 2014–2020. De nya
riktlinjerna innebär en minskning av det svenska
stödområdet. Regeringen avser att under 2014
till kommissionen lämna ett förslag till nytt
stödområde. Med anledning av de nya rikt-

linjerna avser regeringen att genomföra en översyn av berörda förordningar så att de regionala
företagsstöden tydligare kan bidra till en hållbar
utveckling med fokus på jämställdhet, miljö och
integration. De regionala företagsstöden ska
även fortsatt vara ett instrument för att utjämna
lägesnackdelar och/eller stimulera företagandet i
de regioner som har de största utmaningarna.
Internationalisering
Regeringen bedömer att det är av stor vikt att
små och medelstora företag drar nytta av den
ökade internationaliseringen. På lokal och
regional nivå bör därför bl.a. små och medelstora
företags internationalisering stimuleras för att
stärka företagens möjligheter till förnyelse och
hållbar tillväxt. Detta sker t.ex. genom de
regionala exportrådgivarnas rådgivning som kan
vara av avgörande betydelse för att utveckla små
och medelstora företags vilja och förmåga till
internationalisering. En samverkan mellan olika
aktörer förstärker också företagens möjligheter
till internationalisering.
Det är av stor vikt att den lokala och regionala
nivåns arbete med internationaliseringsfrågor
utvecklas ytterligare. De regionala exportrådgivarna bör fortsatt utvecklas bl.a. i syfte att
bidra i detta arbete. Regeringen anser att för att
optimera de offentliga resurserna måste en större
samverkan ske mellan aktörerna på olika nivåer.
Samordning och samverkan mellan olika aktörer
på lokal, regional och nationell nivå är mycket
betydelsefullt för att dra nytta av varandras
kompetenser, samordna resurser och effektivisera genomförandet.
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de
viktigaste förutsättningarna för en hållbar
regional tillväxt. Med ständigt stigande
kompetenskrav blir tillgången på kvalificerad
arbetskraft en förutsättning för att länen ska vara
attraktiva för företag och organisationer och
således även en förutsättning för framtida
innovationskraft och förnyelseförmåga i hela
landet. En central prioritering är därför att säkra
en god kompetensförsörjning på såväl nationell
som regional och lokal nivå. Inte minst måste
den outnyttjade kompetens som finns i
arbetskraften bättre tas till vara för att minska
risken för en situation av utanförskap i
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kombination med brist på arbetskraft.
Regeringens ambition är därför att fortsätta
arbetet med att stärka samverkan mellan den
regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Även
samverkan mellan näringsliv och utbildningssystem behöver främjas för att tillgodose
näringslivets kompetensbehov. Det är därför
viktigt att aktörer på lokal och regional nivå
fortsätter sitt arbete med att verka för en bättre
regional matchning av utbud och efterfrågan på
kompetent arbetskraft.
Regionala kompetensplattformar
I det fortsatta arbetet är det viktigt att
samverkan mellan de regionala kompetensplattformarna och nationella myndigheter inom
kompetensförsörjningsområdet vidareutvecklas,
och att myndigheterna inom sina respektive
ansvarsområden – enskilt och gemensamt –
fortsätter
att
stödja
kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå. Den referensgrupp som på myndigheternas eget initiativ har
skapats bidrar till att vidareutveckla samverkan
och dialogen med den regionala nivån.
Aktörer med ansvar för de regionala
kompetensplattformarna behöver även utveckla
samverkan med den lokala nivån. Kommunerna
är ofta för små för att kunna erbjuda ett brett
urval av gymnasieprogram. En ökad regional
samverkan kring utbud av gymnasieutbildningar
ger kommunerna bättre möjligheter att
kraftsamla kring vissa utbildningar, samtidigt
som de tillsammans kan tillhandahålla ett utbud
som tillgodoser elevernas val. En förstärkt lokal
och regional samverkan behövs även när det
gäller att tillhandahålla yrkesinriktad språkutbildning samt validering av utrikes föddas
kompetens. Detta förväntas leda till ökat arbetskraftsutbud och bättre matchning.
Tillgänglighet

Väl utbyggda, regionalt anpassade, hållbara och
samordnade kommunikationer, såväl it-infrastruktur som tillgång till infrastruktur i vid
bemärkelse, liksom ett bra utbud av exempelvis
service ökar kvinnors och mäns möjligheter att
bo, arbeta och driva företag i alla delar av landet.
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Förbättrad tillgänglighet och hållbar
regionförstoring
I europeisk jämförelse är de svenska lokala
arbetsmarknadsregionerna i flera fall geografiskt
stora, men befolkningsmässigt små. Genom
insatser inom främst transport- och it-politiken
skapas större funktionella regioner och stärkt
regionintegrering. Detta förbättrar förutsättningarna för en mer differentierad arbetsmarknad och en förbättrad matchning mellan
tillgång och efterfrågan på rätt utbildad
arbetskraft.
Transportpolitiken ska bidra till en hållbar
transportförsörjning i hela landet och har därför
ett funktionsmål om tillgänglighet. Målet är
centralt för en hållbar regional tillväxt i Sverige
eftersom politiken bidrar till förbättrad
tillgänglighet och därigenom till bl.a. hållbar
regionförstoring och regionintegrering. En god
tillgänglighet främjas också av ett transporteffektivt samhälle och då behövs även en god
samordning med planering av bostäder, service
m.m. Det är även angeläget att fortsätta utveckla
en transportpolitik som är bättre samordnad och
väl integrerad med berörda politikområden,
exempelvis den regionala tillväxtpolitiken. Detta
kan gälla samordning såväl inom som mellan
nationell, regional och lokal nivå i Sverige samt
internationellt. Det ökar synergierna av de
satsningar som görs inom olika sektorer och på
olika nivåer i samhället bl.a. för att skapa tillväxt
och sysselsättning, öka tillgängligheten till
bostäder samt skapa en bättre miljö.
Den del av regionförstoringsprocessen som
kopplar till transportinfrastruktur är till stor del
en följd av omfattande planeringsprocesser med
nationell och regional samverkan. Riksdagen har
fattat beslut om proposition Investeringar för ett
starkt och hållbart transportsystem (prop.
2012/13:25,
bet.
2012/13:TU2,
rskr.
2012/13:119). Nu pågår framtagandet av nya
infrastrukturplaner på såväl nationell som
regional nivå i enlighet med regeringens direktiv
om åtgärdsplanering.
Även avseende planering och insatser inom
transportpolitiken
behövs
en
förstärkt
samverkan mellan förvaltningsnivåerna. I juni
2012 beslutade riksdagen propositionen
Planeringssystem för transportinfrastruktur
(prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr.
2011/12:257). I propositionen framgår att
regeringen anser att aktörer som har ansvaret för
att samordna det regionala tillväxtarbetet i
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respektive län, tillika ansvariga för länsplanerna,
har en särskild roll i den ekonomiska och
strategiska planeringen även gällande nationell
plan. De arbetar med att samordna insatser från
olika sektorer och aktörer på olika nivåer och tar
fram samlade strategier för att skapa hållbar
tillväxt och utveckling. Därigenom har de en god
insyn i behoven hos brukarna av transportsystemet. En ny planeringsprocess behöver ge
möjligheter till ökat regionalt inflytande.
Regeringen kommer även att fortsätta att
stärka samarbetet avseende gränsöverskridande
infrastruktur och transportsystem i Sveriges
närområde. För tillfället pågår förhandling av en
revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T) samt förslag till
inrättande av en ny infrastrukturfond: Fonden
för ett sammanlänkat Europa. Fonden föreslås
finansiera infrastrukturutbyggnad i EU.
Det är också viktigt med en god interregional
tillgänglighet för att knyta samman olika
funktionella regioner. Staten har en viktig roll i
att förbättra den interregionala tillgängligheten
där marknaden inte löser detta. Regeringen
menar att anslaget för trafikavtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer även fortsatt är ett
viktigt medel för att minska brister i tillgänglighet med interregional kollektivtrafik. Trafikanalys redovisade i maj 2012 ett regeringsuppdrag där myndigheten föreslår utvecklade
principer för statens finansiering av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik.
Mot bakgrund av detta kommer regeringen att
analysera förutsättningarna för att utveckla
styrningen.
Fysisk planering som verktyg för hållbar
regional tillväxt
Den fysiska planeringen har ett nära samband
med det regionala tillväxtarbetet, näringslivets
utveckling, transport och infrastruktur samt
bostadsbyggande och främjande av attraktiva
livs- och boendemiljöer. Den fysiska
planeringen utgör därmed ett viktigt verktyg i
det regionala tillväxtarbetet. Regeringen
bedömer därför att de kommunala översiktsplanernas strategiska inriktning och den
regionala strävan att samordna regionalt
tillväxtarbete med dessa stärker förutsättningarna för ett hållbart tillväxtarbete. Det
rumsliga perspektivet i strategierna för länens
utveckling skulle dock kunna utvecklas, för att
underlätta samverkan med den lokala nivån.

För att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer och ett stärkt näringsliv är det
dessutom betydelsefullt att utveckla såväl
verksamhetsövergripande som regionalt och
kommunalt samarbete. För att främja förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft anser därför regeringen att
samordningen mellan den fysiska planeringen
och det lokala och regionala tillväxtarbetet,
samt mellan den lokala och regionala nivån,
behöver utvecklas.
För att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet
och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar
av landet har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté (dir. 2013:78) som ska se
över de regelverk som styr fysisk planering och
framtagande av planeringsunderlag på regional
nivå. I uppdraget ingår bl.a. att analysera behovet
av ökad samordning mellan regionala planer,
program och strategier och kommunernas
översiktsplaner. Utredningen ska lämna sitt
slutbetänkande i mars 2015.
Ett utvecklat informationssamhälle
En hög användning av it och internet samt en väl
utbyggd it-infrastruktur i alla delar av landet är
en viktig förutsättning för Sveriges hållbara
tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Ett utvecklat informationssamhälle
stärker den lokala och regionala utvecklingskraften och bidrar bl.a. till att skapa fler och
växande företag.
Det är viktigt att svenska företag och hushåll i
alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband med hög överföringskapacitet ger så att arbetsmetoder kan
effektiviseras och nya tjänster och affärsmodeller
kan utvecklas. Tillgång till bredbandsinfrastruktur är centralt för att kunna bo och driva
företag i hela landet samt för att tillhandahålla
och ta del av god samhällsservice samt hantera
globala samhälleliga utmaningar. Det är först och
främst marknadens uppgift att göra investeringar
i bredbandsinfrastruktur. I svenska gles- och
landsbygder saknas i vissa områden incitament
för marknaden att göra de nödvändiga
investeringarna. Det finns därför skäl att
prioritera stödinsatser till bredband med hög
överföringskapacitet i områden där kommersiella
förutsättningar för utbyggnad av bredband
saknas.
Det är viktigt att aktörer inom området it,
elektronisk kommunikation och post aktivt
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samverkar med aktörer inom det regionala
tillväxtarbetet om utvecklingen av elektroniska
kommunikationstjänster och bredband. Samverkan kan bl.a. gälla att följa, kartlägga och
aktivt främja utbyggnaden av bredband. Att
identifiera behov, kartlägga brister och i partnerskap finna samverkanslösningar för att tillgodose
behoven görs i många fall bäst på lokal och
regional nivå.

för att i möjligaste mån samverka med övriga
program för hållbar regional tillväxt.
I särskilt sårbara och utsatta glesbygder bör
staten ta ett särskilt ansvar för att medborgare
och företag även fortsättningsvis ska ha tillgång
till en grundläggande nivå av kommersiell
service. Regeringen avser att utreda förutsättningar för ett stöd samt hur det skulle kunna
utformas.

Kommersiell och offentlig service

Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Tillgänglighet till grundläggande service för
kvinnor, män och företag är en viktig del i
arbetet med att skapa attraktiva livs- och
boendemiljöer i alla delar av landet. Attraktiva
miljöer för boende och företagande förutsätter
tillgänglighet till kommersiell service i form av
dagligvaror och drivmedel samt olika typer av
offentlig samhällsservice.
Nuvarande och framtida behov och utmaningar kommer därför även fortsättningsvis att
kräva insatser inom serviceområdet, bl.a. för att
stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
med strategisk betydelse samt för att utveckla
nya innovativa servicelösningar. Samordningen
mellan kommersiell och offentlig service bör öka
där så är ändamålsenligt. Det är angeläget att utveckla lokalt anpassade lösningar som tar hänsyn
till varierande förutsättningar och behov, men
också att finna mer generella metoder som kan
fungera i olika delar av landet.
För att uppnå en ökad samordning av service
lokalt och regionalt krävs bl.a. att statliga
myndigheter och statligt ägda bolag med uppgift
att tillgodose särskilt formulerade och
avgränsade samhällsintressen samverkar med
varandra och med övriga berörda aktörer.
Utvecklingen pekar mot behovet av mötesplatser som inte bara utgår från kommersiell och
offentlig service, utan också har ett uttalat socialt
och kulturellt syfte. Behovet av lokalt anpassade
lösningar med koppling till både det civila
samhället och den kommunala organisationen
väntas öka.
Regeringen har i maj 2013 fattat beslut om att
nya regionala serviceprogram ska genomföras
2014–2018. Programmen ska utarbetas med hänsyn till och med tillvaratagande av erfarenheter
och kunskap från den tidigare programperioden
2009–2013. Vidare ska programmen utformas

Gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att bättre kunna möta de utmaningar
som Sverige och svenska regioner står inför på
grund av bland annat ökad global konkurrens,
miljö- och klimatförändringarna och den
demografiska utmaningen. Det är regeringens
bedömning
att
den
gränsöverskridande
dimensionen behöver öka i det regionala
tillväxtarbetet. Det löpande samarbetet inom
Nordiska ministerrådet, dess gränskommittéer
och regionalpolitiska arbetsgrupper spelar en
viktig roll för att bl.a. kartlägga och avlägsna
gränshinder. Inom EU-samarbetet behöver
kopplingen mellan användningen av strukturfondsmedlen i de regionala strukturfondsprogrammen och programmen för territoriellt
samarbete stärkas under programperioden 2014–
2020. Det finns en stor potential för regioner att
bedriva ett utökat gränsöverskridande samarbete
för att t.ex. stärka attraktionskraft och
innovativa regionala miljöer och för att hitta
gemensamma lösningar som bidrar till en
miljödriven näringslivsutveckling och ökad
konkurrenskraft i näringslivet.
Regeringen anser att det är av stor vikt att
näringslivet ges möjlighet att delta i och dra
nytta av de möjligheter som det gränsöverskridande samarbetet ger.
EU:s
strategi
för
Östersjöregionen
representerar ett helt nytt gränsöverskridande
arbetssätt inom EU och bidrar till att EU:s
politik och program används på ett mer målmedvetet och fokuserat sätt. Strategin för
samman sektorer och aktörer från lokal,
regional, nationell och EU-nivå.
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Demografiska utmaningar

Den demografiskt betingade sårbarheten är
särskilt stor i landets glest befolkade delar.
Utvecklingen ställer samhället inför en utmaning
som spänner över en rad sektorsområden, t.ex.
avseende arbetskraftsförsörjning och service.
Den demografiska utvecklingen kommer att
ställa stora krav på bl.a. samverkan och
samordning, liksom möjligheter till utveckling
och användning av innovativa varor och tjänster
inom en rad områden. Såväl utmaningar som
möjligheter bör betonas i det regionala tillväxtarbetet, då de kan bilda underlag för innovativa
lösningar och verksamheter där produkter och
tjänster skräddarsys för olika gruppers behov.
Regeringen har inom ramen för Nordiska
ministerrådets arbete tagit initiativ till ett
program för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte kring de utmaningar och möjligheter
som uppstår till följd av demografiska
förändringar. Innovativa lösningar på hur
demografiskt betingade utmaningar och möjligheter kan hanteras ska lyftas fram och spridas
utifrån en exempelsamling och fyra pilotprojekt
som visar hur service och arbetskraftsförsörjning
kan lösas i områden med åldrande befolkning.
Programmet kommer att utökas med fler
regionala och lokala pilotprojekt under perioden
2013–2014.
Hållbarhetsdimensioner

Insatser inom den regionala tillväxtpolitiken ska
bidra till att både nuvarande och kommande
generationer kan erbjudas sunda ekonomiska,
sociala och miljömässiga förhållanden. Enligt
regeringen ska jämställdhet mellan kvinnor och
män, integration och mångfald samt miljö ges ett
ytterligare stärkt fokus inom det regionala
tillväxtarbetet.
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra det
regionala tillväxtarbetet, bl.a. vid analyser samt
framtagande och genomförande av strategier,
program och insatser. Att främja en hållbar
regional tillväxt innebär att prioritera lösningar
som ger synergieffekter mellan de ekonomiska,
sociala och miljömässiga dimensionerna
samtidigt som balanserade avvägningar mellan
dimensionerna måste göras.

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet till inflytande och tillgång till resurser
inom det regionala tillväxtarbetet. Aktörer med
regionalt tillväxtansvar ansvarar för att
jämställdhet mellan kvinnor och män främjas vid
utarbetande och genomförande av strategier,
program
och
insatser,
både
genom
representation och genom att jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet.
Regeringen kommer fortsatt att prioritera och
kontinuerligt följa upp genomförandet av de
insatser som följer av handlingsplanen för en
jämställd regional tillväxt 2012–2014.
Integration och mångfald
Integration och mångfald ska i ökad grad främjas
inom det regionala tillväxtarbetet. Detta gäller
bl.a. i arbetet inom de regionala kompetensplattformarna
och
strukturfondsprogrammen
perioden 2014–2020. Under 2014 avser
regeringen att se över förutsättningarna för att
stärka samordningen mellan nationella myndigheter med ansvar för integration och mångfald i
ett regionalt tillväxtperspektiv. Även den lokala
nivåns betydelse ska uppmärksammas i detta
sammanhang.
Grön ekonomi
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och kräver såväl regionala, nationella som
globala lösningar. Det är regeringens övertygelse
att klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör
en möjlighet för teknik-, varu- och
tjänsteutveckling i alla branscher. Affärsmöjligheter skapas för svenska företag i och med
den växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna
hanteras av regeringen med flera instrument och
inom flera områden. Det behövs därför en
fortsatt och utvecklad samverkan mellan
myndigheter liksom mellan myndigheter och
den kommunala och regionala nivån. Den
nationella och regionala tillväxtpolitiken,
närings-, miljö-, it-, innovations- och energipolitiken samt politik för de areella näringarna,
landsbygd och livsmedel ska bidra till att skapa
en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd,
förbättrat miljötillstånd, innovationer och
export. Omställningen till en grön ekonomi
innebär möjligheter för utveckling av svensk
miljöteknik, inklusive hållbara varor, tjänster och
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produktionssystem, och kan därigenom minska
miljöpåverkan nationellt och globalt samt skapa
nya jobb i både stads- och landsbygdsregioner.
Utbildning och forskning har stor betydelse
för en hållbar regional tillväxt och bidrar till att
öka kunskapen om de globala utmaningarna
avseende bl.a. miljö, klimat och energi. Här
kommer EU:s ramprogram för forskning och
innovation, Horisont 2020, att spela en viktig
roll och bidra till utvecklingsmöjligheter inom
grön ekonomi och en miljödriven näringslivsutveckling nationellt och regionalt.
Inom ramen för Nordiska ministerrådets
arbete har det tagits initiativ till att under åren
2013–2016 genomföra ett arbete om grön
tillväxt. Detta arbete är ett underlag i utvecklingen av arbetet med en grön ekonomi. Ett
annat underlag är Framtidskommissionens
rapport om omställningen till en grön ekonomi
(Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från
regeringens framtidskommission, Ds 2013:19).
Miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher
Varor och tjänster som utformas på ett hållbart
sätt ur ett miljömässigt, socialt och etiskt
perspektiv är en nyckel till hållbar tillväxt och
har goda förutsättningar att nå framgång
internationellt. Både på nationell och regional
nivå utgör omställningsarbetet till ett mer
hållbart energisystem och en hållbar näringslivsutveckling en ny grund för teknik-, produktoch tjänsteutveckling, och ger i förlängningen
möjlighet till ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning.
Det krävs förändringar i näringslivet, såväl
strukturella förändringar som ökad resurseffektivitet i termer av minskad användning av
energi,
råvaror
och
ekosystemresurser.
Regeringen anser att arbetet med att stimulera
miljödriven näringslivsutveckling inom miljöoch energiteknikområdet och övriga branscher
är viktigt, särskilt mot bakgrund av att området
utgör en stor tillväxtpotential. Affärsmöjligheter
skapas för svenska företag i och med den
växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster. Den globala
efterfrågan på teknik och systemlösningar för
hållbar stadsutveckling är ett viktigt område. Det
är därför viktigt att främja utvecklingen av små
och medelstora företag som vill ställa om till ett
hållbart företagande och även ser det som en
konkurrensfördel.
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Det regionala tillväxtarbetet ska stimulera till
miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher
och till att företag använder miljöhänsyn som
medel för att stärka sin konkurrenskraft. Såväl
utbudsorienterade insatser, t.ex. FoU, kapitalförsörjning, demoanläggningar och referensobjekt, som åtgärder riktade mot efterfrågesidan
är i sammanhanget betydelsefulla.
Att främja framväxten av innovativa miljöer
med särskilt fokus på små och medelstora
företag är viktigt för en miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher. Att stärka kopplingen
mellan olika kluster och kunskapsområden är i
detta sammanhang betydelsefullt.
Energibesparande och teknikutvecklande
insatser är viktiga åtgärder för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Att främja
en effektivare energianvändning och utsläppssnål
teknik i alla dess led är vidare betydelsefullt. Stöd
till små och medelstora företags investeringar i
syfte att öka företagens energieffektivitet har en
positiv inverkan på miljön och bidrar till ett ökat
energimedvetande i företagen. Ny teknik och
nya tjänster kan främjas genom finansiering av
demonstrationsanläggningar och testverksamhet. Att främja samverkan mellan aktörer kan ge
utväxling i form av delade erfarenheter, synergier
mellan projekt eller aktiviteter och en större
kritisk massa.
Utvecklingen av miljö- och energiteknikområdet är ett sätt att stärka länkarna mellan mer
tätbefolkade områden och landsbygder.
Politisk förankring i kommuner och landsting
avseende arbetet med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher samt regionala och
lokala strategier och mål inom klimat-, miljöoch energiområdena bör eftersträvas. Det är
viktigt med strategier och planer för en uthållig
och energieffektiv samhällsplanering lokalt och
regionalt eftersom det kan gynna energibesparing och icke fossil energi.
Samordning är betydelsefullt för att kunna
utveckla olika typer av systemlösningar där
företag, regioner, kommuner och andra aktörer
är med utifrån sina kompetenser. Att kunna sälja
systemlösningar är t.ex. betydelsefullt för att
företagen ska kunna vara intressanta vid
offentliga upphandlingar i Sverige och internationellt.
Att främja samverkan och ett utbyte av
erfarenheter avseende innovationsupphandling
kan bidra till att utveckla ett innovativt
företagande och en miljödriven näringslivs-
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utveckling i alla branscher samt innovativa
offentliga verksamheter.

2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

2.6.7

Tabell 2.21 Anslagsutveckling 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder

En lärande politik

Den regionala tillväxtpolitiken ska vara en politik
som grundas på erfarenheter och resultat från
genomförda insatser. Det är regeringens
ambition att uppföljningar och utvärderingar av
genomförda insatser på regional, nationell och
europeisk nivå ska bidra till utvecklingen av
politiken. Lärandet ska främjas på alla nivåer, i
framtagande och genomförande av strategier,
program, insatser och projekt. Ett systematiserat
lärande kräver en helhetssyn på utvärdering och
lärande.
För att möjliggöra ett kontinuerligt lärande
krävs goda analyser som lägger grunden för
genomarbetade strategier, välgrundade prioriteringar, uppföljningsbara mål och en tydlig
programlogik. Aktörer med ansvar för det
regionala tillväxtarbetet i länen ska skapa
fungerande system som tillvaratar nya insikter
och kunskaper som genereras i utvärderings- och
lärandeprocesserna.
Inom ramen för strukturfondsprogrammen är
det viktigt att insatserna, projekten och
programmen utvärderas löpande, erfarenheter
återförs, tillgängliggörs och diskuteras samt att
kunskaper skapas hos aktörer på regional,
nationell och EU-nivå. Lärdomarna från
uppföljningar och utvärderingar som genomförs
inom ramen för strukturfondsprogrammen ska
också tas till vara vid genomförandet av övriga
insatser inom den regionala tillväxtpolitiken.
Regeringen har bl.a. uppdragit åt Tillväxtverket att utveckla utvärderings- och
lärandessystemet inför programperioden 2014–
2020. För ett fungerande lärande konstaterar
regeringen att det krävs såväl en strategi som ett
fungerande system för att återföra kunskap och
erfarenheter. Vidare har även Tillväxtverket,
tillsammans med Verket för innovationssystem
och Statens energimyndighet i uppdrag att
utarbeta förslag på insatser och hur de kan
genomföras för att erbjuda nationellt
kompetens- och metodstöd till de regionala
strukturfondsprogrammens processer. Syftet
med detta ska vara att bidra till ökad resurseffektivitet både nationellt och regionalt samt
främja lärande såväl mellan regioner som mellan
olika beslutsnivåer.

Tusental kronor

2012

Utfall

1 470 666

2013

Anslag

1 571 837

2014

Förslag

1 523 837

2015

Beräknat

1 473 837

2016

Beräknat

1 476 837

2017

Beräknat

1 476 837

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

69 714
1 484 052

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag
till projektverksamhet (inklusive riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder), regionalt
investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling,
sysselsättningsbidrag,
såddfinansiering, ersättning för vissa kreditförluster i
stödområde B samt stöd till kommersiell service.
Vidare får anslaget användas för viss administration, uppföljning och utvärdering samt viss
central utvecklingsverksamhet.
Kompletterande information

Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för
regeringen att fördela anslaget mellan län och
anslagsposter och utfärda de föreskrifter som
behövs. Vid fördelning av medel mellan länen
bör bl.a. behov av medfinansiering av EU:s
strukturfonder, stödområdestillhörighet samt
särskilda omställningsproblem utgöra den
huvudsakliga fördelningsnyckeln, med särskilt
beaktande av medfinansieringsbehovet av
åtgärder inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor
2015–2021.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
gav i april 2012 Ekonomistyrningsverket (ESV) i
uppdrag att se över och vid behov lämna förslag
till hur bemyndigadesystemet kan förbättras så
att det blir väl anpassat till anslagna medel, de
olika stödens utformning och syften samt till det
stora antalet beslutsfattare. Uppdraget har
redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i februari 2013.
Anslaget används framför allt till olika
regionala företagsstöd, projektverksamhet och

medfinansiering
av
olika
EU-program.
Övervägande delen av de stöd som beslutas
inom ramen för anslaget är antingen fleråriga
samverkansprojekt med många olika offentliga
och privata aktörer eller fleråriga företagsinvesteringar. Medlen betalas ut när kostnader
har uppstått. De aktörer som kan fatta beslut om
framtida åtaganden mot anslaget har därför små
möjligheter att påverka stödens utbetalningstakt.
För att verksamheten ska fungera tillfredsställande behövs enligt ESV bemyndigande för
att kunna hantera senarelagd verksamhet.
Regeringen anser därför att det är viktigt att det
finns en marginal mellan bemyndigandet och
beräknade utestående åtaganden vid årets slut,
dvs. en viss buffert i bemyndigandets storlek.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2015–2021.

Tabell 2.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

2 083 713

1 784 434

2 108 606

885 350

1 508 031

1 511 507

Infriade åtaganden

1 184 629

1 183 859

1 180 939

Utestående åtaganden

1 784 434

2 108 606

2 439 174

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 400 000

2 540 000

2 700 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Regeringens överväganden

Genom riksdagens beslut med anledning av
regeringens förslag i budgetpropositionen för
2011 tillfördes anslaget för perioden 2012–2014
årligen 20 miljoner kronor för insatser inom
kommersiell service (prop. 2010/11:1, bet.
2010/11:NU2, rskr. 2010/11:134).
Genom riksdagens beslut med anledning av
regeringens förslag till budgetproposition för
2012 tillfördes anslaget för perioden 2012–2014
årligen 5 miljoner kronor för att förstärka den
lokala nivåns arbete med att effektivisera och
samordna kommersiell och offentlig service
(prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:NU2, rskr.
2011/12:112).
Vidare minskades anslaget med 3 miljoner
kronor åren 2014 och 2015 till åtgärder för att
möta inbromsningen av ekonomin, för varaktigt
högre tillväxt och sysselsättning, för att
60

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2021

1 143 788

613 749

681 637

välfärden ska komma alla till del samt för ett
stabilt finansiellt system.
Genom riksdagens beslut med anledning av
regeringens förslag till vårändringsbudget för
2012 tillfördes anslaget 25 miljoner kronor mot
bakgrund av de särskilda omställningsbehov som
Trollhättan och Västra Götalandsregionen står
inför (prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21,
rskr. 2011/12:282). Behovet av insatser för omställning och innovation i näringslivet är stort
med tanke på omfattningen av Saab Automobile
AB:s konkurs och hur många som berörs av
denna. Anslaget ökas med 25 miljoner kronor
2014.
Genom riksdagens beslut med anledning av
regeringens förslag till vårändringsbudget för
2013 tillfördes anslaget 30 miljoner kronor
(prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21, rskr.
2012/13: 287). Anslaget ökar eftersom det finns
behov av att stödja vissa län och kommuner som
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har drabbats av den utdragna lågkonjunkturen.
Regeringen bedömer därför att särskilda insatser
för näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap
och ökad innovationsförmåga behövs i Blekinge,
Skåne, Värmlands, Kronobergs, Gävleborgs,
Kalmar, Västmanlands och Södermanlands län.
Medlen ska fördelas utifrån lokala och regionala
behov. Vidare ökas anslaget med 10 miljoner
kronor för samma ändamål 2014. Totalt kommer
de särskilda insatserna uppgå till 80 miljoner
kronor åren 2013–2014, varav 40 miljoner
kronor är tillförda medel.
Anslaget minskas med 10 miljoner kronor
2014 för att finansiera ökade utgifter inom
anslaget 1:7 Turistfrämjande under utgiftsområde
24 Näringsliv.
Ett nytt regelverk för EU:s sammanhållningspolitik kommer att gälla för perioden 2014–2020.
Tillväxtverket fick enligt regeringsbeslut i januari
2013 i uppdrag att förbereda uppgiften att vara
förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram. Anslaget 1:4 Tillväxtverket under
utgiftsområde 24 Näringsliv föreslås i denna
proposition få ett tillskott på 19 miljoner kronor
under åren 2014–2020 för att finansiera bl.a.
tillkommande uppgifter. Anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder föreslås minska med motsvarande
belopp under denna period.

2.7.2

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 1:2 Transportbidrag
Tusental kronor

390 800

2013

Anslag

448 864

2014

Förslag

448 864

2015

Beräknat

448 864

2016

Beräknat

448 864

2017

Beräknat

448 864

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

58 064
361 098

Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag
till regionalt transportbidrag och avser
kompensation till företag i de fyra nordligaste
länen för kostnadsnackdelar till följd av långa
transportavstånd för varor och stimulerar till
höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.
Regeringens överväganden
Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Transportbidrag
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

448 864

Förändring till följd av:
Beslut

2014

2015

2016

2017

1 541 837

1 541 837

1 541 837

1 541 837

-68 000

-65 000

-65 000

Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
-18 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

448 864

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Utfall

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Tusental kronor

Beslut

2012

1

Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Anvisat 2013 1

1:2 Transportbidrag

1 523 837

1 473 837

1 476 837

1 476 837

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 1 523 837 000 kronor
anvisas
under
anslaget
1:1
Regionala
tillväxtåtgärder för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 1 473 837 000 kronor,
1 476 837 000 kronor respektive 1 476 837 000
kronor.

Regeringen föreslår att 448 864 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Transportbidrag för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 448 864 000 kronor, 448 864 000 kronor
respektive 448 864 000 kronor.
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2.7.3

1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–
2013

Tabell 2.26 Anslagsutveckling 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013
Tusental kronor

2012

Utfall

1 546 078

2013

Anslag

1 400 000

2014

Förslag

980 000

2015

Beräknat

589 300

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 422
1 404 964

används vid omräkning av de finansiella ramarna
för strukturfonderna löpande måste analyseras
och vid behov revideras för att inte differensen
ska bli för stor mellan den verkliga kursen och
den kurs som regeringen fastställer i förordningen.
Inbetalningarna från Europeiska regionala
utvecklingsfonden redovisas på inkomsttitel
6313, Bidrag från Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2007–2013.
Utbetalningarna från EU:s andra strukturfond, Europeiska socialfonden, redovisas under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utbetalningar av medel
från Europeiska regionala utvecklingsfonden för
strukturfondsperioden 2007–2013.
Kompletterande information

Från statens budget sker utbetalningarna inom
regionala utvecklingsfonden till de åtta regionala
strukturfondsprogrammen inom målet för
regional konkurrenskraft och sysselsättning, för
vilka Tillväxtverket är förvaltande och
attesterande myndighet, samt till programmet
Sverige–Norge inom målet för territoriellt
samarbete, där Länsstyrelsen i Jämtlands län är
förvaltande och attesterande myndighet.
Ramen för regionala utvecklingsfonden för
programperioden beräknas till ca 8 746 miljoner
kronor för de program som redovisas på statens
budget. Ramen för de program som redovisas
och förvaltas i Sverige men som hanteras utanför
statens budget är ca 1 901 miljoner kronor
(beloppet avser samtliga deltagande länders EUmedel). Ramen för programmen som redovisas
och förvaltas utanför Sverige är ca 9 080 miljoner
kronor, inklusive ”European Neighbourhood
and Partnership Instrument Kolarctic” (beloppet
avser samtliga deltagande länders EU-medel).
Den valutakurs som används vid beräkning av
de finansiella ramarna för programperioden
2007–2013 för de program som hanteras inom
statens budget styrs av förordningen (1999:710)
om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder. Regeringen anser att den valutakurs som
62

Regeringens överväganden

De budgeterade årliga anslagen bör enligt
regeringen anpassas efter de bedömningar som
kan göras om när utgifterna faktiskt uppkommer
på anslaget. Utbetalningarna bedöms vara lägre
mot slutet av programperioden.
Eventuella
mindre
slutregleringar
av
programperioden 2000–2006 kan belasta
anslaget.
Tabell 2.27 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

-20 000

-897 700

-1 300 000

-1 400 000

-400 000

87 000

-100 000

980 000

589 300

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 980 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för 2014.
För 2015 beräknas anslaget till 589 300 000
kronor.
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2.7.4

1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–
2020

Anslaget får användas för utbetalningar av medel
från Europeiska regionala utvecklingsfonden för
strukturfondsperioden 2014–2020.

beslutade (beloppet avser samtliga deltagande
länders EU-medel). Ramen för programmen
som redovisas och förvaltas utanför Sverige,
inklusive ”European Neighbourhood and
Partnership Instrument Kolarctic” kommer
också att fastställas under 2014 eftersom
programmen ännu inte är beslutade (beloppet
avser samtliga deltagande länders EU-medel).
Den valutakurs som används vid beräkning av
de finansiella ramarna för programperioden
2014–2020 för de program som hanteras inom
statens budget styrs av förordningen (1999:710)
om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder.
Inbetalningarna från Europeiska regionala
utvecklingsfonden redovisas på inkomsttitel
6314 Bidrag från Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2014–2020.
Utbetalningarna från EU:s andra strukturfond, Europeiska socialfonden, redovisas under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Kompletterande information

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 2.28 Anslagsutveckling 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–2020
Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

2014

Förslag

20 000

2015

Beräknat

187 000

2016

Beräknat

1 300 000

2017

Beräknat

1 400 000

0

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

Ändamål

Från statens budget sker utbetalningarna inom
regionala utvecklingsfonden till regionala strukturfondsprogram och ett nationellt program.
Europaparlamentet och Europeiska rådet
förväntas under hösten 2013 anta berörda
förordningar för programperioden 2014–2020.
Från statens budget sker utbetalningarna
inom regionala utvecklingsfonden till strukturfondsprogrammen inom målet för tillväxt och
sysselsättning, för vilka Tillväxtverket är förvaltande och attesterande myndighet, samt till
programmet Sverige–Norge inom målet för
territoriellt samarbete, där Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande och attesterande
myndighet. Regeringen beräknar att medlen från
regionala utvecklingsfonden kommer att uppgå
till cirka 1 287 miljoner euro i löpande priser
varav cirka 342 miljoner euro kommer att tilldelas de territoriella program som Sverige deltar
i. Till följd av osäkerhet avseende den faktiska
tilldelningen från EU:s strukturfonder och vilka
program som kommer att ligga utanför statsbudgeten kan regeringen därför behöva återkomma till riksdagen i frågan.
Ramen för de program som redovisas och
förvaltas i Sverige men som hanteras utanför
statens budget kommer även de att fastställas
under 2014 eftersom programmen ännu inte är

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2015–
2020.
Skälen för regeringens förslag: Verksamheten inom regionalfondsprogrammen avses
omfatta bl.a. fleråriga projekt som medför
utgifter för kommande budgetår. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 för
anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå ekonomiska
åtaganden som medför behov av framtida anslag
på högst 2 000 000 000 kronor 2015–2020.
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Tabell 2.29 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020
Tusental kronor
Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017-2020

170 000

1 170 000

660 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

2 000 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

2 000 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 000 000

Regeringens överväganden
Tabell 2.30 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–
2020
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

20 000

187 000

1 300 000

1 400 000

20 000

187 000

1 300 000

1 400 000

Anvisat 2013
Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen föreslår att 20 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
187 000 000 kronor, 1 300 000 000 kronor
respektive 1 400 000 000 kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 92 000 000 kronor
2015–2018 (avsnitt 3.8.2),

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 52 000 000 kronor 2015 och
2016 (avsnitt 3.8.10),

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2015–2037 (avsnitt 3.8.3),

7.

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 000 000 000 kronor 2015–2023
(avsnitt 3.8.4),

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
130 000 000 kronor 2015–2018 (avsnitt
3.8.12),

8.

4.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 102 000 000 kronor 2015–2017
(avsnitt 3.8.5),

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 811 000 000 kronor 2015–2022
(avsnitt 3.8.13),

9.

5.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete
ingå ekonomiska åtaganden som medför
behov av framtida anslag på högst 6 000 000
kronor 2015–2019 (avsnitt 3.8.7),

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 17 000 000 kronor
2015–2019 (avsnitt 3.8.14),

10. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
2015–2063 (avsnitt 3.8.16),
9
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11. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på 1 650 000 000
kronor 2015–2019 (avsnitt 4.6.2),

12. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Naturvårdsverket

377 231

1:2

Miljöövervakning m.m.

292 714

1:3

Åtgärder för värdefull natur

636 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

418 018

1:5

Miljöforskning

1:6

Kemikalieinspektionen

216 327

1:7

Internationellt miljösamarbete

190 906

1:8

Supermiljöbilspremie

100 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

218 136

1:10 Klimatanpassning
1:11 Inspire

82 162

110 000
20 000

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

672 565

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

115 000

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
1:15 Hållbara städer

26 000
3 300

1:16 Skydd av värdefull natur

808 000

1:17 Havs- och vattenmyndigheten

206 715

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Summa

10

52 225
610 163
5 155 997
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2 Allmän miljö- och naturvård

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
är indelat i två områden Miljöpolitik (avsnitt 3)
och Miljöforskning (avsnitt 4).

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor

Miljöpolitik

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

4 335

4 249

4 138

4 494

4 436

4 349

4 307

598

644

633

662

701

760

773

Äldreanslag

-102

0

0

0

0

0

0

Totalt för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

4 831

4 893

4 771

5 156

5 138

5 109

5 080

Miljöforskning

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i statens budget med denna proposition.
Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
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Utfallet för 2012 uppgick till 4 831 miljoner
kronor vilket var 194 miljoner kronor mindre än
anvisade anslag. Skillnaden mellan anslag och
utfall förklaras främst av att pågående projekt
försenats och utgifter för dessa flyttats framåt i
tid. Även under 2013 beräknas utgifterna bli
något lägre än anvisade anslag. För 2014 föreslår
regeringen att 5 156 miljoner kronor anvisas
inom området. För 2015–2017 beräknar anslagen
till 5 138 miljoner kronor, 5 109 miljoner kronor
samt 5 080 miljoner kronor för respektive år.
Den totala anslagsnivån för utgiftsområdet för
2014 beräknas öka med 263 miljoner kronor för
att sedan ligga kvar på en nivå på ca. 5 miljarder
kronor 2015–2017.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

4 893

4 893

4 893

4 893

27

47

73

108

250

135

158

92

0

0

0

0

-14

63

-15

-13

5 156

5 138

5 109

5 080

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
.Pris- och löneomräkningen baseras på aviserade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfall 2012 samt kända förändringar av anslagens
användning, se tabell 2.3 nedan.
Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader
Investeringar

3

Summa ramnivå
1

1 015
2

3 925
216
5 156

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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3 Miljöpolitik

3.1

Omfattning

Området omfattar frågor som rör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturvård och biologisk mångfald,
klimat,
havs-, vatten- och luftvård,
havsplanering,
sanering och efterbehandling av förorenade områden,
avfall,
miljöskydd,
miljöövervakning,
miljöforskning,
kemikaliekontroll,
meteorologi, hydrologi och oceanografi,
hållbara städer, samt
internationellt miljösamarbete.

Verksamheten vid Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ingår i området.
Vidare hör Stiftelsen Institutet för Vattenoch Luftvårdsforskning, Kärnavfallsfonden och
AB Svenska Miljöstyrningsrådet till området.

13
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Miljöpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Naturvårdsverket

368

370

372

377

381

387

396

Miljöpolitik
1:2 Miljöövervakning m.m.

291

293

286

293

293

293

293

1:3 Åtgärder för värdefull natur

615

620

605

637

650

653

648

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

421

417

406

418

433

498

528

88

88

86

82

83

95

96

1:6 Kemikalieinspektionen

189

194

195

216

200

206

210

1:7 Internationellt miljösamarbete

169

189

163

191

191

149

149

1:5 Miljöforskning

20

80

78

100

0

0

0

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

210

203

198

218

221

224

229

1:10 Klimatanpassning

104

102

95

110

115

12

0

1:8 Supermiljöbilspremie

48

20

20

20

20

20

0

737

503

490

673

667

677

673

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

61

93

91

115

133

153

153

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

46

43

42

26

26

33

33

1:15 Hållbara städer

23

16

15

3

80

3

5

1:16 Skydd av värdefull natur

750

818

798

808

735

735

678

1:17 Havs- och vattenmyndigheten

195

202

199

207

209

213

218

4 335

4 249

4 138

4 494

4 436

4 349

4 307

2011 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut

0

0

0

0

0

0

0

2009 1:11 Miljöbilspremie

0

0

0

0

0

0

0

2008 34:10 Stöd till klimatinvesteringar

-102

0

0

0

0

0

0

Summa Äldreanslag

-102

0

0

0

0

0

0

1:11 Inspire
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Summa Miljöpolitik
Äldreanslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

3.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
redovisas normalt i huvudsak på budgetens
utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det
även stöd på budgetens inkomstsida i form av
avvikelser från en likformig beskattning, s.k.
skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss
kategori av skattebetalare är lägre än vad som
är förenligt med normen inom ett visst skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i före14

kommande fall även skattesanktioner, där
skatteuttaget är högre än den angivna normen
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som
medel inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar
budgetens saldo och kan därför jämställas med
stöd på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna
har redovisats i regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2013 (skr. 2012/13:98). I
det följande redovisas de nettoberäknade
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skatteutgifterna som är att hänföra till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom utgiftsområde 20, netto
Miljoner kronor
Prognos
2013

Prognos
2014

Förmån av miljöanpassade bilar

180

172

Totalt för utgiftsområde 20

180

172

Förmån av miljöanpassade tjänstebilar
Förmånsvärdet för en bil som – helt eller
delvis – är utrustad med teknik för drift med
elektricitet eller med mer miljöanpassade
drivmedel än bensin eller dieselolja och som
därför har ett nybilspris som är högre än
nybilspriset för närmast jämförbara bil utan
sådan teknik, sätts ned till en nivå som
motsvarar förmånsvärdet för den närmast
jämförbara bilen utan sådan teknik (61 kap. 8 a
§ IL). Vidare gäller att förmånsvärdet för
förmånsbilar som drivs med elektricitet som
tillförs genom laddning från yttre energikälla
eller annan gas än gasol utgörs av 60 procent
av förmånsvärdet för jämförbar bil utan miljöanpassad teknik. Den maximala nedsättningen
får inte överstiga 16 000 kronor per år. Den
senare nedsättningen är tidsbegränsad till och
med inkomståret 2013. Skatteutgiften uppstår
till följd av det nedsatta förmånsvärdet och
avser inkomst av tjänst och särskild löneskatt.
Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar föreslås förlängas med tre år, dvs.
t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31
december 2016 (se Förslag till statens budget,
finansplan och skattefrågor avsnitt 6.6.3).
Skatteutgiften uppstår till följd av det nedsatta
förmånsvärdet och avser inkomst av tjänst och
särskild löneskatt.

3.4

Mål

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser (generationsmålet).
Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i
Sverige, inom EU och i internationella samman-

hang (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25,
rskr. 2009/10:377). Riksdagen beslutade våren
1999 om 15 miljökvalitetsmål, som anger vilket
tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv
(prop.
1997/98:145,
bet.
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183). Ytterligare
ett miljökvalitetsmål, Ett rikt växt- och djurliv,
beslutades av riksdagen hösten 2005 (prop.
2004/05:150,
bet.
2005/06:MJU3,
rskr.
2005/06:48, 49). Målen omfattar följande
områden.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Våren 2009 beslutade riksdagen om en ändrad
innebörd av miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan samt om ett nytt mål för 2020
(prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300).
Under våren 2010 beslutade riksdagen om
en ny målstruktur för miljöarbetet med ett
utvecklat generationsmål (prop. 2009/10:155,
bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Målstrukturen innebär att miljöarbetet ska vara
strukturerat med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål, liksom att det
bättre ska återspegla hur miljön påverkas av
faktorer utanför Sveriges gränser. Riksdagen
beslutade även om ändrad innebörd av miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Giftfri
miljö och Säker strålmiljö samt att det tidigare
delmålet till 2020 för Begränsad klimatpåverkan skulle utgå och ersättas med ett
etappmål med samma lydelse.
Regeringen beslutade under våren 2012 om
reviderade preciseringar till samtliga miljö15
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kvalitetsmål förutom till Begränsad klimatpåverkan och om sammanlagt 13 etappmål
inom områdena luftföroreningar, farliga
ämnen, avfall och biologisk mångfald (Ds
2012:23). I juni 2013 beslutade regeringen om
ytterligare fyra etappmål för farliga ämnen
(M2013/1740 Ke).
Sammantaget har regeringen och riksdagen
beslutat om 18 etappmål i miljömålssystemet
inom områdena klimat, luftföroreningar, farliga
ämnen, avfall och biologisk mångfald.
Etappmålet om utsläpp av växthusgaser till
2020 infördes våren 2010 då riksdagen beslutade
att det nationella klimatmålet ersätts med ett
etappmål med samma lydelse. Etappmålet bidrar
i första hand till möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Etappmålen för luftföroreningar rör begränsade utsläpp av luftföroreningar i Europa, begränsningar av utsläpp från sjöfarten och luftföroreningar från småskalig vedeldning. Etappmålen bidrar i första hand till möjligheterna att
nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. De har dock kopplingar även till
Ingen övergödning.
Etappmålen för farliga ämnen rör farliga ämnen, kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper, information om farliga ämnen i varor,
utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler, en effektivare kemikalietillsyn inom EU,
giftfria och resurseffektiva kretslopp samt barns
exponering för farliga kemikalier. Etappmålen
bidrar i första hand till möjligheterna att nå
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, men påverkar
även möjligheterna att nå flera andra miljökvalitetsmål. Det gäller framför allt de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen, särskilt Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet och Hav i balans samt levande kust och
skärgård, men även God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.
De har också betydelse för vissa aspekter av
miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt
odlingslandskap.
Etappmålen för avfall rör ökad resurshushållning i livsmedelskedjan och ökad resurshushållning i byggsektorn. Etappmålen bidrar i första
hand till möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen
God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Begränsad
klimatpåverkan och Ett rikt odlingslandskap.
Etappmålen för biologisk mångfald rör ekosystemtjänster och resiliens, den biologiska
mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden,
16

hotade arter och naturtyper, invasiva främmande
arter, samt kunskap om genetisk mångfald.
Etappmålen bidrar i första hand till möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust
och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö samt Ett rikt växt- och djurliv.
Naturvårdsverket ska ansvara för uppföljningen av etappmålen om klimat, luftföroreningar, avfall och biologisk mångfald. Vad gäller
uppföljningen av etappmålen om biologisk
mångfald ska Naturvårdsverket samråda med
Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Kemikalieinspektionen ska ansvara för uppföljningen av
etappmålen om farliga ämnen. Det är även
viktigt att skilja på uppföljningsansvaret och
genomförandeansvaret. För att kunna nå miljökvalitetsmålen behöver miljöfrågan beaktas inom
alla regeringens politikområden.
Preciseringarna förtydligar innebörden av
miljökvalitetsmålet och det miljötillstånd som
ska nås i ett generationsperspektiv. Preciseringarna ska utgöra grunden för att tolka
miljökvalitetsmålens innebörd, vara kriterier
vid bedömningen av möjligheterna att nå
målen och vara vägledande för miljöarbetet.
Etappmålen och preciseringarna ger vägledning till näringsliv, myndigheter, länsstyrelser
och kommuner om inriktning och prioriteringar
för det fortsatta miljöarbetet.

3.5

Resultatredovisning

Arbetet med att utveckla miljömålssystemet
fortsätter. Den parlamentariska Miljömålsberedningen (M 2010:04) har på uppdrag av
regeringen i uppgift att utveckla strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder. Beredningen
ska hantera frågor som kräver politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa
och kännetecknas av stor osäkerhet (dir.
2010:74). Beredningen har i uppdrag att lämna
förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar
markanvändning, vilken ska slutredovisas senast
juni 2014. Beredningen lämnade ett delbetänkande den 17 juni 2013, Långsiktigt hållbar
markanvändning – del 1 (SOU 2013:43), som nu
remitterats och bereds i Regeringskansliet. Därtill har Miljömålsberedningen i uppdrag att
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lämna förslag till en strategi för en sammanhållen
och hållbar vattenpolitik som ska slutredovisas
senast juni 2014.
Ansvaret inom miljömålssystemet har fördelats på 25 myndigheter. De har i uppgift att
verka för att det generationsmål för miljöarbetet
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder
för miljöarbetets utveckling. Åtta av dessa
myndigheter har också ansvar för att samordna
uppföljning och utvärdering av ett eller flera
miljökvalitetsmål. För att föstärka uppföljning
och styrning av systemet har Statskontoret getts
i uppdrag att utvärdera myndigheternas arbete
inom miljömålssystemet (M2013/234/Mm).
Statskontoret redovisade en kartläggning i juni
2013 och ska slutredovisa uppdraget senast den
31 mars 2014.
Naturvårdsverket har i uppgift att samordna
arbetet med miljömålsuppföljningen i samråd
med andra berörda myndigheter. De ska redovisa en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen
och etappmålen samt en fördjupad utvärdering
en gång per mandatperiod. Den senaste fördjupade utvärderingen redovisades i juni 2012
(NV rapport 6500). Det är de nationellt målansvariga myndigheterna som står för resultatredovisning, analys och bedömning av respektive
miljökvalitetsmål och etappmål. De målansvariga
myndigheterna är Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten
och
Sveriges geologiska undersökning.
I uppföljnings- och utvärderingsarbetet deltar
även övriga myndigheter med ansvar i miljömålssystemet samt berörda bransch- och
intresseorganisationer. Naturvårdsverket har
startat ett utvecklingsarbete i dialog med de
målansvariga myndigheterna och länsstyrelsernas
samverkansorgan, RUS, med syfte att få en mer
konsekvent, transparent och robust miljömålsuppföljning utifrån de nya preciseringarna och
etappmålen. En översyn av indikatorerna
kommer att ske som en del i utvecklingen av
uppföljningen och nuvarande indikatorer som
presenteras
på
miljömålsportalen
(www.miljomal.se) kan komma att bytas ut eller
revideras.
I Naturvårdsverkets rapport Miljömålen –
Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål
och etappmål 2013 (rapport 6557) redovisas en
samlad uppföljning av miljökvalitetsmålen och

etappmålen. Årets uppföljning har gjorts med
utgångspunkt i de reviderade preciseringar och
de nya etappmål som regeringen beslutade om i
april 2012. Myndigheternas bedömning av om
miljökvalitetsmålet är uppnått sker i huvudsak i
samband med den fördjupade utvärderingen då
myndigheterna gör en grundlig måluppfyllelseanalys. I den årliga uppföljningen fokuserar
myndigheterna på förändringar under det
gångna året.
Sammanfattningsvis bedömer Naturvårdsverket att endast ett miljökvalitetsmål,
Skyddande ozonskikt, är möjligt att nå till 2020
med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder
genomförda före 2020. Säker strålmiljö kan till
stora delar nås med beslutade styrmedel och
bedöms vara nära att nås. Resterande 14 miljökvalitetsmål bedöms inte vara möjliga att nå till
2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Bedömningarna är oförändrade sedan den
senaste fördjupade utvärderingen som myndigheterna presenterade i juni 2012.
Sveriges rådighet över möjligheterna att uppfylla målen skiljer sig åt mellan miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket konstaterade i den
fördjupade utvärderingen att för ungefär hälften
av målen dominerar behov av insatser på internationell nivå, medan nationella insatser bedöms
som viktigast för lika många miljökvalitetsmål.
I den årliga uppföljningen redovisas även
respektive målmyndighets bedömning av
utvecklingen av tillståndet i miljön. För fyra av
miljökvalitetsmålen bedöms tillståndet i miljön
förändras i positiv riktning. Dessa är Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt
och Ingen övergödning. För Ingen övergödning
är detta en förbättring mot föregående år då
bedömningen var att utvecklingen av tillståndet i
miljön var neutralt. Samtidigt bedöms tillståndet
i miljön nu förändras i negativ riktning för tre
miljökvalitetsmål jämfört med fyra mål förra
året. Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Myllrande våtmarker bedöms i årets uppföljning
ha en neutral riktning, vilket är en förbättring
jämfört med förra årets bedömning. För tre av
miljökvalitetsmålen, Giftfri miljö, Grundvatten
av god kvalitet och Storslagen fjällmiljö, bedömer myndigheterna att det saknas tillräckliga
underlag för att bedöma utvecklingen i miljön.
För övriga sex miljökvalitetsmål bedöms utvecklingen för tillståndet i miljön vara neutral.
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Regeringen delar de bedömningar om
måluppfyllelse och utvecklingen av tillståndet i
miljön som myndigheterna gör för miljökvalitetsmålen. För Levande skogar bedömer
regeringen i tillägg att förutsättningarna att nå
målet har förbättrats med nu initierade åtgärder.
Regeringen konstaterar utifrån uppföljningen
att ytterligare insatser för att nå miljökvalitetsmålen kommer att vara nödvändiga.
I avsnitt 3.5.1–3.5.16 redovisas miljökvalitetsmålen. Vad gäller regeringens insatser
för friluftslivet hänvisas till utgiftsområde 17
Friluftslivspolitik avsnitt 16.5. Strukturen för
uppföljning av friluftslivsmålen redovisas i
regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för
friluftslivspolitiken. Uppföljningen ska samordnas med miljömålsuppföljningen och den
första rapporteringen sker 2015.
Under 2012 bedrev en arbetsgrupp, kallad
samarbetsgruppen för bättre resultatredovisning
mellan riksdag och regering, ett arbete där bl.a.
resultatredovisningen i utgiftsområde 20 analyserades. Deltagare från miljö- och jordbruksutskottet och Miljödepartementet samarbetade i
detta arbete som leddes av Finansdepartementet
och finansutskottet. En rapport togs fram som
ska tjäna som vägledning vid skrivandet av
budgetpropositionen. Det arbete med fokus på
resultatuppföljning som har bedrivits i miljöoch jordbruksutskottets parlamentariska utvärderings- och uppföljningsgrupp har varit en
god inspirationskälla för samarbetsgruppen för
bättre resultatredovisning.
3.5.1

Miljökvalitetsmålet preciseras med ett temperaturmål och ett koncentrationsmål. Temperaturmålet innebär att den globala ökningen av
medeltemperaturen begränsas till högst två
grader C jämfört med den förindustriella nivån.
Koncentrationsmålet härleds från temperaturmålet och innebär att Sveriges klimatpolitik
utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt
stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar
(ppmv) koldioxidekvivalenter.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet redovisade på Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte uppdaterade. Mot denna bakgrund redovisas detta
år två diagram: Halten av växthusgaser i
atmosfären och den globala medeltemperaturen. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna
med
att
uppdatera
indikatorerna.
Diagram 3.1 Global genomsnittlig atmosfärisk koncentration
av koldioxid

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet är att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra
länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.
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Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Anm. Övriga växthusgaser utgör ca 70 ppm koldioxidekvivalenter
Källa: ITM, Stockholms universitet inom miljöövervakningsprojektet klimatpåverkande ämnen på Svalbard med en mätstation på
Svalbard
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Diagram 3.2 Global medeltemperatur 1850–2012.

Källa: Danmarks Meterologiske Institut, 2013.

Resultat

Utvecklingen i miljön är negativ. Den
sammanlagda halten av växthusgaser i atmosfären har fortsatt att öka och är i dag ca 465
miljondelar koldioxidekvivalenter. Den globala
medeltemperaturen stiger och den senaste tioårsperioden var den varmaste som har uppmätts. Sedan 1850 har medeltemperaturen ökat
med ca 0,8 grader C. (Se diagram 3.1).
Miljökvalitetsmålet omfattar det globala
miljötillståndet och internationellt klimatsamarbete är avgörande för möjligheterna att
nå målet. Under perioden 1990–2011
minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 15 procent och uppgick 2011 till
61,4 miljoner ton.
Minskningen fortsatte även under 2012.
Enligt preliminär statistik minskade utsläppen
med ca 20 procent under perioden 1990–2012
och enligt Naturvårdsverkets preliminära beräkningar släppte Sverige ut 58 miljoner ton växthusgaser 2012, vilket är den lägsta noteringen
sedan 1990. Utsläppsminskningarna kan till stor
del förklaras av den förda klimatpolitiken.
Koldioxid- och energibeskattningen har spelat
en särskilt viktig roll för den positiva utvecklingen inom bostads- och servicesektorn. Förbättrad hantering av avfall har till följd bl.a. av
deponiförbudet för organiskt avfall spelat en stor
roll för de minskande utsläppen inom avfallssektorn. Energi- och koldioxidskatterna har varit
verkningsfulla för att dämpa ökningen av ut-

släppen av växthusgaser från transportsektorn.
Andra ekonomiska styrmedel inom transportsektorn, såsom utformningen av förmånsbeskattningen och den koldioxidrelaterade
fordonsskatten, har bidragit till de snabbt
sjunkande utsläppen av växthusgaser från nya
personbilar. Koldioxidskatt tas endast ut på
bränslen som innehåller fossilt kol och det har
bidragit till att användningen av biobränslen
ökat. Den totala mängden trafik på vägarna
minskade under år 2012. Vägtrafikens totala
utsläpp av växthusgaser minskade enligt
preliminär statistik med fyra procent under år
2012 jämfört med året innan. Trots minskningen
ligger vägtrafikens utsläpp strax över 1990 års
nivå. Minskningen av utsläppen beror till största
delen på att de nya bilar som sålts är bränslesnålare än äldre, liksom att trafikvolymerna
totalt sett minskade något under året. Den
tidigare minskande trenden för utsläpp
förknippade med uppvärmning har brutits.
Naturvårdsverkets senaste prognos för utsläppsutvecklingen till 2020 visar att etappmålet är
inom räckhåll.
Internationellt klimatarbete
Arbetet med att åstadkomma begränsningar av
utsläppen av växthusgaser globalt har fortsatt
under året. Vid det artonde partsmötet om
FN:s ramkonvention om klimatförändringar
(klimatkonventionen) i Doha i december 2012
togs ytterligare steg mot en ny, rättsligt
bindande överenskommelse som ska omfatta
konventionens alla parter. Den nya överenskommelsen ska, enligt beslutet om den s.k.
Durbanplattformen i Durban 2011, vara
färdigförhandlad 2015 och träda i kraft senast
2020. I Doha antog parterna ratificerbara
ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s
ramkonvention om klimatförändringar inför
en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Processen för att höja ambitionsnivån för utsläppsbegränsningar före 2020
fortsatte men några konkreta beslut om att
ytterligare begränsa utsläppen kunde inte
fattas. Sverige har även deltagit i en rad
processer som syftar till att underlätta framsteg i de internationella klimatförhandlingarna
och till att genomföra klimatåtgärder oavsett
resultaten av förhandlingarna.
Bland samarbetena märks den s.k. Cartagenadialogen som samlar ett fyrtiotal stater, både
19
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hög-, och låginkomstländer som önskar
snabbare framsteg i förhandlingarna. Sverige
arrangerade även en workshop om rättvisa i en
framtida klimatöverenskommelse tillsammans
med Belgien i november 2012. Inom ramen för
det internationella samarbetet i koalitionen för
minskning av utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC) har
Sverige deltagit aktivt i den fortsatta uppbyggnaden av koalitionen och bidragit med tio
miljoner kronor samt till utvecklingen av nya
projekt. För att främja ett resultat i de svåra
diskussionerna om skador och permanenta
förluster till följd av klimatförändringarna ("Loss
and Damage") har Sverige arrangerat ett informellt förhandlingsmöte i augusti 2013 med
inbjudna tjänstemän från viktiga länder i
klimatförhandlingarna. Inom EU deltar Sverige i
vängruppen för grön tillväxt ("Green Growth
Group") för medlemsländer som vill ge EU en
framstående roll i klimat- och miljöarbetet och
arbetar gemensamt för att öka förutsättningarna
för att en global överenskommelse om klimatet
ska komma till stånd.
Tillsammans med ett antal i klimatsammanhang progressiva länder, deltar Sverige i
utvecklandet av ett internationellt kunskapsuppbyggande projekt som analyserar tänkbara
samhällsekonomiska kostnader och vinster av
klimatåtgärder och så långt möjligt beräknar hur
stora dessa är.
Internationella klimatinsatser
Internationella klimatinsatser i form av förvärv
av utsläppsminskningsenheter är ett viktigt
element i den svenska klimatpolitiken och för
att uppfylla etappmålet för begränsad klimatpåverkan till 2020. Enligt regeringens redovisning i budgetpropositionen 2013 (prop
2012/13:01) ska insatserna fram till 2020
motsvara 40 miljoner ton utsläppsminskningsenheter inklusive redan förvärvade och
kontrakterade enheter.
Under 2012 tecknade Statens energimyndighet 21 nya förvärvsavtal avseende
enskilda projekt, vilket innebär att Energimyndigheten
totalt
kontrakterat
utsläppsminskningsenheter från 68 enskilda
projekt inom Kyotoprotokollets mekanismer för
ren utveckling (CDM) och för gemensamt
genomförande (JI) samt deltar i sju multilaterala
fonder. Portföljen med enskilda projekt omfattar
en kontraktsvolym på ca tio miljoner utsläpps20

minskningsenheter och genom deltagandet i de
sju multilaterala fonderna förväntas ca nio miljoner
utsläppsminskningsenheter
erhållas.
Sammanlagt ger det en total kontraktsvolym om
ca 19 miljoner utsläppsminskningsenheter vid
utgången av 2012. Den genomsnittliga
kostnaden för utsläppsminskningsenheterna i
portföljen har beräknats till omkring 70 till 80
kronor per ton. Som jämförelse kan nämnas att
den svenska generella koldioxidskatten är drygt
1 000 kr per ton.
Leveranserna av utsläppsminskningsenheter
har ökat. Under 2012 levererades ca 1,7 miljoner
enheter till Energimyndigheten vilket innebär att
totalt ca 3,3 miljoner enheter har levererats sedan
starten av programmet.
Energimyndigheten har ytterligare stärkt
den regionala spridningen av projekt i portföljen och fortsatt att fokusera sina ansträngningar på de minst utvecklade länderna.
Myndigheten deltar nu i projekt i 42 länder.
Under 2012 har Energimyndigheten bland
annat tecknat kontrakt som rör program för
energieffektiva hushållspisar för vedeldning i
Zambia, biogasprojekt i Laos och Thailand,
bioenergianläggningar på Sri Lanka och i
Indien samt småskalig vattenkraft i Indonesien.
Den fortsatta osäkerheten kring en framtida
global klimatregim och den globala ekonomiska krisen har resulterat i en minskad efterfrågan och sänkta prisnivåer på utsläppsminskningsenheter från CDM- och JI-projekt.
I synnerhet har priserna på de börser där
utfärdade enheter från CDM- och JI-projekt
handlas sjunkit kraftigt, mer än 90 procent
under 2012. För att utveckla mekanismen för
ren utveckling (CDM), global utsläppshandel
och andra nya marknadsmekanismer deltar
Sverige aktivt i flera internationella initiativ
och diskussioner, inför arbetet med att ta fram
en ny internationell klimatöverenskommelse
för tiden efter 2020. Till exempel deltar
Sverige i Världsbankens partnerskap för marknadsutveckling (Partnership for Market
Readiness, PMR), som omfattar närmare
trettio länder och inom vilket Sverige kan
bidra till utformningen av de utsläppshandelssystem som nu planeras i deltagande
låg och medelinkomstländer, till exempel Kina.
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EU:s klimatpolitik
De 15 medlemsländer som tillhörde EU när
Kyotoprotokollet inrättades 1997 (EU-15) är på
väg att överträffa sitt gemensamma åtagande
under protokollet om att minska utsläppen med
8 procent för perioden 2008–2012 jämfört med
1990. För EU-27 har utsläppen minskat ännu
mer, med drygt 17,5 procent mellan 1990 och
2011 (Greenhouse gas emission trends and
projections in Europe 2012, Europeiska miljöbyrån 2012). Centralt för de utsläppsminskningar som uppnåtts inom EU:s 27 länder
är unionens lagstiftning inom klimat- och
energipaket och i synnerhet systemet för handel
med utsläppsrätter (EU ETS). Handelssystemet
EU ETS omfattar ungefär hälften av EU:s
utsläppskällor. Priset på utsläppsrätter inom EU
ETS har dock fallit kraftigt under de senaste
åren. När regeringens klimatproposition (prop.
2008:09/162) arbetades fram under 2008 antog
kommissionen att priset under den tredje
handelsperioden skulle uppgå till ca 30 euro per
ton. Under 2007–2008 handlades utsläppsrätter
mestadels i intervallet 20–30 euro per ton, våren
2013 hade priset sjunkit till ca 4 euro per ton. De
ekonomiska incitamenten som handelssystemet
ger till marknaden att investera i koldioxidsnåla
långsiktiga lösningar har försvagats främst
genom att den djupa ekonomiska krisen inneburit minskad industriproduktion och minskade
utsläpp. Handelssystemet har utvidgats till att
även inkludera flygsektorn. Kommissionen
meddelade dock i slutet av 2012 att den tillfälligt
för kalenderåret 2012 undantog flygoperatörerna
från kravet att betala för utsläppsrätter för flygresor utanför EU. I november 2012 genomfördes den första auktionen av utsläppsrätter på
den EU gemensamma auktionsplattformen för
den tredje handelsperioden i EU-ETS. Totalt
under 2012 såldes 1 046 000 utsläppsrätter
(EUA) för svensk räkning vilket genererade ca
7,1 miljoner euro (motsvarande ca 61 miljoner
kronor) till den svenska staten.
Enligt nuvarande prognoser är EU med de
åtgärder som nu är i kraft, på rätt väg för att nå
målet för 2020 om att minska utsläppen med 20
procent. Däremot bedöms nuvarande och
planerade åtgärder otillräckliga, för att nå EU:s
långsiktiga målsättning att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent till 2050. Man kan
konstatera att gällande beslut innebär en fortgående minskning av utsläppen av växthusgaser i

den handlande sektorn på 71 procent till 2050
jämfört med nivån år 2005.
Klimatforskning
Klimatforskningen är av stor betydelse för att nå
de klimatpolitiska målen och som underlag för
klimatpolitiken nationellt och internationellt.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) ansvarar för såväl
grundläggande klimatforskning som mer riktad
behovsmotiverad forskning. Exempel på sådan
forskning är forskning om klimatmodeller,
effekter av klimatpåverkan på ekosystemen och
samhälle samt forskning om styrmedel, deras
effektivitet och deras kostnader och nyttor.
Konjunkturinstitutet har i uppdrag ta fram en
årlig miljöekonomisk rapport, som 2012
fokuserade på klimatpolitiken. Den tillämpade
och åtgärdsinriktade forskningen finansieras i
huvudsak av Energimyndigheten och är av
avgörande betydelse för att minska användningen av fossila bränslen och ställa om
samhället till ökad användning av förnybar
energi. När det gäller transportsektorn pågår
forskning om elfordon och hybridfordon
inom programmet Miljöinriktad fordonsforskning.
För att öka användningen av biobränslen och
biogas pågår omfattande forskning.
Forskningen om solceller har bl.a. inneburit
att kostnaderna för solcellssystem har minskat
under senare år.
Norden
Sverige har under sitt ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet prioriterat bl.a. arbetet
med nya välfärdsmått, att samarbeta med
näringslivet för att få starkt genomslag för
IPCC-rapporten samt att få stöd för åtgärder
som behövs för att minska utsläppen, samt att
stärka miljömärket Svanen genom att bland
annat ge i uppdrag att ta fram kriterier för att
miljömärka fonder, samt att samarbeta kring
reduktion av kortlivade klimatpåverkande
ämnen. Arbete har inletts med en nordisk
klimatdialog med nordiskt näringsliv.
Arktis
Arktis är särskilt utsatt för klimatförändringar.
Den årliga ökningen av medeltemperaturen är
sedan 1980 dubbelt så hög i Arktis som i
resten av världen. Vetenskapen pekar på den
särskilda känsligheten hos den arktiska miljön.
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Kopplingen mellan sotutsläpp och ökad
avsmältning i Arktis uppmärksammas allt mer
liksom flera viktiga tröskeleffekter för det
globala klimatsystemet så som avsmältning av
den arktiska havsisen och, grönländska
inlandsisar samt frigörelse av kol och metan
bundet i permafrost.
Under det svenska ordförandeskapet i
Arktiska rådet (2011−2013) prioriterade
Sverige arbete med en internationell överenskommelse kring minskade sotutsläpp i
länderna inom Arktiska rådet, för att minska
sotets effekter i Arktis. En överenskommelse
om att fortsätta detta arbete nåddes vid
Arktiska rådets möte i maj 2013.
Regionala klimat- och energistrategier
Sedan 2008 har samtliga länsstyrelser i uppgift
att strategiskt samordna och leda det regionala
arbetet med att förverkliga politiken för
minskad
klimatpåverkan
och
energiomställning. Länsstyrelserna ska i bred samverkan utveckla och genomföra regionala
klimat- och energistrategier samt, stödja både
näringslivets och kommunernas klimat- och
energiarbete. För att samordna det regionala
klimat- och energiarbetet har länsstyrelserna i
de tre storstadslänen fått 2,2 miljoner kronor
och de övriga 1,3 miljoner kronor vardera
under 2012. Regeringen utsåg 2010 Norrbottens, Dalarnas och Skåne län till pilotlän
för grön utveckling i syfte att ytterligare
främja och utveckla det regionala klimat- och
energiarbetet samt nyttja det för att främja en
miljödriven tillväxt. Länsstyrelserna i pilotlänen har fått sex miljoner kronor vardera för
att under 2010–2013 utveckla arbetsmetoder
och verktyg samt för att dela med sig av sina
erfarenheter och ge vägledning till andra län.
Länsstyrelserna i pilotlänen ska också bidra
med analyser av konsekvenser av nationella
styrmedel på regional nivå i syfte att identifiera
hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning. De tre pilotlänen har i var sin slutrapport redovisat
genomförda
aktiviteter,
slutsatser
och
rekommendationer för det fortsatta arbetet till
Regeringskansliet (Miljödepartementet och
Näringsdepartementet) i juni 2013. Allt
material nås via www.lansstyrelsen.se/energi,
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en webbportal som pilotlänen gemensamt har
tagit fram inom uppdraget.
En av de slutsatser länsstyrelserna drar är att
energi- och klimataspekter behöver arbetas in i
länsstyrelsens breda verksamhet såsom
landsbygds- och näringslivsutveckling, miljöskydd, fysisk planering och internt miljöledningsarbete. Länsstyrelsernas slutrapporter
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Klimatanpassning
Arbetet med klimatanpassning drivs av en rad
myndigheter. Länsstyrelserna och kommunerna har en nyckelroll. Länsstyrelserna har till
uppgift att samordna arbetet på regional nivå
med anpassningen till ett förändrat klimat.
Länsstyrelserna fick också i regleringsbrevet
för 2013 i uppdrag att till halvårsskiftet 2014
utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Under året har Lantmäteriet fortsatt arbetet med en ny nationell höjdmodell
för att öka möjligheterna att ange riskområden
för bl.a. översvämningar och skred. I början av
2013 återstod ungefär 30 procent av landet att
kartlägga.
Statens geotekniska institut lämnade i mars
2012 sin slutrapport om skredriskkartläggningen
i Göta älvdalen till regeringen, som ett led i sitt
arbete för att förebygga ras och skred. Myndigheten har genomfört ett omfattande metodutvecklingsarbete och en värdefull datainsamling
och analys. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har i uppdrag att genomföra förebyggande och kunskapshöjande insatser för att
begränsa samhällets sårbarhet till följd av
klimatförändringar.
Översvämningskartläggningar är en viktig del av verksamheten. Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut driver
sedan 2012 Nationellt kunskapscentrum för
klimatanpassning. Det har till uppgift att samla
in, sammanställa och tillgängliggöra kunskap
som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. Arbetet bedrivs
i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att
nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan till 2020 med i dag beslutade eller
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planerade styrmedel. Möjligheten att uppfylla
målet är till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i alla länder.
Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Nationellt arbete är viktigt och bidrar till
andra positiva miljö- och hälsoeffekter Etappmålet för de svenska utsläppen av växthusgaser
till 2020 bedöms i nuläget kunna nås.
Regeringen avser att återkomma till frågan om
det behövs nya åtgärder i samband med att den
kontrollstation för klimat- och energipolitiken
som tidigare aviserats genomförs 2015. Kontrollstationen syftar till att analysera dels den faktiska
utvecklingen av energibalans och kostnader, dels
klimatpåverkan i förhållande till målen, dels
kunskapsläget vad gäller klimatförändringar.
Regeringens vision är att Sverige inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 vilket
kräver betydande utsläppsminskningar i Sverige.
Delar av industrin samt transportsektorn står
inför särskilda utmaningar och åtgärder inom
dessa sektor är därför viktiga.
Vid klimatkonventionens 16:e partsmöte i
Cancun 2010 beslutades att industriländerna ska
ta fram nationella färdplaner för en koldioxidsnål
utveckling. På regeringens uppdrag redovisade
Naturvårdsverket i december 2012 ett underlag
för en svensk färdplan för att styra samhällsutvecklingen mot ett Sverige utan nettoutsläpp
av växthusgaser till 2050. En sådan plan kan
bidra till Sveriges möjligheter att agera pådrivande i arbetet med att få till stånd långtgående utsläppsminskningar inom EU och
globalt på lång sikt.
Internationellt klimatarbete
Internationellt klimatsamarbete är avgörande
för möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet.
För att nå målet att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med
den förindustriella nivån krävs att trenden av
globalt ökande utsläpp bryts inom kort.
För att minska sannolikheten för farliga
klimatförändringar och öka chansen för framgångsrika internationella insatser behöver fler
länder minska sina utsläpp utöver deras
nuvarande åtaganden.
En ökad ambition vad gäller utsläppsminskningar behövs för tiden före 2020 och en
internationell överenskommelse som ger betydande utsläppsminskningar därefter behövs 2015
i enlighet med besluten under klimatkon-

ventionen. Under perioden 2013−2020 har vissa
i-länder, inklusive EU, valt att ta på sig bindande
åtaganden om utsläppsminskningar inom ramen
för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Andra länder, både i- och u-länder,
har däremot valt att ange utsläppsmål och
utsläppsåtgärder i form av icke bindande utfästelser direkt under konventionen. En rad uländer har valt att ännu inte göra några
utfästelser. En rad vetenskapliga rapporter pekar
på att åtagandena och utfästelserna är otillräckliga. FN:s miljöprogram UNEP anger t.ex.
(Gap Report 1, 2012) att dagens samlade utsläpp
på ca 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per
år måste minska till ca 44 miljarder ton 2020 och
21 miljarder ton 2050 för att hålla tvågradersmålet inom räckhåll. Summan av nuvarande
utfästelser ligger dock ca 8–13 miljarder ton ifrån
den enligt Gap Report nödvändiga nivån 2020.
Som jämförelse kan nämnas att EU:s samlade
utsläpp är 4,6 miljarder ton per år. Detta tydliggör att åtgärder behöver genomföras globalt före
2020 och i synnerhet inom alla större
ekonomier. En ny klimatöverenskommelse för
tiden efter 2020 bör vara dynamisk så att den kan
spegla ländernas utveckling över tid. Anpassning
och frågor om permanenta skador och förluster
måste också hanteras. De utvecklade länderna
bör även fortsättningsvis gå före i klimatarbetet
men i enlighet med Durbanplattformens
skrivelser om en global ansats måste alla länder
bidra efter sin förmåga och kapacitet. Avgörande
för möjligheten att nå en ambitiös överenskommelse 2015 är att de parter som vill se
ambitiösa åtaganden bortom 2020 får ett starkt
inflytande i förhandlingarna. Den allians mellan
EU och vissa progressiva utvecklingsländer som
byggdes upp i samband med mötet i Durban
2011 bör vårdas och utvecklas. Vad stora aktörer,
inklusive EU själva, är redo att åta sig vad gäller
utsläppsminskningar kommer att bli avgörande
för förutsättningarna att nå resultat. I detta
sammanhang är det avgörande att Sverige och
EU ratificerar den andra åtagandeperioden av
Kyotoprotokollet, lever upp till tidigare gjorda
åtaganden om utsläppsminskningar och finansiering samt är pådrivande vad gäller framtida
utsläppsminskningar och konstruktiva när det

1 www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/
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gäller mobilisering av finansiering till insatser i
utvecklingsländer via olika källor. Dessutom
behövs det insatser för att övertyga nyckelländer
som bromsar inom EU och i de internationella
förhandlingarna. Att i olika forum utanför de
formella förhandlingarna samla länder för
diskussion om svåra frågor och att vidta åtgärder
inom kompletterande initiativ är av stor vikt för
att kunna nå klimatmålen men också för att de
bidrar till ett mer positivt förhandlingsklimat.
Insatser för att minska utsläpp av kortlivade
klimatpåverkande ämnen och för att fasa ut
fossilsubventioner är exempel på sådana
områden. Enligt IEA:s utsläppsprognos från
2012, som inkluderar ländernas aviserade styrmedel, förväntas världens koldioxidutsläpp att
leda till en genomsnittlig temperaturökning på
mer än 3,5 grader C. En temperaturökning om
mer än 2 grader C innebär stora risker för
världen. Ytterligare arbete behövs för att förfina
de modeller och beräkningsgrunder som används
för kostnadsberäkning och riskbedömning så att
de bättre kan hantera osäkerheter, varaktiga och
omfattande konsekvenser av klimatförändringar,
dynamiska effekter och långsiktiga förändringar.
EU:s klimatarbete
EU har varit och är den ledande kraften i det
internationella klimatarbetet. Förutsatt att
energimålen inom klimat- och energipaketet
nås kommer EU:s mål till 2020 att kunna
överträffas. Ny EU-lagstiftning som nu tas
fram, t.ex. rörande utsläpp av fluorerade växthusgaser samt från bilar och lätta nyttofordon,
är viktiga för att kunna nå målet för 2020 men
även för att lägga grunden för EU:s långsiktiga
mål om att minska utsläppen med 80–95
procent till 2050. Kommissionen antog våren
2011 ett meddelande (Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050)
om hur EU ska nå den målsättningen på ett
kostnadseffektivt sätt. För att ge ytterligare
vägledning mot de långsiktiga målen behöver
ytterligare steg tas inom EU. Kommissionen
presenterade i mars 2013 en grönbok om ramverk för energi och klimat till 2030. Den fortsatta behandlingen av dessa frågor blir av stor
betydelse för EU:s möjligheter att vara pådrivande i arbetet med att få till stånd en
ambitiös
internationell
klimatöverenskommelse 2015.
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EU:s system för utsläppshandel är ett viktigt
styrmedel för att uppfylla EU:s klimatpolitiska
mål. De låga utsläppsrättspriserna har
emellertid lett till att trovärdigheten hos
systemet allvarligt undergrävts även om det
inte påverkar måluppfyllelsen. Den främsta
orsaken till de fallande priserna är den
ekonomiska kris som drabbat Europa med
väsentligt lägre produktionsvolymer än
förutsett inom den handlande sektorn.
Kommissionen pekar även i sin grönbok på
hur fragmentering genom ensidiga nationella
åtgärder och målkonflikter kan försvaga
systemets prissignal. Dagens priser på
utsläppsrätter innebär att incitamenten för
investeringar i infrastruktur och teknik med
låga växthusgasutsläpp har försvagats kraftigt.
Regeringen anser att fortsatt reformering och
utveckling av systemet nu behövs och att
strukturella åtgärder bör vidtas som
säkerställer dess långsiktiga funktion och dess
styrsignaler till näringslivet. Sverige och EU
eftersträvar att systemet efter hand ska
kopplas till andra framväxande system och att
en tydlig global prissignal ska etableras till
industrin och andra samhällssektorer. Förhandlingar pågår med Schweiz och Australien.
Kina aviserade under året planer på en
utsläppshandel i sju städer, med ETS som
modell och med sikte på ett nationellt system
vid decennieskiftet. Utvecklingen av en global
koldioxidmarknad går framåt men behöver
stärkas ytterligare.
Internationella klimatinsatser
För att de internationella insatserna ska nå
målet till 2020 behöver Energimyndigheten
förvärva ytterligare 21 miljoner utsläppsminskningsenheter fram till 2020. Genom
preciseringen av volymmålet skapas enligt
regeringens uppfattning goda förutsättningar
för ökad planmässighet i förvärven i enlighet
med Riksrevisionens rekommendation i
rapporten Klimatinsatser utomlands – statens
inköp av utsläppskrediter (RiR 2011:8). Regeringen strävar efter att utveckla och förbättra
rapporteringen avseende Sveriges internationella klimatinsatser. Ett viktigt element i
dessa strävanden är den utvidgade årsredovisning för Sveriges program för mekanismen
för ren utveckling och gemensamt genom-
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förande (CDM- och JI-programmet) som
Energimyndigheten
numera
redovisar.
Rapporten innefattar en detaljerad redovisning
av projekt och multilaterala fonder och därtill
en redovisning av insatsernas bidrag till hållbar
utveckling, utsläppsmarknadens utveckling
och vunna erfarenheter.
Kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom
det svenska CDM- och JI-programmet innebär
att utsläppsminskningsenheter som uppfyller
särskilda, av uppdragsgivaren, definierade kvalitetskriterier förvärvas till lägsta kostnad. För de
enskilda projekten har det svenska CDM- och
JI-programmet hittills fokuserat på små och
medelstora projekt som i regel befinner sig i
tidiga skeden av projektcykeln och som ryms
inom projektkategorierna förnybar energi,
energieffektivisering och avfallshantering med
tydliga bidrag till hållbar utveckling i värdländerna. Vidare eftersträvas en bred geografisk
spridning av projekten och särskilda satsningar
görs på minst utvecklade länder och små önationer under utveckling. Regeringen anser att
denna inriktning i huvudsak bör vara vägledande
även i fortsättningen.
I arbetet med enskilda projekt inom ramen för
Sveriges investeringsprogram och i internationella samarbeten bör hänsyn tas till
utvecklingen i de internationella klimatförhandlingarna
och
situationen
på
utsläppsmarknaden.
Klimatforskning
Regeringen anser att den omfattande klimatforskning som bedrivs i Sverige har stor betydelse för att nå de klimatpolitiska målen genom
att den utgör underlag för klimatpolitiken.
Resultaten från den grundläggande forskningen
ökar kunskapen om de faktorer som styr
klimatet. Den riktade forskningen medför bl.a.
att de klimatmodeller som används för att göra
scenarier för klimatpåverkan blir allt mer tillförlitliga. Denna forskning bidrar också till
ökade kunskaper om klimatpåverkan på samhället och ger kunskap och underlag för samhällets anpassningsåtgärder.
Den åtgärdsinriktade forskningen är vidare
viktig för att ställa om samhället till minskad
klimatpåverkan genom ökad användning av förnybar energi och för effektivisering. Det finns
ett stort behov av ytterligare utveckling av
modeller som både från vetenskaplig och
ekonomisk utgångspunkt trovärdigt kan upp-

skatta kostnader och risker för naturkatastrofer
och en ökad klimatpåverkan.
Arktis
Det är angeläget att öka kunskapen kring
Arktis globalt och kring hur Arktis ekosystem
påverkas av bl.a. klimatförändringar. Flera av
miljöfrågorna som hanteras i Arktiska rådet
har kopplingar till andra internationella
miljöfrågor. Det är viktigt att bygga på de
framsteg som hittills gjorts inte minst när det
gäller minskade utsläpp av sot och arbetet med
ökad så kallad resiliens. För första gången i
rådets historia arrangerades i februari 2013
även ett särskilt miljöministermöte, där
huvudfokus låg vid kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Detta möjliggör
att även stärka dialog och insatser med
nyckelländer som kan minska långlivade
klimatutsläpp.
Regionala klimat- och energistrategier
Regeringen bedömer att länsstyrelsernas
arbete med de regionala klimat- och energistrategierna och åtgärdsprogrammen samt
deras arbete med klimatanpassning utvecklas
väl. Skillnaderna mellan länen är dock fortfarande relativt stora när det gäller såväl hur
långt de har kommit i processen att genomföra
åtgärder som i ambitionsnivån och kvaliteten i
arbetet. Insatserna på kommunal nivå varierar.
En av huvuduppgifterna för pilotlänen för
grön utveckling har varit att stödja och inspirera andra län, att utveckla arbetsmetoder
och vägledningar samt sprida erfarenheter
mellan länen. Det är väsentligt att det strategiska planeringsarbetet går vidare i samverkan med berörda aktörer i länet och att
dialogen med kommuner och näringsliv
förstärks.
Klimatanpassning
Fortsatta insatser för slutförande av en
nationell höjdmodell har stor betydelse för det
fortsatta klimatanpassningsarbetet ute i landet.
Likaså behöver fler områden kartläggas med
avseende på ras och skred för att skapa
underlag för åtgärder. Klimatanpassningsarbetet måste i stor utsträckning genomföras
ute i kommunerna och av sektorsmyndigheter,
näringsliv och enskilda. Det är dock av stor
25
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vikt att ett samlat underlag för åtgärder och
stöd för genomförande finns tillgängligt. Härvid utgör arbetet vid kunskapscentrum vid
SMHI en viktig grund för bl.a. länsstyrelsernas
arbete.
Det är också viktigt att länsstyrelsernas dialog
med kommunerna om klimatanpassning intensifieras.
3.5.2

Frisk luft

Miljökvalitetsmålet är att luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör halterna av åtta olika
hälso- och miljöpåverkande luftföroreningar
samt korrosion på kalksten. Preciseringarna
förtydligar innebörden av miljökvalitetsmålet
och det miljötillstånd som ska nås i ett generationsperspektiv.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte uppdaterade. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år två diagram.
Resultat

Utvecklingen i miljön är positiv men utsläppen
och halterna minskar inte så fort att miljökvalitetsmålet kan uppnås till 2020. Bakom de generellt sänkta utsläppen ligger till stor del att ny
teknik eller nya bränslen med lägre utsläpp har
ersatt äldre och smutsigare teknik och bränslen.
De gäller t.ex. inom vägtrafiken men även när
det gäller stora förbränningsanläggningar. Däremot minskar inte utsläppen från hushållen och
annan småskalig användning lika påtagligt.
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Den långsiktiga trenden är att de sammantagna
utsläppen av flera viktiga luftföroreningar har
minskat men i vissa fall har de ökat inom
enskilda sektorer. Till exempel har de totala
utsläppen både av stora och medelstora
partiklar (PM10 respektive PM2.5) minskat
sedan 1990. Efter millennieskiftet bröts
trenden. En orsak var ökade utsläpp från eloch
värmeproduktion
och
småskalig
vedeldning.
Halten av medelstora partiklar (PM2,5) överskrider de långsiktiga målvärdena (10 och 25
mikrogram/m3 som års- respektive dygnsmedelvärde) i första hand i södra Sverige som påverkas
starkt av förorenad luft från Öresundsregionen
och övriga Europa. I övriga landet är halterna av
partiklar (PM2,5) låga, även om årsmedelvärdet
överskrids i gaturum i några städer. I regional
bakgrundsluft (skog/landsbygd långt från
enskilda källor) minskar halterna av PM2,5
långsiktigt även i Sydsverige. Det kan bero på att
åtgärdsarbetet för att minska luftföroreningar i
Europa har börjat visa effekt.
Diagram 3.3 Partiklar PM10 i gaturum, 1999-2011

Halten av större partiklar (PM10) överskrider
de nivåer som anges i preciseringen till miljökvalitetsmålet (15 och 30 mikrogram per kubikmeter luft som års- respektive dygnsmedelvärde)
i gatumiljön generellt och även i urban bakgrund
på vissa platser i södra Sverige. Halterna av PM10
minskar dock långsiktigt då användningen av
dubbdäck minskar. För PM10 överskrids även
miljökvalitetsnormen i ett par städer. Det är
främst dygnsmedelvärdet, 50 mikrogram per
kubikmeter luft (som får överskridas 35 dagar
per år) som inte nås i trafikerade miljöer i ett par
städer.
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De svenska utsläppen av kväveoxider har
minskat långsiktigt och Sverige klarar sedan 2011
våra internationella åtaganden. Detta redovisas
närmare under avsnitt 3.5.3 Bara naturlig försurning. Däremot har halterna av kvävedioxid i
tätortsluften inte minskat i den utsträckning
som hade krävts för att miljökvalitetsnormen för
denna luftförorening skulle vara uppnådd i hela
landet. En orsak är att en större andel av kväveoxiderna i bilavgaser nu släpps ut som den
giftigare formen kvävedioxid. Förändringar av
luftföroreningssituationen i övrigt har dessutom
ökat omvandlingen av den mera harmlösa
formen kvävemonoxid till kvävedioxid.

skaliga vedeldning har inte minskat. Totalt sett
utgör de en ganska begränsad del av utsläppen
(sex procent 2011) men innehåller bl.a. cancerframkallande ämnen som bens(a)pyren. Småskalig vedeldning är nu den dominerande källan
till bens(a)pyren sedan utsläppen från aluminiumproduktionen upphörde 2008. Det finns en
risk för att det årsmedelvärde som anges i
preciseringen till miljökvalitetsmålet, ett mikrogram per kubikmeter luft, överskrids. Boverket
har haft i uppdrag att se över byggreglerna med
anledning av att EU-standarden för eldningsutrustning har ändrats. Boverket lämnade sin
redovisning till regeringen i december 2012.

Diagram 3.4 Kväveoxid i gaturum, 1999-2011

Analys och slutsatser

Källa: nationella datavärden för luft

I Stockholm tycks halterna av kvävedioxid
minska långsiktigt men utvecklingen i landet är
mera osäker. En beräkning för vägmiljön i 40
kommuner för 2020 jämfört med 2008 har
genomförts. Resultaten visar att målet för årsvärdet av kvävedioxid riskerar att överskridas i de
större tätorterna i gatumiljön men däremot
klaras målet 2020 i ”urban bakgrund” (miljön ej i
direkt anslutning till gator och vägar som till
exempel parker). Likaså riskerar målet för
timmedelvärdet att överskridas i de allra största
tätorterna. Situationen är dock avsevärt bättre
jämfört med 2008. Den sammanfattande analysen visar att målet för kvävedioxid inte nås
utan ytterligare åtgärder till 2020.
Utsläppen av svaveldioxid behandlas i avsnitt
3.5.3. Halterna av svaveldioxid i tätorter är
numera låga.
Utsläppen av flyktiga kolväten har drygt halverats sedan 1990 då de uppgick till 359 000 ton.
År 2000 och 2010 släpptes 223 000 respektive
177 000 ton ut. Den mest betydande utsläppsminskningen har skett inom transportsektorn
som 1990 svarade för nästan hälften av utsläppen
men nu endast för en femtedel. Däremot har
utsläppen från användningen av lösningsmedel
endast minskat långsamt. Utsläppen från små-

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. Utvecklingen är positiv, men det behövs fler åtgärder för att nå
miljökvalitetsmålet Frisk luft. Hälsoeffekterna
av luftföroreningar medför betydande samhällsekonomiska kostnader. Beräkningar utförda av
Umeå universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket tyder
på att enbart de negativa effekterna av partikelhalterna kan värderas till ca 26 miljarder kronor
per år. De förtida dödsfallen beräknas vara ca
3 000 per år samtidigt som de höga halterna leder
till 1 300 till 1 400 extra fall av kronisk bronkit
per år.
Inom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar antogs i maj 2012 en
ändring av protokollet angående minskning av
försurning, övergödning och marknära ozon till
konventionen (Göteborgsprotokollet) där det
anges nya nationella ”tak” för utsläpp av luftföroreningar. En viktig nyhet är att protokollet
nu innehåller nationella utsläppstak även för
medelstora partiklar, PM2,5 Det har redan fattats
viktiga beslut inom EU om skärpta utsläppskrav
för bilar, arbetsmaskiner och fasta förbränningsanläggningar som kommer att förbättra situationen på sikt. Under 2013 planerar
kommissionen ett luftvårdpaket med en en ny
tematisk strategi, ett reviderat direktiv om
nationella utsläppstak för luftföroreningar, ratificering av ändringarna i Göteborgsprotokollet
och ett nytt direktiv för mindre förbränningsanläggningar. Dessutom har EU antagit en
ändring av svaveldirektivet som innebär att den
27
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internationella sjöfartsorganisationen IMO:s
skärpningar av kraven på svavelhalten i marina
bränslen införs i EU-rätten. Det leder bl.a. till
sänkta bakgrundshalter av medelstora partiklar.
Då det tar lång tid innan exempelvis äldre bilar
och arbetsmaskiner med höga utsläpp byts ut tar
det också lång tid innan de nu beslutade åtgärderna ger effekt. De långsiktiga besluten
behöver därför kompletteras med åtgärder som
ger effekt lokalt och som ger effekt på kortare
tid. I februari 2013 beslutade regeringen att
skärpa och förtydliga regelverket för miljözoner.
Ändringarna träder i kraft den 1 september i år.
Ett viktigt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet är miljökvalitetsnormerna för luft. De
största problemen är att nå normerna för större
partiklar och kvävedioxid. I drygt ett dussin
städer överträds en eller båda dessa normer eller
så har de överträtts. Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska ett åtgärdsprogram
upprättas om en miljökvalitetsnorm överskrids.
Antingen är det miljökvalitetsnormen för större
partiklar eller för kvävedioxid som överskrids. I
några fall överskrids båda normerna. Huvudinriktningen i programmen är på sådana åtgärder
där kommunen eller andra regionala aktörer har
rådighet. I fallet med större partiklar ingår åtgärder som dammbindning (som minskar
uppvirvlingen av slitagepartiklar från dubbdäck),
minskad sandning vintertid och omledning av
trafik till andra gator. Att minska halterna av
kvävedioxid kräver bl.a. att bättre reningsteknik
utvecklas och får genomslag eller att trafikmängderna minskar lokalt.
I Göteborg infördes trängselskatt den 1
januari 2013. Det är för tidigt att dra några säkra
slutsatser om effekterna men de första utvärderingarna tyder på att den har bidragit till sänkta
halter av såväl kvävedioxid som partiklar.
Regeringen och Transportstyrelsen har vidtagit åtgärder som minskar dubbdäcksslitaget.
Regeringen har dessutom gett kommunerna
möjlighet att förbjuda användning av dubbdäck
på enskilda gator eller i större områden.
Transportstyrelsens föreskrifter har ändrats så
att dubbdäck numera inte får användas längre än
till den 15 april. Vidare har det beslutats att
minska antalet maximalt tillåtna dubb per däck
som tillverkas efter den 1 juli 2013. De olika
åtgärderna har gett vissa resultat men i de gatumiljöer där halterna av partiklar överskrider
miljökvalitetsnormen kan ytterligare åtgärder
behövas för att normen ska nås. Den enskilt
28

viktigaste faktorn för överskridandet är partiklar
från dubbdäckslitage. Stockholms miljöförvaltning (SLB-analys) bedömde exempelvis 2011
i en rapport att andelen bilar som använder
dubbdäck bör minskas till 10-20 procent för att
normen ska kunna nås i de mest belastade
miljöerna i Stockholm. Ekodesigndirektivet
(Europaparlamentets och Rådets direktiv
2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter) kan
förväntas bidra till minskade utsläpp från
hushållen. Beräkningar visar att på europeisk
nivå kan direktivet medföra en minskning av
utsläppen av PM2,5 med 35 procent till 2020 och
med 70 procent till 2030. Utsläppen av sot
beräknas minska med 25 procent till 2020 och 75
procent till 2050 om direktivet genomförs.
Boverket har haft i uppdrag att se över sina
byggregler med anledning av att EU-standarden
SS-EN 303-5 för eldningsutrustning har ändrats.
Verket lämnade en konsekvensanalys som slutredovisning till regeringen (M2013/51/EG).
Enligt regeringens uppfattning bör de skärpta
kraven införas senast samtidigt som ekodesigndirektivet genomförs.
3.5.3

Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet är att de försurande
effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller
inte öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska
material,
vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning som
rör nedfallet av svavel- och kväveföreningar,
markanvändningens försurningspåverkan, försurningstillståndet i sjöar och vattendrag samt
korrosion på tekniska material och arkeologiska
föremål i marken.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns även indikatorer. Dessa finns
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i sin helhet redovisade på Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna.
Ett utvecklingsarbete pågår inom myndigheterna
med att utveckla dem. Mot denna bakgrund
redovisas detta år två diagram.

Diagram 3.5 Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och
partiklar (PM2,5) från internationell sjöfart på Östersjön och
Nordsjön, i kton.
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Resultat

Utvecklingen i miljön är positiv men det är inte
möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020.
Det europeiska samarbetet med att minska
utsläppen av luftföroreningar från land är framgångsrikt. Utsläppen av svavel- och kväveoxider
har minskat med 60 respektive 30 procent
mellan 2000 och 2010. Samtidigt ökade sjöfartens utsläpp med 5 respektive 20 procent.
De svenska utsläppen av svaveldioxid är vid en
internationell jämförelse mycket låga. Utsläppen
uppgick till strax över 100 000 ton 1990 och har
därefter minskat i stort sett kontinuerligt till ca
30 000 ton. Halterna av svaveldioxid i tätorter är
numera låga.
Utsläppsminskningarna har medfört att nedfallet av sura svavelföreningar har minskat med
70 procent sedan 1990.
De nationella utsläppen av kväveoxider har
minskat betydligt sedan 1990 och 2000 då de
uppgick till 269 000 respektive 209 000 ton. 2011
uppgick de till 146 000 ton, vilket betyder att
Sverige nu uppnår åtagandena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av
den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak
för vissa luftföroreningar och Göteborgsprotokollet.
Etappmålet om begränsningar av utsläpp av
luftföroreningar från sjöfarten innebär att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar
ska ha börjat minska från fartygstrafiken i
Östersjön och Nordsjön senast 2016. Överenskommelserna inom EU och UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe)
bygger i sin tur på att åtgärder genomförs inom
olika sektorer. I de prognoser som finns över
utvecklingen ingår att bl.a. redan beslutade
utsläppskrav på bilar, arbetsmaskiner och stora
förbränningsanläggningar får effekt.
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Källa: EMEP-data.

Den internationella sjöfartsorganisationen
IMO:s skärpta krav inom svavelkontrollområdena, SECA, innebär att sjöfartens
utsläpp av svaveldioxid och partiklar kommer
att minska kraftigt från 2015. Kraven har
införts i rådets direktiv 1999/32/8 av den 26
april 1999 om att minska svavelhalten i vissa
flytande bränslen och om ändring av direktiv
83/12/EEG, det s.k. svaveldirektivet.
De lägre utsläppen har lett till en långsam förbättring av försurningsläget i sjöar och vattendrag. I skogsmark och grundvatten tar dock
återhämtningen lång tid då den naturliga
processen genom vittring är mycket långsam. Av
4 800 sjöar som följs upp inom miljöövervakningsprogrammet var 17 procent försurade 1990
mot 10 procent i dag. I sydvästra Sverige är idag
47 procent av sjöarna försurade medan motsvarande för mellersta och östra Sverige är 10
procent och för norra Sverige 3 procent. Det är i
sydvästra Sverige som de största problemen med
markförsurning finns. Där är ungefär hälften av
markerna försurade. Markanvändningen kan,
t.ex. inom skogbruket bidra till försurningen.
Nedbrytning av växtmaterial frigör basiska
mineralämnen som motverkar försurningen. Om
förlusten av de basiska ämnena inte kompenseras
genom naturlig vittring eller ersätts av t.ex.
askåterföring ökar försurningen. Framför allt
gäller det om man även för bort de näringsrika
grenarna och topparna (grot). Men genom
askåterföring kan försurningspåverkan vid uttag
motverkas. Från 2010 till 2011 har askåterföringen efter uttag av grot ökat från 10 000
hektar till 15 000 hektar. Grot-uttaget har sedan
början av 2000-talet mer än fördubblats till att i
dag omfatta 79 000 hektar.
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. Preliminära beräkningar visar att utsläppen av svaveldioxid och
kväveoxider i Europa beräknas minska med
ytterligare 40 procent vardera mellan 2010 och
2020, vilket är positivt för nedfallet av långdistanstransporterade luftföroreningar i Sverige.
Såväl skogs- som sjöarealen där den kritiska
belastningen överskrids, dvs. den nivå som inte
långsiktigt orsakar biologiska skador i ekosystemen, beräknas minska ytterligare något
som en följd av detta.
Det reviderade Göteborgsprotokollet som
antogs i maj 2012 får inte någon påtagligt positiv
påverkan på möjligheterna att nå målet. Orsaken
är den långsamma återhämtningen i ekosystemen. Det gäller även den kommande
revisionen av Europaparlamentets och rådets
direktiv av den 23 oktober 2001 om nationella
utsläppstak för vissa luftföroreningar, det s.k.
takdirektivet. De kommer däremot att ha effekt
på längre sikt.
Åtgärder mot utsläppskällor på land redovisas
under avsnitt 3.5.2 Frisk luft.
Utsläppen av svaveldioxid från sjöfarten och
därmed även nedfallet i Sverige kommer att
minska markant när den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skärpta krav inom svavelkontrollområdena, SECA, blir obligatoriska
fr.o.m. 2015. År 2020 skärps kraven även utanför
SECA, vilket även det leder till en viss minskning av det sura nedfallet.
Diagram 3.6 Gränsvärden för svavelhalt i marint bränsle

Källa: MARPOL 73/78, Annex VI

Ytterligare beslut som begränsar utsläppen
från internationell sjöfart krävs, främst av kväveoxider. Inom ramen för konventionen om skydd
av Östersjöns rena miljö (Helcom) beslutades i
mars 2012 att ansökan till IMO om att göra
30

Östersjön till ett utsläppskontrollområde för
kväveoxider, NECA, är färdigställd. Sedan mars
2012 står Sverige bakom att ansökan skickas in.
Markanvändningens bidrag till försurning av
mark och vatten kan motverkas genom att
skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. Uttaget av biomassa från
skogen kommer sannolikt att öka bl.a. genom
ökat behov av skogsbränslen. Nedbrytning av
växtmaterial frigör basiska mineralämnen som
motverkar försurningen. Om förlusten av de
basiska ämnena inte kompenseras genom
naturlig vittring eller ersätts av t.ex askåterföring
ökar försurningen. Det är i praktiken omöjligt
att fullständigt kompensera för eventuell
försurning.
3.5.4

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet är att förekomsten av
ämnen i miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället inte ska hota
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör exponering för kemiska ämnen, användningen av särskilt farliga
ämnen, spridning av oavsiktligt bildade ämnen,
förorenade områden och kunskap och information om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper.
Kemikalieinspektionen ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år ett diagram.
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Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön. Ökande konsumtion leder
till ökad kemikalie- och varuproduktion globalt,
vilket bidrar till ökad diffus spridning av och
exponering för farliga ämnen. Detta får också till
följd att belastningen av kemikalier på vattenmiljön ökar, bl.a. via avloppssystemet. Dagens
avloppsreningsverk är inte utformade för att ta
hand om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara kemikalier.
Lagstiftning och andra styrmedel på området
utvecklas generellt sett positivt och bedöms på
sikt kunna ge goda förutsättningar att nå miljökvalitetsmålet och ge bättre skydd för hälsa och
miljö mot kemiska risker. Kunskapen om hälsooch miljöfarliga egenskaper är för det stora
flertalet ämnen fortfarande bristfällig. Metodik
för att bedöma riskerna med framför allt
hormonstörande ämnen, nanomaterial och
kombinationseffekter
behöver
utvecklas.
Särskild hänsyn behöver tas till känsligheten hos
foster, barn och ungdomar.
Användningen av vissa särskilt farliga ämnen,
t.ex. bly och blyföreningar i smycken, akrylamid
i tätningsmedel, tennorganiska föreningar samt
dimetylfumarat har begränsats genom EUregler. En del välkända och sedan länge begränsade miljögifter, som undersökts i långa tidsserier såsom bromerade flamskyddsmedel, PCB
och dioxin, uppvisar minskade halter i modersmjölk.
Diagram 3.7 Miljöföroreningar i modersmjölk

Källa: Data från den nationella miljöövervakningen

Halterna av andra ämnen, som till exempel vissa
långlivade perfluorerade ämnen, ökar. Dioxiner
och dioxinliknande PCB i fet fisk, t.ex.
strömming, från Östersjön är fortsatt förhöjda.
Miljöövervakningen visar att delar av befolkningen har halter av kadmium i urin som ligger
vid eller över de nivåer som kan relateras till
påverkan på njurar och skelett. Riskgrupper
utgörs av t.ex. gravida, nyfödda och småbarn,
personer med järnbrist samt rökare. Förutom
lidandet hos dem som drabbas innebär benskörhet och frakturer en stor samhällsekonomisk kostnad i Sverige.
Förekomsten av ämnen med cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska
egenskaper, s.k. CMR-ämnen, minskar i svensktillverkade varor.
Sveriges lantbruksuniversitet presenterar
sedan mitten av 1990-talet förekomsten av
bekämpningsmedel i dricks-, grund- och ytvatten. Kemikalieinspektionens riskindikatorer
för växtskyddsmedel beskriver hur riskerna för
hälsa och miljö utvecklats i Sverige sedan 1985.
För flertalet farliga övriga ämnen saknas dock
uppgifter dels om halter i människa och miljö,
dels om hur halterna förändrats över tid.
Regeringens handlingsplan för en giftfri vardag
har hittills inneburit att Kemikalieinspektionen
har kunnat satsa mer på ett flertal områden. De
största resurserna har satsats på att föreslå
klassificering och reglering av farliga ämnen
inom EU:s kemikalielagstiftning, företagens eget
arbete med att byta ut farliga ämnen, tillsyn av
farliga ämnen i varor och ökad kunskap om
hälsorisker.
Kemikalieinspektionen har under år 2012 till
Europeiska
kemikaliemyndigheten
(Echa)
lämnat in två ämnesutvärderingar, förslag på
harmoniserad klassificering för fyra ämnen, fyra
förslag på ämnen till kandidatförteckningen samt
förslag på två begränsningar av ämnen. Kemikalieinspektionen har även inlett arbetet med en
begränsningsdossier för vissa kadmiumföreningar i konstnärsfärger. Regeringens
satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag
har, utöver det som annars skulle ha genomförts,
gjort det möjligt för Kemikalieinspektionen att
kraftigt öka antalet förslag på reglering av hälsooch miljöfarliga ämnen. Utan regeringens
satsning på handlingsplanen hade endast enstaka
förslag kunnat lämnas. Sverige har ökat sin
aktivitet och tillhör nu de mest aktiva medlems31
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länderna i EU när det gäller att lämna förslag på
åtgärder mot enskilda hälso- och miljöfarliga
ämnen.
Kemikalieinspektionen har också prioriterat
frågor om företags eget arbete med att byta ut
farliga ämnen. De branscher som är involverade i
arbetet är leksaks-, kosmetika- och textilbranscherna. Branscherna deltar i dialoger och
har kommit överens om uppföljningsbara mål
avseende information och utbildningsinsatser
samt substitution.
Även tillsynsfrågorna har stått i fokus. Handlingsplanen för en giftfri vardag har, utöver det
som annars skulle ha genomförts, gjort det
möjligt för Kemikalieinspektionen att ha ett
omfattande tillsynssamarbete med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Detta arbete har
varit inriktat på leksaker, inklusive gemensamma
informationsinsatser till företagen, på att kraftigt
öka antalet inspektioner på plats hos företagen,
kraftigt öka antalet kemiska analyser för att
kontrollera att företagen följer regler om farliga
ämnen i varor och på att införa ett mer strukturerat och förebyggande arbetssätt genom att
fokusera på en hel bransch eller produktgrupp på
den svenska marknaden, till exempel golv eller
leksaker. Mer resurser har således kunnat läggas
på operativ tillsyn och tillsynsvägledning samt på
kemiska analyser för kontroll av hur företagen
följer regler om farliga ämnen i varor. Kemikalieinspektionen har i tillsynen upptäckt ett flertal
överträdelser som lett till åtalsanmälningar.
Andelen åtalsanmälningar har varit störst för
leksaker (16 av 238 analyserade varor) och
enklare hemelektronik (15 av 107). Överträdelserna har främst gällt att gränsvärden för
bly, ftalater och bromerade flamskyddsmedel har
överskridits.
Kemikalieinspektionen har under åren 2011
och 2012 inom ramen för handlingsplanen
genomfört en rad aktiviteter med syftet att
stärka myndighetens vetenskapliga underlag för
att bättre kunna påverka utvecklingen av EU:s
rättsakter. Underlag rörande hormonstörande
ämnen och nanomaterial ha tagits fram. Vidare
har Kemikalieinspektionen kartlagt hur barns
säkerhet hanteras i de EU-rättsakter som berör
risker med kemikalier. Kemikalieinspektionen
har även kartlagt befintliga internationella
aktiviteter som syftar till att skydda barn från att
utsättas för farliga kemikalier. EU ska besluta
om kriterier för hormonstörande ämnen senast i
slutet av år 2013. Dessa kriterier ska införlivas i
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växtskyddsmedelsförordningen och biocidförordningen, men även i andra relevanta EUregelverk. Kemikalieinspektionen har aktivt deltagit i olika planerings- och arbetsgrupper bland
annat för att påverka vilka vetenskapliga aspekter
kommissionen bör ta hänsyn till vid utformningen av kriterierna.
Arbetet inom EU utvecklas positivt. En ny
biocidförordning (Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22
maj 2012 om tillhandahållande på marknaden
och användning av biocidprodukter) har antagits
och ska börja tillämpas under 2013. Viktiga
nyheter i förordningen är bland annat regler för
att minska riskerna från biocidbehandlade varor.
Kandidatförteckningen i Reach har under 2012
uppdaterats med 67 nya ämnen och innehöll i
december 138 särskilt farliga ämnen. Fem av de
nya ämnena har en bedömningsgrund som
skiljer från övriga SVHC-ämnen genom att de
bedöms som särskilt farliga på grund av att de är
hormonstörande
respektive
huvudsakligen
kraftigt allergiframkallande vid inandning.
I slutet av december 2012 fanns i den europeiska kemikaliemyndighetens Echas databas
7 884 ämnen registrerade. I maj 2018, när
tidsfristen löper ut för förhandsregistrerade
ämnen i lägre förväntas data enligt informationskraven finnas för i storleksordningen
30 000–40 000 ämnen.
Med hjälp av dessa data kommer de behöriga
myndigheterna att kunna utvärdera riskerna med
en helt annan systematik och kraft än tidigare.
Regeringen har i juni 2013 remitterat ett
förslag till förordning om bekämpningsmedel i
syfte att genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG
av den 21 oktober 2009 om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en
hållbar användning av bekämpningsmedel.
Förslaget till förordning innebär bland annat ett
ökat skydd mot förorening av vattentäkter.
Regeringen har samtidigt antagit en nationell
handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.
Regeringen har infört ett nationellt förbud
mot att använda det hormonstörande ämnet
bisfenol A (BPA) i lack och ytskikt i förpackningar för livsmedel som är särskilt avsedda
för barn under tre år. Regeringen har även
uppmärksammat farliga ämnen i textilier och har
uppmanat kommissionen att vidta riskreducerande åtgärder på EU-nivå.
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I syfte att säkerställa att den snabba utvecklingen
och ökningen av användningen av nanomaterial
sker med hänsyn till potentiella hälso- och
miljörisker tillsatte regeringen i september 2012
en särskild utredare med uppdraget att föreslå en
nationell handlingsplan för säker användning och
hantering av nanomaterial, dir 2012:89.
Utredningen ska redovisas senast den 30
september 2013. I oktober 2012 överlämnade
Europeiska kommissionen till rådet och Europaparlamentet meddelandet om den andra översynen av lagstiftningen om nanomaterial COM
(2012)572.
Små men viktiga steg togs i samband med den
globala kemikaliestrategins tredje högnivåmöte
(ICCM3) i september 2012. Beslut fattades
bland annat inom området information om
kemikalier i varor, en hälsostrategi antogs och
hormonstörande ämnen togs upp som en framkantsfråga. Framgångar globalt får allt större
betydelse för möjligheten att uppnå nationella
målsättningarna. Under 2013 genomfördes
partsmöten för såväl Stockholm-, Rotterdamsom Baselkonventionen. Det var första gången
dessa konventioner höll gemensamma partsmöten med syftet att ytterligare skapa synergier
mellan konventionerna. Ett antal nya ämnen blev
reglerade på global nivå.
Inom Stockholmskonventionen kom parterna
överens om att reglera det bromerade flamskyddsmedlet
HBCDD.
Parterna
till
Rotterdamkonventionen enades om att ta upp
ett antal skadliga kemikalier på konventionens
lista för notiferingar och godkännande i
samband med export och import men lyckades
däremot inte enas om att uppta krysotil, asbest
och det akut giftiga bekämpningsmedlet
parakvat. I januari 2013 antogs en ny överenskommelse på global nivå om kvicksilver.
Minamata-konventionen reglerar användningen
av kvicksilver i både produkter och i industriella
processer, genom begränsningar och förbud som
i de flesta fall kommer att gälla från 2020.
Konventionen omfattar även åtgärder för att
minska utsläppen från kolkraftverk. Även
utsläpp från småskalig guldutvinning, en stor
källa till kvicksilverföroreningar i fattigare delar
av världen, omfattas. Konventionen begränsar
också tillgång och handel med kvicksilver inklusive ett förbud mot primär gruvbrytning. Sverige
drev i förhandlingarna frågan om ett förbud mot
dentalt amalgam men lyckades inte få stöd för
detta. Däremot omfattas amalgam av konven-

tionen genom krav på parterna att fasa ned
användningen så mycket som möjligt, genom
olika åtgärder. Arbetet med sanering och efterbehandling av förorenade områden går framåt.
Inventeringsarbetet är färdigt, vilket innebär att
arbetet i större utsträckning kan inriktas på
åtgärder. Resultatet av länsstyrelsernas inventering av de ca 80 000 potentiellt förorenade
områdena är att 966 områden tillhör den högsta
riskklassen. Nästan 6 147 tillhör riskklass 2.
Inventeringsarbetet utgör grunden för prioritering av på vilka områden vidare utredningar
och eventuella saneringsåtgärder ska genomföras.
Information om förorenade områden är också
en stor tillgång i många andra sammanhang,
exempelvis vid planering av mark och vatten
samt vid fastighetsöverlåtelser.
Det pågår efterbehandling med statliga bidrag
på 33 områden. Till utgången av 2012 hade totalt
101 områden efterbehandlats. År 2012 sanerade
ansvarig verksamhetsutövare och markägare
ytterligare omkring 276 områden via länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn.
Hittills är därmed 2 543 områden med stora
risker efterbehandlade med statlig finansiering
eller med finansiering av den juridiskt ansvariga.
Ett exempel på genomförda åtgärder är f.d. Surte
Glasbruk vid Göta älv. Göta älv är Göteborgs
huvudvattentäkt. Saneringsområdet ska kunna
användas som naturområde, industrimark och
trafikområde. Strandlinjen har säkrats mot skred,
14 500 ton jordmassor med arsenik och bly har
schaktats bort, men det mesta av den förorenade
jorden ligger kvar eftersom den, enligt Naturvårdsverkets bedömning, inte riskerar att läcka
farliga ämnen ut i älven. Genom ytterligare ett
skydd med ett geotextilfilter förhindras att
partiklar sköljs ut i älven av regn eller eventuella
översvämningar. Total kostnad för utredningar
och åtgärder är 26 miljoner kronor, varav bidrag
från Naturvårdsverket 12,5 miljoner.
Sveriges geologiska undersökning har åtagit sig
att vara huvudman för efterbehandlingsprojekt
där kommunen själv inte har möjlighet att vara
huvudman. Vid årsskiftet 2012 hade SGU tagit
på sig ansvar för 24 sådana projekt. SGU
ansvarar även för saneringsprojekt där staten
varit verksamhetsutövare (utgiftsområde 24).
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
Regeringen bedömer dock att förutsättningarna har förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt.
Lagstiftningen behöver dock fortsätta att
utvecklas, såväl på nationell nivå som på EUnivå och internationell nivå. Det handlar
exempelvis om regler som hanterar sammanlagd och samverkande exponering från
kemiska ämnen, s.k. kombinationseffekter. I
arbetet med att utveckla kemikaliepolitiken
och lagstiftningen behöver särskilt barns
utsatthet tas om hand. Kunskapen om miljöoch hälsoegenskaper ökar successivt men förblir
bristfällig för ämnen som tillverkas och
importeras i mindre volymer. Bristen på kunskap
gäller även hur ämnena används i olika varor
samt den exponering människor och miljö
utsätts för. Kunskapen om den sammanlagda
exponeringen för och sammantagna effekter av
kemiska ämnen är mycket begränsad. Det är
också ofta svårt att påvisa samband mellan exponering för eller förekomst av enskilda ämnen i
miljön och vissa typer av miljöskador eller
sjukdomstillstånd. Det beror till exempel på att
effekterna kan vara förskjutna i tid och rum samt
att känsligheten varierar mellan individer, inom
och mellan befolkningsgrupper samt mellan
ekosystem. Det finns tydliga bevis på att
exponering för ”klassiska” miljögifter som
DDT, PCB och kvicksilver påverkat djurlivet.
Nu kommer också fler och fler studier som visar
att exponering för vissa av dagens kemikalier har
betydelse för risken att utveckla olika folksjukdomar. Barn och unga är särskilt sårbara.
Substitution till mindre farliga ämnen behöver
öka och bli en naturlig del i företagens utvecklingsarbete och kunskapen hos många företag
behöver bli bättre. Vi har heller inte tillräcklig
kunskap om innehållet av farliga ämnen i de
tusentals varor som sätts på marknaden. Tillsynen är här viktig.
Det är även viktigt med ett systemtänkande,
exempelvis att materialåtervinning inte ska
innebära att särskilt farliga ämnen återinförs i
materialkretsloppen.
Genom att inköpare och upphandlare ställer
kemikaliekrav finns stor potential för att
produkter och varor med mindre miljö- och
34

hälsoskadliga egenskaper vinner marknadsandelar.
Användning av särskilt farliga ämnen kan
förväntas minska framöver. Det kan ske tack
vare t.ex. kandidatförteckningen, tillståndssystemet och reglerna om begränsningar i Reach,
tröskelkriterier i växtskyddsmedelsförordningen
och biocidförordningen samt genomförandet av
internationella konventioner för långlivade
organiska föroreningar (POP) och kvicksilver.
Det är viktigt att användningen så snart som
möjligt kan upphöra eller starkt begränsas.
De viktigaste åtgärderna är att driva på inom EU
för att utveckla kraven i Reach m.fl. rättsakter
beträffande kunskapsuppbyggnad om nanomaterial, hormonstörande ämnen samt exponering från flera ämnen, så kallade kombinations- eller cocktaileffekter. Förutom
lagstiftning på europeisk och internationell nivå
är även offentlig upphandling och frivilliga
initiativ från näringslivet betydelsefulla.
Den globala målsättningen om att till 2020
minska påverkan av farliga kemiska ämnen fortsätter att vara en utmaning. Den globala målsättningens utmaningar speglar i mångt och
mycket de som finns för miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö men på det globala planet.
I januari 2013 antogs en ny överenskommelse
på global nivå om kvicksilver. Trots att inget
förbud förts in mot användningen av dentalt
amalgam kommer användningen och exponeringen att minska till följd av konventionen.
Möjligheter finns i kvicksilverkonventionen att
förbjuda kvicksilveranvändning i ytterligare
produkter och processer i framtiden, vilket
öppnar för att även kunna förbjuda amalgam.
Framgångarna med en ny konvention och nya
ämnen listade i existerande konventioner visar på
att existerande globala styrmedel fungerar och är
dynamiska. Regeringen anser att global såväl
som regional samverkan är en nödvändighet för
att lösa problem som till sin natur är gemensamma och gränsöverskridande och där åtgärder
utanför Sveriges gränser krävs för en giftfri
miljö.
Sedan propositionen 2008/09:217 Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. antogs 2010 är den samlade
kompetensen och organisationen inom området
nu i huvudsak på plats. Detta ger förutsättningar
för att kunna omsätta tilldelade anslag i konkreta
åtgärder så att målet kan nås så snabbt som
möjligt. Utmaningar under kommande år är att
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fördela tillgängliga medel inom anslaget till de
mest prioriterade objekten och att samtidigt ha
en flexibilitet för att möta förändringar i
pågående efterbehandlingsprojekt. I den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012
bedöms att den organisation och de styrmedel
som behövs för att nå preciseringen finns på
plats, men att takten i arbetet är för låg. För att
öka takten är tre faktorer särskilt viktiga, finansieringen där den ansvarige står för kostnaden,
det statliga anslaget samt teknikutveckling inom
området.
3.5.5

Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet är att ozonskiktet ska
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör uttunningen av
ozonskiktet och halterna av ozonnedbrytande
ämnen. Naturvårdsverket ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år ett diagram.
Resultat

Utvecklingen i miljön är positiv. En stor andel av
de ozonnedbrytande ämnena är avvecklade.
Globalt är ozonskiktet cirka 3,5 procent tunnare
i dagsläget jämfört med referensvärdet (dvs.
perioden före 1980). Såväl utsläpp som halter av
ozonnedbrytande
ämnen
minskar
både
nationellt och globalt sett för de flesta ozonnedbrytande ämnen. Globalt sett ökar dock
utsläpp
och
halter
avseende
HCFC
(klorfluorkolväten). Utsläppen av HCFC idag
kommer främst från kvarvarande mängder i

produkter samt fortsatt produktion i utvecklingsländerna.
Bedömningar som gjorts tidigare om att
utsläpp och halter av N2O (lustgas) ökar globalt
gör sig fortfarande gällande men det finns
osäkerheter i bedömningarna om hur mycket det
ökar. När det gäller lustgas kommer utsläppen
främst från markanvändning. N2O regleras
under Kyotoprotokollet och bedöms i dag vara
det ämne som har störst negativ effekt på ozonskiktet. Trots att den globala trenden visar på en
fortsatt ökning så har de svenska utsläppen
minskat med ca 20 procent från 1990 till 2011.
Att utsläppen av lustgas minskar kan förklaras
med minskat antal djur inom jordbruket och
därmed minskad mängd stallgödsel, övergång till
flytgödselhantering och förbättrat utnyttjande
av kvävet i mineralgödsel. Beräkningarna av
utsläppen är behäftade med stora osäkerheter
både då det gäller deras storlek och när utsläppen
förekommer.
Även inom industrisektorn har utsläppen
minskat och beror främst på ombyggnad av två
anläggningar som producerar salpetersyra.
Möjligheter finns att begränsa lustgasutsläppen. Dels kan växtnäringshanteringen i
jordbruket förbättras t.ex. genom olika former
av styrmedel, dels har nya metoder tagits fram
för att fånga in och förstöra lustgas som bildas
som biprodukt i kemiska processer.
Regeringen har aktivt arbetat med att reducera
utsläpp av kväve till luft och vatten, främst
kopplat till åtgärder inom Landsbygdsprogrammet. En viktig insats har t.ex. varit
rådgivning gällande gödselhantering inom
Greppa näringen.
Utsläppen av lustgas från sjukhus står för en
ytterst liten andel av de totala nationella utsläppen. Trots detta har flera åtgärder vidtagits.
Bland annat finns Nationella lustgaskonsortiet
som är ett svenskt nationellt samarbete för att
minska vårdens utsläpp av lustgas. Alla Sveriges
landsting och regioner samt Sveriges Folktandvårdsförening är anslutna till nätverket. Flera
åtgärder avseende lustgas har finansierats med
stöd av regeringens klimatinvesteringsprogram,
t.ex. har Norrbottens läns landsting halverat
utsläppen av lustgas bl.a. genom täta och kortare
lustgasledningar och bättre övervakning för att
upptäcka läckage.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning av
miljökvalitetsmålet för 2013 tyder flera studier
och modelleringar på att återväxten av ozon35
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skiktet påbörjades någon gång mellan 1997–
2000. Trenden är dock inte statistiskt helt säkerställd.
Nationella data för UV-strålning visar att
under molnfria förhållanden har UV-strålningen
ökat med omkring fem procent i Sverige i jämförelse med förhållandena före 1980. Allt
eftersom ozonskiktet återhämtar sig förväntas
UV-strålningen att återgå till de nivåer som
rådde före 1980.
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i
Sverige är mycket låga och består nästan uteslutande av läckage från produkter som fortfarande används eller tagits ur bruk. Utsläppen
fortsätter att minska i Sverige, se diagram 3.8 om
nationella utsläpp av CFC (klorfluorkarboner).
Diagram 3.8 Nationella utsläpp av klorfluorkarboner

temperaturhöjningen av troposfären medför
samtidigt en minskning av temperaturen i stratosfären. Generellt sett resulterar detta i en
minskning av nedbrytningstakten av ozonskiktet. Dessvärre tycks det samtidigt medföra
en ökning av nedbrytningstakten över polarområdena, framförallt Arktis. De oväntade och
kraftiga ozonminskningarna över Arktis våren
1997 och 2011 kan eventuellt ha ett samband
med den pågående klimatförändringen. Under
början av 2011 var hela 80 procent av ozonet, på
vissa nivåer i stratosfären, nedbrutet över Arktis
och uttunningen var lika stor i omfång som
under Antarktis i mitten på 1980-talet. Ett
ozonhål över Arktis kan få större konsekvenser
genom att det drabbar tätbefolkade områden i
betydligt högre omfattning än vad som är fallet
på södra halvklotet.
Analys och slutsatser

Källa: Naturvårdsverket (IVL 2011: Emissioner och kvarvarande mängder CFC i
Sverige)

Enligt Naturvårdsverket finns det indikationer på att en stor mängd av de kvarvarande
mängderna ozonnedbrytande ämnen inte
destrueras på ett korrekt sätt. Det gäller
exempelvis ozonnedbrytande ämnen i byggnadsisoleringsmaterial där ca 90 procent av de
ozonnedbrytande ämnena inte når återvinningscentralerna. Illegal handel riskerar att
urholka
avvecklingsarbetet
med
ozonnedbrytande ämnen. Tullen i flera europeiska
länder, däribland Sverige, har upptäckt försök att
smuggla ut CFC genom att märka om begagnad
utrustning som innehåller CFC. Tullverket har
successivt infört strängare regler när det gäller
export av ozonnedbrytande ämnen samt även
deltagit i ett internationellt projekt (Sky-Hole
Patching II). Resultatet av detta i Sverige blev sju
beslag, 263 kompressorer och 553 kylskåp.
Angående klimatets påverkan på ozonskiktet
råder fortfarande osäkerheter. Den pågående
36

Regeringen bedömer att miljökvalitetsmålet nås
med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder
genomförda före 2020.
Med tanke på ozonskiktets globala natur är
det dock avgörande att det internationella
samarbetet är framgångsrikt. Även om målet
bedöms kunna nås är det viktigt att fortsätta
arbetet med åtgärder. I arbetet med avvecklingen
av ozonnedbrytande ämnen är det också viktigt
att beakta alternativen så att dessa är miljömässigt godtagbara, säkra och inte skadliga för
klimatet. Vidare är det viktigt med åtgärder för
att hantera de mängder ozonnedbrytande ämnen
som fortfarande finns upplagrade i produkter
som används eller tagits ur bruk. I avvecklingsarbetet är det också viktigt att arbetet inte
urholkas av illegal handel, inklusive export och
import, med ozonnedbrytande ämnen och
produkter.
3.5.6

Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är att människors hälsa
och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör individens exponering för skadlig strålning, utsläppen av radioaktiva ämnen, hudcancer orsakad av ultraviolett
strålning och exponeringen för elektromagnetiska fält.
Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem.
Resultat

De delar av Säker strålmiljö som innefattar
strålskydd, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms kunna nås med i dag
beslutade och planerade styrmedel samt åtgärder
genomförda före 2020. Trenden för den angivna
preciseringen att antalet årliga fall av hudcancer
orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år
2000 är dock negativ och i nuläget bedöms
denna precisering vara svår att uppnå till målåret
2020. Antalet årliga hudcancerfall orsakade av
UV-strålning fortsätter att öka.
Under 2012 beslutades nya föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar.
Krav ställs bl.a. på att obemannade solarier ska
stängas av efter 15 minuters användning. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari 2013.
Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt mycket låga och
visar generellt nedåtgående trender. Stråldoserna
till allmänheten, samt till växter och djur, från
enskilda kärntekniska verksamheter bedöms vara
försumbara.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att miljökvalitetsmålet är
nära att nås. Den del av målet som handlar om
exponering för UV-strålning bedöms dock inte
vara möjlig att nå. Människors beteende har stor

betydelse för mängden UV-strålning som
människor exponeras för. Att få till en beteendeförändring är svårt då det innefattar en förändring av värderingar, attityder kring livsstil,
utseende och solning. Fortsatt analys av riskgrupper och deras beteenden ökar möjligheten
att skapa bättre kommunikationsinsatser och
ändring av beteenden.
Det som behövs för att minska exponeringen
för UV-strålning är framför allt ett kontinuerligt
arbete med information och kommunikation.
Kravet att obemannade solarier ska stängas av
efter 15 minuters användning bör kunna bidra
till en minskad UV-bestrålning.
Allmänhetens exponering för lågfrekventa fält
förväntas inte genomgå någon stor förändring de
närmaste åren.
3.5.7

Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet är att halterna av gödande
ämnen i mark och vatten inte ska ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om fyra preciseringar till
miljökvalitetsmålet. Dessa omfattar påverkan på
havet, påverkan på landmiljön, tillståndet i sjöar,
vattendrag, kustvatten och grundvatten samt tillståndet i havet.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns sju stycken indikatorer.
Indikatorerna finns i sin helhet redovisade på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se). Indikatorerna är inte uppdaterade för att spegla de nya
preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår
inom myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år två diagram
och två figurer.
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Resultat

Utvecklingen i miljön är positiv.
Bedömningen av övergödningen är i stort sett
densamma som år 2012 men positiva förändringar av miljötillståndet har observerats. Detta
visar att åtgärdsarbetet ger resultat, även om det
tar tid innan miljön svarar på de åtgärder som
genomförs. Innebörden av bedömningen är dock
att miljötillståndet i många fall fortfarande är
kraftigt påverkat av tillförseln av övergödande
ämnen via luft och vatten.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning av
miljökvalitetsmålen går den vattenburna tillförseln av kväve och fosfor från Sverige till havet
ned. Trenden är tydligare för Öresund och
Kattegatt, men syns även vad gäller tillförseln till
egentliga Östersjön (diagram 3.9 och 3.10).
Diagram 3.9 Årlig vattenburen tillförsel av kväve (ton/år) till
Egentliga Östersjön
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Källa: Naturvårdsverkets rapport 6557

Diagram 3.10 Sveriges tillförsel av fosfor till Egentliga
Östersjön 1994–2011
1200

1000

800

600

400

200

0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Källa: Naturvårdsverkets rapport 6557
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Diagram 3.9 och 3.10 visar årlig vattenburen
tillförsel av kväve respektive fosfor (ton/år)
till egentliga Östersjön, fördelad på punktkällor vid kusten (vit stapel) och vattendrag.
Tillförseln till vattendrag är flödesnormerad
för att eliminera effekten av avrinningens
variation mellan år. Den svarta stapeln är
vattendrag och den vita stapeln är punktkällor
vid kusten. Den grå linjen avser målnivån, dvs.
det preliminära belastningsmålet som togs
fram per land inom Helcoms aktionsplan för
Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP
2007). Betingen utgörs av den vetenskapliga
bedömningen av reduktionsbehovet av kväve
respektive fosfor för att Helcoms miljömål för
övergödning ska kunna nås.
Enligt samma rapport är utsläppsnivåerna,
särskilt för egentliga Östersjön, dock fortfarande
betydligt högre än de beting som beslutades
genom Helcoms aktionsplan för Östersjön
(BSAP) i 2007. Enligt Helcoms uppföljning
(Helcom PLC 5.5) har Sverige åtgärdat ca 5 000
ton av kvävebetinget till Östersjön på 8 100 ton
och 120 ton av motsvarande fosforbeting på 290
ton. Även den samlade tillförseln från samtliga
Östersjöländer visar på positiva trender.
Naturvårdsverkets utvärdering visar att även
om det generellt sett skett en minskning av
utsläpp till luft har inte nedfallet av oorganiskt
kväve via nederbörden över Sverige minskat
mellan åren 1990 och 2010. Enligt preliminära
beräkningar bedöms utsläppen inom EU av
svaveldioxid och kväveoxider minska med cirka
40 procent mellan 2010 och 2020. De minskade
utsläppen motverkas dock av att NOx-utsläppen
från sjöfart ökar i Europa och att ingen påtaglig
minskning från sjöfarten i Östersjön kan
förväntas före 2020. Utsläppen av ammoniak
inom EU beräknas däremot öka med några
procent.
Naturvårdsverkets rapport anger vidare att
flertalet sjöar och vattendrag i skogs- och
fjällandskapet i dag kan anses nå god status med
avseende på näringstillstånd. För sjöar i tättbefolkade områden och odlingslandskap är
situationen sämre, särskilt i södra Sverige. I jordbruks- och befolkningstäta områden i södra
Sverige förekommer förhöjda nitrathalter i
grundvattnet.
Miljötillståndet i Sveriges kustvatten är oförändrat eller visar en svag förbättring. Framför allt
är Västerhavets och egentliga Östersjöns kustvatten påverkade. I Stockholms skärgård har
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siktdjupet och syrehalten vid bottnarna förbättrats. I det öppna havet ses däremot ingen
förändring i tillståndet. Utbredningen av syrefria
bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare
dokumenterats (diagram 3.11). Orsaken bedöms
vara en kombination av lågt tillflöde av syrerikt
vatten i kombination med övergödning.

Förbättrad rening av avloppsvatten och tillsyn av
enskilda avlopp är insatser som bidrar till bättre
möjligheter att nå målet. Under 2012 lämnade
Naturvårdsverket ett förslag till regeringen om
ett nytt handelssystem med certifikat för rening
av kväve från kommunala reningsverk vilket nu
bereds i Regeringskansliet.

Diagram 3.11 Syrefria och syrefattiga bottnar i Östersjön
1963 och 2011.

Analys och slutsatser

Källa: Havet 2012. Havsmiljöinstitutet

I Bottenviken och Bottenhavet är situationen
bättre och i Skagerraks öppna hav utgör inte
övergödning något stort problem.
Enligt Naturvårdsverkets rapport är jordbruket följt av kommunala reningsverk och
enskilda avlopp de största källorna till den
vattenburna belastningen. Åtgärder inom
jordbruket för att minska växtnäringsförlusten
till omgivande vattendrag har visat på goda
resultat. Viktiga insatser har varit rådgivning via
Greppa Näringen, fysiska åtgärder som
anläggande av våtmarker och skyddszoner samt
odling av fånggrödor. Jordbruksverket har även
under 2012 bedrivit en tillsynskampanj för
minskade växtnäringsförluster. Finansiering har
främst skett genom landsbygdsprogrammet och
LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt).

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
Utvecklingen för att nå målet bedöms som
positiv. Anledningen till detta är att positiva
förändringar av miljötillståndet har observerats
på vissa håll, vilket visar att åtgärder faktiskt ger
resultat. Det tar dock lång tid att se effekter i
miljön med nuvarande åtgärdsstrategier för att
minska övergödningen.
När det gäller utsläpp till havet är det enligt
Baltic Nest Institutes (BNI) underlag inför
Helcoms ministermöte 2013, en bra bit kvar
innan utsläppsmålen inom Helcom:s aktionsplan
för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, (BSAP)
kan nås, både för den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväve- och fosforföreningar
till Östersjön. BNI:s beräkningar, visar även på
att ytterligare reduktioner, särskilt gällande
fosfor till egentliga Östersjön, kommer att
behövas för att nå god miljöstatus.
Enligt Naturvårdsverkets utvärdering är det
många sjöar och vattendrag i södra och mellersta
Sverige som inte når god ekologisk status.
Motsvarande regionala mönster kan ses för
nitrathalter i grundvatten. Även om det generellt
sett sker en minskning av utsläpp av kväveoxider
till luft så ökar utsläppen från den internationella
sjöfarten, vilket påverkar belastningen på Östersjön och Sverige.
I både insjö-, kust- och skärgårdsområden
såväl som i öppna havet finns övergödande
ämnen upplagrade i sediment som bidrar till
övergödningseffekterna och till att återhämtning
tar tid.
Naturvårdsverkets utvärdering anger att
möjligheten att nå miljökvalitetsmålet är beroende av såväl nationella som internationella
åtgärder, framförallt åtgärdsarbete inom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, Helcom:s aktionsplan för Östersjön, EU:s takdirektiv för

39

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

luftföroreningar samt Göteborgsprotokollet
inom FN:s luftvårdskonvention.
Den största reduktionspotentialen för de
vattenburna utsläppen av växtnäringsämnen
finns inom jordbruket. Jordbruksverket har
under 2012 redovisat resultaten från projektet
”Styrmedel för bättre vattenkvalitet”, där de bl.a.
pekar på vikten av att genomföra åtgärder på rätt
plats samt behovet av samverkan. De utvärderade åtgärderna kan leda till förbättrad vattenkvalitet i ytvatten och grundvatten. Landsbygdsprogrammet 2014–2020 kommer att utgöra ett
viktigt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet.
Naturvårdsverket anger vidare att enskilda
avlopp och kommunala reningsverk är
betydande källor till övergödning. Inom de
kommunala reningsverken är det främst kvävet
som ytterligare behöver reduceras. Naturvårdsverkets (Rapport 6521) förslag till införandet av
ett nytt styrmedel CEASAR i form av kvävereningskvoter och handel med kvävecertifikat
för de tre havsbassänger som ingår i Helcom:s
Aktionsplan för Östersjön BSAP, kan bidra till
att nå miljökvalitetsmålet. Naturvårdsverkets
utvärdering visar att det stora antalet enskilda
avlopp utgör en betydande fosforkälla. Havsoch vattenmyndigheten har haft i uppdrag av
regeringen att ta fram förslag till styrmedel för
att öka omställningstakten av enskilda avlopp.
Även skogsbruket bidrar till övergödningen.
Enligt den regionala årliga uppföljningen av
miljökvalitetsmålen ökar skogsgödsling på sina
håll, t.ex. i Västerbotten. Även avverkningar,
markberedningar och dikning påverkar övergödningssituationen.
Nationellt kommer åtgärdsprogrammen
enligt både vattendirektivet och havsmiljödirektivet att få stor betydelse för det vidare
åtgärdsarbetet för att nå miljökvalitetsmålet
Ingen övergödning.
Enligt BNIs utvecklade underlag (Helcom
2013) behöver utsläppen av näringsämnen i de
länder som påverkar miljön i Östersjön,
Kattegatt och Skagerrak reduceras ytterligare
jämfört med dagens nivå för att god miljöstatus
ska kunna nås i Östersjön. Östersjöländernas
samlade genomförande av Helcoms Aktionsplan
för Östersjön (BSAP) kommer att ha stor
betydelse för att nå miljökvalitetsmålet. Under
2013 har Helcom utvärderat utsläppsbetingen
från 2007 och man planerar att fastställa de
preliminära kvoterna på Helcom:s miljöministermöte i oktober.
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För att förutsättningarna för miljökvalitetsmålet ska kunna bedömas som uppfyllda till
2020 krävs, enligt Naturvårdsverkets utvärdering,
ytterligare
beslut
om
utsläppsbegränsningar till luft inom EU och
FN:s
luftvårdskonvention
samt
för
internationell sjöfart. Ett sätt att minska
kväveoxidutsläppen är att genom den internationella sjöfartsorganisationen IMO införa
kvävekontrollområden (NECA). Helcom har
utarbetat en ansökan om att göra Östersjön till
ett NECA-område, men det råder inte
enlighet om när ansökan ska skickas in.
Förutsättningarna för minskade utsläpp skulle
även öka om Nordsjön blev NECA-område.
3.5.8

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet är att sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör tillståndet i sjöar och
vattendrag, tillståndet i oexploaterade och opåverkade vattendrag, tillståndet för ytvattentäkter,
ekosystemtjänster, grön infrastruktur, gynnsam
bevarandestatus, hotade arter och livsmiljöer,
främmande arter, genetiskt modifierade
organismer, sjöar och vattendrags natur- och
kulturmiljövärden samt friluftsliv.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet. Till grund för uppföljningen av
miljökvalitetsmålet finns ett antal indikatorer.
Dessa finns i sin helhet redovisade på Miljömålsportalen (www.miljomal.se).
Indikatorerna är inte uppdaterade för att spegla
de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete
pågår inom myndigheterna med att utveckla
dem. Mot denna bakgrund redovisas detta år ett
diagram.
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Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljningsrapport visar den senaste klassningen att 44
procent av vattenförekomsterna i vattendrag och
37 procent av vattenförekomsterna sjöar har
sämre än god ekologisk status.
Den mest utbredda påverkan på sjöar och
vattendrag är att man förändrat den fysiska
vattenmiljön, det vill säga hydromorfologisk
påverkan såsom dammar, kraftverk och
utdikning. Enligt ramdirektivet för vatten
bedöms kraftigt modifierade vattenförekomster
(dvs en ytvattenförekomst som till följd av
fysiska förändringar genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat karaktär)
utifrån ekologisk potential istället för status, dvs
kriterier som tar hänsyn till den fysiska modifieringen. D.v.s. det är en påverkan, men den
bedöms utifrån dess förutsättningar och har så
att säga en egen bedömningsgrund. Målet är
ändå att uppnå bästa möjliga vattenkvalitet med
hänsyn taget till modifieringen.
En annan stor påverkansfaktor är övergödning. Påverkan av växtnäringsämnen på
vattenmiljön har minskat de senaste decennierna,
genom att åtgärder vidtagits inom jordbruket,
reningsverk och industrin. Arbetet med att
minska utsläppen behöver fortsätta och även
inkludera åtgärder mot internbelastning, dvs. det
som finns lagrat i sjösedimenten. Många miljöproblem kvarstår dock då överskott av växtnäringsämnen, farliga ämnen och läkemedelsrester fortfarande tillförs vattenmiljön.
Försurningen har enligt Naturvårdsverkets
uppföljningsrapport under de senaste årtiondena
minskat och mängden kalk som sprids har under
de senaste tio åren successivt reducerats. Trots
detta kommer många sjöar och vattendrag att
behöva kalkas för en lång tid framöver för att
upprätthålla ekosystemen, då både vatten och
mark är starkt påverkade av försurning.
Sjöar och vattendrag bidrar med många
värdefulla ekosystemtjänster, exempelvis dricksvatten från ytvattentäkter. Andelen vattentäkter
som har ett skyddsområde ökar, men trenden
visar på mer storskalighet vilket ökar sårbarheten
och behov av fortsatt arbete med ytterligare
skyddsområden.
Många arter är hotade i de limniska miljöerna.
Sjöar och vattendrag skyddas men inte i till-

räcklig omfattning. Vad gäller skydd och
restaurering av kulturmiljövärden längs sjöar och
vattendrag så råder det idag både resurs- och
kunskapsbrist men det finns pågående satsningar
för att förbättra kunskapsunderlaget.
Enligt samma rapport är situationen för ålen
fortsatt allvarlig och förbud och fiskeregleringar
har införts. En stor påverkanskälla för ålen är
kraftverken. Det sker restaureringar av vattendrag i länen men arbetet går långsamt.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
Arbetet med genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten är mycket viktigt för att
miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås i
framtiden. De insatser som i dag görs bidrar i
positiv riktning men åtgärdsarbetet bedöms inte
ske i den takt som skulle innebära att målet nås i
tid.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljningsrapport är övergödning ett stort problem i södra
Sverige, medan fysisk påverkan är ett problem i
hela Sverige. Statusen i sjöar och vattendrag
behöver kontinuerligt övervakas och följas upp
för att följa tillståndet i förhållande till fastslagna
mål, upptäcka förändringar och för att kunna
sätta in rätt åtgärder. Det kommande landsbygdsprogrammet 2014–2020 kommer utgöra
ett styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet.
När det gäller miljögifter och läkemedelsrester
behöver kunskapen om ämnenas spridning och
påverkan förbättras. Det framgår av Naturvårdsverkets uppföljningsrapport att bekämpningsmedel har upptäckts i halter över riktvärdet och
läkemedelsrester som släpps ut i vattendrag via
reningsverk har observerats. Läkemedelssubstanser kan enligt uppföljningen ge upphov
till beteendeförändringar och skador på vattenlevande organismer. Vilka övriga effekter dessa
ämnen har i ekosystemen är okända. Det
kommer att behöva ställas högre krav på kemikaliekontroll och övervakning om vi ska kunna
nå flera av våra miljökvalitetsmål. Förbättrad
miljöövervakning behövs även för att ge säkrare
statusklassificering av våra vatten och säkerställa
kostnadseffektiva åtgärder.
Uppföljningsrapporten framhäver även att
dricksvattenförsörjning är en ekosystemtjänst
41
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Diagram 3.12 Föryngring av flodpärlmussla
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vars värde behöver lyftas och ställas mot de
ekonomiska konsekvenserna av att inte ge
vattentäkterna ett tillräckligt skydd. Det finns en
positiv trend, men arbetet med att inrätta
specifikt skydd för kommunala ytvattentäkter
behöver fortsätta, framför allt med insatser från
kommunerna själva. En drivkraft är vattendistriktens arbete med att genomföra åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. Trenden
visar på mer storskalighet i vattenförsörjningen
vilket också medför ökad sårbarhet och ökat och
långsiktigt behov av skydd.
Nya arter introduceras till de limniska
miljöerna och kan komma att påverka den
biologiska mångfalden negativt. För att skydda
och bevara vattenanknutna kulturmiljöer långsiktigt behövs enligt uppföljningsrapporten mer
resurser för praktiska åtgärder såsom vård och
restaurering men även information om kulturmiljöerna för att kunna prioritera. Den pågående
satsningen inom kulturmiljövårdsanslaget är ett
steg i rätt riktning.
Arbetet med att restaurera vattendrag har ökat
men behöver intensifieras. Åtgärder behöver
vidtas vid vattenkraftverken för att stärka den
biologiska mångfalden, exempelvis har endast en
tiondel av Sveriges vattenkraftverk idag en
fiskväg. Majoriteten av de arter som är beroende
av att vandra i vattendragen använder fiskvägar,
till exempel lax och ål. Utredningen att se över
reglerna om vattenverksamheter som initierades
2012 har fått förlängd tid till maj 2014 och
kommer under 2013 att delredovisa två
rapporter. Föryngring av flodpärlmussla är en
indikator för miljömålet. Den är idag starkt
hotad, vilket kan tyda på ett flertal miljöproblem. Inventeringar har identifierat ett fåtal
nya huvudvattendrag med flodpärlmussla varav
några med föryngringar. Totalt sett har föryngring konstaterats i knappt hälften av de flodpärlmusselförande
huvudvattendragen.
Se
diagram 3.12. Även för ålen är läget fortfarande
allvarligt. År 2012 förbjöds ålfisket helt på
västkusten. Kraftverken är och kommer att vara
en stor påverkanskälla för ålen.
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3.5.9

Grundvatten av god kvalitet

Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet ska ge
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör grundvattnets kvalitet, utströmmande grundvattens kvalitet,
grundvattennivåer samt bevarande av naturgrusavlagringar.
Sveriges geologiska undersökning ansvarar för
att samordna uppföljning och utvärdering av
miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem.
Resultat

Tillräckliga underlag för bedömning av
utvecklingen i miljön saknas. Grundvattnet
tillhandahåller samhällsekonomiskt värdefulla
ekosystemtjänster i form av dricksvatten,
geoenergi, bevattning med mera. Enligt Naturvårdsverkets underlagsrapport har kunskapen
om grundvattnet i Sverige förbättrats under året.
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Exempelvis har arbetet med dricksvattenkvalitet,
dricksvattensäkerhet liksom med vattenskyddsområden och materialförsörjningsplaner
intensifierats under året. Även samverkan mellan
myndigheter och andra aktörer har utökats och
de länsstyrelser som är vattenmyndigheter har
beslutat nya övervakningsprogram.
Medvetenheten om behovet av vattenplanering har ökat, liksom antalet färdiga och
påbörjade länsvisa och kommunala vattenförsörjningsplaner. Andelen vattentäkter som
har ett skyddsområde ökar vilket förväntas ge ett
positivt resultat. Materialförsörjningsplaner har
tagits fram eller påbörjats i några län, vilket är
positivt.Naturgrusavlagringar har ett värde för
dricksvattenförsörjning. Enligt den årliga uppföljningen innebär de skärpta kraven i miljöbalken på nya täkter att antalet tillstånd för
naturgrusuttag minskar successivt. Samtidigt är
användningen av naturgrus för betong fortsatt
hög bland annat i tätortsregioner. Sveriges uttag
av naturgrus minskar men minskningstakten
behöver öka.
Växtskyddsmedel påträffas i grundvatten i
hela landet, men oftast i jordbruks- och befolkningstäta områden i södra Sverige. Här förekommer också förhöjda nitrathalter i grundvattnet. Det behövs mer kunskap gällande
exempelvis föroreningspåverkat grundvatten
som används för enskild vattenförsörjning,
påverkan på grundvattnet i anslutning till jordbruksmark, tätorter och förorenade områden.
De geologiska förutsättningarna i Sverige
innebär att effekterna på grundvattnet från
mänsklig påverkan i regel är av lokal karaktär,
vilket gör det svårt att kunna bedöma var
problemen finns och därmed var insatserna
behövs.
Enligt uppföljningsrapporten är det en
fortsatt viktig uppgift att beskriva grundvattnets
eventuella påverkan på anslutna ytvatten som
inte uppnår god kemisk eller ekologisk status,
exempelvis vad gäller kvicksilver och övergödning.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljningsrapport finns det flera positiva tendenser för

miljökvalitetsmålet. Det förbättrade arbetet med
vattenförsörjningsplaner
och
materialförsörjningsplaner bedöms på sikt leda till att man
tar bättre hänsyn till vattenresurserna vid bland
annat exploateringar och klimatanpassning.
Genom de olika planerna blir konflikter mellan
olika markanvändningsintressen tydligare och
intressena kan vägas mot varandra. Detta
bedöms på sikt leda till att vattenresursernas
värde uppmärksammas och skyddas. En förutsättning för detta är att planerna på ett tydligt
sätt införlivas i översiktsplaner och beaktas i
samhällsplaneringen. I många län pågår arbete
med att upprätta nya och uppdatera gamla
vattenskyddsområden.
Medvetandegraden har ökat vilket är positivt,
men arbetet går alldeles för långsamt för att
kunna uppnå målen inom vattenförvaltningen att
grundvattnet ska ha ett bra skydd till 2015.
Enligt rapporten behövs fortfarande effektivare styrmedel för att etablera och utföra
råvattenkontroll,
minska
kväveoch
växtskyddsmedelspåverkan och för att förbättra
vattnet inom den enskilda vattenförsörjningen
för att nå målet. Inom framför allt enskild
vattenförsörjning kvarstår också brister vad
gäller mikrobiell påverkan. Avloppsförorenat
grundvatten kan även innehålla läkemedelsrester
som så småningom tillförs ytvattensystemen och
påverka de vattenlevande organismerna.
Informativa åtgärder inom jordbrukssektorn
såsom exempelvis Greppa Näringen och Säkert
Växtskydd har lett till positiva resultat med
minskad kväveurlakning och minskade halter av
växtskyddsmedel i yt- och grundvatten.
Beroende på hur landsbygdsprogrammet för
2014–2020 formuleras kan det komma att bli ett
viktigt styrmedel.
Övervakningen har enligt rapporten förbättrats under året men från en låg nivå, vilket innebär svårigheter med att identifiera och åtgärda
problemområden. Bedömningarna av kemisk
status för landets grundvattenförekomster är
ofta osäkra. Överuttag av grundvatten uppträder
periodvis främst lokalt utmed kusterna samt där
stora grundvattenuttag sker (bevattning, dricksvatten etc.). Vattenanvändningen i Sverige har
sedan 1995 minskat, men denna trend har nu
brutits och det ökande vattenuttaget och
pågående klimatförändringar skärper behovet av
en god planering och övervakning.
Det behövs ökad kunskap och kartläggning av
vilka bergmaterial som kan ersätta naturgruset.
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Ett tvåårigt forskningsprojekt om ersättningsmaterial startade under hösten 2012.
3.5.10 Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Miljökvalitetsmålet är att Västerhavet och
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör tillståndet i kustoch havsvatten, tillståndet i kustvatten, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus, hotade arter och livsmiljöer,
främmande arter, genetiskt modifierade organismer, havs-, kust- och skärgårdslandskapets
natur- och kulturmiljövärden, tillståndet för
kulturhistoriska lämningar samt friluftsliv.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att
samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns även indikatorer. Dessa finns
i sin helhet redovisade på Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna. Mot denna bakgrund redovisas
detta år en tabell.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön.
Uppföljningen visar samma bild som den
senaste årliga uppföljningen och den fördjupade
utvärderingen 2012, det vill säga att målet inte är
möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade och
eller planerade åtgärder. Havsmiljön påverkas av
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bland annat övergödning, utsläpp av farliga
ämnen och svaga fiskbestånd, men även av
spridningen av främmande arter, marint avfall,
havsförsurning och fysisk påverkan på känsliga
livsmiljöer. Bedömningen av miljökvalitetsmålet
på nationell nivå stämmer väl överens med den
bedömning som gjorts av länsstyrelserna
regionalt.
Under 2012 genomförde Sverige de första
delarna av Europaparlamentets och rådets
direktiv (2008/56/EG) om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område, (havsmiljödirektivet). Havsoch vattenmyndigheten har i enlighet med
direktivets krav tagit fram en inledande bedömning av förvaltningsområdena Östersjön och
Nordsjön. I den inledande bedömningen ska alla
EU:s medlemsländer göra en första bedömning
av havsmiljön. Den ska redovisa de olika marina
regionernas egenskaper och förhållanden, det
aktuella miljötillståndet, påverkan från mänskliga
aktiviteter och innehålla en ekonomisk och
social analys av hur havet används. Myndigheten
har även fastställt föreskrifter (HVMFS
2012:18) för dels vad som kännetecknar god
miljöstatus för dessa förvaltningsområden, dels
det önskade tillståndet i havsmiljön, dels miljökvalitetsnormer med indikatorer som ska vara
vägledande för hur god miljöstatus ska uppnås.
Den inledande bedömningen visar att tillståndet
i havet inte är det önskade, men att det varierar
beroende på vilka ekosystemkomponenter och
vilka områden som studeras. De belastningar
som Havs- och vattenmyndigheten särskilt
pekar ut som mest betydande är biologisk störning genom uttag av arter, tillförsel av näringsämnen, tillförsel av farliga ämnen, fysisk
påverkan genom bottentrålning och marint
avfall.
När det gäller god ekologisk och kemisk
status för kustvatten kvarstår allvarliga problem
bland annat på grund av miljögifter. Fisk från
Bottenhavet och Bottenviken innehåller fortfarande höga halter av dioxiner och PCB.
Halterna är högre i de norra delarna av Östersjön än i de södra. Den största källan till dioxiner
i Östersjön är atmosfäriskt nedfall. Studier i
småbåtshamnar visar även på kraftigt förhöjda
halter av organiska tennföreringar, TBT, ett
ämne som tidigare använts i båtbottenfärger och
som är mycket giftigt.
Som en del av den inledande bedömningen av
miljötillståndet enligt havsmiljödirektivet ingick
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en ekonomisk och social analys där Havs- och
vattenmyndigheten bland annat gjorde en
bedömning av havets roll i den svenska
ekonomin. Naturvårdsverket sammanställde i ett
regeringsuppdrag under 2012 information om
viktiga ekosystemtjänster, däribland marina.
Några av de ekosystemtjänster som pekas ut
som särskilt värdefulla för människan och
karakteristiska för havet är livsmedel från marina
organismer, atmosfärisk reglering, kultur- och
naturarv, estetiska värden, rekreation och
förbättrad hälsa. Flera av ekosystemtjänsterna är
hotade till följd av mänskliga aktiviteter och
effekter av sådana (såsom utsläpp av miljögifter
och övergödande ämnen, klimatförändringar och
exploatering).
Längst kusten sker fysiskt påverkan bland
annat i form av muddring, strandmodifieringar,
båttrafik, bebyggelse och farleder. Ofta är det de
grunda kustnära miljöerna som skadas i samband
med ökad exploatering. Exploateringen har
enligt Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och
etappmål 2013 i vissa fall trängt undan naturtyper och arter, samtidigt som återstående
arealer av naturtyper och livsmiljöer är fragmenterade och utsatta för fortsatt negativ
påverkan.
För flera marina naturtyper är såväl nuvarande
tillstånd som framtidsutsikterna enligt ovan
nämnda rapport dåliga, främst på grund av stor
belastning av näringsämnen och kommersiellt
fiske.
Antalet sälar ökar på både västkusten och i
Östersjön. De tidigare framtagna förvaltningsplanerna för knubbsäl och gråsäl omarbetades
under 2012. Havs- och vattenmyndigheten gör i
den nationella förvaltningsplanen för gråsäl i
Östersjön (2012) bedömningen att gråsälen av
allt att döma har gynnsam bevarandestatus i
Östersjön. För fiskbestånd i Västerhavet som
utgör matfiskar såsom torsk, kolja, vitling,
kummel, gråsej, rödspätta, sill och makrill är
beståndsutvecklingen generellt positiv, och
flertalet arter omfattas av förvaltningsplaner.
Enligt Havsmiljöinstitutets och Havs- och
vattenmyndighetens rapport ”Havet 2012 om
miljötillståndet i svenska havsområden” så är
dock beståndet av torsk i Kattegatt på historiskt
låga nivåer. I både det västra och östra beståndet
av torsk i Östersjön syns en ökning av bestånden. Fortsatt är dock torsken koncentrerad till
södra Östersjön och det finns tecken på att

torsken är i dålig kondition. Situationen för vild
lax i Östersjön är oroande, då flera bestånd inte
når förvaltningsmålen. Kvoten för lax sänktes
med 51 procent för 2012 och med ytterligare 11
procent för 2013.
Andelen rödlistade arter är större i den marina
miljön än inom andra livsmiljöer. I dag är enligt
ArtDatabanken 21 svenska marina fiskarter och
34 arter ryggradslösa organismer rödlistade, till
stor del på grund av bl.a. ett för intensivt fiske
samt övergödning.
Under 2012 genomfördes en informationssatsning för att förhindra spridningen av
amerikansk hummer på västkusten. För att
begränsa spridningen av främmande arter är
barlastvattenkonventionen inom sjöfarten ett
viktigt styrmedel. Den kommer sannolikt att
träda i kraft under 2014.
Enligt den regionala uppföljningen genomförs
insatser för att sköta och bruka kustens och
skärgårdens kulturarv, odlingslandskap och
skog. För stora delar av landet saknas dock enligt
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av
miljömålen 2012 i dag tillräcklig kunskap om
bebyggelsens kulturvärden och det är därmed
svårt att följa utvecklingen fört miljötillståndet.
Situationen för kust- och skärgårdslandskapets
kulturmiljöer är delvis negativ till följd av bland
annat avflyttning från landsbygden och ett
utökat exploateringstryck. Exempelvis behövs
utökad kunskap om kulturvärden. Sveriges fyrar
är en unik del av kusten och skärgårdens
kulturmiljö. Under 2012 har flera kustlän drivit
projektet FYR där man bland annat skapat
verktyg för information, förvaltning och uppföljning av fyrmiljöerna. Arbetet med att inrätta
fler marina skyddade områden fortgår och totalt
finns nu 35 marina naturreservat.
Kännedom om marina kulturlämningar
behöver enligt Naturvårdsverkets rapport öka.
Riksantikvarieämbetet har under 2012 påbörjat
ett arbete med att peka ut marina riksintressen
för kulturmiljövården.
I regeringens skrivelse redovisas tio mätbara
mål för friluftslivspolitiken. Arbete med att nå
dessa mål förväntas bidra positivt till preciseringen om friluftsliv i miljökvalitetsmålet.
Toalettavfall som sprids i hav och kustvatten
påverkar vattenmiljön negativt. Under 2012
fattade Transportstyrelsen beslut om att från
och med 2015 förbjuda utsläpp av toalettavfall
från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag.
Genom detta förbud kommer utsläppen från
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fritidsbåtar minska och därmed påverkan på
vattenmiljön.
Alternativ till båtbottenfärger minskar spridning av miljöfarliga ämnen. Havs- och vattenmyndigheten har under 2012 tagit fram riktlinjer
för hur rengöring av fritidsbåtar bör ske. Här
framkommer bland annat att all tvätt av båtar ska
ske över spolplatta eller i en borsttvätt. Genom
bidrag från lokala vattenvårdsprojekt, LOVA,
har i flera län båtbottentvättar samt mottagningsstationer för toalettavfall anlagts.
Huvudsyftet med LOVA är att bidra till
minskade mängder fosfor och kväve till havsmiljön. LOVA-bidraget ger mycket goda
möjligheter för arbete med konkreta åtgärder på
lokal och regional nivå. Under år 2012 initierades
198 nya projekt under året och ca 74 miljoner kr
beviljades i bidrag. Den vanligaste kategorin
LOVA-projekt under året har varit VAplan/VA-åtgärder
och
fritidsbåtsrelaterade
projekt.
Tabell 3.3 LOVA-projeket
Projektkategori
VA-plan/VA-åtgärder

Antal projekt
60

Beviljat (tkr)
24 593

Vattenåtgärder

28

20 088

Strukturkalkning

27

10 859

Båttoa/Båttvätt

48

10 412

Våtmark

8

1 949

Havsåtgärd

7

1 755

20

4 327

198

73 083

Övrigt
Totalt beviljat

Källa: Havs- och vattenmyndighetens återrapportering av
anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö för år 2012

Ett konkret exempel på ett LOVA-projekt är
den VA-planering i samverkan som har ägt rum i
Kalmar län. LOVA har bland annat bidragit till
att starta VA-planeringsprojekt i 11 av Kalmar
läns 12 kommuner. Dessa projekt genomförs i
samverkan mellan kommunerna och utifrån en
gemensam metod. Eftersom kommunerna
arbetar med VA-planeringen vid samma
tidpunkt, år 2011-2013, samt att VA-planeringen
kräver helhetssyn på vattenkvaliteten i varje
avrinningsområde, blir samverkan och att lära av
varandra ett naturligt och viktigt arbetssätt.
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. Utvecklingen för
möjligheten att nå målet bedöms som neutral.
Under 2012 har viktiga delar av havsmiljödirektivets genomförande fastställts. De
närmaste årens arbete med att ta fram övervakningsprogram och åtgärdsprogram kommer
att spela stor roll för havsmiljön. I och med
arbetet med direktivet har under året flera viktiga
miljöproblem lyfts fram och ny kunskap om hur
man kan följa upp miljöbelastningar har börjat
tas fram. Indikatorer för marint skräp,
främmande arter, storleksstruktur i fisksamhällen, livsmiljöer, undervattensbuller m.m.
kommer att utvecklas inom denna ram. Tillsammans är Europaparlamentets och rådets
direktiv (2000/60/EG) om upprättande av en
ram för gemensamma åtgärder på vattenpolitikens område (vattendirektivet) och
Europaparlamentets och rådets direktiv
(2008/56/EG) om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens
område (havsmiljödirektivet) bland de viktigaste
redskapen för att kunna förbättra miljötillståndet i havet. Havsmiljödirektivet understryker även de regionala havskonventionernas
roll. Helsingforskommissionen (Helcom) och
konventionen för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten (Ospar) är viktiga för att
samordna genomförandet av
direktivet.
Genomförandet av Baltic Sea Action Plan
(BSAP) som antogs 2007 kommer att diskuteras
vid Helcoms ministermöte i Köpenhamn i
oktober 2013.
Flera positiva trender syns i form av åtgärder
som genomförs såväl nationellt som inom EU.
Miljötillståndet i våra omliggande hav fortsätter
att vara bekymmersamt. Även negativa trender
syns och storskaliga problemen för havsmiljön
kvarstår
Ny kunskap inhämtas kontinuerligt i och med
den miljöövervakning och forskning som pågår.
Kunskapsbristen kring de marina ekosystemen
är dock fortfarande större än för de olika ekosystemen på land. De storskaliga problemen för
havsmiljön kvarstår: övergödning, ett för intensivt fiske och utsläpp av miljöfarliga ämnen.
Detta leder till att havets biologiska mångfald
hotas och flera arter har redan försvunnit från
våra kuster. Att havsmiljön är utsatt för hårt
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tryck påverkar även människans möjlighet att
nyttja de marina ekosystemtjänsterna dit fiske,
friluftsliv, rekreation och turism hör. Även
kustens och skärgårdens kulturmiljöer hotas av
en ökad exploatering.
Den nationella rådigheten över möjligheterna
att nå målet är begränsad. Påverkan i form av
utsläpp till luft och vatten kommer även från
andra länder och därför är det internationella
samarbetet
viktigt.
Den
internationella
konventionen om hantering och kontroll av
barlastvatten (barlastkonventionen) som sannolikt träder i kraft 2014 kommer bli viktig för att
minska spridning av främmande arter. Arbetet
med att minska föroreningsbelastningen och
återställa skadade kust- och havsmiljöer behöver
intensifieras i samverkan med andra länder i
samma region genom existerande processer
såsom Europaparlamentets och rådets direktiv
(2008/56/EG) om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens
område (havsmiljödirektivet) Östersjöstrategin
och andra EU-processer, de regionala konventionerna Helcom och Ospar. Utvecklingen för
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är positiv
vilket även är en positiv tendens för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust
och skärgård. Det tar dock lång tid för miljön att
förbättras på grund av upplagrade näringsämnen
i sedimenten som kan frigöras vid låga syrehalter. Östersjön är svårt drabbad av syrebrist
och övergödningen är en av orsakerna till detta.
Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har
tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en
nivå som aldrig tidigare dokumenterats.
För att bevara havs-, kust- och skärgårdslandskapets stora värden för fiske, friluftsliv och
rekreation krävs ytterligare insatser. Centralt för
miljökvalitetsmålet är att åstadkomma ett
hållbart nyttjande av havsmiljön och dess
resurser. För det krävs bland annat att ekosystemtjänsternas värde beaktas i havsplanering
och kommunal fysisk planering.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för
anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.
Totalt har drygt 736 741 000 kronor förbrukats
från anslaget under år 2012. Några av de största
posterna omfattar kalkning av sjöar och vattendrag,
arbete
enligt
vattenförvaltningsförordningen och bidrag till LOVA. En stor del
var också bidrag och uppdrag till projekt för att
förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Enligt Havs- och vattenmyndigheten

har satsningarna gett en bredd i anslagets
användning. Bidragen går dels till konkreta
praktiska åtgärder som installation av spolplatta
för tvätt av fritidsbåtar eller restaurering av ett
vattendrag, dels till att ta fram kunskapsunderlag, utveckla nya metoder, arbete med
kartläggning och analys samt olika typer av
samverkan.
3.5.11 Myllrande våtmarker
Miljökvalitetsmålet är att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör mångfalden av våtmarkstyper, ekosystemtjänster, återskapande av
våtmarker, gynnsam bevarandestatus, hotade
arter och livsmiljöer, främmande arter, genetiskt
modifierade organismer, våtmarkernas naturoch kulturmiljövärden samt friluftsliv.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön.
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning
har det inte skett några stora förändringar under
2012 även om regionala skillnader förekommer.
Ingen tydlig trend kan skönjas. Insatser för
skydd och restaurering har genomförts med låg
intensitet. Långsiktiga negativa effekter på grund
av tidigare hydrologiska skador, kvävenedfall och
upphörd hävd kvarstår. Hänsynen inom
skogsbruket är oförändrad. Enligt Naturvårds47
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verkets årliga uppföljning så finns det generellt
brister i kunskapsläget om våtmarkstypernas
bevarandestatus. Vid utvärderingen 2007
bedömdes endast enstaka naturtyper ha
gynnsam bevarandestatus utanför fjällområdet.
Situationen för palsmyrar har dock försämrats
ytterligare. Torvtäktverksamhet fortsätter och
fler ansökningar kommer in till länsstyrelserna.
Flera länsstyrelser redovisar problem med
bristande hänsyn till våtmarker vid dikesrensning. Vägnätet inklusive skogsbilvägar fortsätter att expandera och många av dessa ger
negativa effekter på våtmarkerna genom hydrologisk påverkan. Äldre diken och andra ingrepp
fortsätter att avvattna våtmarkerna. Flera län
rapporterar om olaglig terrängkörning. En
preliminär redovisning över skyddssituationen
vid slutet av 2012 visar att arealen skyddad
våtmark i naturreservat och nationalparker ökat
med 7 702 hektar under 2012. Genomförandet
av myrskyddsplanen går dock fortfarande
långsamt generellt och i flera län har inga nya
myrskyddsplaneområden skyddats alls under
året. Flera län påtalar dock att skyddet av
våtmarkerna även under 2012 prioriterades ned
till förmån för skogsskyddet. Under 2012 har
755 hektar våtmarker restaurerats eller anlagts
med stöd av landsbygdsprogrammet. Till detta
tillkommer anläggningar som sker inom ramen
för LOVA. Det är en ökning av restaureringar
och anläggningar jämfört tidigare år, men den är
inte tillräcklig för att nå miljömålet. Med enstaka
undantag finns det inga uppgifter om förändringar gällande främmande arter/genotyper
och genmodifierade organismer i våtmarker.
Mårdhundsprojektet rapporterar att varken den
svenska populationen eller dess utbredningsområde ökar, däremot minskar troligtvis antalet
djur i gränsområdet mot Finland. Naturvårdsverket bedömer i sin årliga redovisning att förutsättningarna för att nå våtmarksmålet skulle
förbättras genom bl.a. en utökning av
markavvattningsförbudet och tillståndsplikt för
dikesrensning samt att underlätta restaurering
genom förändring av lagstiftningen.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
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Bedömningen, vilken baseras på underlag från
Naturvårdsverkets rapport Miljömålen, Årlig
uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och
etappmål, styrks av att få våtmarkstyper har
gynnsam bevarandestatus, ingen större förbättring i miljöhänsynen har skett och inga
ytterligare styrmedel eller resursförstärkningar
för åtgärder har tillförts. Även om genomförda
restaureringar, återskapande och anläggningar av
våtmarker har bidragit till att förbättra miljötillståndet lokalt under 2012 sker generella
försämringar av ofta sammanlagda och ibland
kumulativa effekter från ingrepp, diffus
påverkan, hydrologiska förändringar och igenväxning. Utbredningen av palsmyrarna är på
tröskeln till en minskning, troligen på grund av
ett varmare klimat. Det faktum att genomförandet av myrskyddsplanen kontinuerligt
nedprioriteras innebär att naturvärden riskerar
att minska genom igenväxning på grund av de
uteblivna restaureringar som hade kunnat
genomföras om skyddet införts i tid. Hänsynen i
skogsbruket har inte ökat och det finns risk för
att en förväntad ökad användning av främmande
trädslag och gödsling kan få negativa effekter.
Kommunerna är och kan bli en större aktör när
det gäller anläggning av våtmarker genom att de
både kan vara markägare och ha intresse för
åtgärder. Mårdhunden, ett hunddjur naturligt
hemmahörande i östra Asien, sprider sig
invasionsartat och kan med största sannolikhet
etablera sig i Sverige om den inte stoppas med
aktiva åtgärder. Mårdhunden är en s.k. invasiv
främmande art som orsakar mycket stor skada
på ekosystemen och som dessutom kan utgöra
en hälsofara. Ekosystem som våtmarker kan
drabbas hårt eftersom mårdhunden skadar fågeloch grodpopulationer. Arten kan dessutom
sprida rabies och dvärgbandmask. De hittills
gjorda insatserna för att stoppa artens etablering
i stor skala i Sverige har givit effekt och
populationen kommer troligen att minska.
Ovanstående insats utgör ett bra exempel på
att åtgärder mot invasiva arter får effekt om de
inte sätts in för sent. En utveckling av den
fysiska planeringen till att i större utsträckning
beakta grön infrastruktur för biologisk mångfald
och bibehållande och kapacitetshöjning av
ekosystemtjänster är viktig för att nå miljökvalitetsmålet. Det kommande landsbygdsprogrammet kan bli betydelsefullt för
våtmarksarbetet.
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3.5.12 Levande skogar
Miljökvalitetsmålet är att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör skogsmarkens egenskaper, ekosystemtjänster, grön infrastruktur,
gynnsam bevarandestatus, hotade arter och livsmiljöer, främmande arter, genetiskt modifierade
organismer, natur- och kulturmiljövärden i skogen samt friluftsliv. Skogsstyrelsen ansvarar för
att samordna uppföljning och utvärdering av
miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön.
Flera skogstyper har i dag ogynnsam bevarandestatus och enligt den svenska rödlistan är
många skogslevande arter hotade. Tillståndet för
den biologiska mångfalden i skogslandskapet är i
vissa delar positiv. Arealen gammal skog och
äldre lövrik skog samt mängden hård död ved
fortsätter att öka och det finns skogstyper med
gynnsam bevarandestatus samt rödlistade arter
som fått sänkt hotkategori.
Naturvårdsverket redovisade under 2013 i
Sveriges rapportering enligt (rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (EU:s artoch habitatdirektiv) att de flesta skogstyper har
en ogynnsam bevarandestatus. För 16 av 17
skogstyper bedömdes bevarandestatusen som
helt eller delvis ogynnsam. I Naturvårdsverkets

uppföljning av miljökvalitetsmålen hänvisas till
ArtDatabankens redovisning att 2 131 skogslevande arter är rödlistade varav 861 arter har
klassats som hotade. Enligt Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen har utvecklingen av formellt
skydd (framför allt naturreservat och biotopskyddsområden) och frivilliga avsättningar varit
positiv under den senaste tioårsperioden.
Skogsstyrelsens uppföljning visar att det finns
brister. Problemområden är hänsynskrävande
biotoper och kulturmiljöer. Enligt Skogsstyrelsen har andelen körskador i samband med
skogsbruk varit mer eller mindre oförändrad
under den senaste tioårsperioden.
Enligt Naturvårdsverket är de skötsel- och
restaureringsåtgärder som görs idag i många fall
bra, men utgör ofta isolerade insatser på lokal
nivå
Riksskogstaxeringen redovisar att det finns
knappt 500 000 hektar skogar dominerade av
contortatall i främst norra Sverige. Det motsvarar ca 1,7 procent av skogsmarksarealen.
Enligt Naturvårdsverket är ungefär 120 000
hektar av skogsmarken skyddad enligt kulturminneslagen vilket innefattar kända fasta
fornlämningar med tillhörande fornlämningsområden. Arealen för övriga kulturhistoriska
lämningar uppskattas till cirka 400 000 hektar.
Stora delar av skogsmarken är inte inventerad
med avseende på forn- och kulturlämningar,
vilket innebär stor risk för skador på okända
lämningar i samband med skogliga åtgärder.
Enligt Skogsstyrelsens inventeringar lämnas
skyddszoner med full hänsyn mot våtmarker,
sjöar och vattendrag i 70 till 85 procent av fallen.
Andelen avverkningar där transport över vattendrag förekommer har minskat under den senaste
tioårsperioden. I de fall vattendrag passerats har
dock hänsynen försämrats. I dagsläget saknas
samlad uppföljning av körning över våtmarker
och vilka skador detta medför.
Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en
sammanställning av kunskapsläget om skog och
sociala värden. Av sammanställningen ska det
framgå hur markägare i olika ägarkategorier och
deras organisationer, kommuner samt andra
relevanta organisationer arbetar med frågan.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
49
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eller planerade styrmedel. Regeringen bedömer
samtidigt att förutsättningarna att nå målet har
förbättrats med nu initierade åtgärder. Arealen
produktiv skog som skyddats formellt
(nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller
naturvårdsavtal) har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt. I de skyddade arealerna
ingår bland annat värdefulla skogar som
skyddats genom överenskommelser med
Sveaskog, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Regeringen beslutade 2011 att
föra över 100 000 hektar produktiv skogsmark
från Sveaskog till staten för att användas som
ersättningsmark vid markbyten. Naturvårdsverket har under 2012 börjat teckna avtal med
privata skogsägare för att byta till sig de skyddsvärda skogsmarker som avses skyddas som
naturreservat.
Miljömålsberedningen har i sitt delbetänkande
Långsiktig hållbar markanvändning – del 1
(SOU 2013:43) föreslagit etappmål för skydd av
land- och sötvattenområden som bland annat
innebär att det offentliga skyddet i form av
nationalparker, naturreservat, naturvårdsavtal,
biotopskydd och Natura 2000 utökas med minst
150 000 hektar skogsmark och att skogsbrukets
frivilliga avsättningar av skogsmark utökas med
minst 200 000 hektar till och med 2020. Beredningen har även föreslagit att förutsättningar och
lämpliga former för ersättningsmark från staten
när värdefull mark skyddas, ska utredas.
Det finns fortfarande ett stort antal hotade
skogslevande arter och de flesta skogliga naturtyper har inte gynnsam bevarandestatus.
Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras
antingen som formellt skydd eller som frivilliga
avsättningar. Ytterligare värdefulla områden,
såsom gammelskog, ska ges ett långsiktigt skydd
och förvaltas väl.
I regeringens proposition Svenska miljömål
för ett effektivare miljöarbete (prop.
2009/10:155 s.188) anger regeringen att
bevarande av skogar med höga naturvärden är av
fortsatt hög prioritet. Det krävs ytterligare
insatser, främst när det gäller det formella
skyddet, där avsättningar av skogar med höga
naturvärden måste fortsätta för att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska nås.
Regeringen ser positivt på det arbete som görs
inom Komet-programmet (Kompletterande
metoder för skydd av skog), som har initierats i
fem områden. Ambitionen är att den komplette50

rande metoden på sikt ska genomföras även i
övriga län, vid sidan av andra redskap i bevarandearbetet. De frivilliga avsättningarna är fortsatt
avgörande för att nå målet om Levande skogar.
Enligt Skogsstyrelsen omfattar de frivilliga
avsättningarna nedanför gränsen för fjällnära
skog 1 112 000 hektar produktiv skogsmark.
Stora ansträngningar bör fortsätta att göras av
såväl staten som skogsägarna för att skyddsvärda
skogar inte avverkas utan bevaras antingen som
frivilliga avsättningar eller genom formellt
skydd. Naturvårdskvaliteten i de frivilligt avsatta
skogarna bör även fortsättningsvis följas upp.
Miljöhänsyn i skogsbruket är viktig för att
uppnå miljökvalitetsmålet om Levande skogar,
och en fortsatt utveckling behövs och sker
kontinuerligt. Skogsstyrelsens bedömning av
miljöhänsyn vid föryngringsavverkning visar
bland annat att det finns fortsatt behov av
insatser i form av ökad tillsyn, rådgivning och
information till skogssektorn. Det behövs
förbättrad samsyn inom sektorn om målbilder
och prioriteringar. Det är angeläget att situationen för skador på forn- och kulturlämningar
vid skogsbruk förbättras. Hänsynen inom
skogsbruket behöver utvecklas så att den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden och
sociala värden inte skadas. Den kan också
behöva planeras bättre inom ramen för en grön
infrastruktur så att rätt åtgärder vidtas på rätt
plats, baserat på ett landskapsekologiskt synsätt i
högre utsträckning än i dag. Miljömålsberedningen har i sitt delbetänkande Långsiktig
hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)
föreslagit att miljöhänsynen i skogsvårdslagen
förtydligas bland annat genom att en ny skogsvårdsförordning införs som klargör innebörden i
dagens regler.
I många skyddade områden finns det stora
behov av naturvårdande skötsel eller restaurering. Skogsmiljöer är viktiga för människors
livskvalitet, rekreation och friluftsliv. Av särskild
betydelse är tätortsnära skogsområden med
frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden.
3.5.13 Ett rikt odlingslandskap
Miljökvalitetsmålet är att odlingslandskapets
och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mång-
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falden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör åkermarkens egenskaper och processer, halter av föroreningar i
jordbruksmarken, ekosystemtjänster, livsmiljöer
och spridningsvägar som en del i en grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus, bevarande av
husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser, hotade arter och livsmiljöer,
främmande arter, genetiskt modifierade organismer, biologiska värden och kulturmiljövärden,
kultur- och bebyggelsemiljöer samt friluftsliv.
Jordbruksverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år två diagram.
Resultat

Utvecklingen i miljön är negativ.
Enligt Naturvårdsverkets rapport fortsätter
arealen åkermark att minska, en utveckling som i
sig försämrar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet. Förändringar i åkermarkens
egenskaper och processer tar lång tid att avläsa.
Som exempel kan nämnas att i genomsnitt har
halten av den för människan skadliga tungmetallen kadmium inte förändrats i åkermarken
på 25 år även om tillförseln av kadmium i dag är
betydligt lägre än tidigare. Hävdade betesmarker
har stor betydelse för bevarandet av den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet.
Sedan 2005 har den totala arealen betesmarker
som sköts med hjälp av landsbygdsprogrammets
miljöersättningar minskat med nästan 20
procent. En bidragande faktor för detta är den
minskning av antalet betande nötkreatur som
skedde under denna tid. Arealen betesmarker
som fått miljöersättning framgår av diagram

3.13. Lantbrukarnas intresse att ingå avtal om
skötsel av kulturhistoriska landskapselement
fortsätter att minska. Minskningen från 2011 till
2012 var fem procent. Sammantaget ger dessa
negativa utvecklingstrender en minskad
variationsrikedom i livsmiljöer för arter som är
knutna till odlingslandskapet. Detta kan bland
annat avläsas i att antalet individer bland
odlingslandskapets vanliga fågelarter återigen
minskar. Den här negativa utvecklingstrenden
noteras efter att trenden har varit stabil under en
period. I dagsläget motsvarar antalet individer av
dessa fågelarter ungefär 50 procent av de
populationsstorlekar som kunde observeras i
början av 1980-talet. Förändringar av antalet
individer av en art kan påverka ett ekosystems
funktionalitet och därmed dess förmåga att
tillhandahålla ekosystemtjänster. Mer kunskap
om tillståndet för ekosystemtjänsterna i
odlingslandskapet behövs. En samlad bedömning är dock att dessa ekosystemtjänster inte kan
vidmakthållas långsiktigt om inte ytterligare
insatser görs.
I uppföljningsarbetet ser man att tillståndet
för äldre byggnader i många fall är dåligt. En
nationell uppföljning av landsbygdens bebyggelsemiljöer saknas trots att en metod för
detta har tagits fram.
För vissa komponenter som tas upp i preciseringarna för miljökvalitetsmålet är utvecklingen
åtminstone i delar positiv så som för de odlade
växternas genetiska resurser samt husdjursraserna. Programmet för odlad mångfald (POM)
fortsätter med fokus på bevarande och nyttjande
av den odlade mångfalden. Tidigare har
programmet främst sysslat med inventering och
insamling. För husdjursraserna är utvecklingen i
stora delar positiv eller stabil. Tillgänglighet för
friluftslivet i odlingslandskapets är huvudsakligen god med undantag för delar av slättbygden.
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Diagram 3.13 Total areal betesmark med miljöersättning i
hektar
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rutterna. I båda fallen tyder data på att fågelpopulationerna långsiktigt minskar.
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Källa: Jordbruksverket

Betesmarker hör till odlingslandskapets mest
artrika miljöer. De är även viktiga för kulturmiljön och människors möjlighet att uppleva
ett rikt och varierat odlingslandskap.
Utvecklingen för betesmarkerna är därför en
god indikator för stora delar av miljökvalitetsmålet. Arealen betesmarker för vilken
miljöersättning betalats ut framgår av diagram
3.13.
Diagram 3.14 Populationsutvecklingen för 14 vanligt förekommande fågelarter i odlingslandskapet
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Källa: Svensk fågeltaxering, Lunds universitet.

I diagram 3.14 visar den grå linjen den skattade
populationsutvecklingen mellan 1975 och 2012
för 14 vanligt förekommande fågelarter i
odlingslandskapet och de svarta linjerna
beskriver osäkerheten i skattningen. Den
tjockare svarta linjen (med startpunkt 1998)
visar populationsutvecklingen utifrån inventeringsdata insamlade från de så kallade standard52

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att
nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag
beslutade eller planerade styrmedel. Ett öppet
odlingslandskap är beroende av ett aktivt
jordbruk. Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet styrs av flera faktorer. Två av
dessa faktorer är att prisutvecklingen för
jordbrukets produkter på världsmarknaden
påverkar jordbrukets lönsamhet samt utformningen
av
EU:s
gemensamma
jordbrukspolitik. Den av regeringen tillsatta
Miljömålsberedningen kommer under 2014 att
presentera sitt förslag till en strategi för en
långsiktig hållbar markanvändning där
användning av jordbruksmarken ingår. Förslaget kommer att utgöra en viktig utgångspunkt
för
kommande
analyser
om
utformandet av åtgärder som syftar till att
miljökvalitetsmålet ska kunna nås.
För betesmarkerna innebär den minskade
lönsamheten för företag med nötkreatur att
antalet betande djur riskerar att fortsätta minska.
I vissa delar av landet är det redan brist på
betande djur, vilket innebär att marker inte kan
hävdas. Arbete med att hitta former för
samarbete mellan markägare, djurhållare och
myndigheter för att stärka betesmarkernas värde
och fortsatta hävden, kommer vara viktigt även i
fortsättningen
Den
ändrade
betesmarkdefinitionen inom den gemensamma
jordbrukspolitiken har lett till ett komplicerat
regelverk vilket riskerar att leda till att värdefulla
marker slutar skötas eller hävdas på ett sätt som
minskar naturvärdena. Arbete med att sprida
kunskap om vilka värden som måste bevaras och
skyddas i odlingslandskapet bland brukare måste
fortsätta att utvecklas.
Utöver lantbrukarnas miljöåtaganden inom
ramen för Landsbygdsprogrammet bedrivs
mycket verksamhet för att bevara och stärka
odlingslandskapets natur- och kulturvärden
genom ideella insatser. Detta görs exempelvis
genom att betes- och slåttermarker hävdas av
privatpersoner eller lokala ideella naturvårdsgrupperingar, genom floraväkteri, och genom
odling av traditionella kulturväxter i enskilda
trädgårdar. Sveriges ornitologiska förening har
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även startat projektet ”Rädda sånglärkan” där
privatpersoner kan köpa så kallade lärkrutor, och
där föreningen förmedlar intäkterna direkt till
den lantbrukare som genomför åtgärden.
Denna typ av ideella insatser utgör ett viktigt
tillskott för att uppsatta mål ska kunna nås.
Samarbetet mellan ideella organisationer,
näringen och myndigheter för att utveckla nya
åtgärder och arbetsformer som gynnar odlingslandskapets värden bör stärkas.
Preciseringarna
för
miljökvalitetsmålet
inbegriper nu även att ekosystemtjänsternas
tillstånd ska vidmakthållas. För uppföljningsarbetet av dessa kan nya indikatorer behöva
utvecklas. Fler riktade miljöåtgärder behövs
samtidigt som omfattningen bör öka, effektiviteten måste höjas samt innehållet förbättras för
att målet ska kunna nås. Ett aktivt och
konkurrenskraftigt jordbruk är en mycket viktig
förutsättning för att bibehålla ett öppet
landskap. Ersättningarna för miljöåtgärder i
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020
blir fortsatt viktiga. Den framtida utformningen
av Landsbygdsprogrammet kommer också ha
betydelse för intresset att fortsätta hävda
jordbruksmarken och för att hålla betande djur.
Det är också viktigt att stärka platsens betydelse
för råvarans värde. Regeringens arbete med
projektet Matlandet Sverige har bidragit till ett
ökat intresse för traditionella livsmedelsråvaror
och de natur- och kulturvärden som dessa kan
länkas till.
3.5.14 Storslagen fjällmiljö
Miljökvalitetsmålet är att fjällen ska ha en hög
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till
miljökvalitetsmålet som rör värden för rennäring
och fjällens karaktär, ekosystemtjänster,
gynnsam bevarandestatus, hotade arter och

livsmiljöer,
främmande
arter,
genetiskt
modifierade organismer, fjällmiljöers natur- och
kulturmiljövärden samt friluftsliv.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett projekt kring indikatorsutveckling
initierades under 2012 av Naturvårdsverket med
syfte att identifiera och utveckla indikatorerna
för Storslagen fjällmiljö.
Resultat

Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i fjällmiljön.
Enligt Naturvårdsverket saknas tillräckliga
underlag för bedömning av utvecklingen varför
det inte är möjligt att ange en tydlig utvecklingsriktning. Den regionala bedömningen är dock i
vissa fall svagt positiv. I allmänhet anses målet
vara svårare att uppnå i de södra delarna av fjällen
än i norr.
Fjällen är en känslig miljö med många
konkurrerande intressen. Större exploateringar,
ökad turism, fjällnära skogsbruk och byggande
för fritidsboende innebär att naturmiljön i fjällen
påverkas alltmer samt att renskötseln blir alltmer
trängd, framför allt i de södra delarna. En positiv
trend är dock att inslaget av ekoturism ökar
vilket bidrar till en hållbar utveckling. I Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvalitetsmålen
anges klimatförändringarna som en av de
tydligaste påverkansfaktorerna mot fjällens
känsliga miljöer och arter, men vidden av
påverkan är i dagsläget svår att bedöma. Vidare
rapporterar Naturvårdsverket att användningen
av terrängfordon har ökat markant under de
senaste 25 åren vilket medför ökat slitage på
mark och vegetation liksom att de senaste
årtiondenas varmare klimat har börjat ge synbara
effekter i fjällmiljön i framförallt Norrbottens
län. Träd- och skogsgränser flyttas högre upp.
Fjällbjörkskogen förtätas och videbuskmarkerna
ökar. Glaciärer drar sig tillbaka och säsongen för
snölegor blir allt kortare.
En del av fjällens naturtyper och naturligt
förekommande arter kan enligt Naturvårds53
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verket betecknas ha en gynnsam bevarandestatus. Åtgärdsprogram finns för bland annat
fjällräv, fjällgås, dubbelbeckasin, kungsörn,
fjällrufse samt laestadiusvallmo. Enligt rödlistan
anses 68 arter vara hotade i Norrbottensfjällen.
Många av dessa är dock naturligt sällsynta.
Utvecklingen för de hotade arterna går åt olika
håll. Medan fjällräven försvagats ökar järvstammen.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel.
Trycket på fjällområdet fortsätter att öka.
Besöksnäringen ökar, användningen av terrängfordon ökar, antalet prospekterings- och
brytningstillstånd i samband med etablering av
gruvindustrier ökar. Även antalet planerade
vindkraftsparker fortsätter att öka.
De olika formerna av turism och annan
exploatering liksom ett ökande fordonsnyttjande
kan leda till skador på mark och vegetation.
Renskötseln är en förutsättning för ett storslaget
betespräglat fjällandskap och aktuell forskning
påvisar att renens bete och tramp har en positiv
effekt på biologisk mångfald. Ett allvarligt hot
mot kulturmiljöerna vore att brukandet upphör
och att kulturmiljöer överges och därför inte
längre underhålls och vårdas. En rik kulturmiljö
är av betydelse för såväl en god livskvalitet som
för turism och friluftsliv, vilket är viktigt i fjällen
som till stor del lever på sin turism. Det är dock
av stor vikt att renskötseln bedrivs på ett hållbart
sätt. Rennäringens behov av stora ytor kommer
ibland i konflikt med behovet av anläggningar
som tillkommer i samband med olika typer av
exploateringar och som bildar vandringsbarriärer
för renarna vilket kan försvåra och ibland
omöjliggöra den traditionella renflyttningen. En
konsekvens är att lastbil och helikopter används i
ökad omfattning. En annan konflikt gäller
renskötseln och rovdjursstammarnas storlek.
Fjällen är värdefulla som grund för friluftsliv
och kommersiell verksamhet. Den svenska
naturen har alltmer uppmärksammats nationellt
och internationellt för sin attraktivitet och
turism är i dag en basindustri i stora delar av de
svenska gles- och landsbygderna. Den ökande
strömmen av turister har således betydelse när
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det gäller utveckling av både företagande och
sysselsättning i fjällkommunerna.
Mer kunskap behövs för att kunna mäta både
effekter av olika typer av påverkan och, framför
allt, hur den samlade påverkan av olika intressen
ger avtryck på miljön i stort.
Naturvårdsverket har under 2013 initierat ett
fjällforskningsprogram som ska pågå under tre
års tid och som kommer att leda till fördjupad
kunskap inom flera olika områden av vikt för
fjällmålet. Satsningen förväntas ge ökad förståelse för både möjligheter och konflikter i fjällvärlden.
Regeringen gav den 25 maj 2013 Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en
strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder
som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. Uppdraget ska redovisas
senast den 9 juni 2014.
3.5.15 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas. Resultatredovisningen finns även under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik, avsnitt 4.
Resultatredovisningen för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse finns även under utgiftsområde 17 Kultur, medier och trossamfund
och fritid. Resultatredovisning för energieffektivisering i bebyggelsen finns även under
utgiftsområde 21 Energi. Resultatredovisningen för trafikbuller finns även under
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om preciseringar till miljökvalitetsmålet som rör ett helhetsperspektiv på
den byggda miljön. Preciseringarna förtydligar
innebörden av miljökvalitetsmålet och det
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miljötillstånd
som
ska
nås
i
ett
generationsperspektiv.
Boverket ansvarar för att samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns indikatorer. Dessa finns i sin
helhet
redovisade
på
Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). Indikatorerna är inte
uppdaterade för att spegla de nya preciseringarna. Ett utvecklingsarbete pågår inom
myndigheterna med att utveckla dem. Mot
denna bakgrund redovisas detta år två diagram.

Diagram 3.15 Andel kommuner med aktuella program och
strategier inom olika områden 2012
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Det går inte att se någon tydlig riktning för
utvecklingen i miljön. Boverkets uppföljning av
god bebyggd miljö visar att det är svårt att inom
en generation skapa förutsättningar för att nå
miljökvalitetsmålet. Målet omfattar många delar
och inom flera områden saknas det såväl
indikatorer som statistik för att bedöma
utvecklingen av miljötillståndet. Det finns både
positiva och negativa trender i miljötillståndet.
Av statistik som presenterats under året kan
bl.a. noteras att människors avstånd till livsmedelsaffärer har ökat, att den totala energiförbrukningen för sektorn bostäder och service i
princip varit konstant sedan 1980-talet samt att
mängderna hushållsavfall ökat och materialåtervinningen från hushållsavfall har minskat.
Det saknas fortfarande kunskap i stora delar av
landet om bebyggelsens kulturvärden, men
utvecklingen under de 20 senaste åren visar att
allt färre byggnader ges ett formellt skydd i
detaljplan enligt plan- och bygglagen. Dock
finns även verktyg i kulturminneslagen för att
hantera och bevara bebyggelsens kulturmiljövärden.
Boverket följer upp kommunernas arbete bl.a.
genom miljömålsenkäten. Av miljömålsenkäten
2012 framgår exempelvis att jämfört med 2011
har fler kommuner program och strategier för
transporter (+5 procent), handel (+4 procent)
och energi (+10 procent), medan tillgången till
program för strategier för grönstruktur och
kulturmiljö har minskat något.
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Källa: Miljömålsenkäten 2012, Boverkets och RUS årliga enkät till kommunerna.

Enligt Miljömålsenkäten 2012 har eller arbetar
cirka två tredjedelar av kommunerna med att ta
fram planeringsunderlag för grön- och vattenområden. Bidraget för lokal naturvård (LONA)
bedöms ha stor betydelse för att påskynda detta
arbete. Exempelvis Växjö, Lomma och Åstorps
kommun har tagit fram planeringsunderlag med
hjälp av LONA-bidrag (för mer information se
http://lona.naturvardsverket.se/). Ändå visar
satellitstudier att grönytan har minskat i de tio
befolkningsmässigt största tätorterna.
Enligt SCB:s rapport från 2012 Tillgång till en
livsmedelsaffär har drygt två tredjedelar av
befolkningen längre än 300 meter fågelvägen till
livsmedelsaffären, vilket är en ökning med tre
procent. Framför allt har tillgängligheten till
livsmedelsaffär minskat för befolkningen i
glesbygd.
Vad gäller preciseringen hälsa och säkerhet
bedöms utvecklingen vara positiv för de
byggnader som omfattas av obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). Åtgärdstakten för
radon i flerbostadshus har varit positiv de
senaste åren men saneringstakten är oacceptabelt
låg för småhus. Cirka 38 procent av byggnaderna, varav flest småhus, har fuktskador som
riskerar att påverka inomhusmiljön negativt.
Vidare visar kartläggning enligt direktivet om
omgivningsbuller omfattande bullerexponering i
såväl Sverige som Europa. Inget tyder på att
bullerexponeringen minskar. Vägtrafikbullret
dominerar, och utomhusbullret tycks inte
minska. Trots stora utsläppsminskningar har
vägtrafiken också fortfarande en negativ
påverkan på luftkvaliteten. Energimyndighetens
rapport om energiindikatorer från 2012 visar att
den totala temperaturkorrigerade energianvändningen per kvadratmeter i bebyggelse55
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sektorn har minskat med 12 procent mellan 1995
och 2010. Andelen direkt användning av fossila
bränslen i bostäder och lokaler har minskat från
20 procent till drygt 3 procent under samma
period. Sedan 1970-talet har den totala slutliga
energianvändningen inom transportsektorn, som
domineras av vägtrafiken, ökat med drygt 70
procent. De senaste fem åren har dock en
stabilisering av energianvändningen skett, men
det kan i delar vara en effekt av konjunkturnedgången under perioden. Program och
strategier för att minska fossildrivna transporter
och stärka miljöanpassade transportsätt ger
underlag för att i fysisk planering och samhällsbyggande minimera transporternas negativa
konsekvenser. Andelen kommuner som har
dokument som redovisar strategier och åtgärder
för mer miljöanpassade transporter har ökat. År
2012 hade närmare hälften av kommunerna
sådana dokument för hela eller delar av
kommunen. I en tredjedel av kommunerna är
strategierna redovisade i översiktsplanen.
Exploateringen av jordbruksmark för
bebyggelse och infrastruktur har ökat
mellan 2006–2010 jämfört med perioden 1998–
2005 enligt Jordbruksverket.
Den totala mängden uppkommet avfall ökade
med 5 procent från 2008 till 2010, om gruvavfallet räknas bort. Mängden hushållsavfall
minskade samma tid, troligen beroende på
svag konjunktur. Data från Avfall Sverige visar
att hushållsavfallet ökade igen 2011. Avfallets
resursutnyttjande håller sig i stort sett
oförändrat. Av allt avfall, förutom gruvavfall,
materialåtervanns 43 procent under 2010. För
hushållsavfall har dock materialåtervinningen
minskat, från 36 procent 2009 till 33 procent
2011.
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Diagram 3.16 Behandlat hushållsavfall per år och miljoner
ton, total och uppdelat på olika behandlingsmetoder
5
4,5
4

Deponering
Biologisk behandling
Materialåtervinning
Förbränning med energiutvinning

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Källa: Avfall Sverige

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. I samhällsplaneringen
behövs en ur miljösynpunkt bättre tillämpning
av de befintliga regelverken. För att åstadkomma förbättringar behövs bland annat bättre
kunskapsunderlag och förstärkt kompetens.
Om till exempel den kommunala översiktsplaneringen utvecklas skulle den kunna bli ett
viktigt verktyg i arbetet för att styra utvecklingen mot en God bebyggd miljö. Boverket
har i samarbete med länsstyrelserna sjösatt
projektet ÖP-resan, som syftar till metodutveckling både på regional och lokal nivå för
att bättre få in miljömålen i den fysiska
planeringen. Det behövs också fler och
utvecklade nationella och internationella
styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö, till exempel för att minska
buller från vägtrafiken och att göra regelverket
kring hantering av buller i planeringen tydligare
och mer förutsägbart.
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innehåller många dimensioner och kopplingar till
andra miljökvalitetsmål. En majoritet av Sveriges
och övriga världens befolkning bor i städer och
tätorter och det är där den största resurs- och
energianvändningen sker. Samtidigt har städerna
förutsättningar för att använda resurser mer
effektivt. Utvecklingen av den byggda miljön
kommer därför att vara betydelsefull för flera
olika hållbarhetsutmaningar, inte minst för
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möjligheten att nå regeringens vision om inga
nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
Hållbara städer
Delegationen för hållbara städer avslutade sitt
arbete i och med utgången av 2012 och
lämnade under 2012 tre rapporter till
regeringen. Den 28 juni lämnades rapporten
Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling och rapporten Femton hinder för
hållbar stadsutveckling. Den 18 december 2012
lämnades slutredovisning av Delegationen för
hållbara städers verksamhet. Slutrapporten
överfördes våren 2013 från Miljödepartementet till Socialdepartementet. Läs mer under
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.
Internationell samverkan kring hållbara
städer
Regeringskansliets
internationella
miljötekniksamordning med fokus på Kina, Indien
och Ryssland har hållbar stadsutveckling som
ett prioriterat område. Regeringen har initierat
ett samarbete kring hållbara städer inom the
Clean Energy Ministerial. Inom EU tas hållbar
stadsutveckling upp i olika sammanhang. Det
informella EU-samarbetet kring hållbara
städer har bland annat tagit upp olika teman
som klimat och hållbara städer. Boverket har
på regeringens uppdrag deltagit i ett samarbete
som syftar till att ta fram ett gemensamt
internetbaserat verktyg för att underlätta
hållbar stadsutveckling. I framtagandet av
EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ingår ett
mål om hållbar stadsutveckling. Hållbar
stadsutveckling kommer även att vara ett
utpekat område under programperioden 2014–
2020. Enligt förslag från kommissionen, ska
minst fem procent av den regionala fondens
insatser öronmärkas för hållbar stadsutveckling. Boverket och Naturvårdsverket
ska bistå Tillväxtverket med att utarbeta och
lämna förslag på hur det nationella regionalfondsprogrammet kan stödja de regionala
strukturfondsprogrammen i detta arbete
genom att erbjuda kunskapsutveckling och
främja lärande och erfarenhetsutbyte om
hållbar
stadsutveckling
som
beaktar
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Stockholms kommun och OECD samarrangerade en konferens i Stockholm den 23–
24 maj 2013 kallad Cities and Green Growth –
Urban Evolution Programme. Miljödepartementet bidrog i arbetet med planering och
genomförande
av
konferensen.
Vid
konferensen presenterade OECD dels
rapporten Green Growth in Cities OECD
Green Growth Studies, en fallstudie om grön
tillväxt i de fyra städerna Stockholm, Paris,
Chicago och Kitakyushu, dels rapporten
Green Growth in Stockholm, Sweden OECD
Green
Growth
Studies.
Vid
FN:s
internationella
konferens
om
hållbar
utveckling i Rio de Janeiro 2012 enades
länderna om vikten av hållbara städer och
fortsatta insatser på detta område.
3.5.16 Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsmålet är att den biologiska
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Indikatorer och andra bedömningsgrunder för
redovisningen

Regeringen har beslutat om nya preciseringar till
miljökvalitetsmålet. Dessa preciseringar omfattar
bevarandestatus för arter, påverkan av klimatförändringar på den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och resiliens, grön infrastruktur,
främmande arter, genetiskt modifierade
organismer, biologiskt kulturarv samt friluftsliv
och tätortsnära natur.
Naturvårdsverket ansvarar för att samordna
både uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet.
Till grund för uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns bl.a. indikatorer. Dessa finns
i sin helhet redovisade på Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). I dagsläget är inte indika57
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torerna uppdaterade för att spegla de nya
preciseringarna, men ett utvecklingsarbete kring
detta pågår inom myndigheterna. Mot denna
bakgrund redovisas detta år ett diagram.
Resultat

Utvecklingen i miljön är negativ, eftersom
miljötillståndet är dåligt och i många fall
utvecklas negativt i och med att förlusten av
biologisk mångfald inte är hejdad. Det kommer
att ta tid innan alla styrmedel finns på plats och
tillämpas och att det finns tillräckliga resurser för
bevarande av den biologiska mångfalden. Det
dröjer även innan ett långsiktigt hållbart
nyttjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom skogsbruket, jordbruket,
fisket, industrin och samhällsbyggnad kommer
till stånd. Med tiden förväntas allmänheten ha
fått kunskap om värdet av ekosystemtjänster så
att de kan göra val och beslut baserade på denna
kunskap.
I enlighet med den strategiska planen i
konventionen om Biologisk mångfald (CBD),
som parterna gemensamt beslutade om vid det
tionde partsmötet i Nagoya, Japan, år 2010,
rapporterade Sverige 2012 om det nationella
arbetet med att genomföra planen. I rapporteringen redovisades översynen av miljökvalitetsmålen, samt nya preciseringar och
etappmål för biologisk mångfald som utvecklats
med de internationella åtagandena som en av
flera utgångspunkter. Ett viktigt åtagande för
parterna till CBD utgörs av utfästelser om
arealbaserade mål för arealen skyddad natur som
följer av mål 11 i den strategiska planen. I den
rapport som SCB presenterade under 2012
uppgår arealen skyddad natur på land till 10,8
procent av den totala landarealen.
Uppgiften skiljer sig från den redovisning som
också gjordes under 2012 av Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen där man presenterar att
Sverige, genom områdesvis reglering av markanvändningen, skyddar 7,5 procent av skogsmarken, 46 procent av öppna fjäll, 20 procent av
våtmarkerna och 4 procent av odlingsmarken.
Utöver detta skyddas ytterligare ca 4 procent av
skogsmarken via naturvårdsavtal och skogsbrukets frivilliga avsättningar. Detta utgör totalt
15–16 procent av landmiljön. Dessutom är ca 27
procent av våtmarkerna och 17 procent av
skogsmarken undantagna från skogsbruk genom
58

generell reglering av markanvändningen
(skogliga impediment). Vissa av dessa arealer
årerfinns dock inom områden skyddade genom
områdesvis reglering.I sin redovisning till CBD
redogör Naturvårdsverket även för åtgärder för
att genomföra arbetsprogrammet för skyddade
områden i konventionen samt för att nå mål 11 i
den strategiska planen.
I Naturvårdsverkets rapportering av den årliga
uppföljningen av miljökvalitetsmålen pekar man
på att bevarandestatus är densamma som i den
fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen
2012. Naturvårdsverket har i juli 2013
rapporterat
till
EU-kommissionen
om
bevarandestatusen i Sverige för arter och
naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet.
Under 2012 har totalt 14 951 hektar avsatts
som naturreservat och naturvårdsavtal tecknade
mellan länsstyrelser och markägare. För Skogsstyrelsens arbete med skydd av natur, se utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel. Naturvårdsverket fördelade 253
miljoner kronor för förvaltning av nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och
naturvårdsområden.
Fyra nya åtgärdsprogram för hotade arter
fastställdes och vid årets utgång fanns 121
fastställda och gällande åtgärdsprogram.
I den fördjupade utvärderingen 2012
konstateras att de åtgärder som befintliga
styrmedel lett till är otillräckliga och arbetet med
att värna ekosystemen och hejda förlusten av
biologisk mångfald går för långsamt för att
miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Med
undantag för havsmiljön finns inga nya uppgifter
om miljötillståndet 2012. Genom de resultat
som redovisats i rapporteringen enligt EU:s artoch habitatdirektiv under 2013 kommer det att
finnas nya uppgifter om bevarandestatus för de
arter och naturtyper som omfattas av dessa
direktiv inför 2014 års uppföljning av miljökvalitetsmålen. Med de nya uppgifterna kommer
bedömningen av de senaste årens miljöarbete
inom området att underlättas.
Regeringen tillsatte i januari en särskild utredning med uppdrag att analysera och föreslå
metoder för att synliggöra och bättre värdera
ekosystemtjänster. Utredaren ska inom uppdraget också föreslå hur dessa värden ska kunna
integreras i ekonomiska ställningstaganden,
politiska avvägningar och andra beslut i
samhället. Utredaren ska presentera sitt
betänkande i september 2013. SCB har på
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uppdrag av Miljödepartementet kartlagt statistik
och andra datakällor för att hitta mätbara och
kvantifierbara aspekter av ekosystemtjänster.
Rapporten redovisades i juni 2013.
Redovisningen 2012 av uppdraget till Naturvårdsverket om att utarbeta en landskapsanalys
och analysera relevanta styrmedel för att
utveckla den gröna infrastrukturen pekar på att
det finns många befintliga styrmedel som kan
vara effektiva. Regeringens skrivelse Mål för
friluftslivspolitiken (skr. 2012/13:51) visar att
möjligheterna att nå målet avseende tätortsnära
natur har ökat.
Boverket redovisade under 2012 ett
regeringsuppdrag om samhällsplanering för
fysisk aktivitet där de tätortsnära naturområdena
har värderats högt. Vägledningar inom området
har tagits fram eller kommer under 2013.
Diagram 3.17 Bevarandestatus för svenska naturtyper i
olika regioner 2007

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det inte är möjligt att nå
miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade
eller planerade styrmedel. Med undantag för
havsmiljön finns inga nya uppgifter om miljötillståndet 2012. Däremot kommer det till 2014
års uppföljning att finnas nya uppgifter om
bevarandestatus för de arter och naturt
yper

som omfattas av EU:s habitatdirektiv, något som
väsentligen kommer att underlätta bedömningen
av de senaste årens miljöarbete inom området.
Regeringens utökade satsning 2013–2016 på
334 miljoner kronor till Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen för skydd av värdefull natur
förväntas bidra positivt. Kunskapen om ekosystemtjänsternas värden kommer genom ekosystemtjänstutredningen att öka.
Redovisade uppdrag om grön infrastruktur
har visat på goda möjligheter att arbeta med
geografiska informationssystem och pekat på
flera möjliga styrmedel (M2010/3407/Na,
M2012/722/Nm). Naturvårdsverket har i
uppdrag att redovisa förslag till en handlingsplan
för grön infrastruktur på regional nivå i
september 2013. I underlag till Färdplan 2050
finns upptaget ett antal åtgärder så som intensifiering av produktionsskogar med ökad
användning av främmande trädslag, ökad skogsgödsling och igenplantering av tidigare
jordbruksmark som, om de realiseras, kan
försvåra att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och
djurliv nås. Därför är det viktigt att i det fortsatta
arbetet med klimatåtgärder och klimatanpassning ta ett helhetsgrepp generellt sett när
det gäller miljökvalitetmålen, och i synnerhet Ett
rikt växt- och djurliv, för att söka tydliggöra och
söka synergier för att hitta effektiva arbetssätt.
En ökad uppdelning i produktionsskog och
skyddade områden som kan bli följden av
åtgärderna är inte heller inte i linje med hur man
i dag tänker utifrån en fungerande grön
infrastruktur. Där är vardagslandskapet mycket
viktigt för att upprätthålla resilienta ekosystem
och bevara biologisk mångfald. Därför är det
viktigt att tydligt integrera klimatförändring och
klimatanpassning i arbetet med en grön
infrastruktur.
Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
är beroende av att de andra miljökvalitetsmålen
nås, bl.a. Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust
och skärgård, Storslagen fjällmiljö och Begränsad
klimatpåverkan.
Nyttjandet av naturresurser är den faktor som
bedöms ha haft störst påverkan på biologisk
mångfald. Effekter av markanvändning påverkar
biologisk mångfald mycket snabbare och mer
direkt än klimatförändringarna, därför är det
svårt att upptäcka och förutsäga effekter av
klimatförändringar.
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Kunskapsläget om tillståndet för ekosystemen
har brister. Detsamma gäller kunskapsläget om
den genetiska mångfalden samt vilka främmande
arter som kan vara invasiva. Detta i kombination
med förändrad markanvändning och ett förändrat klimat gör att status och scenarier kan bli
svåra att tolka. Flera preciseringar är korrelerade
och samma styrmedel används ofta.
Resilienta ekosystem är bland annat beroende
av att det finns en fungerande grön infrastruktur
och gynnsam bevarandestatus för arter och
naturtyper. Det senare inbegriper ett gott
tillstånd för vårt biologiska kulturarv.
Naturvårdsverket bedömer att utvecklingen i
miljön är negativ eftersom miljötillståndet är
dåligt och i många fall utvecklas negativt. Det
kommer att ta tid innan alla styrmedel finns på
plats, tillämpas och har tillräckliga resurser för
bevarande av biologisk mångfald och ett långsiktigt hållbart nyttjande i skogsbruk, jordbruk,
fiske, industri, samhällsbyggnad och hos allmänheten.
3.5.17

Övergripande miljöarbete

Resultat

Miljöövervakningen syftar till att beskriva tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna
underlag för åtgärder, följa upp beslutade
åtgärder och ge underlag för analys av olika
utsläppskällors nationella och internationella
miljöpåverkan samt internationell rapportering.
Miljöövervakningen ska vara anpassad till
lagstiftningen om miljökvalitetsnormer och inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket ansvarar för
den övergripande administrativa samordningen
av miljöövervakningen.
AB Svenska Miljöstyrningsrådet (Miljöstyrningsrådet) har fortsatt med sitt arbete inom
upphandlingsområdet. En väsentlig del i
upphandlingsverksamheten består i att förvalta
och utveckla Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, som ger stöd till upphandlare att
ställa framför allt miljökrav vid offentlig
upphandling. Under 2012 fastställdes kriterier
för 31 uppdaterade produktgrupper och för en
produktgrupp pågick nyutveckling innehållande
20 undergrupper. Det totala antalet kriterier i
Miljöstyrningsrådets
upphandlingsverktyg
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uppgick vid årets slut till ca 700 fördelade i 54
produktgrupper och 124 undergrupper. Bolaget
tillhandahåller rådgivning av detaljerat slag i
upphandlande myndigheters och enheters
enskilda upphandlingar via telefon/helpdesk/epost. Miljöstyrningsrådet fortsatte under 2012
den serie med regionala informationsaktiviteter
som påbörjats 2011 och arrangerade sex
regionala informationsaktiviteter för att sprida
kunskap om den hjälp Miljöstyrningsrådet
erbjuder till offentliga upphandlare. Miljöstyrningsrådet är huvudman för det internationella
systemet
för
miljöoch
klimatdeklarationer
EPD
(Environmental
Product Declarations). Bolagets arbete under
2012 med EPD-systemet innebar en ytterligare
breddning av verksamheten till nya sektorer,
produktgrupper och tjänsteslag. Arbetet med
EPD täcks av intäkter via registrerings- och
årsavgifter från de företag som deltar i systemet.
Miljöstyrningsrådet är huvudman och registreringsorgan för EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS, och har bl.a. informerat om EMAS samt deltagit vid möten i
kommittén bildad under artikel 49 i förordningen. Antalet EMAS-registreringar var vid
årets slut 32 stycken. Angående upphandlingsstöd se vidare utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 6.
Statliga myndigheter ska enligt förordningen
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem. I ett sådant
hanteras såväl direkta som indirekta miljöeffekter av myndighetens verksamheter och
arbetet med att minska miljöpåverkan blir
därmed mer systematisk. Myndigheternas
miljöledningsinformation
sammanställs
av
Naturvårdsverket till regeringen. Naturvårdsverkets sammanställning innehåller även
rankinglistor över hur långt myndigheterna
kommit i miljöledningsarbetet. Totalt 25
myndigheter är i dag certifierade enligt
standarden ISO 14001 eller registrerade enligt
EMAS.
Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:1767)
om geografisk miljöinformation och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation i kraft. I och med detta är Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om
upprättande av en infrastruktur för rumslig
information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
genomfört i svensk rätt. Syftet är att skapa en
infrastruktur för geografisk miljöinformation så
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att förändringar i miljön ska kunna följas, för att
naturolyckor ska kunna förutses, förebyggas och
hanteras och för att medlemsstaternas och EU:s
miljöpolitik ska kunna utformas och genomföras
effektivt.
Länsstyrelserna i de tre pilotlänen för grön
utveckling (Dalarna, Skåne och Norrbotten)
utsågs 2010 för att under en treårsperiod stödja
andra länsstyrelser och utveckla det regionala
klimat- och energistrategiarbetet och därigenom
utvecklingen mot en grön ekonomi. Länsstyrelserna i pilotlänen har fått stöd om sex
miljoner kronor vardera under en treårsperiod
2010–2013. Pilotlänen har lämnat lägesrapporter
om hur arbetet fortskrider och vad som planeras
genomföras. Se vidare under miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan och utgiftsområde 21,
Energi.
De regionala klimat- och energistrategierna,
som länsstyrelserna fått i uppdrag att ta fram i
bred samverkan, är ett bidrag för det arbetet.
Länsstyrelserna i Skåne, Dalarnas och Norrbottens län har som länsstyrelser i pilotlänen för
grön utveckling haft ett utvidgat uppdrag att
även lämna förslag till styrmedel.
Analys och slutsatser

Regeringens bedömning är att Miljöstyrningsrådets arbete med att förvalta och utveckla
förslag till upphandlingskriterier har bidragit till
en positiv utveckling inom miljöanpassad
offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet har i
samarbete med olika aktörer och genom fortsatt
informationsarbete bidragit med värdefull
kunskap och stöd inom området.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i
uppdrag att utvärdera miljöeffekter och konsekvenser av miljöledningsarbetet i statliga
myndigheter.
Uppdraget
redovisades
i
september 2012. Redovisningen bereds i
Regeringskansliet.
Regeringen bedömer att det sammanhängande
systemet för geografisk miljöinformation, som
är en del av genomförandet av direktiv
2007/2/EG förbättrar tillgängligheten till
geografisk information inom EU, avhjälper
problem vid informationsutbyte mellan myndigheter samt höjer kvaliteten på informationen.
Systemet är även ett viktigt steg i utvecklingen
inom området informationsteknik (it) och
påverkar inte bara arbetet inom miljöpolitiken

utan också möjligheterna att nå regeringens mål
inom e-förvaltning, strategin för en digitalt samverkande statsförvaltning, regelförenkling och en
effektiv nationell försörjning med grundläggande
geografisk information.
Efter FN-konferensen om hållbar utveckling i
Rio i juni 2012 har insatser vidtagits för genomförandet av besluten från konferensen. Det avser
bl.a. utveckling av globala hållbarhetsmål och
arbetsformer för det 10-åriga ramverket av
program för hållbar konsumtion och produktion. En svensk kontaktpunkt för ramverket har
utsetts och arbetet inom FN-initiativet
Partnership of Action on Green Economy
(PAGE) stödjs. Under svenskt ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet diskuterade miljöministrarna hur arbetet fortsatt ska bedrivas
liksom också vid EU:s miljörådsmöte i juni
2013. Arbete har även påbörjats med att
genomföra beslut från FN-konferensen i Rio
med syfte att stärka det institutionella ramverket
för hållbar utveckling. Beslutet innebär bl.a. ett
stärkande av FN:s miljöprogram UNEP.
Regeringen har deltagit aktivt i dessa processer.
Det nationella arbetet för att genomföra EU:s
strategi för tillväxt och jobb (EU 2020)
rapporterades till riksdagen och kommissionen i
Sveriges nationella reformprogram 2013.
Översynen av EU:s Östersjöstrategi har bl.a.
resulterat i ett nytt horisontellt arbetsområde
benämnt hållbar utveckling och bioekonomi.
Östersjöstaternas råds expertgrupp för hållbar
utveckling samordnar arbetet med grön
ekonomi. Östersjötoppmötet i S:t Petersburg i
april 2013 uttalade sitt stöd till expertgruppens
klimatanpassningsarbete.

3.6

Politikens inriktning

Det av riksdagen antagna generationsmålet slår
fast att det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella
sammanhang. De 16 miljökvalitetsmålen
uttrycker den miljömässiga dimensionen av
politiken för en hållbar utveckling och arbetet
med att uppnå miljökvalitetsmålen och
61
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generationsmålet utgör grunden för den
nationella miljöpolitiken. Det miljöarbete som
genomförs av alla samhällets aktörer bidrar till
att miljökvalitetsmålen nås. Regeringen
konstaterar att 14 av de 16 miljökvalitetsmålen
inte bedöms som möjliga att nås till 2020 med
de åtgärder och styrmedel som finns i dag
enligt den årliga uppföljning Naturvårdsverket
gjort. Uppföljningen visar även att vi i Sverige
inte har full rådighet över åtgärder för att nå
de ambitiöst formulerade målen. Även om
Sverige länge verkat aktivt inom EU och i
internationella sammanhang är vi långt från
lösningen på många av de gränsöverskridande
miljöproblemen. Ett sådant exempel är
klimatfrågan där utsläppen av växthusgaser
fortsätter att öka globalt sett. För fem av
miljökvalitetsmålen understryker Naturvårdsverket att huvuddelen av problemen inte kan
lösas i Sverige. Det hindrar inte att beredskap
för ytterligare åtgärder är nödvändig.
Regeringen prioriterar under mandatperioden
fyra områden, klimat, giftfri vardag, levande
hav och vattendrag samt biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.
3.6.1

Minskade klimatutsläpp

Färdplan 2050 och nationell klimatpolitik
För att nå målet om högst två graders global
temperaturökning jämfört med förindustriell
nivå måste alla länder vidta åtgärder.
Regeringen står fast vid att Sverige fortsatt ska
vara ett föregångsland på klimatområdet.
Preliminär statistik visar att de svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 5
procent mellan år 2011 och 2012 och uppgår
nu till 58,3 miljoner ton koldioxid exklusive
upptag och utsläpp från markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk.
Det är den lägsta noteringen sedan basåret för
statistiken 1990. Utsläppen har nu minskat
med ca 20 procent sedan år 1990, vilket
tillsammans med internationella insatser gör
att Sverige är på rätt väg när det gäller att nå
riksdagens fastställda kortsiktiga etappmål för
utsläppsminskningar till 2020. En ambitiös
klimatpolitik förutsätter långsiktiga och
kontinuerliga utsläppsminskningar nationellt
och internationellt. Internationella klimati62

nsatser är nödvändiga komplement till den
resurseffektiva
och
lågutsläppsbaserade
utveckling som måste komma till stånd i det
svenska samhället. Klimatpolitikens legitimitet
vilar på att Sverige tar ansvar både för ytterligare teknikutveckling och långsiktiga strukturella förändringar inom landet och samtidigt
bidrar till att utvecklingsländer tillvaratar de
omedelbara och stora utsläppsminskningar
som är möjliga.
I juni 2011 och mars 2012 ställde sig Sverige
bakom slutsatser som välkomnade Europeiska
kommissionens färdplan för en koldioxidsnål
ekonomi, och erkände de så kallade milstolparna
vilka uttrycker framtida delmål, som utgångspunkt för nödvändigt framtida arbete med
omställning till en ekonomi med låga växthusgasutsläpp.
Slutsatserna
inbjöd
alla
medlemsstater till att ta fram nationella strategier
för vägen mot en koldioxidsnål ekonomi. Enligt
den EU-förordning om övervakning och
rapportering av växthusgaser som antogs under
våren 2013 ska medlemsstaterna senast januari
2015 rapportera till EU hur arbetet med och
genomförandet av strategierna löper. I december
2012 presenterade Naturvårdsverket ett underlag
till en svensk färdplan, vilken ger ett antal förslag
till hur regeringens långsiktiga vision att Sverige
år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska kunna nås. Regeringen
har för avsikt att under våren 2014 närmare
beskriva hur det svenska arbetet för att nå
visionen om noll nettoutsläpp 2050 ska genomföras.
Regeringen har inlett arbetet med den
kontrollstation för klimat- och energipolitiken
som ska genomföras 2015 där utsläppsutvecklingen i förhållande till målet kommer att
analyseras noggrannare. I samband med
kontrollstationen avser regeringen även att
genomföra en översyn av arbetet med klimatanpassning i Sverige.
De internationella insatserna kommer att fortsätta vara en viktig komponent i regeringens
klimatpolitik. Regeringen gjorde i budgetpropositionen 2013 bedömningen att de internationella klimatinsatsernas bidrag till det
svenska utsläppsminskningsmålet bör uppgå till
sammanlagt ca 40 miljoner ton för perioden
t.o.m. år 2020. Insatserna bör huvudsakligen
bestå av CDM men även andra och nya
mekanismer kan användas. Fokus bör vara på
förnybar energi, energieffektivisering och
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avfallshantering med utrymme för andra eller
nya typer av projekt om så bedöms lämpligt.
Projekten ska tydligt bidra till hållbar utveckling.
Inga industrigasprojekt av typ HFC23 bör ingå.
En bred geografisk spridning bör eftersträvas
och särskilda satsningar göras på minst utvecklade länder och små ö-nationer under utveckling.
Leverans av utsläppsminskningsenheter sker
vanligtvis under en period på mellan fem och tio
år och med viss tidsförskjutning i förhållande till
projektgenomförande, vilket talar för att huvuddelen av behoven bör vara kontrakterade senast i
slutet av 2016. Även andra skäl talar för en sådan
tidsprofil; marknaden är för närvarande bräcklig
till följd främst av flera parters otillräckliga
åtaganden om utsläppsminskningar och en svag
världsekonomi. Tyngdpunkten på förvärven bör
därför ligga under de närmaste åren. På så sätt
kan man också bidra till att upprätthålla
marknadens och institutionernas funktion,
mekanismernas bidrag till tekniköverföring,
finansiering av klimatanpassning i fattiga länder
och bidrag till värdländernas hållbara utveckling
och kompetens i att övervaka, rapportera och
verifiera utsläpp.
Fossiloberoende fordonsflotta
Att skynda på omställningen av den svenska
bilparken till mer energieffektiva fordon med
mycket låga utsläpp av koldioxid är en av de
viktigaste miljöuppgifterna för regeringen.
Trafikens utsläpp av växthusgaser minskade
med fyra procent 2012 jämfört med året innan.
De nya bilar som säljs har bränslesnålare
motorer och andelen fordon som körs på
biobränsle ökar. Dessutom minskade den
totala mängden trafik på de svenska vägarna
under 2012. Alltjämt står dock de inhemska
transporterna för nära en tredjedel av de
svenska utsläppen av koldioxid. I klimatpropositionen 2009 (prop. 2008/09:162)
formulerades den långsiktiga prioriteringen
om att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta
som är oberoende av fossila bränslen. Sedan
dess har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder
i syfte att bidra till att prioriteringen nås, men
ytterligare utvecklade styrmedel kommer att
krävas. Den supermiljöbilspremie om 40 000
kronor per bil som infördes 1 januari 2012 har
utnyttjats väl och bidragit till marknadsintroduktion av bilar med extremt låga utsläpp
av koldioxid, samtidigt som premien verkat

stödjande för teknikutvecklingen. Nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar har stor betydelse för att
styra nybilsförsäljningen mot mer miljöanpassade alternativ. Regeringen avser därför
att förlänga nedsättningen till och med 2016.
Ett kvotpliktssystem införs från maj 2014 för
att säkerställa fortsatt låginblandning av
biodrivmedel på marknaden. Det nationella
demonstrationsprogrammet för utveckling av
elbilar och laddhybrider som startade 2011
utvecklas vidare. Programmet gäller åren
2011–2015 och har en budgetram på 200
miljoner kronor. Som en del i programmet
förstärks laddinfrastrukturen över hela landet.
För att tydligt minska transportsektorns
klimatpåverkan och långsiktigt bygga upp en
svensk bilpark med låga utsläpp av växthusgaser, spelar EU:s krav på bilars utsläpp av
koldioxid en betydande roll. Regeringen
kommer fortsatt att verka för att ambitiösa
krav ställs.
Under 2014 kommer frågan om en ökad
differentiering i fordonsbeskattningen för att
premiera nyförsäljning av fordon med låg
klimatpåverkan att beredas.
I ett framtida transportsystem kommer alla
transportslag att behöva utnyttjas effektivt och
de bör i högre grad bära sina egna miljökostnader. Att underlätta kombitrafik, fler
transporter på järnväg och en fordonsflotta som
är oberoende av fossila bränslen är viktiga delar i
en omställning av transportsystemet. Det är
också angeläget att samhällsplaneringen generellt
främjar en hållbar och transporteffektiv
samhällsstruktur.
Regeringens
infrastruktursatsningar som presenterades hösten
2012 kommer att ytterligare begränsa trafikens
klimatpåverkan, bidra till att tillgodose
nuvarande efterfrågan och möta en förväntad
efterfrågeökning på järnvägstransporter. Som ett
led i arbetet med en fossiloberoende
fordonsflotta utsåg regeringen i juli 2012 en
särskild utredare som ska kartlägga möjliga
handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för
att
reducera
transportsektorns
utsläpp.
Utredaren ska även identifiera åtgärder som har
betydelse för att uppnå den långsiktiga
prioriteringen för 2030 samt är i linje med
visionen för 2050 med avseende på transportsektorn. Utgångspunkten för utredningen är att
hållbara förnybara drivmedel och elektricitet
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behöver öka sina andelar i transportsektorn,
samtidigt som fordonseffektiviteten bör
förbättras och utsläppen av växthusgaser minska.
Utredningen ska redovisa sitt betänkande till
regeringen i december 2013.
Internationellt klimatarbete
Att minska utsläppen av växthusgaser är en
global utmaning som därmed kräver globala
lösningar. FN:s medlemsländer har enats om
att jordens temperaturökning ska hållas under
två grader, men de sammanlagda globala
åtaganden om utsläppsminskningar som
hittills har gjorts är otillräckliga för att det
målet ska nås. Klimatförändringarna är
tillsammans med bevarandet av biologisk
mångfald, havsmiljö och giftfri miljö
regeringens mest prioriterade miljöfrågor.
FN:s klimatpanel IPCC gjorde i sin fjärde
utvärderingsrapport 2007 bedömningen att de
globala klimatutsläppen minst behöver halveras
till 2050 jämfört med 1990 för att undvika de
värsta konsekvenserna. Den industrialiserade
delen av världen behöver enligt IPCC minska
sina utsläpp med upp till 95 procent under
samma period.
IPCCs femte utvärderingsrapport är under
utarbetande och den första delrapporten, om det
vetenskapliga läget, presenteras i Stockholm i
september 2013. Rapporten innefattar både en
uppdatering om vilka globala utsläppsminskningar som krävs för att man ska kunna nå
tvågradersmålet samtidigt som den redovisar
forskningsläget vad avser konsekvenserna om
målet inte kan nås.
En bred internationell överenskommelse om
markant minskade utsläpp av växthusgaser efter
2020 är, vid sidan av ytterligare utsläppsminskningar före 2020, helt avgörande för att nå
framgångar i det globala klimatarbetet. Besluten
vid det sjuttonde partsmötet under klimatkonventionen i Durban i december 2011 lade
grunden för en bred, rättsligt bindande överenskommelse. För att en sådan ska kunna nås krävs
ett samarbete mellan fattiga länder som vill se
långtgående globala utsläppsreduktioner och
progressiva industriländer.
En verkningsfull global klimatpolitik förutsätter att arbetet inte begränsas till det nationella
territoriet. Sverige ska fortsätta samarbeta
särskilt med de länder som har högst ambitioner
på klimatområdet och som vill gå före. Med
åtgärder såväl nationellt som internationellt kan
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Sverige visa vägen för den omställning som är
nödvändig runt om i världen. Endast om vi
vidtar åtgärder såväl på hemmaplan som internationellt blir vi trovärdiga som engagerad aktör
i internationella förhandlingar. Vi ska befästa
vårt strategiska samarbete med fattiga utvecklingsländer i förhandlingarna genom lämpliga
åtgärder såsom samarbete i CDM, bilaterala
samarbeten och ett fördjupat samarbete med
strategiska länder i det internationella klimatarbetet.
Regeringen anser att ett tydligt ledarskap
behövs i klimatförhandlingarna och att EU bör
befästa sin roll i detta avseende. För att EU:s
politik ska bli tillräckligt ambitiös krävs att
enskilda medlemsländer är beredda att gå före.
Genom EU formuleras plattformen för en
klimatpolitik där gemensamma krav och
spelregler skapas över hela Europa inom ramen
för den inte marknaden.
Målet för regeringen är att bidra till att EU
driver en ambitiös och tydlig linje i de internationella klimatförhandlingarna. Regeringen
anser att EU ska agera kraftfullt och
konstruktivt för att åstadkomma ett globalt
klimatavtal. De globala utsläppen måste minska.
Avgörande för detta är att de stora
utsläppsländerna reducerar sina utsläpp.
Regeringen avser att under 2014 utveckla
Sveriges utgångspunkter
i de globala
förhandlingarna. EU behöver redan nu inrikta
sin politik mot det övergripande målet om 80 till
95 procents utsläppsminskning till år 2050.
Regeringen anser att EU behöver utarbeta och
besluta om ett klimat- och energiramverk för
2030 så snart som möjligt för att ge europeiskt
näringsliv och andra aktörer i samhället vägledning om EU:s klimat- och energipolitik
bortom 2020. Likaså vill regeringen se en
utveckling
där
EU:s
mål
för
utsläppsminskningar gemensamt kan höjas från
20 procent till 30 procent till 2020.
Regeringen har sedan tidigare slagit fast att
EU bör sätta mål för 2030 och 2040 på vägen
mot målet för 2050. Regeringen anser att EU
bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för
hur mycket unionens utsläpp av växthusgaser
bör minska till 2030. Målet bör uppnås genom
utsläppsminskningar både inom och utanför EU.
Regeringen anser att 2030-målet bör sättas så att
målet att minska utsläppen med 80 till 95
procent till 2050 kan uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt.
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Det finns en tydlig koppling mellan EU:s
interna klimatmål efter 2020 och förutsättningarna för EU att bibehålla sin ledande
roll i klimatförhandlingarna. EU bör därför
besluta om utsläppsminskningsmål till 2030
före
2015
då
den
nya
globala
överenskommelsen ska antas.
Regeringen kommer att fortsätta verka för att
EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska
utvecklas på ett sätt som säkerställer och främjar
dess roll i den europeiska klimatpolitiken.
Regeringen avser att ta en aktiv roll i de förhandlingar som nu pågår för att stärka handelssystemets prissignal. Sverige ska därför verka för
strukturella åtgärder som stärker handelssystemet och dess långsiktiga funktion.
Sverige ska fortsatt vara pådrivande för att EU
ska stå fast vid sina tidigare åtaganden och för att
EU skyndsamt ratificerar en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Regeringen
avser föreslå riksdagen att Sverige ratificerar den
andra åtagandeperioden under Kyotoprotokollet
under 2014.
Kompletterande initiativ
För att stödja och komplettera de internationella klimatförhandlingarna inom ramen
för Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar
(UNFCCC)
behövs
kompletterande åtgärder i andra forum.
Sveriges och EU:s exempel visar att det går att
minska utsläppen samtidigt som goda förutsättningar skapas för hållbar tillväxt och
välfärd, och därmed för ett gott liv för
medborgarna. Regeringen aviserade i BP 2013
avsikten att verka för att sprida kunskap om
fördelarna associerade med omställning till
samhällen med låga utsläpp av växthusgaser
och för att lyfta detta högst upp på den globala
agendan. Sverige har tagit initiativ till och
deltar i det internationella projektet ”The
Global Commission on the economy and
climate”. Projektet har på kort tid samlat
progressiva länder och centrala aktörer som
IMF och Världsbanken. Arbetet bedöms
kunna inverka positivt på klimatförhandlingarna och på nationella åtaganden och
åtgärder som krävs för att kunna hålla tvågradersmålet inom räckhåll. Vidare kommer
Sverige att bidra till arbete inom t.ex. OECD
för att bättre kunna värdera återkopplingar

mellan utvecklingen av ekosystemens tillstånd
och ekonomiska prognoser.
Det av Sverige initierade globala partnerskapet
för att minska utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (exempelvis sot,
metan och marknära ozon) CCAC, har på kort
tid attraherat ett stort antal länder och andra
aktörer
som
Världsbanken
och
EUkommissionen. Regeringens engagemang i
partnerskapet fortsätter och nya initiativ tas för
att bredda samarbetet ytterligare och för att
bidra till utsläppsminskningar. För att verka för
en utvecklad internationell utsläppshandel som
medel för kostnadseffektiva åtgärder och ökad
överföring av finansiella resurser till utvecklingsländerna fortsätter regeringen sitt engagemang i Världsbankens partnerskap för
marknadsutveckling, Partnership for Market
readiness (PMR). Tillförlitlig statistik och
uppföljning är en grundförutsättning för att en
efter hand vidgad internationell handel med
utsläppsrätter och påföljande internationella
investeringar kan utvecklas.
Inom ramen för det nordiska samarbetet fortsätter samarbetet med Peru och Vietnam för att
utveckla förutsättningar och former för
utvecklingsländernas insatser mot klimatförändringar.
Fattiga länder och klimatfinansiering
Klimatförändringarna har en direkt koppling
till utvecklingen i fattiga länderna, särskilt i de
minst utvecklade länderna och för de mest
sårbara befolkningsgrupperna där de försvårar
fattigdomsbekämpning. Behovet av anpassning
till pågående och kommande klimatförändringar är stort, liksom behovet av investeringar i hållbar energi.
Många fattiga drabbas särskilt av klimatförändringar och Afrika är den kontinent i
världen som förmodas drabbas hårdast av
klimatförändringarna. Regeringen ser därför skäl
till att stärka det globala samarbetet för att
begränsa klimatförändringarna och prioritera
arbetet för klimat- och miljömässigt hållbar
utveckling i de länder där problemen är som
störst. Samarbeten som tydligt gynnar de allra
fattigaste samt värst drabbade länderna, exempelvis fattiga länder i Afrika, är prioriterade.
Enligt beslut på FN:s klimatmöten under
2010 och 2011 har höginkomstländerna ett
åtagande om en målsättning att via olika
finansieringskällor, privata, offentliga och
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innovativa, mobilisera 100 miljarder dollar
årligen per 2020 till åtgärder för begränsning av
klimatutsläpp
och
anpassning
till
klimatförändringar i utvecklingsländer, i
kontexten av meningsfulla och transparenta
utsläppsminskningar. Den gröna klimatfonden
kommer vara en viktig kanal för denna
klimatfinansiering. Sverige fortsätter sitt
engagemang för att operationalisera fonden.
Klimatanpassning
Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i
Sverige stärks och samordnas, både på central
och på regional nivå. Kunskap om klimatanpassning sprids och målet är att den ska
genomsyra hela samhället och vara en del av
myndigheters, kommuners och näringslivets
verksamhet. Stora framtida kostnader kan
därmed minskas eller till viss del undvikas. De
positiva effekterna kan också bättre tas till vara.
Förstärkningarna av anslaget för klimatanpassning genomförs i syfte att öka möjligheterna till
ytterligare kunskapsinhämtning och förebyggande arbete.
Åtgärder för frisk luft och hälsa
Sveriges möjligheter att nå de nationella miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning är starkt
beroende av utsläppsminskningar i omgivande
länder. Sverige har länge varit drivande i luftvårdsarbetet inom EU. Regeringen avser att
verka för en ambitiös linje i förhandlingarna
kring EUs kommande luftvårdspaket och för att
ett utsläppstak för PM2.5 där sot ingår införs i
lagstiftningen.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
2013 sin avsikt att utreda möjligheten att
ytterligare reglera användningen av dubbdäck
lokalt. Arbetet intensifieras under 2014.
3.6.2

En giftfri vardag med fokus på
barnen

Regeringens kemikaliepolitik har sitt fokus på
att bättre skydda barnen genom att arbeta för en
vardag fri från gifter. Grunden i arbetet utgörs av
den handlingsplan för en giftfri vardag som
regeringen uppdragit åt Kemikalieinspektionen
att ta fram. I budgetpropositionen för 2014 höjer
regeringen ambitionsnivån och satsar ytterligare
resurser på området. Satsningen innebär att
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regeringens uppdrag till Kemikalieinspektionen
om att tillsammans med andra myndigheter och
aktörer genomföra en handlingsplan för en
giftfri vardag intensifieras och vidareutvecklas
fr.o.m. 2014.
Reach-förordningen är kärnan i EU:s kemikalielagstiftning och innebär ett stort steg framåt
jämfört med tidigare lagstiftning. Reach-förordningen gäller i första hand produktion av
industri- och konsumentkemikalier i EU och
import av kemikalier till EU. En viktigare
tillämpning gäller kemiska ämnen i varor och
den svåraste tillämpningen här gäller import till
EU från länder med svag eller ingen kemikaliekontroll. Arbetet inom Reach-förordningen
handlar i dag främst om dagens kemikalier och
om att fylla på Reach-förordningens s.k. kandidatlista. Förutom att listan fyller funktionen att
tillhandahålla kandidatämnen för tillståndsprövning ger den även en viktig signal till
användande företag att analysera möjligheter till
och konsekvenser av ett utbyte av ämnet på sikt.
Den extra satsningen i och med handlingsplanen
för en giftfri vardag har inneburit att Sverige har
kunnat vara mer aktivt när det gäller förslag till
kandidatlistan. Denna inriktning behöver
fortsätta.
Reach-förordningen reglerar kemikalier ämne
för ämne. Denna ämnesvisa reglering är i det
långa loppet inte ändamålsenlig och behöver
utvecklas mot att mer reglera ämnesgrupper med
likartade effekter/problem och effekter vid
exponering för en kombination av olika ämnen.
EU:s kemikalielagstiftning har blivit mer
omfattande och ambitiös. Tillsynen av efterlevnaden av reglerna behöver anpassas till den
ökade ambitionen i lagstiftningen och efterlevnaden säkerställas. Detta kan gälla såväl
kunskap om och förståelse för lagstiftningen
som regelrätta kontroller och analyser av
kemiska ämnen i varor. Satsningen på handlingsplanen har gjort det möjligt för Kemikalieinspektionen att utöka varutillsynen. Denna
inriktning bör fortsätta.
Kunskap är nyckeln till en framgångsrik
kemikaliepolitik. Kunskap bereder vägen för att
utveckla och skärpa kemikalieregleringen och ha
kontroll över och kunna informera bland annat
konsumenter om farliga ämnen i varor och
leverantörskedjor. Kunskapen om hälso- och
miljöfarliga egenskaper är fortfarande bristfällig.
Detta gäller särskilt kunskap om hälso- och
miljöegenskaper för lågvolymämnen, det vill säga
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ämnen som produceras i högst tio ton per år,
och för nanomaterial och hormonstörande
ämnen samt om kombinationseffekter av
exponering från flera ämnen. Även kunskapen
om ämnen i produkter och varor, liksom om den
exponering människor och miljö utsätts för, är
otillräcklig. De viktigaste åtgärderna är
kunskapsuppbyggnad rörande nanomaterial,
hormonstörande ämnen samt effekter av
samtidig exponering för flera ämnen, så kallade
kombinationseffekter, och att driva på inom EU
för att utveckla datakraven i Reach beträffande
ämnens miljö- och hälsoegenskaper. Handlingsplanen för en giftfri vardag är central när det
gäller att sammanställa och ta fram ny kunskap i
syfte att agera pådrivande i EU, men också
globalt. Regeringen kommer att lägga fram en
proposition om en strategi för Sveriges arbete
för en giftfri miljö under hösten 2013.
Propositionen ska bl.a. baseras på miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna
med farliga ämnen! – Strategi för Sveriges arbete
för en giftfri miljö (SOU 2012:38) och Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för
en giftfri miljö (Rapport nr1/12).
Internationellt kemikaliearbete
FN:s målsättning på global nivå att kemikalier
senast till 2020 ska produceras och användas på
ett sådant sätt att skadliga effekter på hälsa och
miljö blir så begränsade som möjligt ligger väl i
linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vid
FN:s miljökonferens som ägde rum i juni 2012 i
Rio uppmanas länderna att ytterligare stärka
åtgärder för att uppnå den överenskomna
målsättningen. Med allt mer globala handelsmönster och en intensivare kemikalieanvändning
blir de globala och regionala insatserna allt
viktigare för att uppnå en giftfri vardag.
Regeringen lanserade vid ett möte under
konferensen Stockholm +40 i april 2012, inför
Rio-mötet, ett initiativ om globala kemikaliefrågor med utgångpunkten att det bara var åtta
år kvar till målåret 2020. Åtta fokusområden
nämns i initiativet som kallas ”8 år – 8 steg, på
väg mot en hållbar hantering av kemikalier
2020”. Dessa områden pekas ut som centrala
områden där man anser att ytterligare insatser
kommer att krävas på global nivå om globala
målsättningar och åtaganden ska uppnås.
Exempel på sådana områden är ”bättre
information”, ”ökad koppling mellan miljö och
hälsa”, ”resurseffektivitet”, ”stärkt miljöför-

valtning och kapacitetsuppbyggnad”. Inom
ramen för en ”stärkt miljöförvaltning” bör
Sverige även fortsättningsvis verka för
möjligheten att reglera ytterligare ämnen på
global nivå. Stärkt genomförande av befintliga
åtaganden och en tydlig integrering av frågan i
hållbarhets- och utvecklingsagendan kommer att
bli centralt för att uppnå såväl miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som globala målsättningar
inom existerande konventioner.
Fortsatt
genomförande av politiken för global utveckling
är också en viktig del av arbetet med giftfri miljö.
För att underlätta ett snabbt ikraftträdande av
den nya Minamatakonventionen om kvicksilver
kommer det att kräva insatser inom det globala
kemikalieområdet under de närmaste åren.
Ytterligare tillägg av ämnen till framför allt
Stockholmskonventionens lista på farliga ämnen
kommer att vara fortsatt viktiga för regeringens
stöd till bredare kapacitetshöjande insatser inom
ramen för den globala kemikaliestrategin,
tillsammans med att insatser kopplade till
information om kemikalier i varor fortsatt
prioriteras.
Ekonomiska styrmedel
Kemikalieområdet styrs traditionellt genom
regelstyrning. Regleringarna är oftast harmoniserade regler inom EU och lämnar begränsat
utrymme för nationella åtgärder. Regeringen
anser det därför intressant att närmare analysera
om ekonomiska styrmedel kan fungera som
komplement till regelstyrningen. Rätt utformade
skatter och andra ekonomiska styrmedel har en
stor potential att på ett kostnadseffektivt sätt
bidra till att de uppsatta målen på miljöområdet
kan nås. De kan gynna miljöanpassade alternativ
vilket leder till att dessa snabbare kommer in på
marknaden och/eller ökar sina marknadsandelar.
De fungerar därmed även substitutions- och
innovationsdrivande och har därför potential att
verka tillväxt- och sysselsättningsfrämjande.
Regeringen avser därför att, som närmare
utvecklas i Förslag till statens budget, finansplan
och skattefrågor avsnitt 6.26, tillsätta en särskild
utredare för att analysera den roll som
ekonomiska styrmedel kan spela för att minska
förekomsten av eller risken för exponering och
spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen i t.ex.
kläder eller hemelektronik.
Ett annat viktigt marknadsbaserat styrmedel
är miljökrav vid offentlig upphandling.
Miljöstyrningsrådet och Kemikalieinspektionen
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samarbetar för att offentliga aktörer ska ställa
krav på giftfria produkter och tjänster. Kemikalieinspektionen har gett Miljöstyrningsrådet i
uppdrag att hjälpa kommuner att upphandla
giftfria produkter till förskolan. Handlingsplanen ”En giftfri vardag” fokuserar mycket på
barnen och en plats där de vistas stora delar av
dygnet är just förskolan. Leksaker och andra
produkter som barn kommer i kontakt med
dagligen kan innehålla skadliga kemikalier.
Miljöstyrningsrådets projekt Giftfri förskola ska
skapa en guide till inköp och upphandling av
giftfria produkter för förskolor. De nya miljökraven förväntas bli klara under 2014. Miljökrav
vid offentlig upphandling, som totalt motsvarar
ca 500 miljarder kronor per år, kan vara verksamt
substitutions- och innovationsdrivande.
Kombinationseffekter och hormonstörande
ämnen
Människa och miljö exponeras för en kombination av kemiska ämnen. Den kombinerade
exponeringen av ämnen kan ge upphov till
negativa effekter på människors hälsa och i
miljön även om exponeringen av respektive
ämne ligger under en s.k. nolleffektnivå.
Exponering för en blandning av olika kemiska
ämnen kan även innebära att den skadliga
effekten blir större än hos de enskilda ämnena
var och en för sig genom s.k. synergism. EU
behöver ge hög prioritet åt att utveckla
kunskapen om kombinationseffekter och hur de
ska hanteras i EU-regelverken.
Exponeringen för hormonstörande ämnen kan
bidra till störningar i de hormonella systemen
hos både människor och djur. Det finns en oro
för att riskerna för folkhälsosjukdomar p.g.a.
exponeringen har underskattats. EU behöver ge
hög prioritet åt att få de centrala rättsakterna på
kemikalieområdet operationella genom att
utveckla och fastställa kriterier för identifiering.
Testmetoder
och teststrategier
behöver
utvecklas för att täcka in hela spektrat av
hormonstörande effekter. Relevant lagstiftning
behöver ses över på ett systematiskt sätt och
med syfte att säkerställa en hög skyddsnivå,
särskilt vad gäller känsliga grupper som barn.
Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som
används i stora volymer i samhället och
förekommer i många konsumenttillgängliga
varor. De varor som hittills varit föremål för
regeringens och myndigheternas granskning är
barnmatsförpackningar, leksaker och barn68

artiklar, termopapper samt renoverade dricksvattenrör. Regeringen avser att tillsätta en
utredning som ska fortsätta kartlägga
användningen och uppskatta den totala exponeringen i samhället.
Specialreglerade kemikalier
Regeringen anser att det är av betydelse för
uppnåendet av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
att väsentligen minska miljöeffekterna av läkemedel liksom att långsiktigt säkra ett dricksvatten fritt från skadliga halter av läkemedelsrester för att skydda folkhälsan.
Lagstiftningen på området är skild från övrig
kemikalielagstiftning och präglas dels av en
långtgående EU-harmonisering, dels av att
skydda individens hälsa.
Läkemedelsproduktionen har under den
senaste tioårsperioden i allt större utsträckning
flyttats till lågkostnadsländer. I den utsträckning
dessa saknar fungerande miljöskyddslagstiftning,
kan det förekomma omfattande utsläpp av läkemedelssubstanser till vattenmiljön. Läkemedelslagstiftningen inom EU präglas av långtgående
harmonisering. Syftet med den reglering som
finns inom EU är att säkerställa läkemedels
kvalitet och säkerhet. För humanläkemedel finns
krav på att en miljöriskbedömning ingår i
ansökan om godkännande. De eventuella miljörisker som identifieras får dock inte påverka
godkännandeprocessen. De miljötester som EU
ställer krav på vid godkännande av nya läkemedel
har svårt att fånga upp läkemedels långsiktiga
miljöpåverkan.
Vidare
saknas
samlad
information
om
läkemedelssubstansers
miljödata. Regeringen avser hantera möjligheten
att införa ett särskilt etappmål i syfte att öka
miljöhänsynen i EU:s läkemedelslagstiftning och
internationellt.
Regeringen bedömer att det behövs ett brett
spektrum av riskbegränsande åtgärder i hela
kedjan från utveckling av nya läkemedel, via
tillverkning av aktiva substanser och andra
komponenter, till utsläpp via avloppet i vår
närmiljö. Att komplettera avloppsreningsverken
med avancerade reningsmetoder skulle kunna
reducera utsläppen av både läkemedelsrester och
andra svårbehandlade föroreningar som inte kan
renas bort i reningsverkens nuvarande processer.
Regeringen satsar därför 32 miljoner kronor
under de kommande fyra åren på att främja
avancerad rening av avloppsvatten.
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Konsumenter ska kunna känna sig trygga i att de
kosmetiska och hygieniska produkter som de
använder inte orsakar allergier eller andra hälsoproblem, särskilt de produkter som används på
barn. Användningen ska heller inte leda till
skador i vattenmiljön. Regeringens satsning på
handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort
det möjligt för Kemikalieinspektionen och
Läkemedelsverket att främja initiativ i näringslivet för att byta ut farliga ämnen och därmed
minska riskerna. Denna inriktning bör fortsätta.
Sverige bör verka för processuella ändringar i
EU:s lagstiftning så att det går snabbare att
revidera olika bestämmelser om enskilda ämnen.
3.6.3

Levande hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenarbetet är fortsatt högt prioriterat av regeringen. De åtgärder och mål som
fastställts genom propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170)
och skrivelsen Åtgärder för levande hav (skr.
2009/10:213) är fortfarande centrala. För att få
verkliga effekter i miljön krävs konkreta åtgärder
och ett integrerat åtgärdsarbete för havs- och
vattenförvaltning får allt större betydelse. Havsoch vattenmyndigheten har en central roll i detta
sammanhang. Myndigheten ansvarar för frågor
om bevarande och hållbart nyttjande av Sveriges
sjöar, vattendrag och hav. Verksamheten
omfattar vattenförvaltning, havsförvaltning,
havsplanering och fiskförvaltning och myndighetens arbete är därför mycket viktigt för att
stärka genomförandet av åtgärder. Andra
centrala
myndigheter,
länsstyrelser
och
kommuner har också viktiga roller för att se till
att åtgärdsarbetet fortgår i den takt som krävs
för att uppsatta mål ska nås.
Genomförande av åtgärder för havs- och
vattenmiljö i fokus
En viktig del av arbetet för havs- och vattenmiljön är det pågående genomförandet av EU:s
ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv. Målet för ramdirektivet för vatten
är god ekologisk och kemisk status eller
potential för EU:s sjöar, vattendrag och kustvatten samt god grundvattenkemisk och
kvantitativ status för grundvatten till 2015.
Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning samt de länsstyrelser

som är vattenmyndigheter har ett särskilt ansvar
i genomförandet av direktivet.
År 2009 beslutade vattendelegationerna vid de
fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter om
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistrikten. De
myndigheter, länsstyrelser och kommuner som
åtgärderna riktar sig till har nu ett ansvar för att
genomföra de åtgärder som krävs för att målen
enligt ramdirektivet för vatten ska nås i tid.
Parallellt har arbetet med att utforma de framtida
åtgärdsprogrammen påbörjats.
För havsmiljödirektivet är målet god miljöstatus för havet till 2020. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en inledande
bedömning av förvaltningsområdena Östersjön
och Nordsjön. Myndigheten har även fastställt
föreskrifter för vad som kännetecknar god
miljöstatus för dessa förvaltningsområden, samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer som ska
vara vägledande för hur god miljöstatus ska
uppnås. Grunden läggs nu för framtagande av
det första åtgärdsprogrammet i genomförandet
av havsmiljödirektivet vilket ska vara på plats i
december 2015. Genomförandet ska påbörjas
senast i slutet av 2016. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för detta arbete. Ett allt
mer integrerat genomförande av åtgärder för att
nå målen i direktiven blir ett viktigt verktyg för
att uppnå de vattenanknutna miljökvalitetsmålen
Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.
Under hösten 2012 presenterade EUkommissionen sitt meddelande ”Blueprint – för
att skydda Europas vattenresurser”. Inom ramen
för detta arbete utvärderades samtliga medlemsstaters förvaltningsplaner inom ramen för
vattendirektivet. En generell slutsats från
kommissionen var att genomförandet av
befintlig lagstiftning behöver förbättras. För
Sveriges del pekade kommissionen särskilt på
vikten av bättre miljöövervakning. De nya
kraven på övervakning som har kommit med
vattendirektivet och som även kommer med
havsmiljödirektivet kräver utökad miljöövervakning i både sötvatten och i havet. Övervakningen är också mycket central för att
utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder.
Regeringen ser därför ett behov av att göra en
översyn av miljöövervakningen samt möjligheten
att bättre integrera recipientkontrollen med
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nationell övervakning
insatserna.

för

att

optimera

Både internationellt samarbete och lokalt
engagemang
En inriktning på det konkreta åtgärdsarbetet
behöver ske på bred front, på internationell,
nationell, regional och lokal nivå. Ett åtgärdsinriktat och samordnat internationellt samarbete
inom de regionala havsmiljökonventionerna,
Ospar, för Nordostatlanten och Helcom för
Östersjön, har stor betydelse för genomförandet
av havsmiljödirektivet. Inom Ospar prioriterar
Sverige bland annat arbetet med marina
skyddade områden, skydd av hotade arter och
habitat samt arbetet med marint skräp. Inom
Östersjösamarbetet Helcom är Sverige fortsatt
pådrivande för att öka genomförandetakten så
att de flesta av åtgärderna i Helcoms aktionsplan
för Östersjön (BSAP) kommer på plats senast
2016. BSAP är också en viktig komponent i
EU:s Östersjöstrategi som skapar ytterligare
möjligheter till ett projektinriktat samarbete för
att förbättra havsmiljön. Prioriterade frågor är
miljöanpassning av sjöfarten, att motverka övergödning och då särskilt genom minskade
näringsutsläpp från jordbruket, skydd av
biologisk mångfald samt farliga ämnen.
Det internationella arbetet är viktigt men det
är också nödvändigt att fokusera på nationella
och lokala åtgärder i vatten- och havsmiljöarbetet. I svenska kommuner växer sig engagemanget för att delta i internationella projekt,
liksom att vidta lokala åtgärder, allt starkare. Att
stärka det lokala engagemanget är nödvändigt
för att nå resultat i åtgärdsarbetet. Regeringen
inför därför en permanent förstärkning om 75
miljoner kronor per år fr.o.m. 2014 för lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA).
Innovation och tillväxt stärker åtgärdsarbetet
Regeringen arbetar för en politik som både ger
oss friska hav och vatten och samtidigt stärker
välfärden. Ett aktivt åtgärdsarbete för levande
hav och vattendrag har stor betydelse för
samhällsekonomin. Ett innovationsinriktat
åtgärdsarbete kan även bidra till att skapa nya
arbetstillfällen och stärka utvecklingen av miljöteknik, t.ex. inom vattenrening och biogasproduktion. Den maritima strategin som
regeringen avser att presentera under våren 2014
ska tydliggöra det fortsatta arbetet med svensk
havspolitik och hur den ska bidra till att skapa
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hållbar tillväxt, välfärd och god havsmiljö. De
globala vattenfrågorna blir också allt viktigare.
Befolkningstillväxt, urbanisering och ekonomisk
utveckling ökar efterfrågan på energi och
livsmedel och skapar ett ohållbart tryck på de
globala vattenresurserna. Regeringen anser
därför att det är viktigt med en integrerad
förvaltning av vattenresurser, energiproduktion
och livsmedelsförsörjning.
Tydliga regelverk och förbättrad tillsyn
Utöver ett stärkt åtgärdsarbete krävs fortsatt
arbete med att utveckla lagstiftning och andra
styrmedel för att komma till rätta med miljöproblemen i havs- och vattenmiljön.
För att öka åtgärdstakten avseende enskilda
avlopp gav regeringen Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att under 2013 ta fram
förslag på styrmedel och nödvändiga
författningsändringar gällande enskilda avlopp.
Uppdraget redovisas i september. Tydligare
regelverk kommer att hjälpa den enskilde
fastighetsägaren att försäkra sig om att man har
ett lagligt avlopp och stödja kommunerna i deras
tillsynsarbete.
Regeringen tillsatte 2012 Vattenverksamhetsutredningen (M 2012:01) i syfte att se över
regelverket
rörande
vattenverksamheter.
Utredningen har lämnat ett delbetänkande.
Ytterligare ett delbetänkande redovisas den 1
oktober och slutbetänkandet kommer att lämnas
i maj 2014.
I utredningens uppdrag ligger att utredaren
ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs
för att miljörättens grundläggande principer
såsom principen om att förorenaren betalar och
principen om att bästa möjliga teknik ska
användas, får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. Föreslagna ändringar ska
säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse
med de miljökrav som ställs i miljöbalken och
EU-rättslig reglering, samtidigt som en väl
fungerande markavvattning och en fortsatt hög
regler- och produktionskapacitet i den svenska
vattenkraftproduktionen
eftersträvas.
Utredningens resultat blir en viktig del i arbetet
med att förbättra havs- och vattenmiljön.
Arbetet för en ny svensk havsplanering
fortsätter.
Havsplaneringsutredningens
betänkande Planering på djupet (SOU 2010:91)
har remissbehandlats och förslaget bereds inom
Regeringskansliet.
Havsoch
vatten-
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myndigheten som ska arbeta med en kommande
statlig havsplanering driver arbetet med
förberedelser vidare i samarbete med kustlänsstyrelserna. Myndigheten deltar även
tillsammans med regeringen i det internationella
samarbetet om havsplanering. I Östersjöregionen har det samarbetet kommit särskilt
långt inom Helcoms och Vasabs (Vision and
strategies in the Baltic Sea Region) gemensamma
arbetsgrupp för havsplanering. Denna har getts
en central roll för havsplanering i EU:s Östersjöstrategi.
Vidare
presenterade
EUkommissionen i mars 2013 ett förslag till direktiv
om upprättande av en ram för havsplanering och
integrerad kustförvaltning. Förhandlingar i rådet
om förslaget till direktiv inleddes i mars 2013.
3.6.4

Biologisk mångfald och
ekosystemtjänster

Regeringen bedömer det som centralt att
effektivisera arbetet med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster i Sverige. Våra ekosystem
måste vara så pass resilienta, vid t.ex. förändringar i klimatet, att de kan vidmakthålla
ekosystemtjänsterna.
Proposition om biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Regeringen avser att intensifiera arbetet för att
stoppa förlusten av biologisk mångfald och av
ekosystemtjänster senast till 2020 samt i
möjligaste mån återställa dem. Regeringen har
för avsikt att under våren 2014 lägga fast den
politiska inriktningen för detta arbete i en
särskild proposition. Regeringen satsar 11
miljoner kronor 2014, 24 miljoner kronor 2015
och 27 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 för
detta ändamål. Arbetet ska ske i linje med den
strategiska planen som antogs vid CBD:s
(Convention
on
Biological
Diversity,
Konventionen om biologisk mångfald) partsmöte i Nagoya 2010 liksom i linje med EU:s
strategi för biologisk mångfald som antogs 2011
samt i linje med generationsmålet och berörda
nationella miljökvalitetsmål och etappmål.
Regeringen planerar att i propositionen
beskriva den nödvändiga balansen mellan
konkreta åtgärder för bevarande så som skydd,
förvaltning och restaurering av värdefulla naturområden, utvecklad miljöhänsyn i
samt
utveckling av grön infrastruktur. Aspekter som

artskydd och bekämpning av invasiva
främmande arter bör också integreras. Miljömålsberedningen lämnade i juni 2013 ett delbetänkande
om
långsiktigt
hållbar
markanvändning vilket kommer att utgöra ett
underlag till propositionen.
Grön infrastruktur
För att den biologiska mångfalden ska kunna
säkras för framtiden behövs insatser på rätt
ställen och med rätt metoder både på land och i
havs- och vattenmiljön. Tillskapandet av en grön
infrastruktur kräver planering, effektivisering
och optimering av naturvårdsinsatserna. Växtoch djurarter ska kunna sprida sig i landskapet
och i vattenmiljön på ett naturligt sätt. Sker inte
detta riskerar arter eller artpopulationer att bli
isolerade på enskilda platser och negativa
effekter som inavel och lokalt utdöende kan bli
resultatet. Försvagade artpopulationer kan i sin
tur innebära försvagade ekosystem med
begränsningar i produktionen av ekosystemtjänster. Brukares intresse för ekosystemen och
de frivilliga naturvårdsåtgärder som vidtas är
mycket viktiga och bör lyftas fram och integreras i detta arbete.
Naturvårdsverket redovisar i september 2013
regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en
handlingsplan för grön infrastruktur på regional
nivå. Regeringen vill i samband med detta bidra
till att förbättra och utveckla dialogen mellan
naturvårdare, markägare, brukare, forskare m.fl.
så att även deras kunskaper kommer till
användning och att planeringen kan ske på ett
sätt som också harmonierar med det hållbara
brukandet.
Skydd av naturområden
Väl fungerande nationalparker, Natura 2000områden och naturreservat utgör tillsammans
med biotopskyddsområden och naturvårdsavtal
basen för skyddet av värdefulla naturområden
och kommer att vara en fortsatt viktig del av
svensk naturvård. Regeringen har en tydlig
ambition att skyddsvärda skogar inte ska
avverkas utan bevaras antingen med formellt
skydd eller genom frivilliga avsättningar. Ytterligare värdefulla områden, såsom gammelskog,
ska ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.
Regeringen avser att arbeta vidare med att
utveckla tillämpningen av olika typer av
bevarandeinstrument för biologisk mångfald.
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Förvaltning av livskraftiga rovdjursstammar
Regeringens mål med rovdjurspolitiken är att
Sverige ska ha livskraftiga stammar av varg,
björn, järv, lo och kungsörn i arternas naturliga
utbredningsområden samtidigt som beslut som
rör förvaltningen av rovdjuren fattas nära
människor som lever i rovdjurens närhet.
Utgångspunkten för förvaltningen av våra
rovdjur är att arterna ska ha gynnsam bevarandestatus. Sverige ska uppfylla art- och habitatdirektivets och fågeldirektivets förpliktelser och
samtidigt slå vakt om människors livsförutsättningar i hela landet.
Det är regeringens uppfattning att rovdjurspolitiken blir trovärdig om den förenar olika
intressen och förankras bland människor. Därför
ska samarbetet utvecklas med boende på landsbygden, jägare, samer, naturvårdsorganisationer
och övriga föreningar som finns representerade i
viltförvaltningsdelegationerna.
En viktig del av rovdjursförvaltningen är de
adaptiva förvaltningsplaner för varg, björn, järv,
lo och kungsörn som Naturvårdsverket har
utvecklat under året.
För att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för varg har Naturvårdsverket och Statens
jordbruksverk
fått
förlängt
uppdrag
(M2012/3438/Nm) till och med 2014 att
genomföra åtgärder som ökar den genetiska
mångfalden.
För att ytterligare stärka arbetet med en vargstam med gynnsam bevarandestatus fortsätter
Sverige, Norge och Finland att arbeta efter den
överenskommelse på politisk nivå som träffades
2011 om ett utökat och stärkt samarbete mellan
länderna (M2011/2778/Nm).
Regeringen har i propositionen En hållbar
rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) föreslagit att
riksdagen godkänner ett nytt övergripande och
långsiktigt mål för rovdjurspolitiken och nya mål
för varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i
Sverige, inklusive referensvärden för populationsstorlek
och
utbredningsområde.
Regeringen gör även bedömningen att dessa
arter har uppnått gynnsam bevarandestatus i
Sverige.
Strandskydd
Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser
om strandskydd i kraft. Ett skäl till att man ville
ändra de gamla reglerna var att det förekom
brister i strandskyddsregleringen och dess
tillämpning. Bristerna bedömdes bl.a. kunna leda
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till att strandskyddet successivt urholkades –
åtminstone i delar av landet. Ambitionen var att
utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som
beaktade behovet av utveckling i hela Sverige,
särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett
långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyrades. Det finns indikationer som tyder på att ändringarna av strandskyddsreglerna inte har fyllt sina syften i alla
delar, har tillämpats olika över landet och har lett
till oavsedda effekter. Regeringen har mot denna
bakgrund under 2012 och 2013 beslutat om tre
insatser i syfte att utveckla tillämpningen av
strandskyddsreglerna – ett uppdrag till Naturvårdsverket och Boverket att göra en utvärdering
och översyn av utfall och tillämpning av de nya
reglerna (M2012/3437/Nm), ett stöd till
kommuner m.fl. för att utveckla deras
planeringsarbete för att underlätta för attraktivt
boende på landsbygden (förordning 2012:545
om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen), samt en
informations- och kompetensinsats om strandskyddsreglerna (dir. 2013:27), med inrättande av
en särskild delegation för en långsiktig
tillämpning av strandskyddsreglerna. Uppdraget
till Naturvårdsverket och Boverket innebär att
myndigheterna ska göra en utvärdering och
översyn av tillämpning och utfall av de nya
strandskyddsreglerna, samt vid behov föreslå
ändringar. Myndigheterna ska bland annat även
analysera och redogöra för vilka konsekvenserna
kan bli om lättnader i strandskyddet vid mindre
sjöar och vattendrag utanför högexploaterade
områden införs. Enligt ett tilläggsuppdrag ska
uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2013.
Redovisningen kommer därefter att beredas
inom Regeringskansliet.
Klimat och biologisk mångfald
Det är inte möjligt att hejda förlusten av
biologisk mångfald till 2020 utan att också
begränsa klimatförändringarna. För att nå de
långsiktiga klimatmålen behöver man arbeta
integrerat med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att anpassa
åtgärder så att att de ger synergier och så att
insatser för förstärkt koldioxidinlagring inte
skadar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen avser att i det fortsatta
arbetet med miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan även ta hänsyn till övriga
miljökvalitetsmål och att söka synergier med
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dessa i förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan. Detta kan ske bland annat genom att
ta fram kriterier för hur biologisk mångfald och
ekosystemtjänster ska adresseras när klimatåtgärder genomförs. Även arbetet med grön
infrastruktur är ett sätt att utveckla synergier.
Artskydd
I enlighet med etappmålet om hotade arter och
naturtyper ska åtgärdsprogram för att uppnå
gynnsam bevarandestatus för hotade arter och
naturtyper vara genomförda eller under genomförande under 2015.
Inom ramen för arbetet med den planerade
propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster planerar regeringen att integrera
artskyddsfrågorna.
Landsbygdsprogrammet
Utformningen av det svenska Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020 kommer
att vara av stor betydelse för möjligheterna att
uppnå vad som uttrycks i preciseringarna av flera
miljökvalitetsmål, inte minst för målen Ett rikt
odlingslandskap och Ingen övergödning. Arbetet
med att stärka odlingslandskapets natur- och
kulturvärden förutsätter miljöeffektiva åtgärder,
och i dessa delar har Landsbygdsprogrammets
stöd givit goda resultat. Regeringen avser därför
att för kommande period ge hög prioritet åt
miljöåtgärder i Landsbygdsprogrammet.
Invasiva främmande arter
I enlighet med etappmålet om invasiva
främmande arter ska invasiva främmade arters
effekter i Sverige avseende biologisk mångfald
vara bedömda senast 2015. Då ska även prioriterade insatser för bekämpning ha inletts.
Regeringen förstärkte från och med 2013
utgiftsområde 20 med 5 miljoner kronor och
avser att denna förstärkning ska gälla till och
med 2016.
Arbetet med invasiva främmande arter
fokuserar i dagsläget framför allt på att bekämpa
mårdhund, och regeringen avser att utveckla
samarbetet mellan de nordiska länderna i frågan.
Arbete inom EU och internationellt med
biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Miljöutmaningarna är gränsöverskridande och
det nationella arbetet är via EU-samarbetet tätt
sammanlänkat med det globala. Med utgångspunkt från viktiga förhandlingar de senaste åren

ska arbetet med hållbar utveckling inom ramen
för de planetära gränserna fortsätta. Det är
viktigt att tydliggöra beroendeförhållandet
mellan biologisk mångfald, utvecklingsfrågor
och klimatarbetet. Här är de globala målen från
Nagoya fortsatt vägledande för arbetet till 2020,
liksom slutsatserna från Rio+20.
Under 2014 kommer ett nytt partsmöte att
hållas inom ramen för konventionen om
biologisk mångfald. Regeringen ska fortsätta att
verka för att bidra till denna process, vilket också
innefattar förhandlingarna kring att hitta nya
innovativa mekanismer för mobilisering av
resurser för genomförandet.
En del av arbetet inom EU:s strategi för
biologisk mångfald syftar till att färdigställa
nätverket Natura 2000. Arbetet har nu kommit
in i den fas som klargör vilka åtgärder som
behövs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för i nätverket utpekade arter och naturtyper och kostnader relaterade till detta. Ett
intensivt arbete pågår för att samtliga områden
inom nätverket ska få status som SAC (Special
Area of Conservation särskilt bevarandeområde). Regeringen avser att under 2014 utse
alla områden till SAC som antagits i nätverket
fram till 2007.
Arbetet med att reglera den internationella
handeln med hotade arter sker inom ramen för
CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Konventionen utgör en viktig del av regeringens
arbete, inte minst utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. För att kunna nyttja jordens
resurser på ett uthålligt sätt krävs att krafttag tas
för att stävja brottsligheten kring internationell
handel med djur och växtarter. De satsningar
som i dag sker inom CITES måste stärkas och få
en stabil kontinuitet och uppföljning. Vidare är
det viktigt att verksamma system finns för att
effektivt knyta ihop berörda internationella
organisationer, vilket var en av slutsatserna från
det sextonde partsmötet med konventionen i
mars 2013. Inom Sverige har regeringen påbörjat
ett sådant arbete.
Vid det tionde partsmötet för konventionen
om biologisk mångfald beslutades om ett internationellt fördrag (Nagoyaprotokollet) om
tillträde till genetiska resurser under konventionen samt en rimlig och rättvis fördelning av
den nytta som uppstår vid deras användning
(eng. Access and Benefit-Sharing, ABS). EU och
dess medlemsstater ställde sig bakom beslutet
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och Sverige har tillsammans med EU och flertalet medlemsstater undertecknat fördraget.
Rådet har antagit slutsatser om ett snabbt
genomförande och ikraftträdande av protokollet.
Som ett steg mot en ratifikation av Nagoyaprotokollet inom EU presenterade EUkommissionen i oktober 2012 ett förslag om en
förordning om ABS. Regeringen arbetar nu för
att en EU-förordning ska kunna beslutas och
genomföras nationellt under 2014.
3.6.5

Övriga områden

Grön ekonomi
Klimat, miljö- och energiutmaningarna utgör en
möjlighet för teknik-, varu och tjänsteutveckling
inom alla branscher. Affärsmöjligheter kan
skapas för svenska företag i och med den
växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster. En utveckling
mot en grön ekonomi kan innebära möjligheter
till nya jobb inom vissa sektorer i både stadsoch landsbygdsregioner. Bland initiativen för
genomförandet av EU 2020-strategin är
innovations- och resurseffektivitetsflaggskeppen
för närvarande av särskild betydelse ur miljösynpunkt. Inom ramen för innovation har
kommissionen tagit initiativ till ett partnerskap
för råvaror med särskild inriktning på mineraler
och skog. Miljöministern deltar i en högnivåpanel som antagit en strategisk plan för genomförandet. I enlighet med kommissionens
färdplan för resurseffektivitet pågår fortsatt en
samlad kartläggning av pågående nationellt
arbete i syfte att identifiera behov av nya
åtgärder. Miljöskadliga subventioner ska också
kartläggas. Detta sker i nära samarbete med
myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet. Avsikten är att stärka kopplingen till
generationsmålet och miljökvalitetsmålen i
miljömålssystemet och därmed även integrera
åtgärder för hållbar konsumtion och produktion.
På motsvarande sätt ska insatser inom miljöteknik och innovationer stödja måluppfyllelsen.
Med erfarenhet av genomförda innovationsdialoger på tema hav respektive klimatanpassning kommer nya sådana arrangeras på
utvalda områden. Grön tillväxt är också ett
bärande tema för den granskning av Sveriges
miljöpolitik som Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) genomför
under 2013–2014.
74

Resurseffektivitet står högt på dagordningen
globalt, inom EU och i Sverige. Avfall är en
viktig resurs som kan utnyttjas betydligt mer.
Ett väl fungerande omhändertagande av avfall är
en av de nödvändiga infrastrukturerna i
samhället. Avfallspolitiken syftar till att
omhänderta avfallet på ett långsiktigt hållbart
sätt så att miljöpåverkan kan minimeras och
avfallet som en resurs kan utnyttjas igen.
Avfallshanteringens infrastruktur omfattar såväl
insamling och transport som omhändertagande i
olika former. Hushåll, offentliga verksamheter
och företag är beroende av att offentliga eller
privata aktörer tar hand om avfallet. Avfallshanteringens infrastruktur ska ses som en del av
övrig samhällsplanering och utformas på ett
energi- och resurseffektivt sätt och så att hållbar
konsumtion kan främjas. Detta måste ske med
ett långsiktigt perspektiv. I städer och tätorter
finns goda förutsättningar för en väl utbyggd
infrastruktur av hållbara, tekniska försörjningssystem för transporter, energiförsörjning,
avfallshantering samt vatten och avlopp. Dessa
kan också integreras med varandra. Exempelvis
kan avfall vara en resurs för att producera
biobränsle och biogödsel genom rötning för att
användas som drivmedel för stadsbussar och
gödsling av åkermark, för att producera värme
och energi genom förbränning eller för att
återvinna material i produkter som råvara för
produktion. Insamlingssystemens utformning är
en förutsättning för att kunna uppnå allt detta.
I Sverige sker avfallshanteringen betydligt mer
resurseffektivt i dag jämfört med i början av
1990-talet. Vi har blivit allt bättre på att utnyttja
materialet och energin som finns i avfallet. Att se
till att det uppstår så lite avfall som möjligt ger
miljövinster som ofta är betydligt större än de
miljövinster som avfallet ger vid energi- eller
materialåtervinning. I de fall avfall ändå uppstår
behöver vi bli ännu bättre på att ta hand om
materialet och energin i avfallet på ett effektivt
sätt. Vi har också mycket att vinna på att minska
mängden farliga ämnen i avfallet. Ett renare
avfall underlättar återvinning och minskar risken
för spridning av farliga ämnen från avfallshanteringen. Att arbeta för en resurseffektiv
material- och avfallshantering, fri från farliga
ämnen, är viktigt för att nå det övergripande
målet för miljöpolitiken i Sverige. I september
2012 redovisade Avfallsutredningen sitt
betänkande Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56).
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Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med en proposition med förslag på hur Avfallsutredningens förslag ska omhändertas och hur
avfallspolitiken ska utformas framöver.
I april redovisade Naturvårdsverket sitt
treåriga uppdrag för en särskild satsning på
minskad nedskräpning. Uppdraget har inneburit
att Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för att hjälpa kommunerna i att
förebygga och hantera problem med nedskräpning. Uppdraget har genomförts i
samarbete och dialog med framför allt stiftelsen
Håll Sverige Rent men också med andra berörda
aktörer.
I augusti redovisade Naturvårdsverket sitt
regeringsuppdrag om hållbar återföring av
fosfor. Regeringen avser att sända underlaget på
remiss och därefter bereda förslagen vidare.
Internationellt
Det är angeläget att arbetet med framtagande
av globala hållbarhetsmål som ett led i utfallet
från FN-konferensen i Rio 2012 tydligt
integrerar miljöaspekter samt att regeringen
ger fortsatt stöd ges till genomförandet av det
tioåriga ramverket av program för hållbar
konsumtion och produktion samt FNinitiativet PAGE (Partnership for Action on
Green Economy). Regeringen ska fortsätta att
vara pådrivande i genomförandet av de
reformer av FN:s miljöprogram UNEP som
beslutades på FN-konferensen om hållbar
utveckling i Rio 2012.
Regeringen fäster stor vikt vid det bilaterala
samarbetet med länder som har en stor påverkan
på den regionala och globala miljön och är av
strategisk betydelse för det globala miljösamarbetet. Regeringen kommer under 2014 fortsatt
att bedriva miljösamarbete med prioriterade
länder såsom Ryssland, Kina, Indien och
Brasilien samt se över möjligheten till samarbete
med ytterligare strategiskt prioriterade länder.
Attraktiva livs- och boendemiljöer
Sveriges hållbara tillväxt är beroende av de
miljöer människor bor och verkar i. Under
perioden
2012–2014
genomför
därför
regeringen initiativet Attraktionskraft Sverige,
i syfte att lyfta och främja förutsättningarna
för att utveckla attraktiva livs- och boendemiljöer. Initiativet genomförs inom ramen för
regeringens befintliga politik och åtgärder

inom miljöpolitiken medverkar till att främja
attraktiva livs- och boendemiljöer för både
människor och företag. Under 2014 kommer
Attraktionskraft Sverige att fördjupa dialogen
inom de frågeställningar som anses vara mest
centrala för att skapa förutsättningar för
attraktivitet, se mer under utgiftsområde 19
Regional tillväxt avsnitt 2.6.3.

3.7

Fonder

3.7.1

Batterifonden

Miljöavgiften på bly- och kvicksilverbatterier
avskaffades den 1 januari 2009 när förordningen (2008:834) om producentansvar för
batterier trädde i kraft. Utöver ränteintäkter
från Riksgäldskontoret har Batterifonden
därmed inte några intäkter från sådana
batterier. Regeringen har beslutat om att
innestående medel i Batterifonden ska fördelas
enligt följande: 404 miljoner kronor till
insamling och återvinning av de batterier som
sattes på marknaden före den 1 januari 2009,
40 miljoner kronor till återbetalning av
miljöavgifterna för batterier som exporteras ut
ur Sverige, 20 miljoner kronor till Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om
utbetalning av medlen samt tillsyn, 4 miljoner
kronor till slutförvar av det kvicksilver som
utvunnits från kvicksilverbatterierna samt 100
miljoner kronor till informationsinsatser för
att upprätthålla och utveckla kunskapsnivån
avseende batteriinsamling. Resterande medel,
205 miljoner kronor, avsätts till forskning för
utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av
batterier och ackumulatorer samt till fordonsenergirelaterad batteriforskning. Fondens
medel kommer att fördelas över minst en
sexårsperiod räknat från 2009 med hänsyn
tagen till faktorer som batteriers tekniska
livslängd och omloppstid i samhället samt så
kallad lagringseffekt.
Under 2012 har ur Batterifonden använts
43 666 316 kronor för insamling av blybatterier
och 3 546 022 kronor för Naturvårdsverkets
handläggning. Behållningen uppgick den 31
december 2012 till 728 miljoner kronor.
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Energimyndigheten beslutade i februari 2013
om
ett
nytt
forskningsoch
utvecklingsprogram
som
kallas
Batterifondsprogrammet och som inriktas mot
teknikområdena
batteriåteranvändning/återvinning och fordonsbatterier. Det löper
över sju år med start i mars 2013. Medel
betalas ut från Naturvårdsverket när projekten
beviljas stöd.
3.7.2

Kadmiumbatterifonden

Den avgift som Naturvårdsverket enligt 24 §
förordning om producentansvar för batterier
(2008:834) tar ut för nickelkadmiumbatterier
fonderas fr.o.m. den 1 januari 2010 i en ny
fond. Fonden består av fonderade miljöavgifter på slutna kadmiumbatterier. Avgiften
är 300 kr/kg batteri och betalas av den
producent som sätter batteriet på den svenska
marknaden. Medlen får användas till ersättning
för sortering, återvinning och bortskaffning av
nickelkadmiumbatterier samt för information
om hantering av dessa batterier. Medel får
även
användas
för
Naturvårdsverkets
hantering och administration av avgifterna.
Under 2012 har ur Kadmiumbatterifonden
använts 2 miljoner kronor för insamling och
återvinning och 4,5 miljoner kronor för
administration. Den 31 december 2012 uppgick
Kadmiumbatterifonden till 18,7 miljoner kronor.
3.7.3

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden har till uppgift att förvalta
de medel som ska betalas av den som har
tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. Tillståndshavarna är skyldiga att
betala avgifter och ställa säkerheter. Avgifterna
finansierar bl.a. kostnader för att ta hand om
använt kärnbränsle och annat radioaktivt
avfall, en säker avveckling och rivning av kärnkraftverken samt forskning och utveckling
inom området. Avgifterna beräknas i förhållande till den energi som levereras och
bestäms av regeringen efter förslag av
Strålsäkerhetsmyndigheten. De avgiftsskyldiga
ska även betala en avgift till staten som ett
kostnadsbidrag för slutlig hantering av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet
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som har ett samband med framväxten av det
svenska kärnkraftsprogrammet.
Kärnavfallsfonden anger i årsredovisningen
för 2012 att avgiftsinbetalningarna under året
uppgick till 2 412 miljoner kronor (1 041 miljoner kronor 2011). Utbetalningarna uppgick
under samma tid till 1 735 miljoner kronor
(1 392 miljoner kronor 2011). Det verkliga
värdet (marknadsvärdet) av Kärnavfallsfonden
ökade under 2012 med 2 850 904 000 kr till
50 816 552 000 kronor vid årets utgång (47 966
miljoner kronor vid 2011 års utgång).
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3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Naturvårdsverket

Intäkterna har minskat med 0,3 miljoner kronor
under 2012 jämfört med 2011. För 2013
beräknas avgifterna till 10 miljoner kronor varav
6 miljoner från miljöskyddsavgifter.

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 1:1 Naturvårdsverket

Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

1

2012

Utfall

367 606

2013

Anslag

370 206

2014

Förslag

377 231

2015

Beräknat

381 240

2

2016

Beräknat

386 864

3

2017

Beräknat

395 529

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 844
371 882

Motsvarar 376 243 tkr i 2014 års prisnivå.
Motsvarar 375 231 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 375 230 tkr i 2014 års prisnivå.

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

21 185

21 532

-347

19 800

19 800

0

19 800

19 800

0

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

samband med denna proposition.
3

Intäkter

(varav tjänsteexport)

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i

2

Uppdragsverksamhet

Regeringens överväganden

Ändamål
Anslaget får användas för Naturvårdsverkets
förvaltningsutgifter inklusive myndighetens
utgifter för att administrera de verksamheter
som finansieras via sakanslagen.
Anslaget får även användas för utgifter för
bidrag till utvecklingsarbete som andra än
Naturvårdsverket organiserat och som främjar
de verksamheter som Naturvårdsverket ansvarar
för.

Regeringen föreslår att 2 miljoner kronor för
2014 och 1 miljon kronor för 2015 tillförs
anslaget för utveckling av konsumentinformation inom ramen för handlingsplanen för
en giftfri vardag.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1
Naturvårdsverket
Tusental kronor

1

2014

2015

2016

2017

370 206

370 206

370 206

370 206

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Anvisat 2013

Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet

Pris- och löneomräkning 2

10 780

15 839

22 592

31 390

Beslut

-3 181

-4 223

-5 342

-5 462

-574

-582

-592

-605

377 231

381 240

386 864

395 529

Förändring till följd av:

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2012

11 860

Prognos 2013

10 000

Budget 2014

10 000

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Intäkterna från offentligrättslig verksamhet för
2012 uppgick till 11,9 miljoner kronor, varav 7,6
miljoner kronor från miljöskyddsavgifter som
redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter och 4,2 miljoner kronor från övrig
offentligrättslig verksamhet som redovisas mot
inkomsttitel 2552.

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär. 3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Regeringen föreslår att 377 231 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Naturvårdsverket för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
381 240 000 kronor, 386 864 000 kronor
respektive 395 529 000 kronor.
3.8.2

1:2 Miljöövervakning m.m.

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Miljöövervakning m.m.

Kompletterande information
I förordningen (2012:989) med instruktion för
Naturvårdsverket
samt
i
förordningen
(2011:619) med instruktion för Havs- och
vattenmyndigheten anges att myndigheterna ska
fördela medel för miljöövervakning, uppföljning
av miljökvalitetsmålen och internationell
rapportering.

Tusental kronor

2012

Utfall

291 370

2013

Anslag

292 714

2014

Förslag

292 714

2015

Beräknat

292 714

2016

Beräknat

292 714

2017

Beräknat

292 714

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 344
285 671

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas till utgifter för miljömålsuppföljning, för miljöövervakning, för statsbidrag till ideella miljöorganisationer och till
verksamhet vid Swedish Water House och för
arbete med miljökrav i offentlig upphandling och
miljöledningssystem. Anslaget får även användas
till utgifter för internationell miljöövervakning
samt internationell rapportering som följer av
EU-direktiv och andra internationella åtaganden.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:2 Miljöövervakning
m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 92 000 000 kronor
2015–2018.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska
kunna teckna fleråriga avtal med de aktörer som
utför övervakning i program som löper över flera
år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2015–2018.

Tabell 3.9 Beställningsbemyndigande – 1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

37 169

26 899

62 090

Nya åtaganden

22 645

80 000

81 000

Infriade åtaganden

-32 915

-44 809

-51 090

Utestående åtaganden

26 899

62 090

92 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

82 000

92 000

92 000
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017-2018

-48 000

-19 000

-25 000
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Regeringens överväganden

Ändamål

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2013–2016 beräknats enligt följande:

Anslaget får användas till utgifter för insatser för
skötsel och förvaltning av skyddad natur,
bevarande och restaurering av biologisk
mångfald och insatser för friluftsliv. Anslaget får
särskilt användas till utgifter
- för skötsel av skyddade områden, naturvårdsförvaltning och fastighetsförvaltning,
- för artbevarande och viltförvaltning, samt
- i samband med skötsel och övrig förvaltning av värdefull natur.

Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

292 714

292 714

292 714

292 714

Förändring till följd av:
Beslut

Kompletterande information

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

292 714

292 714

292 714

292 714

Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt samt i Laponiaförordningen (2011:840).

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår därmed att 292 714 000
kronor anvisas under anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 292 714 000 kronor,
292 714 000 kronor respektive 292 714 000
kronor.
3.8.3

Tusental kronor

2012

Utfall

614 538

2013

Anslag

619 535

2014

Förslag

636 535

2015

Beräknat

649 535

2016

Beräknat

652 535

Beräknat

647 535

1

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2015–
2037.

1:3 Åtgärder för värdefull natur

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Åtgärder för värdefull
natur

2017

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

997
604 629

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal
ska kunna tecknas som avser, förvaltning av
värdefulla naturområden, medfinansiering i
större EU-projekt och samverkansavtal med
statliga myndigheter. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 anslaget 1:3 Åtgärder
för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 210 000 000
kronor
2015–2037.
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Tabell 3.12 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

204 427

186 094

210 000

82 390

117 647

111 300

-100 723

-93 741

-111 300

Utestående åtaganden

186 094

210 000

210 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

190 000

210 000

210 000

Infriade åtaganden

3.8.4

Regeringens överväganden
För arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster föreslår regeringen att anslaget
tillförs 11 miljoner kronor 2014, 24 miljoner
kronor 2015 och 27 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2016.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar för 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Åtgärder för värdefull natur
2014

2015

2016

2017

619 535

619 535

619 535

619 535

17 000

30 000

33 000

28 000

636 535

649 535

652 535

647 535

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår därmed att 636 535 000
kronor anvisas under anslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 649 535 000 kronor,
652 535 000 kronor respektive 647 535 000
kronor.
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Beräknat
2017–2037

-112 348

-90 331

-7 321

1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

2012

Utfall

421 334

2013

Anslag

416 718

2014

Förslag

418 018

2015

Beräknat

433 018

2016

Beräknat

498 018

2017

Beräknat

528 018

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

51 283
406 204

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Förändring till följd av:
Beslut

Beräknat
2016

1

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

Beräknat
2015

Ändamål
Anslaget får användas till utgifter för att
inventera, undersöka och åtgärda förorenade
områden som behöver saneras och efterbehandlas samt för att ta fram prioriteringsunderlag. Anslaget får även användas till utgifter
för att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt
angelägna ur risksynpunkt och till akuta
saneringsinsatser. Anslaget får vidare användas
till utgifter för att inventera om det förekommer
objekt som förorenats av en statlig organisation
som inte längre finns kvar, och i så fall
genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga
undersökningar av dessa. Anslaget får även
användas till utgifter för omhändertagande av
historiskt radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk
verksamhet.
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Kompletterande information

Regeringens överväganden

Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (2004:100) om avhjälpande av
föroreningsskador och statsbidrag för sådant
avhjälpande.

Regeringen föreslår att anslaget minskar med 7
miljoner kronor 2014 och med 20 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2015 för finansiering av
ökade kostnader för arbetet med biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2015–2023.

Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017 för
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

416 718

416 718

416 718

416 718

1 300

16 300

81 300

111 300

418 018

433 018

498 018

528 018

Förändring till följd av:

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal
ska kunna tecknas för insatser som rör inventering, undersökningar och åtgärder för att
sanera och efterbehandla förorenade områden.
Bemyndigandet för 2014 föreslås öka med 188
miljoner kronor för att även fortsättningsvis
kunna bevilja större och fleråriga efterbehandlingsprojekt. Regeringen bör därför bemyndigas
att under 2014 för anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 000 000 000
kronor 2015–2023.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 418 018 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
433 018 000 kronor, 498 018 000 kronor
respektive 528 018 000 kronor.

Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

623 114

675 232

778 570

454 342

427 000

610 000

-402 224

-323 662

-418 000

Utestående åtaganden

675 232

778 570

970 570

Erhållet/föreslaget bemyndigande

718 000

812 000

1 000 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2023

-430 000

-400 000

-140 570
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3.8.5

1:5 Miljöforskning

Regeringens överväganden

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

2012

Utfall

87 617

2013

Anslag

88 173

2014

Förslag

82 162

2015

Beräknat

82 693

2

2016

Beräknat

94 609

3

2017

Beräknat

95 673

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

446
86 052

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2

Motsvarar 82 161 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 93 233 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 93 234 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas till utgifter för miljöforskning främst till stöd för arbete med
miljökvalitetsmålen, miljöbalken och underlag
för internationellt förhandlingsarbete.
Anslaget får även användas till utgifter för
statens andel av den forskning som bedrivs
samfinansierat med näringslivet vid IVL Svenska
Miljöinstitutet AB.

Ansvaret för Sveriges deltagande i IPCC flyttas
från
Naturvårdsverket
till
Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut.
Finansiering av deltagandet har tidigare skett
från anslaget 1:5 Miljöforskning. Regeringen
föreslår att fr.o.m. 2014 överförs 1 miljon kronor
per år till anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut för detta ändamål.
Regeringen föreslår att anslaget minskar med
5 miljoner kronor per år 2014–2015 för
finansiering av fortsatt klimatanpassning.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

Anvisat 2013 1
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

82

3

Förslag/
beräknat
anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att Naturvårdsverket ska kunna teckna avtal om fleråriga
miljöforskningsprojekt. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:5
Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 102 000 000
kronor 2015–2017.

2015

2016

2017

88 173

88 173

88 173

88 173

123

694

1 426

2 433

-5 000

-5 032

6 161

6 230

-1 000

-1 006

-1 015

-1 026

-134

-135

-136

-138

82 162

82 693

94 609

95 673

Förändring till följd av:

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

under 2014 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 102 000 000 kronor 2015–2017.

2014

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 82 162 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Miljöforskning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 82 693 000 kronor, 94 609 000
kronor respektive 95 673 000 kronor.
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Tabell 3.19 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

55 661

35 038

93 771

Nya åtaganden

48 581

80 000

60 000

Infriade åtaganden

-69 204

-21 267

-53 500

Utestående åtaganden

35 038

93 771

100 271

Erhållet/föreslaget bemyndigande

102 000

102 000

102 000

3.8.6

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

-65 000

-17 000

-18 271

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1:6 Kemikalieinspektionen

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:6 Kemikalieinspektionen

Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

189 200

2013

Anslag

194 260

2014

Förslag

216 327

2015

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 511

Offentlig-rättslig
verksamhet

195 179

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

74 324

12 398

83 804

2 918

Utfall 2012

200 398

2

Prognos 2013

51 055

14 160

99 060

-33 845

Budget 2014

103 555

14 160

99 760

17 955

2016

Beräknat

205 755

3

2017

Beräknat

210 229

4

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2

Motsvarar 197 864 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 199 807 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 199 807 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för Kemikalieinspektionens förvaltningsutgifter.
Anslaget får även användas för utgifter för
statsbidrag till Internationella kemikaliesekretariatet.
Anslaget får användas för utgifter för att täcka
eventuellt underskott i prövningsverksamheten
inom det svenska rapportörsprogrammet
(SERP) rörande riskbedömning av befintliga och
nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Anslaget får användas för utgifter för att
betala Livsmedelsverkets och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel
och biocidprodukter.

Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

Utfall 2012

1511

1511

0

(varav tjänsteexport)

Uppdragsverksamhet

1511

1511

0

Prognos 2013

550

550

0

(varav tjänsteexport)

550

550

0

Budget 2014

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Kemikalieinspektionens
avgiftsbelagda
verksamhet finansieras huvudsakligen genom
avgifter som anges i förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och förordningen (2013:63) om
bekämpningsmedelsavgifter.
Intäkterna från kemikalieavgifter m.m. redovisas mot inkomsttitel 1457. Intäkterna från
bekämpningsmedelsavgifter
redovisas
mot
inkomsttitel 1454. Övriga inkomster av statens
verksamhet redovisas på inkomsttitel 2811.
Kemikalieinspektionen har bl.a. enligt miljötillsynsförordningen rätt att ta ut varuprover för
tillsyn. Det finns även stöd i lagstiftningen för
att företag i vissa fall ska stå för de kostnader
som uppkommer i samband med undersökning
83
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och analys av varuprover inom tillsynen.
Kemikalieinspektionen redovisar viss avgiftsfinansierad verksamhet där myndigheten
disponerar medlen. Detta omfattar framför allt
prövningsverksamheten avseende verksamma
ämnen i bekämpningsmedel enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den
16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets förordning 528/2012 av
den 22 maj 2012 om tillhandahållande på
marknaden och användning av biocidprodukter
och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG.
Kemikalieinspektionen är utsedd rapportör
och utför inom svenska rapportörsprogrammet
(SERP), för EU:s räkning, riskbedömning av
befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Kemikalieinspektionens avgiftsbelagda verksamhet avseende den nationella prövningen av
bekämpningsmedel har gått med underskott
under flera år och myndigheten når inte målet
om
full
kostnadstäckning.
Kemikalieinspektionen inkom under 2012 till regeringen
med ett förslag till ny avgiftskonstruktion
avseende bekämpnings-medelsavgifterna i syfte
att lösa problemen. En nära relaterad fråga är
myndighetens problem med att korta handläggningstiderna. Myndigheten når på detta
område inte verksamhetens mål.
I februari 2013 fattade regeringen beslut om
en ny förordning avseende bekämpningsmedelsavgifterna. Den nya förordningen innebär
bl.a. att avgifterna för ansökningar om nationellt
godkännande av bekämpningsmedel generellt
höjs och att avgifterna differentieras utifrån
ärendenas komplexitet. Även årsavgifterna höjs.
Förordningen innebär också en anpassning till
de ärendetyper som finns i EU-förordning om
växtskyddsmedel och den nyligen beslutade EUförordningen om biocidprodukter. Förordningen innebär vidare att avgifter införs för den
prövning som Livsmedelsverket och Statens
jordbruksverk gör i samband med ansökningar
om godkännande av bekämpningsmedel. Vissa
avgiftsområden avseende den nationella
prövningen av bekämpningsmedel är oförändrade och föremål för ytterligare utredning
genom
särskilda
regeringsuppdrag
till
84

Kemikalieinspektionen respektive Naturvårdsverket.
Den avgiftsrelaterade verksamheten på
myndigheten som rör allmänkemikalier är
eftersatt. Antalet registrerade produkter har en
stigande trend, men ökningen har planat ut.
Under 2012 avsatte Kemikalieinspektionen ca 30
miljoner kronor för den avgiftsrelaterade
verksamheten avseende allmänkemikalier. I takt
med att antalet produkter ökar, ökar även
intäkterna
till
inkomsttitel.
Kemikalieinspektionen disponerar inte avgifterna och
anslaget har inte justerats i motsvarande nivå
som intäkterna till statsbudgeten ökat. Till dags
dato har ett ackumulerat överskott uppstått som
uppgår till ca 78 miljoner kronor.
Regeringen beslutade i slutet av juni 2012 bl.a.
om ändringar i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med ändringen var bl.a. att
förenkla debiteringen av kemikalieavgifter.
Systemet med en preliminär och slutlig kemikalieavgift slopades i och med ändringen och
ersattes av en skyldighet att betala kemikalieavgift i efterhand när den faktiska produktionen
eller importen är känd. Förordningsändringen
trädde i kraft den 1 januari 2013. Ändringen
förväntas innebära att lägre inkomster levereras
till inkomsttiteln under 2013 eftersom någon
preliminär avgift inte kommer att tas ut i
förskott det året. Nästkommande år och
framöver blir avgiften fullständig. Borttagandet
av den preliminära avgiften påverkar totalt sett
inte inkomsten utan medför enbart en
engångseffekt under första året. Eftersom
preliminära avgifter inte tas in kommer avgiftsintäkterna för kemikalieavgifter 2013 således att
bli betydlig lägre jämfört med 2012 (enligt
prognos 2 miljoner kronor jämfört med ca 44
miljoner kronor).
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Regeringens överväganden

3.8.7

Regeringen föreslår att 17 miljoner kronor
tillförs anslaget 2014, 25 miljoner kronor 2015
och 27 miljoner kronor 2016–2020 för att
intensifiera och vidareutveckla handlingsplanen
för en giftfri vardag.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats
enligt följande:

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:7 Internationellt miljösamarbete

Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2013–2016, för
1:6 Kemikalieinspektionen

1:7 Internationellt miljösamarbete

Tusental kronor

2012

Utfall

169 279

2013

Anslag

189 031

2014

Förslag

190 906

2015

Beräknat

191 031

2016

Beräknat

149 031

2017

Beräknat

149 031

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

15 689
162 525

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

194 260

194 260

194 260

194 260

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

5 308

7 863

11 249

15 718

17 000

-1 481

494

505

-241

-244

-248

-254

216 327

200 398

205 755

210 229

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär. 3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
2

Regeringen föreslår därmed att 216 327 000
kronor anvisas under anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget uppgå till 200 398 000
kronor, 205 755 000 kronor respektive
210 229 000 kronor.

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för internationellt miljösamarbete. Anslaget får användas
för utgifter för medlemsavgifter och stöd till
internationella organisationer samt för internationellt samarbete. Anslaget får användas för
utgifter för långsiktigt samarbete med länder av
strategisk betydelse för det globala miljö- och
klimatsamarbetet.
Anslaget får användas för utgifter för bidrag
till WHO International Programme for
Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide
Programme, OECD Biocide Programme,
OECD Working Group on Harmonisation of
Regulatory Oversight in Biotechnology och
OECD Expanded Special Programme och andra
internationella organisationer på kemikalieområdet.
Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till
IAEA:s Technical Assistance and Cooperation
Fund.
Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
årliga bidrag till FN:s miljöfond som utgör
kärnan i finansieringen av FN:s miljöprogram
UNEP:s verksamhet, samt till stöd till olika
aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP.
Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
medlemsavgifter i de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF och WMO.
Anslaget får användas för kostnader för
finansiering av medlemsavgifter i EUMETNET.
85
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Tabell 3.25 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete
Tusental kronor
Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017-2019

-3 000

-1 500

-1 500

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

6 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

6 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

6 000

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Internationellt miljösamarbete

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

1

2014

2015

2016

2017

189 031

189 031

189 031

189 031

2 000

-39 500

-39 500

-500

-500

149 031

149 031

Förändring till följd av:

under 2014 för anslaget 1:7 Internationellt
miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som
medför behov av framtida anslag på högst
6 000 000 kronor 2015–2019.

Beslut

2 000

Överföring
till/från andra
anslag

-125

Övrigt

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande om ekonomiska
åtaganden för att Naturvårdsverket ska kunna
säkerställa en effektiv användning av anslaget.
Gemensamma insatser med andra länder föregås
av omfattande förhandlingar och långsiktiga
samarbeten som innebär åtaganden på längre
perioder än ett år. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:7
Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 6 000 000 kronor 2015–2019.

Förslag/
beräknat
anslag

För att uppnå en tydligare och samlad finansiering av bidraget till Agende 21 för Östersjön –
Baltic 21 överförs 125 000 kronor till anslaget 1:1
Avgifter till internationella organisationer under
utgiftsområde 5 Internationell samverkan.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
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191 031

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 190 906 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget uppgå till 191 031 000
kronor, 149 031 000 kronor respektive
149 031 000 kronor.
3.8.8

Regeringens överväganden

190 906

1

1:8 Supermiljöbilspremie

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:8 Supermiljöbilspremie
Tusental kronor

1

2012

Utfall

20 000

2013

Anslag

80 000

2014

Förslag

100 000

2015

Beräknat

0

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
78 075

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

3.8.9

1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Anslaget får användas för utgifter för
supermiljöbilspremien, dvs. utgifter för bidrag
till fysiska och juridiska personer som har
förvärvat en ny supermiljöbil.

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut
Tusental kronor

2012

Utfall

210 411

Kompletterande information

2013

Anslag

202 672

2014

Förslag

218 136

I förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie finns bestämmelser om supermiljöbilspremien. Anslaget används för att främja
introduktionen av bilar med utsläpp av
koldioxid under 50 gram per kilometer.

2015

Beräknat

220 885

2

2016

Beräknat

224 443

3

2017

Beräknat

229 276

4

Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2012–2016, för
1:8 Supermiljöbilspremie

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

80 000

80 000

80 000

80 000

-80 000

-80 000

-80 000

20 000

198 199

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2

Motsvarar 218 136 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 218 136 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 218 136 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget används för Sveriges meteorologiska
och hydrologiska instituts (SMHI) förvaltningsutgifter.

Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

413

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring
till/från andra
anslag

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

21 800

21 300

500

67 400

64 700

2 700

Budget 2014

70 000

68 000

2 000

(varav tjänsteexport)

21 800

21 300

500

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

201 900

206 200

-4 300

53 300

54 300

-1 000

160 800

162 800

-2 000

57 000

57 000

0

156 000

155 000

1 000

58 000

57 000

1 000

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Övrigt

Prognos 2013

Förslag/
beräknat
anslag

(varav tjänsteexport)

100 000

0

0

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 3.31 Affärsverksamhet

Regeringen föreslår att 100 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie för
2014.

Tusental kronor

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)
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SMHI:s uppdragsverksamhet och affärsverksamhet finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten sker inom ramen för SMHI:s
myndighetsansvar men bekostas helt av andra
myndigheter. Affärsverksamheten bedrivs på
kommersiella villkor på en helt eller delvis
konkurrenssatt marknad.
Omsättningen i uppdragsverksamheten 2012
var 21,8 miljoner kr och resultatet positivt 0,5
miljoner kronor. Under 2013 kommer
omsättningen i uppdragsverksamheten att öka
med 46 miljoner kronor och affärsverksamheten
minska med ungefär samma belopp. Bakgrunden
till detta är de förutsättningar som kommer att
gälla för vädertjänst till det civila flyget. SMHI
har sedan lång tid varit leverantör av vädertjänster till det civila flyget. Luftfartsverket har
varit uppdragsgivare och SMHI har levererat
tjänsterna inom ramen för sin affärsverksamhet.
Genom avregleringen av flyget är Luftfartsverket
inte längre ensam leverantör av flygtrafiktjänster.
SMHI har därför ansökt om att bli utnämnd
leverantör med ensamrätt för flygväder inom
svenskt luftrum. Efter beslut om designering bör
vädertjänsterna
hänföras
till
uppdragsverksamhet dvs. betraktas som en myndighetssamverkan.
Resultatet för uppdragsverksamheten väntas
bli svagt positivt 2013-2014.
Affärsverksamhetens omsättning var under
2012 201,9 miljoner kronor och resultatet
negativt 4,3 miljoner kronor. För 2013 väntas
en omsättning på 161 miljoner kronor och ett
resultat som fortfarande är negativt men
mindre än 2012. År 2014 väntas intäkterna
vara i nivå med kostnaderna.

Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats
enligt följande:
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Sveriges meteorlogiska och hydrologiska institut
Tusental kronor

Anvisat 2013

88

2014

2015

2016

2017

202 672

202 672

202 672

202 672

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag

4 523

7 134

10 514

15 104

10 000

10 126

10 289

10 511

1 000

1 013

1 029

1 051

-59

-60

-61

-62

218 136

220 885

224 443

229 276

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 218 136 000 kronor anvisas under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 220 885 000
kronor, 224 443 000
kronor
respektive
229 276 000 kronor.
3.8.10 1:10 Klimatanpassning
Tabell 3.33 Anslagsutveckling 1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor

2012

Regeringens överväganden
Ansvaret för Sveriges deltagande i IPCC flyttas
från
Naturvårdsverket
till
Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut.
Finansiering av deltagandet har tidigare skett
från anslaget 1:5 Miljöforskning. Regeringen
föreslår att fr.o.m. 2014 överförs 1 miljon kronor
per år till anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut för detta ändamål från
anslaget 1:5 Miljöforskning.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.

1

Utfall

103 643

2013

Anslag

102 000

2014

Förslag

110 000

2015

Beräknat

115 000

2016

Beräknat

12 000

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 260
94 542

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för klimatanpassning såsom förebyggande och kunskapshöjande insatser, för att förebygga och begränsa
samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar. Anslaget får även användas för de
administrativa utgifter som insatserna medför.
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Tabell 3.34 Beställningsbemyndigande – 1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

23 752

17 000

60 000

Nya åtaganden

17 000

60 000

22 000

-23 752

-17 000

-30 000

Utestående åtaganden

17 000

60 000

52 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

25 000

60 000

52 000

Infriade åtaganden

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Beräknat
2016

-30 000

-22 000

Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor

Anvisat 2013

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:10 Klimatanpassning
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 52 000 000 kronor 2015
och 2016.
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
det fleråriga projektet med en nationell markmodell (höjddatabas) ska kunna tecknas behöver
regeringen ett bemyndigande. Bemyndigandet
föreslås minskas med åtta miljoner kronor
jämfört med 2013. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:10
Klimatanpassning ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 52 000 000 kronor 2015 och 2016.

Beräknat
2015

1

2014

2015

2016

2017

102 000

102 000

102 000

102 000

8 000

13 000

-90 000

-102 000

110 000

115 000

12 000

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 110 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Klimatanpassning för
2014. För 2015 och 2016 beräknas anslaget till
115 000 000 kronor respektive 12 000 000
kronor.
3.8.11 1:11 Inspire

Regeringens överväganden

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:11 Inspire
Tusental kronor

Anslaget ökas med 8 miljoner kronor per år
2014–2015 för klimatanpassning.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:

2012

Utfall

48 126

2013

Anslag

20 000

2014

Förslag

20 000

2015

Beräknat

20 000

2016

Beräknat

20 000

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 874
19 519

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för att
samordna det fortsatta arbetet med att genomföra Inspiredirektivet i svensk lagstiftning.
Anslaget får även användas för kostnader för en
nationell portal samt för merkostnader som
följer av direktivet. Direktivets genomförande
regleras genom bestämmelser i lagen
(2010:1767) om geografisk miljöinformation

3.8.12 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö
Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö
Tusental kronor

2012

Kompletterande information

Utfall

736 741

2013

Anslag

502 565

2014

Förslag

672 565

2015

Beräknat

666 565

2016

Beräknat

676 565

2017

Beräknat

672 565

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

824
490 474

1

I förordningen (2010:1770) om geografisk
miljöinformation finns ytterligare bestämmelser om direktivets genomförande.
Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Inspire

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

20 000

20 000

20 000

20 000

Förändring till följd av:
Beslut

-20 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

20 000

20 000

20 000

0

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 20 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Inspire för 2014. För
2015och 2016 beräknas anslaget till 20 000 000
kronor respektive 20 000 000 kronor.
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Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för insatser
och åtgärder för att förbättra, bevara, planera,
restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.
Anslaget får användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemskap i internationella organisationer samt för utvärdering av
ovan angivna insatser och åtgärder.
Kompletterande information

Tusental kronor

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

I förordningen (2004:660) finns bestämmelser
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. I
havsmiljöförordningen
(2010:1341)
finns
bestämmelser om förvaltning av kvaliteten på
havsmiljön. I förordningen (2009:381) finns
bestämmelser om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. I förordningen (1982:840) finns
bestämmelser om statsbidrag till kalkning av
sjöar och vattendrag. I förordningen (1998:1343)
finns bestämmelser om stöd till fiskevården. I
rådets förordning (EG)nr 199/2008 av den 25
februari 2008 finns bestämmelser om insamling,
förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom
fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga
utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken.
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Tabell 3.39 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

149 268

84 378

129 950

13 619

90 000

52 000

-78 509

-44 428

-52 103

Utestående åtaganden

84 378

129 950

129 847

Erhållet/föreslaget bemyndigande

155 000

145 000

130 000

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:12 Åtgärder för havsoch vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 130 000 000
kronor 2015–2018.

Regeringens överväganden
För fortsatt finansiering av lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, föreslår regeringen att anslaget
tillförs 75 miljoner kronor per år fr.o.m 2014.
För arbete med avancerad rening av avloppsvatten föreslår regeringen att anslaget tillförs 10
miljoner kronor per år 2014–2015, 7 miljoner
kronor 2016 och 5 miljoner kronor 2017. För
arbete med att utveckla selektiva fiskeredskap
föreslår regeringen att anslaget tillförs 10
miljoner kronor per år 2014–2016 och 8 miljoner
kronor 2017.

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2018

-55 092

-48 842

-25 913

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Havs- och vattenmiljö
Tusental kronor

Anvisat 2013

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att Havs- och
vattenmyndigheten ska kunna teckna avtal om
fleråriga åtgärder. Bemyndigandet för 2014
föreslås minska med 15 miljoner kronor jämfört
med 2013. Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:12 Åtgärder för havsoch vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 130 000 000
kronor 2015–2018.

Beräknat
2015

1

2014

2015

2016

2017

502 565

502 565

502 565

502 565

170 000

164 000

174 000

170 000

672 565

666 565

676 565

672 565

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 672 565 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 666 565 000 kronor,
676 565 000 kronor respektive 672 565 000
kronor.
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3.8.13 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar
Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor

2012

Utfall

60 934

2013

Anslag

93 000

2014

Förslag

115 000

2015

Beräknat

133 000

2016

Beräknat

153 000

2017

Beräknat

153 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 034
90 763

Anslaget får även användas för utgifter för
utveckling av EU:s system för handel med
utsläppsrätter och utsläppsutrymme inom ramen
för bördefördelningsbeslutet samt för övervakning av internationell utsläppshandel.
Anslaget får användas till finansiering av utgifter
för
den
internationella
transaktionsförteckningen (ITL) för registerhållning av
transaktioner av s.k. Kyotoenheter samt för
klimatkompensering av
Regeringskansliets
flygresor utanför EU. Utsläppsminskningsenheter som förvärvas för klimatkompensering
bör annulleras.

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för insatser för
internationella klimatinvesteringar som syftar till
att uppfylla det svenska etappmålet för
begränsad klimatpåverkan till 2020 samt
internationella klimatåtaganden genom att delta
i, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla
projekt och metoder för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling
under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention för klimatförändringar samt
liknande mekanismer som utvecklas i anslutning
till samma konvention. I samma syfte får
anslaget användas för utgifter för förvärv av
utsläppsutrymme.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
1 811 000 000 kronor 2015–2022.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt i samband med internationella
klimatinvesteringar ska kunna tecknas behöver
regeringen ett bemyndigande. Bemyndigandet
för 2014 föreslås öka så att avtal om ytterligare
klimatinvesteringar upp till 400 000 000 kronor
ska kunna ingås under året. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 1 811 000 000
kronor 2015–2022.

Tabell 3.42 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

449 562

866 388

1 409 388

Nya åtaganden

490 436

620 000

400 000

Infriade åtaganden

-73 610

-77 000

-97 000

Utestående åtaganden

866 388

1 409 388

1 712 388

1 150 000

1 674 000

1 811 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2022

-187 000

-257 000

-1 268 388
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Regeringens överväganden
För att nå målet med de internationella klimatinsatserna, att bidra med en tredjedel till etappmålet för begränsad klimatpåverkan till 2020,
behöver avtal om förvärv av ytterligare utsläppsutrymme tecknas. Då ledtiden mellan avtal och
leverans är lång behöver avtal om leverans av
utsläppsminskningsenheter tecknas under de
närmaste åren. Bemyndiganderamen föreslås
därför höjas så att nya åtaganden kan ingås under
2014.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

3.8.14 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:14 Internationellt miljöoch kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Tusental kronor

2012

Utfall

45 668

2013

Anslag

43 000

2014

Förslag

26 000

2015

Beräknat

26 000

2016

Beräknat

33 000

2017

Beräknat

33 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 332
41 884

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

93 000

93 000

93 000

93 000

22 000

40 000

60 000

60 000

115 000

133 000

153 000

153 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 115 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 133 000 000
kronor,
153 000 000
kronor
respektive
153 000 000 kronor.

Anslaget får användas för utgifter för samarbete
med Ryssland inom miljö- klimat- och kärnsäkerhetsområdet. Anslaget får användas för
utgifter för samarbete med Ryssland inom miljöhavs- och kemikalieområdet med särskilt fokus
på Östersjön, Barentsregionen och Arktis.
Anslaget får användas för utgifter för projekt
som stödjer Arktiska Rådets verksamhet.
Anslaget får användas för utgifter för projekt
som stödjer verksamhet inom Barents EuroArktiska Råd. Anslaget får användas för utgifter
för tillskott till miljöutvecklingsfonden inom
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)
vad avser samarbetet med Ryssland. Anslaget får
användas för administration och samordning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 17 000 000 kronor 2015–2019.

93

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Tabell 3.45 Beställningsbemyndigande – 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

9 755

11 370

14 090

Nya åtaganden

10 176

13 900

16 200

Infriade åtaganden

-8 560

-11 180

-13 400

Utestående åtaganden

11370

14 090

16 890

Erhållet/föreslaget bemyndigande

30 000

21 000

17 000

Ingående åtaganden

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det
område som anslaget omfattar behöver
regeringen ett bemyndigande. Bemyndigandet
för 2014 föreslås minska med 4 miljoner kronor
jämfört med 2013.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 17 000 000 kronor 2015–2019.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget minskar med 7
miljoner kronor per år fr.o.m. 2014 för finansiering av ökade kostnader för fortsatt klimatanpassning och för arbetet med biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

-8 500

-4 980

-3 410

Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

43 000

43 000

43 000

43 000

-17 000

-10 500

-10 500

500

500

33 000

33 000

Förändring till följd av:
Beslut

-17 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

26 000

26 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår därmed att 26 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 26 000 000 kronor, 33 000 000 kronor respektive 33 000 000 kronor.
3.8.15 1:15 Hållbara städer
Tabell 3.47 Anslagsutveckling 1:15 Hållbara städer
Tusental kronor

1

2012

Utfall

22 984

2013

Anslag

15 500

2014

Förslag

3 300

2015

Beräknat

80 000

2016

Beräknat

2 500

2017

Beräknat

4 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 515
14 716

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

3.8.16 1:16 Skydd av värdefull natur

Anslaget får används för utgifter för att stödja
utvecklingen av hållbara städer. Stödet avser nyoch ombyggnadsåtgärder inom en särskild
stadsdel, ett särskilt bostadsområde eller kvarter
som bidrar till integrerade lösningar för hållbar
stadsutveckling. Anslaget får användas för
utgifter för administration och utvärdering.

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:16 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2012

Utfall

750 451

2013

Anslag

818 000

2014

Förslag

808 000

2015

Beräknat

735 000

2016

Beräknat

735 000

2017

Beräknat

678 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

549
798 320

1

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2015–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:15 Hållbara städer
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

15 500

15 500

15 500

15 500

-12 200

64 500

-13 000

-11 000

3 300

80 000

2 500

4 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 3 300 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Hållbara städer för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 80 000 000 kronor, 2 500 000
kronor
respektive
4 500 000
kronor.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Anslaget får användas till utgifter för skydd och
bevarande av värdefulla naturmiljöer för
biologisk mångfald och friluftsliv. Anslaget får
särskilt användas
- för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken
Naturvårdsverkets ansvarsområde,
- till utgifter för förvärv samt avtalslösningar
för statens räkning av värdefulla naturområden,
- för utgifter i samband med säkerställande
av värdefulla naturområden,
- för statsbidrag till kommuner och
kommunala stiftelser för skydd av värdefulla naturområden.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor
2015–2063.
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Tabell 3.50 Beställningsbemyndigande – anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Prognos
2013

Förslag
2014

9 131

8 696

24 000

23

16 000

16 000

-458

-696

-16 000

8 696

24 000

24 000

25 000

25 000

25 000

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal
ska kunna tecknas som avser, skydd, som
exempelvis naturvårdsavtal, av värdefulla
områden, förhandsbesked om statsbidrag till
områdesskydd och samverkansavtal med statliga
myndigheter. Regeringen bör därför bemyndigas
att under 2013 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 25 000 000
kronor 2015–2063.

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2063

-16 000

-350

-7 650

Regeringen föreslår att 808 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Skydd av värdefull
natur för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 735 000 000 kronor,
735 000 000 kronor respektive 678 000 000
kronor.
3.8.17 1:17 Havs- och vattenmyndigheten
Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:17 Havs- och vattenmyndigheten
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:

2012

Utfall

195 079

2013

Anslag

201 898

2014

Förslag

206 715

2015

Beräknat

209 393

2

2016

Beräknat

212 896

3

2017

Beräknat

217 567

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 170
199 158

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringa i
samband med denna proposition.

Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:16 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

818 000

818 000

818 000

818 000

-83 000

-83 000

-140 000

Förändring till följd av:
Beslut

-10 000

Övrigt

1

808 000

735 000

735 000

678 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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Motsvarar 206 715 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 206 715 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 206 715 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

2
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten

Tabell 3.53 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

201 898

201 898

201 898

201 898

4 581

7 256

10 755

15 421

236

239

243

248

206 715

209 393

212 896

217 567

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Anvisat 2013

Resultat
(intäkt kostnad)

1

Förändring till följd av:

Utfall 2012

407

Pris- och löneomräkning 2

Prognos 2013

350

Beslut

Budget 2014

250

Överföring
till/från andra
anslag

Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten där intäkterna inte disponeras av Havsoch vattenmyndigheten rör sanktionsavgifter
och övrig offentligrättslig verksamhet.

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Tabell 3.54 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

16 520

16 533

-11

(varav tjänsteexport)

1 446

1 446

0

Prognos 2013

2 000

2 000

(varav tjänsteexport)

2 000

2 000

Budget 2014

4 000

4 000

(varav tjänsteexport)

4 000

4 000

0
0

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 206 715 000 kronor
anvisas under anslaget 1:17 Havs- och
vattenmyndigheten för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 209 393 000 kronor,
212 896 000 kronor respektive 217 567 000
kronor.

Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
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4 Miljöforskning

4.1

Omfattning

Området omfattar forskning inom utgiftsområde 20, främst forskning om miljö och
samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
men också forskningsverksamheten vid Naturvårdsverket, Stockholm Environment Institute
(SEI), IVL Svenska miljöinstitutet AB och
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI).

4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling Miljöforskning UO20
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

53

51

49

52

53

54

55

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning

545

593

584

610

649

707

718

Summa Miljöforskning

598

644

633

662

701

760

773

Miljöforskning

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
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4.3

Mål

Regeringens mål för forskningspolitiken är att
Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs
med hög vetenskaplig kvalitet och bidrar till
samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

4.4
4.4.1

Resultatredovisning
Resultat

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har bl.a. ansvaret
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
inom miljöområdet. Formas ansvarar för
finansieringen av forskningsprojekt och
program, för forskartjänster och för finansieringen av starka forskarmiljöer samt för
informationen om forskning och forskningsresultat. Drygt hälften av rådets forskningsmedel
satsas inom områdena miljö och samhällsbyggande. En redovisning av forskning inom
samhällsbyggnadsområdet görs under utgiftsområdet 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning samt konsumentpolitik. Resterande
medel redovisas under utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel där en översiktlig redovisning inom dessa områden görs.
Forskningsstöd
Formas fördelade 604 miljoner kronor för åren
2013–2016 till 150 nya projekt i den öppna
utlysningen. Beviljningsgraden var 11 procent (8
procent 2011 och 11 procent 2010) om man
jämför antalet beviljade ansökningar med antalet
inkomna. Dessutom har 506 miljoner kronor
fördelats till riktade utlysningar för perioden
2012–2017. Andelen kvinnor som beviljas
forskningsstöd har ökat från 20 procent 2001 till
41 procent i den öppna utlysningen och till 37
procent
i
de
riktade
utlysningarna.

100

Formas beredningsorganisation bestod 2012 av
åtta beredningsgrupper:
−
−
−
−
−
−
−
−

klimatförändring
naturmiljö
nyttjande av naturresurser
resurseffektiva
produkter
och
processer
miljöföroreningar
livsmedel och djurs välfärd
stads- och landsbygdsutveckling
den bebyggda miljön.

I varje beredningsgrupp ingår 15–20 ledamöter såväl aktiva forskare som användare med
forskningserfarenhet, för bedömning av
vetenskaplig kvalitet och nytta för samhället.
Andelen kvinnor i beredningsgrupperna var 42
procent (41 procent 2011 och 39 procent 2010).
Riktade satsningar
Särskilt riktade utlysningar tillsammans med
andra finansiärer har skett bl.a. inom områdena:
− livsmedel
− barn och ungdomars psykiska hälsa
− urban underjordisk infrastruktur
− kemiska ämnen
− ombyggnad, renovering och förnyelse
av bostäder
− samerelaterad forskning
− samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning.
Rådet har också utarbetat en strategi för att
stödja svaga men för samhället viktiga områden
och under året har områdena landsbygdsutveckling och arkitekturforskning fått stöd.
Formas finansierar också starka forskningsmiljöer bl.a. inom områdena klimatforskning vid
Stockholms universitet och kemisk ekologi vid
SLU.
Internationellt forskningssamarbete
Formas har ett omfattande internationellt
samarbete. Inom EU deltar rådet i ett flertal
samarbeten inom ERA NET samt inom Joint
Programming inom områdena klimat, livsmedelssäkerhet och hav samt om det urbana
Europa och om antibiotikaresistens. Formas har
också ett omfattande samarbete med länder
utanför EU och inom det nordiska forskningssamarbetet.
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Strategi, analys och utvärdering
För att kunna identifiera och prioritera områden
för vilka det kan behövas särskilda forskningsinsatser bjöd Formas in forskare och andra
intressenter att komma med förslag till nya
forskningsområden. Förslagen bearbetades och
lades till grund för fem nya riktade utlysningar
under året. Rådet har under året gjort en större
utvärdering av den nya beredningsorganisationen
som genomfördes 2009 med färre och problemorienterade beredningsgrupper. Utvärderingen
visar att beredningsprocessen har effektiviserats
och håller hög kvalitet samt att forskningen
blivit mer problemorienterad. Förändringen har
dock inte medfört att den vetenskapliga
kvaliteten på forskningen har försämrats.
Forskningen som fått medel från Formas
producerar artiklar med hög internationell
vetenskaplig
kvalitet.
Formas har under året utfört ett antal utvärderingar av forskningsverksamhet, bl.a. finansieringen av starka forskningsmiljöer, Stiftelsen
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI),
Stiftelsen
skogsbrukets
forskningsinstitut
(Skogforsk), växtförädlingen vid SLU, Stiftelsen
biodynamiska forskningsinstitutet och av
hästforskningen. Dessutom har en kartläggning
och en utvärdering av en expertpanel utförts
inom samhällsbyggnadsområdet. Den visade
bland annat att forskningen inom samhällsbyggnadsområdet inom vissa områden bedrivs
med hög kvalitet, men också att det finns brister
i internationell publicering. Expertpanelen
efterlyste övergripande strategiska program för
tvärvetenskaplig forskning inom området.
Resultaten av utvärderingarna ligger till grund
för rådets fortsatta forskningssatsningar.
Forskningsinformation
Formas webb-plats är en allt viktigare informationskanal med ca 20 000 besökare varje månad.
Under året har en ny utvecklad webb-plats
lanserats. Formas webbtidning Miljöforskning
har haft 130 000 besökare och det webbaserade
nyhetsbrevet 6 000 prenumeranter.
Formas har bidragit till finansieringen av ett
antal populärvetenskapliga filmer som visats på
SVT och några filmer är också tillgängliga via
YouTube och via Formas hemsida. Formas har
också publicerat ett 20-tal pocketböcker i serien
Formas Fokuserar om aktuella forskningsteman.
Dessutom har rådet arrangerat ett antal

seminarier och konferenser och deltar i flera
informationsprojekt.
Övrig forskningsverksamhet
Naturvårdsverket finansierar främst forskning
till stöd för att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt stöd till verkets egen verksamhet.
Huvuddelen av forskningsverksamheten sker i
programform.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(Mistra) är en viktig finansiär av åtgärdsinriktad
forskning. Forskningsstödet uppgår till ca 200
miljoner kronor per år.
Utförare av forskning inom utgiftsområdet är
Stockholm Environment Institute (SEI) som
främst bedriver internationell policyinriktad
forskning och IVL Svenska miljöinstitutet AB
som bedriver forskning i samverkan med
näringslivet. Dessutom bedriver SMHI tillämpad
forskning med inriktning på meteorologi,
hydrologi, oceanografi och klimat.
4.4.2

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Formas forskningsstöd
har stor betydelse för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och ger en viktig grund för flera
centrala samhällsutmaningar. Forskningen bidrar
till att nå målen för ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar samhällsutveckling.
Utvärderingen av rådets nya beredningsorganisation med färre och disciplinorienterade
beredningsgrupper visar att processen blivit mer
effektiv. Förändringen har också medfört att
forskningen blivit mer problemorienterad och
tvärvetenskaplig samt att forskningen håller en
hög internationell vetenskaplig kvalitet och att
den citeras i hög utsträckning.
Den forskning som finansieras av Naturvårdsverket bidrar med vetenskapligt underlag
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.
Forskningen bidrar också som stöd för
Naturvårdsverkets miljöarbete.
Regeringen anser att den forskning som
finansieras via Formas och Naturvårdsverket är
av stor betydelse för miljöarbetet och för den
nationella och internationella miljöpolitiken.
Den forskning som utförs vid Stockholm
Environment Institute (SEI) och vid IVL
Svenska miljöinstitutet AB bidrar med underlag
till den nationella och internationella miljöpolitiken samt med viktigt underlag till miljö101
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arbetet. Forskningen vid SMHI är av stor
betydelse för att utveckla väderprognoser och
varningar för olika väderhändelser samt för
klimatarbetet.

4.5

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader

Politikens inriktning

Miljöforskningen har en stor betydelse för
regeringens miljöpolitik. Styrmedel, lagstiftning
och andra åtgärder bygger nästan alltid på
resultaten från forskningen. En stark miljöforskning är också avgörande för att nå de
nationella miljökvalitetsmålen samt för att
hantera de stora globala miljöutmaningarna.
För att öka kontakterna mellan politiken och
forskningen har regeringen under våren 2012
inrättat Miljöforskningsberedningen som består
av tolv framstående forskare från olika
discipliner med miljöministern som ordförande.
Under året har beredningen bland annat inlett
ett arbete om miljöpolitikens långsiktiga förutsättningar, arrangerat ett seminarium och
utarbetat underlagsmaterial. Beredningen har
dessutom tagit fram en rapport om tillståndet
för musselätande fåglar och miljötillståndet i
Östersjön samt deltagit i diskussionen om
ekosystemtjänster. Som ett resultat av
regeringens forskningspolitiska proposition
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
beräknas anslagen till Formas att öka med totalt
300 miljoner kronor till år 2016 med bl.a. en
riktad
forskningssatsning
på
hållbart
samhällsbyggande.
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4.6

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

53 112
1

2013

Anslag

51 178

2014

Förslag

52 225

2015

Beräknat

52 888

2

2016

Beräknat

53 745

3

2017

Beräknat

54 910

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-835
49 132

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2

Motsvarar 52 225 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 52 225 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 52 225 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får används för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggandes
(Formas) förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden

4.6.2

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:1
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

51 178

51 178

51 178

51 178

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 115

1 779

2 637

3 803

Överföring
till/från andra
anslag

Förslag/
beräknat
anslag

2012

Utfall

544 808

2013

Anslag

592 593

2014

Förslag

610 163

2015

Beräknat

648 546

2

2016

Beräknat

706 522

3

2017

Beräknat

718 222

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 101
584 290

1

Beslut

Övrigt 3

2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

-68

-69

-70

-71

52 225

52 888

53 745

54 910

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 52 225 000 kronor anvisas under anslaget 2:1 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 52 888 000
kronor,
53 745 000
kronor
respektive
54 910 000
kronor.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2

Motsvarar 642 352 tkr i 2014 års prisnivå.

3

Motsvarar 691 273 tkr i 2014 års prisnivå.

4

Motsvarar 691 273 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för stöd till
forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande. Anslaget får också användas till
projektrelaterade kostnader (utvärderingar,
beredningsarbete, vissa resor och seminarier
samt informationsinsatser).
Kompletterande information
För forskning om de areella näringarna finns
inom utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad
forskning.
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Tabell 4.5 Beställningsbemyndigande – anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

865 926

1 025 065

1 268 148

Nya åtaganden

570 436

723 326

885 378

Infriade åtaganden

-411 297

-480 243

-520 000

Utestående åtaganden

1 025 065

1 268 148

1633 526

Erhållet/föreslaget bemyndigande

1 350 000

1 350 000

1 650 000

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 650 000 000 kronor
2015–2019.

Skälen för regeringens förslag: För att underlätta planering och teckna avtal om fleråriga
forskningsprojekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför åtaganden för
kommande år. Bemyndigandet för 2014
föreslås öka 300 miljoner kronor jämfört med
2013 för att skapa bättre förutsättningar då
anslaget ökades i senaste budgetpropositionen.
Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2014 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 650 000 000 kronor
2015–2019.

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017-2019

-589 983

-452 402

-591 141

Regeringens överväganden
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner
påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Anslaget har för perioden 2014–2017 beräknats enligt följande:
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

592 593

592 593

592 593

592 593

830

6 552

13 920

23 964

17 500

50 169

100 786

102 455

-760

-767

-777

-790

610 163

648 546

706 522

718 222

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet.
2012/13:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en prisoch löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 610 163 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 648 546 000 kronor,
706 522 000 kronor respektive 718 222 000
kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för
energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på
högst 120 000 000
kronor
2015–2017
(avsnitt 3.1.2),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov
av
framtida
anslag
på
högst 160 000 000
kronor
2015–2017
(avsnitt 3.1.3),

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion
av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 5 000 000
kronor 2015 (avsnitt 3.1.4),

4.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:5 Energiforskning besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 4 500 000 000 kronor 2015–2018
(avsnitt 3.1.5),

5.

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft,
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 10 000 000 kronor
2015 och 2016 (avsnitt 3.1.7),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på
högst 220 000 000 kronor 2015 och 2016
(avsnitt 3.1.9),
7.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:10 Elberedskap besluta om
beställningar av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
300 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt
3.1.10),

8.

fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2014
(avsnitt 3.1.10),

9.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:12 Avgifter till internationella
organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
15 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt
3.1.12),

10. godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2014–2016
(avsnitt 3.2.1),
11. bemyndigar regeringen att för 2014 ge
Affärsverket svenska kraftnät finansiella
befogenheter i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 3.2.2),
12. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 21 Energi enligt
följande uppställning:

7
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
Summa

8

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram
Avgifter till internationella organisationer

279 447
140 000
157 000
10 000
1 286 558
187 000
15 000
104 625
100 000
255 000
270 000
25 328
2 829 958
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2 Mål och resultat

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel,
distribution och användning av energi. Energipolitiken bygger på samma tre grundpelare som
energisamarbetet i EU: att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Politiken redovisas i det följande under
rubrikerna
Elmarknad,
Naturgasmarknad,
Värmemarknad, Energieffektivisering, Förnybar
energi och Energiforskning. Ansvaret för
åtgärderna
ligger
främst
på
Statens
energimyndighet
(Energimyndigheten),
Energimarknadsinspektionen och Affärsverket
svenska kraftnät (Svenska kraftnät) men även på
Boverket och länsstyrelserna.

9
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

260

266

268

279

252

256

261

1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

141

140

137

140

140

140

140

125
34
1 259

80
10
1 293

78
17
1 191

157
10
1 287

108
10
1 224

108
10
1 364

57
10
1 383

189

188

188

187

141

107

58

15

1:3 Insatser för uthållig energianvändning
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
1:5 Energiforskning
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling
av Barsebäcksverket
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

13

15

18

15

94

100

102

104

106

108

107

1:9 Energiteknik

84

170

190

100

140

140

0

1:10 Elberedskap

201

255

249

255

255

255

255

1:11 Energieffektiviseringsprogram

277

270

263

270

0

0

0

1:12 Avgifter till internationella organisationer

22

25

24

25

25

25

25

Äldreanslag
2011 1:8 Stöd för installation av solvärme

11

0

2 713

2 811

2 737

2 830

2 416

2 513

2 297

Totalt för utgiftsområde 21 Energi
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Under 2012 uppgick de totala utgifterna inom
utgiftsområdet till 2 713 miljoner kronor, vilket
är något lägre än såväl budget som prognos för
2013.
För 2014 föreslår regeringen en ökning av
utgiftsområdesramen med 28 miljoner kronor.
Den största förändringen är att anslaget 1:3
Insatser för uthållig energianvändning ökar med
knappt 80 miljoner kronor. Samtidigt minskar
dock anslaget 1:9 Energiteknik med 70 miljoner
kronor.
2015 minskar summan av beräknade anslag
inom utgiftsområdet främst som en följd av att
det femåriga energieffektiviseringsprogram som
genomförts under perioden 2010–2014 upphör.
2016 beräknas totalt anvisade anslag återigen öka
eftersom anslaget 1:5 Energiforskning tillförs
ytterligare medel.
Att den totala anslagsnivån minskar 2017 förklaras av att anslaget 1:9 Energiteknik i denna
budget beräknats till noll efter 2016.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017. Utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 813

2 813

2 813

2 813

11

26

44

70

9

-374

-261

-454

-8

-5

-8

-39

-76

-122

0

0

0

-1

-1

-1

-1

2 830

2 416

2 513

2 297

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

-1

Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

2.3

Skatteutgifter och
skattesanktioner

Tabell 2.3 Skatteutgifter och skattesanktioner netto
Miljoner kronor

Förutom de stöd till ett visst utgiftsområde som
redovisas via anslag på statsbudgetens utgiftssida
förekommer även stöd på statsbudgetens
inkomstsida i form av skatteutgifter.
Definitionen av en skatteutgift är att
skatteuttaget är lägre än en viss angiven norm.
Om en skatteutgift tas bort leder det till ökade
skatteintäkter och därmed till en budgetförstärkning för offentlig sektor på samma sätt som
om en utgift på statsbudgetens utgiftssida tas
bort.
Vid sidan av skatteutgifter finns det även
skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än
den angivna normen. Ett exempel på skattesanktion är den särskilda skatten på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer.
När det gäller punktskatter på energi finns en
mängd specialregler. Endast en mindre del av de
skatteutgifter som dessa särbestämmelser ger
upphov till faller dock under utgiftsområde 21
Energi. Skatteutgifter vid användningen av
energi inom transportområdet redovisas således
under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
inom jord- och skogsbruket under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt inom industrin under utgiftsområde
24 Näringsliv. Vidare redovisas skatteutgifter till
följd av reducerad energiskatt på el i vissa
kommuner i främst norra Sverige under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Skatteutgifter och skattesanktioner som hänförs till utgiftsområde 21 Energi redovisas i
nedanstående tabell.
Summan i tabell 2.3 är ett netto av skatteutgifter och skattesanktioner. Betydande sanktioner i form av fastighetsskatt på elproduktionsenheter och skatt på termisk effekt i
kärnkraftreaktorer medför att saldot är negativt.
Av fastighetsskattens belopp svarar vattenkraftverken för merparten, beroende på att dessa
betalar en högre fastighetsskatt. Den till
beloppet högsta skatteutgiften gäller befrielse
från energiskatt för biobränslen, torv, m.m. som
används för uppvärmning.
Definitionerna av skatteutgifter och skattesanktioner på energiområdet redovisas nedan. En
utförlig beskrivning finns i regeringens skrivelse
Redovisning av skatteutgifter 2013 (skr.
2012/13:98). Ett ”-” i kolumnen betyder att
utgiften inte kunnat kvantifieras.

2013

2014

5 670

5 740

-

-

210

210

Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser till industrin

50

50

Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser till industrin

10

10

Fastighetsskatt på elproduktionsenheter

-4 530

-4 530

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

-4 230

-4 230

Summa

-2 820

-2 750

Skatteutgifter
Energiskattebefrielse för biobränslen,
torv, m.m. för uppvärmning
El som inte är skattepliktig
Nedsatt energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk

Skattesanktioner

2.3.1

Skatteutgifter

Energiskattebefrielse för biobränslen, torv,
m.m. för uppvärmning
Ingen skatt utgår på biobränslen, torv m.m. som
används för uppvärmning. Energiskattebefrielse
för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
m.m. samt för biogas gäller enligt 7 kap. 3 och
4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
Normen utgörs av full energiskatt för uppvärmningsbränslen.
El som inte är skattepliktig
Enligt 11 kap. 2 § LSE är el under vissa förutsättningar inte skattepliktig. Det gäller t.ex. el
producerad från viss vindkraft eller mindre
produktionsanläggningar, av någon som inte
yrkesmässigt levererar el, och även el som framställs i ett reservaggregat. Normen utgörs av
normalskattesatsen på el.
Nedsatt energiskatt på bränsle i
kraftvärmeverk
Enligt 6 a kap. 3 § LSE gäller befrielse från
energiskatt med 70 procent för den del av
bränslet som vid kraftvärmeproduktion förbrukas för framställning av värme utanför EU:s
system för handel med utsläppsrätter. Inom
handelssystemet gäller befrielse från energiskatt
med 70 procent enligt 6 a kap. 1 § 17 a LSE.
Energiskattebefrielse på den del av bränslet som
11

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

motsvarar elproduktionen enligt 6a kap. 1 § 7
LSE, grundar sig på tvingande unionsrätt (artikel
14.1 i rådets direktiv 2003/96/EG). Skatteutgiften beräknas enbart på värmeproduktionen.
Normen utgörs av full energiskatt på uppvärmningsbränslen.
Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser
till industrin
Av 9 kap. 5 § LSE följer att för bränslen som
används för att framställa fjärrvärme som levereras för förbrukning i industrins tillverkningsprocess medges befrielse från 70 procent av
energiskatten och nedsatt energiskatt till
0,5 öre/kWh på el. Normen utgörs av full
energiskatt på bränsle och normalskattesatsen på
el.
Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser till industrin
Av 9 kap. 5 § LSE följer att för bränslen som
används för att framställa fjärrvärme som levereras för förbrukning i industrins tillverkningsprocesser medges befrielse från 70 procent av
koldioxidskatten. Vid leverans till industrin
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter
medges full nedsättning. Skatteutgiften beräknas
enbart för värmeanläggningar utanför EU:s
system för handel med utsläppsrätter och som
inte levererar till industri inom handelssystemet.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Riksdagen har beslutat att nedsättning medges
med 40 procent från och med 2015 med undantag för leverans till industri inom EU:s system
för handel med utsläppsrätter för vilken full nedsättning medges.
2.3.2

Skattesanktioner

Fastighetsskatt på elproduktionsenheter
Enligt 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt ska statlig fastighetsskatt betalas på elproduktionsenheter. Fastighetsskatten på elproduktionsenheter är en objektskatt som enbart
träffar fastighetskapital. Eftersom intäkterna
beskattas som inkomst av näringsverksamhet
utgör fastighetsskatten (som är avdragsgill mot
intäkterna), till den del den inte reducerar
inkomstskatten, en skattesanktion.
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Särskild skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Enligt lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt tas skatt ut på den högsta tillåtna termiska
effekten i kärnkraftreaktorer. Skatten uppgår till
12 648 kronor per megawatt termisk effekt och
kalendermånad. Skatten kan likställas med en
extra skatt som lagts på vissa företag och är därför att betrakta som en skattesanktion.

2.4

Mål och resultat

2.4.1

Energi

Mål

Den svenska energipolitiken bygger på samma
grundpelare som energisamarbetet i EU och
syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Energipolitiken ska skapa villkoren för en
effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat
samt underlätta omställningen till ett ekologiskt
uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.
Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-,
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.
Övriga relevanta mål för energipolitiken
framgår av riksdagens beslut i juni 2002 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 2001/02:143,
bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).
Resultatredovisningen i följande avsnitt görs i
förhållande till dessa mål.
I enlighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi har ett
antal nya energipolitiska mål beslutats (prop.
2008/09:163,
bet.
2008/09:NU25,
rskr.
2008/09:301). Andelen förnybar energi 2020 ska
utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen. Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent 2020.
Ytterligare ett mål är 20 procent effektivare
energianvändning till 2020. Målet uttrycks som
ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 och 2020.
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Resultat

I detta avsnitt redovisas den övergripande
utvecklingen inom energiområdet med avseende
på energibalanser, elbalans, försörjningstrygghet,
industrins konkurrenskraft, miljö, hälsa och
klimat samt internationellt.
Resultatindikatorer
Som stöd för regeringens uppföljning av
utvecklingen inom energiområdet tar Energimyndigheten varje år fram ett antal indikatorer,
s.k. energiindikatorer. Exempel på indikatorer är
energipriser, andel förnybar energi samt energins
andel av industrins rörliga kostnader. Energiindikatorerna delas in i tre olika grupper:
temaindikatorer, bakgrundsindikatorer och
grundindikatorer. Temaindikatorer följer upp de
energipolitiska målen inom ett särskilt område.
Bakgrundsindikatorer har som syfte att ge en
ökad förståelse om orsakssamband och vad som
driver utvecklingen i det svenska energisystemet.
Grundindikatorer följer upp energipolitiska mål
inom olika politikområden.
Uppföljningen av energiforskningen bygger
bl.a. på den strategi för uppföljning och resultatredovisning av det långsiktiga energipolitiska
programmet som Energimyndigheten redovisade
2000 och som därefter fortlöpande har utvecklats. För insatserna kring forskning, utveckling,
demonstration och kommersialisering tillkommer indikatorer och resultatmått i enlighet med
den metodik som anges i propositionen Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
(prop. 2005/06:127). I enlighet med propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21)
kommer Energimyndigheten att se över och
vidareutveckla systemet med indikatorer och
resultatmått för att följa upp och synliggöra
verksamhetens effekter på energisystemet,
marknaden och samhället. Vad gäller elcertifikatsystemet redovisas antal godkända anläggningar
fördelat per kraftslag, installerad effekt och
elproduktion. För programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri redovisas
antal deltagande företag och beräknade energibesparingar hos deltagande företag.

i kärnkraften var större, men också på att 2012
var ett kallare år än 2011. Båda åren var dock
varmare än normalt. Energianvändningen inom
bostads- och servicesektorn ökade med 4 TWh,
motsvarande knappt 3 procent, främst till följd
av skillnader i temperatur mellan åren. Den temperaturkorrigerade energianvändningen i sektorn
visar på en minskning med drygt 1 procent.
Den vikande konjunkturen medförde att
industrins
förädlingsvärde
sjönk
med
3,6 procent,
medan
energianvändningen
minskade med 2 TWh, motsvarande knappt
2 procent. För de energiintensiva branscherna är
bilden splittrad. Inom järn- och stål- samt
kemiindustrin sjönk produktionen relativt
kraftigt, medan minskningen för papper och
massa var mindre än genomsnittet. Inom
gruvindustrin ökade förädlingsvärdet med
3 procent. Energianvändningen minskade för
inrikes transporter med 2 TWh och var oförändrad för utrikes transporter. Användningen av
dieselolja steg med 1 procent, medan bensinanvändningen gick ned med 8 procent. Användningen av förnybara drivmedel steg från
5,9 TWh till ca 7 TWh, främst till följd av ökad
låginblandning av biodiesel. Även användningen
av biogas ökade. Etanolförbrukningen sjönk
något, vilket huvudsakligen berodde på
minskade volymer låginblandad etanol till följd
av sjunkande bensinanvändning.
På bränslesidan ökade tillförseln av biobränslen, torv m.m. med 6 TWh, motsvarande
5 procent. Skälen till detta var främst ökad
produktion i fjärr- och kraftvärmeverken på
grund av att uppvärmningsbehovet var högre än
året innan. Användningen av oljeprodukter
sjönk i alla sektorer, med sammanlagt 7 TWh.
Störst var minskningen inom transportsektorn.

Energibalanser
Under 2012 ökade den totala energianvändningen med knappt 3 procent jämfört med året
innan, huvudsakligen beroende på att förlusterna
13
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Tabell 2.4 Sveriges energibalans (TWh)

ENERGITILLFÖRSEL
Tillförsel av bränslen

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

411

352

296

322

372

342

336

350

285

191

197

190

172

165

-

-

7

8

18

14

12

varav:
Oljeprodukter
Naturgas/stadsgas
Kol/koks

18

19

31

26

26

23

22

Biobränslen, torv m.m.

43

48

67

91

135

132

138

Vattenkraft, brutto

41

59

73

79

68

66

79

1

-

76

202

168

166

168

187

0,5

4

6

7

Kärnkraft, brutto
Vindkraft
Värmepumpar i
fjärrvärmeverk

-

1

7

7

5

5

6

Nettoimport av el

4

1

-2

5

2

-7

-20

Total tillförd energi

457

489

576

581

614

578

594

ENERGIANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

Total slutlig inhemsk
användning, varav:

375

381

373

388

395

382

382

154

148

140

153

148

141

139

56

68

77

79

90

94

92

165

165

150

148

156

147

151

Omvandlings- och
distributionsförluster 1

49

84

171

154

156

149

165

Varav förluster i
kärnkraft

0

53

134

111

110

114

126

33

25

38

46

63

47

47

457

489

576

581

614

578

594

Industri
Inrikes transporter2
Bostäder, service m.m.

Utrikes transporter och icke
energiändamål
Total energianvändning
1

I enlighet med den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.
2
Innefattar utrikes flyg t.o.m. 1989.
Källa: Energimyndigheten. Siffrorna för 2012 är preliminära och hämtade från Kortsiktsprognos våren 2013.

Elbalansen
Elproduktionen 2012 steg med hela 15 TWh
jämfört med året innan. Största delen av
ökningen svarade vattenkraftverken för.
Produktionen ökade i dessa verk med 12 TWh
till 77,7 TWh, vilket är väsentligt högre än
normalårsproduktionen om 67,5 TWh.
Kärnkraftsproduktionen ökade med drygt
3 TWh till 61,2 TWh. Vindkraftsproduktionen
ökade med 16 procent till 7,1 TWh. Kraftvärmeproduktionen minskade med 1,1 TWh.
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Användningen av el ökade med 2 procent
jämfört med 2011. Bostads- och servicesektorn
stod för i stort sett hela ökningen. Detta
berodde huvudsakligen på en ökad användning
av elvärme till följd av att 2012 var ett kallare år
än 2011. Nettoexporten av el uppgick till hela
19,6 TWh.
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Tabell 2.5 Sveriges elbalans (TWh)

ELPRODUKTION

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

Total nettoproduktion

59,1

94,0

141,7

142,0

145,5

146,5

161,6

40,9

58,0

71,4

77,8

67,1

65,8

77,7

-

-

0

0,46

3,5

6,1

7,1

Varav:
Vattenkraft
Vindkraft
Kärnkraft

-

25,3

65,2

54,8

55,6

58,0

61,2

Kraftvärme i industrin

3,1

4,0

2,6

4,2

6,4

5,9

6,2

Kraftvärme i fjärrvärmesystem

2,4

5,6

2,4

4,7

12,5

10,4

9,0

12,7

1,1

0,0

0,1

0,3

0,3

0,4

4,3

0,5

-1,8

4,7

2,1

-7,2

-19,6

Total eltillförsel netto

63,4

94,5

139,9

146,6

147,6

139,2

142,0

ELANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

Total slutlig elanvändning

57,7

86,4

130,8

135,6

135,8

129,1

130,8

33,0

39,8

53,0

56,9

53,4

52,1

51,4

2,1

2,3

2,5

3,2

2,4

3,0

3,0

22,0

43,0

65,0

69

74,6

70,9

72,7

Kondens, gasturbiner
Nettoimport av el

Varav:
Industri
Transporter
Bostäder, service m.m.
Fjärrvärme,
Distributionsförluster
Total elanvändning netto

0,6

1,3

10,3

6,5

5,5

3,0

3,3

5,8

8,2

9,1

11,1

11,8

10,1

11,3

63,4

94,5

139,9

146,6

147,6

139,3

142,0

Källa: Energimyndigheten. Siffrorna för 2012 är preliminära och hämtade från Kortsiktsprognos våren 2013.

Försörjningstrygghet
Väl fungerande internationellt samarbete genom
både EU och OECD-ländernas organ
International Energy Agency (IEA) är grundläggande för Sveriges försörjningstrygghet, i
synnerhet vad gäller leveransen av olja. Den
22 november 2012 beslutade riksdagen att anta
regeringens förslag om ny lag (2012:806) om
beredskapslagring av olja (prop. 2011/12:162,
bet. 2012/13: FöU2, rskr. 2012/13:49). Lagen
bygger på rådets direktiv 2009/119/EG och
trädde i kraft den 30 december 2012. Med den
nya lagen kommer samordningen mellan IEA:s
och EU:s mekanismer att stärkas vid både beredskap och krishantering.
Under 2012 blev arbetet med planering för
samhällsviktiga elanvändare (Styrel) en ordinarie
verksamhet
för
Energimyndigheten.
Bestämmelser om Styrel finns i 8 kap. 2 § ellagen
(1997:857), förordningen (2011:931) om
planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare och i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet.
Genom Styrel införs en planeringsmetodik för
prioritering av samhällsviktiga funktioner vid

frånkoppling av anläggningar i situationer med
allvarlig elbrist som inte kan lösas på annat sätt
än genom avbrott och begränsningar i
elkonsumtionen.
I juni 2012 redovisade IEA sina slutsatser från
utvärderingen samma år av Sveriges beredskapsplanering för kriser i tillförseln av olja och gas.
Av rapporten framgick att Sveriges beredskap
generellt sett var god.
Industrins konkurrenskraft
För att svensk industri ska fortsätta att generera
exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen
krävs god tillgång till energi till internationellt
konkurrenskraftiga priser, vilket förutsätter stabila spelregler som möjliggör långsiktiga investeringar både inom den energiintensiva industrin
och hos kraftproducenterna. Jämförelser med
konkurrentländer är viktiga vid utformningen av
de insatser som görs eller har konsekvenser för
den energiintensiva industrin. Bland annat är
industrins konkurrenskraft en viktig parameter
vid utformningen av klimatpolitiska mål och
åtaganden.

15
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Av Energimyndighetens publikation Energiindikatorer 2013 framgår att energiintensiteten
minskat för den svenska tillverkningsindustrin
sedan 2000, liksom i verkstads- och kemiindustrin. Massa- och pappersindustrins energiintensitet är dock relativt konstant. I järn-, ståloch metallverken har energiintensiteten minskat
mellan 2000 och 2004 för att sedan öka, med
undantag för 2010 då den återigen minskade.
Även energikostnadernas andel av industrins
rörliga kostnader har under lång tid minskat.
Sedan 2000 är det endast massa- och pappersindustrin samt baskemikalieindustrin som ökat
sin energikostnadsandel.
En jämförelse med energianvändningen i motsvarande industri inom övriga EU visar att
energiintensiteten i den totala tillverkningsindustrin är lägre i EU än i Sverige samt att
massa- och pappersindustrin i Sverige använder
nästan dubbelt så mycket energi per förädlingsvärde som EU. Det innebär dock inte att
svensk industri utnyttjar energin mindre effektivt än industrin i andra länder, utan är snarare
ett uttryck för att svensk industri inriktat sig på
energiintensiva produkter och processer samt i
hög grad utgår från icke förädlad råvara, t.ex.
skog, medan man i övriga Europa i stor
utsträckning utgår från t.ex. returpapper.
Miljö, hälsa och klimat
Mellan 2004 och 2009 minskade växthusgasutsläppen, delvis beroende på fortsatt minskade
koldioxidutsläpp från bostadssektorn. Den ekonomiska nedgången under 2008–2009 ledde
också till minskade utsläpp, t.ex. från tillverknings- och byggindustrin. Efter en ökning av
växthusgasutsläppen under 2010 minskade återigen de totala utsläppen och under 2011 var
utsläppen 16 procent lägre än 1990. Transportsektorn orsakar de största utsläppen och har
också ökat sina utsläpp med 7 procent från 1990
till 2011. Dock har utsläppen minskat från 2010
till 2011. Utsläppsintensiteten i transportsektorn
har minskat, dvs. utsläppen har ökat i långsammare takt än transportarbetet. Sektorn
bostäder och service har minskat sina växthusgasutsläpp. Denna minskning beror till stor del
på att oljeanvändningen har minskat och ersatts
av biobränslen, värmepumpar, el och fjärrvärme.
Svaveldioxidutsläppen var 2011 strax över
29 500 ton vilket motsvarar ungefär 28 procent
av utsläppen 1990. Efter att tillfälligt ha ökat
under 2010 fortsatte trenden med minskade
16

utsläpp av svaveldioxid under 2011. Industrisektorn och energisektorn utgör de största
utsläppskällorna. Utsläppen från sektorerna
bostäder, service och transporter är mycket små
och dessa sektorer har även minskat sina utsläpp
mest.
Kväveoxidutsläppen minskade i jämn takt
under hela 1990-talet och var ungefär 146 000
ton 2011, vilket är cirka 46 procent lägre än för
1990. Transportsektorn är den enskilt största
källan till kväveoxidutsläpp i Sverige. 1990 uppgick transportsektorns andel till 62 procent av de
totala kväveoxidutsläppen. Transportsektorns
utsläpp har dock minskat och 2011 hade dess
andel av utsläppen minskat till cirka 50 procent.
Utsläppen från energisektorn varierar mer
mellan åren men var cirka 17 procent lägre 2011
jämfört med 1990. Denna minskning kan till stor
del förklaras med NOx-avgiftssystemet som
infördes 1992. Även sektorerna bostäder och
service har minskat sina utsläpp under perioden.
Internationellt
Till följd av stigande energipriser, inträffade och
befarade försörjningskriser, och befarade
klimatförändringar har energipolitiken även varit
framträdande på den internationella dagordningen under 2012.
Det regelverk som beslutas på EU-nivå är en
viktig utgångspunkt för den svenska energipolitiken. Vid Europeiska rådets vårtoppmöte 2007
fattades ett banbrytande beslut om en integrerad
klimat- och energipolitik. I centrum för beslutet
stod ett övergripande klimatmål i form av ett
ensidigt åtagande om att minska unionens
utsläpp av växthusgaser med 20 procent till 2020
jämfört med 1990, vilket inom ramen för en
internationell överenskommelse skulle skärpas
till 30 procent. Vidare beslutades att 20 procent
av den energi som används inom EU ska komma
från förnybara energikällor, liksom ett mål om
att nå 20 procents primärenergibesparing till
2020. I syfte att kunna leva upp till dessa s.k.
20-20-20 mål antog Europeiska rådet också en
omfattande energihandlingsplan för åren 2007–
2009. Denna slog fast att EU:s energipolitik vilar
på tre pelare; ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft samt försörjningstrygghet.
Under perioden 2007–2009 lade Europeiska
kommissionen fram konkreta lagförslag i syfte
att nå handlingsplanens målsättningar. Det gällde
framför allt det s.k. tredje inremarknadspaketet
för el och gas, klimat- och energipaketet - där
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direktivet för främjande av förnybar energi ingår
– samt den strategiska energiöversynen om försörjningstrygghet.
I februari 2011 antog Europeiska rådet en ny
energistrategi för 2011–2020, som bygger vidare
på 2007 års energistrategi. Strategin aviserar åtgärder inom fem prioriterade områden för de
kommande tio åren: energieffektivisering, en
integrerad energimarknad med infrastrukturer,
trygg och säker energiförsörjning för konsumenter, energiteknik och innovation samt den
externa dimensionen, dvs. förhållandet till länder
utanför EU. Europeiska rådet slog bland annat
fast målsättningar för marknadsintegration som
anger att inget medlemsland ska vara isolerat
från EU:s gas- och elnätverk efter 2015 och att
den inre marknaden för energi ska vara fullbordad 2014. Det långsiktiga energipolitiska perspektivet betonades, och målet om en minskning
av utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent
till 2050 jämfört med 1990 års nivåer bekräftades. Vidare betonades bland annat vikten av den
externa dimensionen av EU:s energipolitik,
energieffektivisering, förnybar energi samt
energiinfrastruktur och dess finansiering.
2011 antog ministerrådet även slutsatser om
ett meddelande om infrastrukturprioriteringar.
Utifrån
denna
vägledning
presenterade
kommissionen senare samma år ett förslag till en
förordning om riktlinjer för trans-europeiska
energiinfrastrukturer. Förslaget syftar till att
främja s.k. ”projekt av gemensamt intresse”
inom nio prioriterade geografiska korridorer och
inom områdena el, gas, olja och transport samt
inom tre unionsomfattande områden. Förhandlingarna avslutades i slutet av 2012. Rättsakten
trädde i kraft i maj 2013.
I november 2012 presenterade kommissionen
ett meddelande om den inre marknaden för
energi som bland annat utvärderade potentialen
för uppfyllelse av målet om fullbordande av den
inre marknaden till 2014. På basis av detta meddelande antogs rådslutsatser i juni 2013.
Det nuvarande energiskattedirektivet1 är
föråldrat. I syfte att samordna energibeskattningen med de tidigare antagna EU-åtgärderna
på
klimatoch
energiområdet,
lade

1 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet

kommissionen i april 2011 fram ett förslag till
ändrat energiskattedirektiv. Förhandlingar pågår
i Ekofin-rådet och förhandlingarna bedöms
kunna slutföras tidigast i början av 2014. Ett
genomförande av de nya reglerna kan då förväntas tidigast den 1 januari 2015.
Som ett komplement till den handlingsplan
för energieffektivisering som antogs 2006 presenterade kommissionen i mars 2011 en energieffektiviseringsplan som anger inriktningen för
hur målet om 20 procents primärenergibesparing
ska nås till 2020. Planen lyfte fram betydelsen av
energieffektivisering i hela energisystemet, vilket
var en fråga som regeringen drev under det
svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. I
juni 2011 presenterade kommissionen ett förslag
till nytt direktiv om energieffektivitet. Förhandlingarna i rådet och mellan rådet och Europaparlamentet pågick under hösten 2011 och våren
2012. I juni 2012 nåddes en överenskommelse.
Direktivet innefattar krav på en lång rad åtgärder
för ökad energieffektivitet i offentlig sektor,
hushåll, service, industri, samt i sektorerna för
energiomvandling och energiöverföring. Regeringen välkomnar överenskommelsen och det
fortsatta arbetet med att främja energieffektivisering i samhället (se avsnitt 2.4.5)
Under 2011 lade kommissionen fram tre färdplaner inom områdena klimat, transport och
energi med förslag till hur målet om 80–95 procents minskning av utsläppen av växthusgaser
ska nås till 2050. Ordförandeskapsslutsatser om
energifärdplanen kunde med stöd av bl.a. Sverige
antas i juni 2012.
Som en uppföljning av kommissionens
energifärdplan presenterade kommissionen
meddelandet ”Förnybar energi: en viktig faktor
på den europeiska energimarknaden” i juni 2012.
Meddelandet innehåller en övergripande
beskrivning om hur förnybar energi är på väg att
utvecklas till en betydande faktor på den europeiska energimarknaden. I meddelandet analyseras samtidigt hur det befintliga ramverket kan
utvecklas bl.a. när det gäller effektivare och
kostnadseffektivare stödsystem, ökat samarbete
mellan medlemsländerna, elmarknadsregler
anpassade för förnybar energi, bättre infrastruktur, fortsatt forskning och utveckling och
främjande av teknikinnovation samt, särskilt för
bioenergi, ekologisk hållbarhet. Kommissionen
aviserade i meddelandet kommande vägledning,
riktlinjer och meddelanden inom de uppräknade
områdena. Meddelandet innehåller även en dis17

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

kussion om ramverk för förnybar energi efter
2020. Slutsatser antogs i rådet den 3 december
2012.
Som ett led i utvecklingen av detta ramverk
presenterade kommissionen den 17 oktober
2012 ett förslag till direktiv som syftar till att
minimera risken för växthusgasutsläpp till följd
av indirekt förändrad markanvändning (Indirect
Land Use Change, ILUC). Med ILUC menas
att ökad produktion av biodrivmedel i ett land
kan leda till att annan jordbruksproduktion
trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till
en omvandling av skogs- eller betesmark till
jordbruksmark i andra länder och därigenom
orsaka indirekta utsläpp av växthusgaser.
Kommissionen föreslår bland annat att biodrivmedel som producerats av spannmål, andra
stärkelserika grödor, socker och oljegrödor
endast får bidra med fem procentenheter till
målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Förslaget behandlas i rådet och Europaparlamentet under 2013.
Frågan om den externa dimensionen av EU:s
energipolitik har uppmärksammats allt mer på
senare tid, bland annat vid Europeiska rådets
möte i februari 2011 där en bättre koordinering
av den externa energipolitiken efterfrågades.
Som ett led i detta arbete presenterade
kommissionen ett förslag till beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om
mellanstatliga avtal mellan EU:s medlemsstater
och tredjeland på energiområdet. En överenskommelse i rådet och mellan rådet och Europaparlamentet fattades i juni 2012. Regeringen välkomnar mekanismen som ska ge enskilda medlemsstater en möjlighet till rättsligt stöd från
kommissionen i förhandlingar om mellanstatliga
avtal med tredjeland.
Vid sidan av EU-arbetet deltar regeringen
även i en lång rad andra internationella energisamarbeten. Under 2012 och 2013 har Sverige
bl.a. deltagit på politisk nivå i Clean Energy
Ministerial, International Renewable Energy
Agency (IRENA), International Energy Agency
och Nordiska ministerrådet. Inom ramen för
Clean Energy Ministerial har Sverige varit med
och lanserat ett initiativ för hållbar stadsutveckling.
Det nordiska samarbetet är mycket livaktigt
inom energiområdet, då de nordiska länderna har
ett mycket konkret samarbete kring den gemensamma nordiska elmarknaden. Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013. En
18

rad ordförandeskapsaktiviteter genomförs, däribland ett ministerrådsmöte i oktober, ett antal
konferenser och flera arbetsmöten. En huvuduppgift för ordförandeskapsperioden är utarbetandet av ett nytt handlingsprogram för det
energipolitiska samarbetet inom Nordiska
ministerrådet.
En aktivitet som ökat i omfattning är bilaterala samarbeten med enskilda, strategiskt utvalda
länder. Med sitt kunnande inom miljö- och
energiteknik framstår Sverige som en attraktiv
partner för många länder. Sverige har i dagsläget
aktiva bilaterala samarbeten på energiområdet
med bl.a. USA, Kina, Ryssland och Indien.
Under såväl 2011 som 2012 har en rad aktiviteter
med respektive land genomförts.
Samarbetet inom de bilaterala avtalen innebär
också viktiga möjligheter för både forskningsområdet och näringslivet. Under 2012 har fortsatt stöd till främjande av miljöteknik lämnats
inom ramen för regeringens nationella
miljöteknikstrategi. Från och med den 1 januari
2011 utvidgades uppdraget till regeringens
särskilde samordnare för internationellt
miljötekniksamarbete till att utöver Kina även
gälla Indien och Ryssland. Ett uppdrag som
finansieras inom ramen för Utgiftsområde 24
Näringsliv.
Inom
ramen
för
samma
utgiftsområde har även särskilda satsningar på
miljöteknikexport beslutats för Brasilien, USA
och Turkiet (Se även Utgiftsområde 24)
Analys och slutsatser

Utvecklingen under 2011 och de närmast föregående åren är för Sveriges del i många
avseenden positiv. Den långsiktiga trenden med
minskad användning av oljeprodukter har
fortsatt samtidigt som användningen av förnybar
energi ökar. Att även transportsektorns
energianvändning nu börjat minska, främst som
en följd av bränslesnålare bilar, är en indikation
på ett viktigt trendbrott. Transportsektorns
energianvändning är dock fortfarande en stor
utmaning sett ur miljö- och klimatperspektiv då
sektorn står för de största växthusgasutsläppen.
Även ur ett försörjningstrygghetsperspektiv är
transportsektorns beroende av olja en riskfaktor.
Regeringens bedömning är att ökade och
pågående investeringar i elproduktionskapacitet
kommer att stärka den svenska elbalansen de
kommande åren.
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Den positiva trenden med minskande utsläpp
av växthusgaser fortsätter. Även utsläppen av
svaveldioxid och kväveoxider fortsätter att
minska vilket är i linje med de politiska
målsättningarna.
Försörjningstryggheten bedöms vara god,
vilket bl.a. den internationella samverkan
bidragit till. Även satsningen på förnybar energi,
effektivare energianvändning och möjligheten att
ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer med nya
stärker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft samtidigt som den ger svensk
forskning och svenskt företagande en ledande
roll i den globala omställningen till en kolsnål
ekonomi.
Det internationella arbetet, både inom EU
och globalt, har fortsatt att präglas av hög aktivitet och kommer även framöver att vara en
viktig del i regeringens arbete med att förverkliga
regeringens höga ambitioner inom energiområdet.
2.4.2

Elmarknad

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång till el
till internationellt konkurrenskraftiga priser.
Målet innebär en strävan mot en väl fungerande
marknad med effektivt utnyttjande av resurser
och effektiv prisbildning. Detta omfattar en
vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden genom en fortsatt satsning på
harmonisering av regler och ett utökat samarbete
mellan de nordiska länderna.
Resultat

Utvecklingen på elmarknaden
Historiskt sett har elpriset på den nordiska
elmarknaden i första hand varit beroende av
vattenkraftstillgången. I takt med ett ökat elutbyte med länderna utanför Norden har dock
kraftpriserna på kontinenten blivit allt mer styrande i Norden. Detta innebär även att priserna i
Norden påverkas av sådana faktorer, som mindre
marginaler i den europeiska kraftbalansen och
köldknäppar på kontinenten.

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra
elområden. Elområde 1 avser nordligaste Sverige.
Elområde 2 avser området mellan Luleå i norr
och Gävle i söder. Elområde 3 avser området
från strax söder om Gävle i norr till strax söder
om Oskarshamn i söder. Elområde 4 avser sydligaste Sverige. I och med införandet av elområden sätts börspriset på el efter tillgång och
efterfrågan i respektive område. Gränserna
mellan elområdena går där det finns begränsningar i överföringen av el i stamnätet, dvs. de
s.k. snitten eller flaskhalsarna. I norra Sverige
finns ett överskott av elproduktionskapacitet
jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige
råder det motsatta förhållandet. Tillgängligheten
och produktionen i kärnkraftverken är en viktig
komponent för möjligheten att hålla rätt spänning i kraftsystemet, vilket i sin tur påverkar
överföringskapaciteten. Under 2012 hade elområdena 3 och 4 ett gemensamt spotpris under
hela 89 procent av tiden. Vid prisskillnader var
skillnaden i genomsnitt 1,7 öre per kWh. Störst
prisskillnad mellan månadssnitten uppstod
under juni månad, då skillnaden som mest var
7,2 öre per kWh.
Omsättningen på spotmarknaden ökade
under 2012 till 337 TWh, vilket kan jämföras
med 297 TWh året före. Omsättningen på spotmarknaden motsvarar 79 procent av den totala
elanvändningen i Norden. Handelsvolymen på
terminsmarknaden minskade under 2012 med ca
10 procent till 927 TWh, jämfört med 1 028
TWh året före. Den totala clearingvolymen
(avräkningsvolymen) sjönk från 1 723 TWh
under 2011 till 1 663 TWh under 2012.
År 2011 inleddes med höga elpriser som följd
av svag hydrologisk balans (-30 TWh). Underskottet i vattenmagasinen vändes under året till
ett överskott om 10 TWh. Under 2012 har fyllnadsgraden i magasinen varit på fortsatt god
nivå, 66 procent (1 procent högre än medelvärdet) för Sverige. I Norden har fyllnadsgraden
totalt sett varit några procent högre än normalt.
Med undantag för några dagar i början februari
och någon dag i mitten av december har elpriset
under 2012 varit relativt lågt. Genomsnittspriset
var t.ex. i juli så lågt som 11,8 öre per kWh. Det
genomsnittliga elpriset på Nord Pool Spot uppgick till 27,5 öre per kWh under 2012, vilket kan
jämföras med 42,3 öre per kWh under 2011 och
50,6 öre per kWh under 2010.
I Sverige ökade elanvändningen från
140,3 TWh under 2011 till 142,4 TWh under
19
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2012. Efter temperaturkorrigering minskade
dock elanvändningen något från 143,5 TWh till
143,4 TWh.
Kundernas rörlighet på marknaden, dvs. antal
byten av elleverantör, minskade något under
2012, efter en ökning under 2011. I genomsnitt
uppgick antalet byten under 2012 till ca 42 700
per månad, varav ca 37 800 hushållskunder,
vilket kan jämföras med ett genomsnitt sedan
starten (2004) om 38 900 byten, varav 33 600
hushållskunder. Räknat i volym under 2012
uppgick mängden el till totalt ca 800 GWh, varav
ca 340 GWh avser hushållskunder. För hela mätperioden är genomsnittet 1 000 GWh respektive
320 GWh mängd el per år.
Under 2012 minskade elflödet från grannländerna till Sverige till sammanlagt 13,1 TWh
(14,8 TWh året före). Under 2012 ökade elflödet
från Sverige till grannländerna till sammanlagt
32,7 TWh (22 TWh året före), vilket resulterade
i ett nettoutflöde under 2012 om 19,6 TWh
(nettoutflöde om 7,2 TWh året före). Nettoutflödet var rekordartat, nästan dubbelt så stort
som den tidigare högsta noteringen om 10 TWh.
Elflödena för 2012 visar även att Sverige hade ett
varierat in- och utflöde under året.
Marknadsandelen för de tre största elproducenterna (Vattenfall AB, Fortum Corporation
och Statkraft AS) på den nordiska elmarknaden
har ökat till 42,6 procent 2012 jämfört med
40,5 procent 2011. Till följd av strukturaffärer
har antalet elhandelsföretag minskat sedan
elmarknadsreformen 1996. Marknadsandelarna
för de tre största elhandelskoncernerna uppgick i
slutet av 2012 till ca 47 procent jämfört med ca
45 procent 2011.
Svenska kraftnät redovisade den 13 augusti
2013 rapporten Kraftbalansen på den svenska
elmarknaden
vintrarna
2012/2013
och
2013/2014 (dnr N2013/3757/E). Enligt
rapporten
förväntas
den
maximala
elförbrukningen en normalkall vinter uppgå till
26 200 MW (26 000 MW föregående prognos)
och vid en tioårsvinter till 27 700 MW (27 500
MW föregående prognos). Prognosen för den
svenska kraftbalansen indikerar ett överskott på
ca 1 150 MW i topplasttimmen under en
normalvinter och ett underskott på ca 400 MW
under en tioårsvinter, vilket behöver täckas av
import. Marginalen är ca 750 MW sämre än
prognosen inför vintern 2012/2013. Detta beror
dels på en något högre förväntad elförbrukning,
dels på att en mindre mängd kärnkraft och
20

kondenskraft är tillgänglig än i förra årets
prognos.
Elmarknadsåtgärder
Riksdagen beslutade den 29 maj 2013 att anta
regeringens förslag till lag om ingripande mot
marknadsmissbruk
vid
handel
med
grossistenergiprodukter (prop. 2012/13:122, bet.
2012/113:NU18, rskr. 2012/13:248). Lagen, som
trädde i kraft den 29 juni 2013, kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om
integritet och öppenhet på grossistmarknaderna
för energi. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser
om
straffansvar
för
överträdelser
av
förordningens förbud mot insiderhandel och
otillbörlig marknadspåverkan vid handel med
grossistenergiprodukter. Lagen innehåller också
ett meddelandeförbud för den som rapporterat
om misstänkta överträdelser av förbuden till den
nationella
tillsynsmyndigheten
(Energimarknadsinspektionen).
Överträdelser
av
meddelandeförbudet
är
förenade
med
straffansvar.
Vidare
innehåller
lagen
bestämmelser
om
den
nationella
tillsynsmyndighetens
uppgifter
och
befogenheter samt regler om avgifter för att
bekosta tillsynsmyndighetens uppgifter enligt
lagen.
I Sverige tillämpas ett system för ursprungsmärkning av el. Syftet med ursprungsmärkning
är att förmedla information till slutkunderna om
hur elen producerats och dess inverkan på
miljön. Regeringen gav i oktober 2010 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utarbeta ett
system för hur ursprungsmärkning i praktiken
ska fungera i Sverige. I rapporten Ursprungsmärkning
av
el
EI R2011:10
(dnr
N2011/5732/E) redovisade Energimarknadsinspektionen sina förslag till ett nytt regelverk
för elhandelsföretagens hantering av ursprungsmärkningen och förslagen genomförs genom
inspektionens föreskrifter och allmänna råd.
Enligt Energimarknadsinspektionen innebär
förslagen en avvägning mellan kostnader och
nytta liksom mellan enkelhet och korrekthet till
nytta för alla inblandade aktörer.
Den 1 november 2012 fick en konsult i uppdrag av Näringsdepartementet att analysera
åtgärder som kan minska prisskillnader mellan
elområdena 3 och 4 i Sverige. Uppdraget redovisades i rapporten ”Analys av möjliga åtgärder
för att minska prisområdesproblematiken i
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Sydsverige” (dnr N2012/5518/E). Rapporten
har remitterats under våren 2013. Baserat på en
samlad bedömning av remissvaren avser inte
regeringen i nuläget att föreslå några marknadsåtgärder i syfte att påverka prisbildningen i elområde 4. Svenska kraftnät har aviserat att
informationsåtgärder, i linje med förslag i
rapporten,
ska
vidtas
som
förbättrar
förutsägbarheten för aktörer i elområde 4.
Svenska kraftnät redovisar sedan juni 2013
veckovisa
kapacitetsrapporter
om
överföringskapaciteten i det svenska stamnätet.
Regeringen
bedömer
i
dagsläget
att
transmissionsledningen Sydvästlänken, som är
en bestående åtgärd som förväntas minska
prisskillnaderna mellan elområdena 3 och 4, först
bör sättas i drift, vilket planeras till 2015, och att
effekterna av denna analyseras innan några
eventuella direkta marknadsingrepp kan vara
aktuella.
Dessutom
pågår,
som
flera
remissinstanser påpekar, ett arbete med
införande av nya nätkoder som kommer att
beröra elområdena och prissäkringsinstrumenten. De nya nätkoderna är ett led i att stärka
och liberalisera EU:s inre marknad för energi.
Det tredje inremarknadspaketet för el och
naturgas innebär att det införs ny unionslagstiftning i form av s.k. nätkoder (nätföreskrifter)
gällande elmarknad, nätanslutning och nätdrift.
Förslag till lagstiftning utarbetas av de europeiska
transmissionsnätsföretagen
och
de
europeiska energitillsynsmyndigheterna. Syftet
med nätkoderna är att skapa valmöjligheter för
alla kunder i Europeiska unionen, skapa nya
affärsmöjligheter och ökad handel över
gränserna. Detta ska leda till ökad effektivitet,
konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på
tjänsterna och bidra till försörjningstrygghet och
hållbarhet. Under 2013 har följande nätkod trätt
i kraft: Submission and publication of data in
electricity markets.
För att analysera bl.a. vid vilka situationer som
prisskillnader uppstår, pris- och marknadsutvecklingen på både de fysiska och finansiella
marknaderna, effekter för olika kunder och
företag, konkurrenssituationen på elmarknaden
och grossistmarknadens funktion, har regeringen gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att under 2013–2014 fortsätta arbetet med
att följa upp införandet av elområden i Sverige.
Energimarknadsinspektionen redovisade den
19 juli 2013 delrapporten Uppföljning av elområdesreformen (dnr N2013/3543/E).

I Sverige och övriga Norden används så
kallade CfD-kontrakt (Contract for difference)
för prissäkring i respektive elområde. CfD-kontraktet ställs vanligtvis ut av producenter i
respektive område. I övriga Europa används till
skillnad från i Norden fysiska eller finansiella
transmissionsrättigheter. Regeringen har gett
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att till
den 30 september 2013 jämföra de olika prissäkringsinstrumenten och analysera för- och
nackdelar med respektive instrument. Analysen
ska särskilt belysa instrumentens förhållande till
övergripande konkurrens och i slutändan konsumentnytta.
Nätverksamhet och tillsyn
Sedan 2012 sker en förhandsprövning av elnätstarifferna, vilket sker genom att Energimarknadsinspektionen i förväg fastställer en intäktsram för en viss tidsperiod, normalt fyra år. Den
första tillsynsperioden avser 2012–2015 och
Energimarknadsinspektionen fattade beslut om
elnätsföretagens intäktsramar under hösten
2011. I bedömningen har Energimarknadsinspektionen värderat vad som utgör en rimlig
avkastning och skälig kostnadstäckning för elnätsföretagen. Drygt hälften av Energimarknadsinspektionens beslut har överklagats
till domstol. Förvaltningsrätten i Linköping förväntas avgöra ärendena under 2013.
Energimarknadsinspektionen har även inkommit med en rapport till Regeringskansliet,
Förslag till ändrat regelverk för bedömning av
elnätsföretagens intäktsramar EI R2013:06
(dnr N2013/2277/E). I rapporten föreslår
Energimarknadsinspektionen att inspektionen
ska få ett utökat normgivningsbemyndigande
avseende beräkning av skäliga kostnader och en
rimlig avkastning. Vidare föreslås att anslutningsintäkter får periodiseras längst under det
antal perioder som motsvarar den regelmässiga
avskrivningstiden för de anläggningar som
intäkterna härrör från. Slutligen föreslås att
intäktsramen ska kunna omprövas på initiativ av
Energimarknadsinspektionen om en oförutsedd
omständighet inträffar under tillsynsperioden.
Rapporten har remissbehandlats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Energimarknadsinspektionen har även överlämnat rapporten Elnätstariffer – behövs mer
regler om avgifternas utformning EI R2012:14
(dnr N2012/6541/E) till regeringen. Bakgrunden
till rapporten är att Energimarknadsinspektionen
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i regleringsbrevet för 2012 bl.a. fick i uppdrag att
utreda om mer detaljerade krav på elnätsföretagens tariffstrukturer ska införas för att underlätta introduktion av förnybar elproduktion,
elektrifiering av transportsektorn och energieffektiviseringar hos slutkonsumenten. I
rapporten uttalar Energimarknadsinspektionen
att det för det första behöver tydliggöras i svensk
rätt vad som avses med att nättariffen ska vara
kostnadseffektiv, dvs. kostnadsriktig. Energimarknadsinspektionen anser att myndigheten
själv kan tydliggöra detta genom att i sin tillsyn
granska elnätsföretagens utformning av nättariffer och genom att utfärda allmänna råd. För
det andra uttalar Energimarknadsinspektionen
att nättarifferna bör vara kapacitetseffektiva.
Energimarknadsinspektionens föreslår ett tillägg
i ellagen med innebörden att nättarifferna ska
vara utformade så att de bidrar till ett effektivt
utnyttjande av kapaciteten i elnäten. Rapporten
har remissbehandlats och bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Energimarknadsinspektionen har vidare överlämnat rapporten Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el EI
R2012:12 (dnr N2012/5469/E) till regeringen.
Bakgrunden till rapporten är att inspektionen i
december 2011 fick i uppdrag att utreda förutsättningar för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och rapportering av el. I
rapporten görs bedömningen att potentialen för
minskade kostnader för kundkollektivet vid en
konkurrensutsättning för mätning och rapportering av el är begränsad på grund av att inslaget av
konkurrens riskerar att bli begränsat. Energimarknadsinspektionen anser att de risker som
identifierats, tillsammans med erfarenheterna
från andra länder, talar emot en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och
rapportering av el. Energimarknadsinspektionen
föreslår dock att elnätsföretagen får en skyldighet att rapportera mätvärden till den aktör som
kunden önskar att få mätvärdena skickade till.
Rapporten har remissbehandlats och bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Den 1 oktober 2012 trädde en ny bestämmelse
i
kraft
angående
timmätning.
Bestämmelsen innebär att en elanvändare som
ingått ett elhandelsavtal, som förutsätter att
mängden överförd el ska mätas per timme, inte
ska debiteras någon merkostnad för timmätningen. Energimarknadsinspektionen fick i
regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att följa upp
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hur olika aktörer på elmarknaden har reagerat på
timmätningsreformen. Energimarknadsinspektionen delredovisade uppdraget i rapporten
Uppföljning av timmätningsreformen – en
delrapport EI R2013:05 (dnr N2013/2305/E). I
rapporten redovisades utfallet av reformens
första fem månader. Av rapporten framgår bl.a.
att ca 6 300 rörliga timavtal har ingåtts under
perioden samt att bytena till timmätning i
genomsnitt har genomförts på 30 dagar.
Regeringen beslutade i maj 2012 om att tillsätta ett samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät (dir. 2012:48).
Samordningsrådet för smarta elnät, som ska
verka under perioden 2012–2014, ska etablera en
nationell kunskapsplattform för att inhämta,
sammanställa och sprida kunskaper om smarta
elnät. Samordningsrådet ska även utarbeta ett
förslag till handlingsplan för utvecklingen av
smarta elnät i Sverige. Samordningsrådet överlämnade i februari 2013 sin årsrapport till regeringen (N2013/620/E). I årsrapporten redovisades bl.a. resultatet av samordningsrådets
arbetsplanering och det övergripande analysarbete som genomförts.
Vidare beslutade regeringen den 26 april 2012
att tillsätta en utredning för att ta fram ett lagförslag om införande av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av
energi- och mervärdesskatt. Betänkandet
Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU
2013:46) överlämnades till regeringen den
14 juni 2013. I betänkandet föreslår utredningen
bl.a. att det ska införas s.k. nettodebitering i
form av ett skattereduktionssystem som innebär
att småproducenter av el ska kunna få skattereduktion som motsvarar elskatten och mervärdesskatten på el som producenten köpt in, i
den mån denne matat in motsvarande volym
förnybar el på elnätet.
Som ett steg i regeringens politik för att öka
andelen förnybar energi och stärka ställningen
för de konsumenter som också producerar
förnybar el aviserar regeringen i denna
proposition ett förslag, som är mer generöst än
nettodebiteringsutredningens. Det aviserade
förslaget innebär att en skattereduktion införs
för mikroproducenter av el från förnybara
energikällor. Förslaget bedöms tidigast kunna
träda i kraft den 1 juli 2014.
I propositionen Prövning av nätkoncession
(prop. 2012:13/70) föreslår regeringen vissa
ändringar i ellagen (1997:857) för att prövningen
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i ärenden om tillstånd att bygga och använda
starkströmsledningar (nätkoncession) ska bli
enklare och mindre resurskrävande för såväl
elnätsföretagen som de berörda myndigheterna.
Det föreslås att en meddelad nätkoncession som
regel ska gälla tills vidare i stället för viss tid. En
nätkoncession för linje kan omprövas efter 40 år.
Ordningen för överklagande ändras på så sätt att
nätmyndighetens beslut om nätkoncession och
därmed sammanhängande frågor överklagas till
mark- och miljödomstol. Beslut i vissa frågor ska
dock även i framtiden överklagas till regeringen,
om ärendet gäller en stamledning eller en
utlandsförbindelse. Riksdagen antog propositionen i maj 2013 och bestämmelserna gäller
från och med den 1 juni 2013 (bet.
2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200).
Under vintern 2011/2012 drabbades Sverige
av ett flertal kraftiga stormar. Energimarknadsinspektionens granskning av de elavbrott som
uppstod under stormarna visar att över 80 000
avbrott varade längre än 24 timmar. De enskilt
värsta konsekvenserna medförde stormen
”Dagmar” med drygt 60 000 elavbrott som
varade längre än 24 timmar. Under vintern hade
40 nätföretag elavbrott längre än 24 timmar och
ett stort antal hade elavbrott som varade i flera
dygn. Sedan 2011 gäller enligt ellagen att leveransavbrott i överföringen av el inte ska överstiga
24 timmar. Energimarknadsinspektionens analys
indikerade att det fortfarande finns brister i
elnäten trots de omfattande investeringar som
branschen gjort de senaste åren. Som en följd av
de anmärkningsvärt många elavbrott som varat
längre än 24 timmar under vintern 2011/2012
har en fördjupad granskning av ett urval av de
berörda nätföretagen genomförts.
Sedan 2011 samlar Energimarknadsinspektionen in data om elavbrott på kundnivå. Denna
högupplösta avbrottsstatistik ger möjligheter till
en utvidgad och mer träffsäker analys av leveranssäkerheten i olika delar av elnätet. Därtill
kan tillsynen på sikt effektiviseras och i högre
grad fokuseras till de delar av elnätet där det
finns väsentliga brister. Med hjälp av näringslivsklassificeringen av kunderna ges också nya möjligheter att uppskatta avbrottskostnaderna för
kunderna. Därigenom skapas bättre möjligheter
att utveckla en långsiktigt kostnadseffektiv och
tillförlitlig elförsörjning där kundernas avbrottskostnader vägs mot företagens underhålls- och
investeringskostnader i nya elnät.

Konsumentfrågor
Aktiva konsumenter är en förutsättning för en
effektiv och fungerande marknad. På Energimarknadsinspektionens webbplats finns tjänsten
Elpriskollen som hjälper elkunder att jämföra
priser och villkor för de vanligaste avtalsformerna som elhandelsföretagen erbjuder.
För att förtydliga när avbrottsersättning ska
utgå föreslår regeringen i lagrådsremissen En
tydligare rätt till avbrottsersättning ändringar i
bestämmelserna om avbrottsersättning i ellagen
(1997:857). Bakgrunden till förslaget är att det
har varit oklart om bestämmelserna om
avbrottsersättning även kan tillämpas vid avbrott
i endast en fas. Med förslaget önskar regeringen
förtydliga att avbrottsersättning ska utgå även
om avbrottet endast har skett i en fas.
I propositionen En ny lag om elcertifikat –
enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad (prop. 2010/11:155) gjorde regeringen
bedömningen att det även finns behov av ökade
informationsinsatser gentemot elkonsumenterna
gällande elcertifikatsystemet. Regeringen har
därför gett Energimyndigheten i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att, genom ett krav
på särredovisning av elcertifikatskostnaden på
elkonsumenternas faktura, öka konsumenternas
kunskap och medvetenhet om elcertifikatsystemet och om konsumentens eget bidrag till
detta system. Energimyndighetens uppdrag
redovisades i maj 2012 och har remissbehandlats
(dnr N2012/2536/E).
Flera av remissinstanserna framhåller att
informationen om elcertifikatsystemet och dess
kostnader bör förbättras, men att denna information bör spridas på andra sätt än via fakturan,
t.ex. genom riktad information på elleverantörernas hemsidor respektive på Energimyndighetens hemsida. Regeringen bereder frågan
vidare.
Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa
förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som
har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam
slutkundsmarknad. Förändringarna syftar till att
förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell
som innebär att elhandlaren blir den centrala
kontaktpunkten för elkunden. Detta är ett led i
genomförandet av en gemensam nordisk slut23
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kundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över
nationsgränserna. Energimarknadsinspektionens
förslag har remissbehandlats.
Elberedskapsverksamhet
I stort sett alla delar av det svenska samhället är
beroende av en väl fungerande elförsörjning med
god leveranssäkerhet. Elavbrott kan leda till
omfattande störningar i viktiga samhällsfunktioner och förorsaka betydande materiella skador
och ekonomiska förluster hos kunderna. Därmed minskar toleransen för avbrott och störningar i elförsörjningen i hela samhället.
Under 2012 trädde ett antal ändringar i
elberedskapslagen (1997:288) i kraft. Den
huvudsakliga inriktningen på de elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt lagen har ändrats
till att syfta till att förebygga, motstå och hantera
sådana störningar i elförsörjningen som kan
medföra svåra påfrestningar på samhället. Det
tidigare syftet med elberedskapslagen var att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap, dvs. endast vid en krigssituation. Elberedskapslagen har således fått en utvidgat
tillämpningsområde.
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska
kraftnät) har som elberedskapsmyndighet under
året genomfört beredskapshöjande åtgärder i
teknik, kommunikationer, fysiskt skydd samt
arbetat med utbildning och övning.
Svenska kraftnät verkar även för att främja
dammsäkerheten i landet, svarar för tillsynsvägledning och verkar för att minska riskerna för en
allvarlig störning på samhället genom
dammbrott eller höga flöden. Svenska kraftnät
redovisade i december 2012 på uppdrag av regeringen en rapport om dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2012 (dnr N2012/6523/E).
Svenska kraftnät arbetar med vidareutveckling av
tillsynsvägledningen i linje med regleringsbrevet.
Under 2012 har försök bedrivits med utökad
dammsäkerhetsrapportering från dammägare till
länsstyrelser och myndighetsuppföljning för elva
dammanläggningar, som i händelse av
dammbrott skulle förorsaka särskilt stora konsekvenser. Svenska kraftnät har tillsammans med
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI) och företrädare för branschorgan upprättat en plan för fortsatt arbete med
flödesdimensionering för dammar i ett klimat i
förändring. Det pågår även ett arbete med samordnad beredskapsplanering för dammbrott i
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landets elva största vattenkraftsälvar. Svenska
kraftnäts uppföljning visar att utveckling och
samordning av beredskapsplaner i praktiken tar
flera år att genomföra. Slutligen har Svenska
kraftnät under året gett stöd till och medverkat i
ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt
inom dammsäkerhetsområdet.
Regeringen avser att under 2013 överlämna en
proposition om dammsäkerhet till riksdagen.
Inriktningen är att samla regleringen om dammsäkerhet och stärka dammsäkerheten i landet.
Avsikten är att den föreslagna tillsynen finansieras genom att tillsynsmyndigheten får disponera
de avgifter som tas ut av damminnehavarna.
Systemansvaret och stamnätet
Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta och
driva stamnätet för el i Sverige, inklusive
utlandsförbindelserna, samt att vara systemansvarig myndighet enligt ellagen (1997:857),
vilket innebär att ansvara för den löpande
momentana elbalansen och det svenska elsystemets övergripande driftsäkerhet.
Svenska kraftnäts främsta mål är en hög driftsäkerhet i nätverksamheten. Under 2012 uppgick antalet driftstörningar i stamnätet till 202
stycken, varav 3 innebar leveransavbrott. Den
energi som inte levererades uppgick till 7 MWh.
Svenska kraftnät ansvarar för att en effektreserv hålls tillgänglig i det svenska elsystemet
enligt lagen (2003:436) om effektreserv. En tillräcklig effektbalans är en grundläggande förutsättning för att en säker elförsörjning ska kunna
upprätthållas, även vid extrem väderlek. Den
upphandlade effektreserven uppgick vintern
2011/12 till 1 726 MW, varav 362 MW utgjorde
förbrukningsreduktion. Inför vintern 2012/13
fanns en effektreserv om 1 719 MW upphandlad,
varav 464 MW utgjorde förbrukningsreduktion.
Effektreserven aktiverades av balansskäl under
enstaka timmar i början av februari och december 2012. Vid dessa tillfällen bedömdes effektsituationen så pass ansträngd att kraftbalansen
inte skulle kunna hållas utan aktivering av effektreserven.
Regeringen har i december 2012 gett Svenska
kraftnät i uppdrag att uppdatera och utvärdera de
fakta som låg till grund för beslutet att fasa ut
effektreserven till 2020.
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Analys och slutsatser

En väl fungerande konkurrens på råkraftmarknaden och på elhandelsmarknaden är avgörande
förutsättningar för en effektiv elmarknad med
konkurrenskraftiga elpriser. En väl fungerande
konkurrens på elmarknaden är alltså till gagn för
elkunderna.
Det pågående arbetet med att kunna införa
en nordisk slutkundsmarknad för el 2015
syftar till att bidra till en ökad konkurrens och
till en stärkt ställning för konsumenten genom
att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna. Ett mål för
arbetet är bl.a. att konsumenten får en samlad,
mer lättbegriplig faktura, där både elnätsavgiften och elpriset framgår. Särskild hänsyn
måste emellertid tas till anknutna skattefrågor.
Konsumenterna får därmed en ökad valfrihet
och tillgång till en större marknad, vilket stärker
såväl konkurrensen som elkonsumenternas ställning.
Elkonsumenterna ställning stärks också av de
nya reglerna för övervakning av energimarknaderna. Om energimarknaderna missbrukas
kommer företag och konsumenter att få betala
mer för sin energiförbrukning än vad som annars
hade varit fallet. Genom en ökad insyn och
genomlysning av energimarknaderna kan marknadsmissbruk förhindras och marknaderna kan
fungera mer effektivt.
Elkunderna har sedan ett antal år tillbaka full
frihet att välja vilken elhandlare man vill köpa sin
el ifrån. Informationen om hur elmarknaden
fungerar och möjligheten att jämföra de olika
elhandelsbolagens erbjudanden har kontinuerligt
förbättrats. Under förra året var sammantaget
över 1,6 miljoner hushållskunder aktiva på
elmarknaden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att teckna ett nytt avtal. Det
motsvarar knappt 37 procent av det totala antalet
hushållskunder på den svenska elmarknaden.
Ökad aktivitet bland kunderna leder till en ökad
konkurrens mellan elhandlarna, vilket kan pressa
priserna och gynna konsumenter och företag
genom bättre erbjudanden.
Vidare har andelen konsumenter som fortfarande inte har gjort något aktivt val av elavtal,
dvs.
kunder
med
s.k.
anvisningsavtal/tillsvidarepris, sjunkit från ca 65 procent i
början av 2000-talet till lite drygt 20 procent i
dag. Den sjunkande andelen kunder med tillsvidarepris är sannolikt ett resultat av att

kunderna på elmarknaden blivit mer medvetna
om att tillsvidarepriset ofta är högre än priset för
fasta eller rörliga avtal som kunden aktivt
tecknar med ett elhandelsföretag. Det finns dock
en fortsatt omotiverad prisskillnad mellan
kunder med anvisningsavtal och kunder som
aktivt ingått avtal med en elhandlare.
Under de senaste femton åren har hushållskundernas samlade elkostnader ökat, vilket
skapar ekonomiska incitament för minskad elförbrukning och en effektivare elanvändning.
Även elnätsavgiften har ökat under senare år och
bedöms fortsätta att stiga framöver till följd av
ett ökat behov av nyinvesteringar för att bl.a.
tillgodose ökade krav på leveranssäkra elnät och
nätutbyggnad för att klara introduktionen av en
ökad andel förnybar el. Samtidigt har energiutgifternas andel av hushållens totala utgifter
legat relativt konstant sedan 2003, vilket beror på
att hushållens disponibla inkomster har ökat
under samma period.
Stigande elnätsavgifter och variationerna i elpriset visar på behovet av en ökad flexibilitet för
efterfrågan på el för att konsumenterna lättare
ska kunna anpassa sin elanvändning utifrån
rådande priser. Genom timmätning av el ökar
möjligheten för konsumenten att förbruka el vid
tidpunkter när elpriset är lägre. Detta stärker
konsumenternas ställning på elmarknaden samtidigt som det bidrar till ett lägre effektuttag
under kritiska perioder och därmed ett mer
effektivt resursutnyttjande. En ökad andel
kunder som har en mer flexibel elförbrukning
kan därmed bidra till att minska extrema
pristoppar.
Den 1 november 2011 infördes en uppdelning
med fyra elområden i Sverige. Införandet har
inneburit vissa prisskillnader för kunder i olika
områden. Främst är det kunderna i södra
Sverige, elområde 4, som periodvis har fått högre
elpris jämfört med andra elområden. Under
större delen av 2012 hade dock elområdena 3 och
4 ett gemensamt spotpris. Under de perioder
som en prisskillnad uppstod var den i genomsnitt 1,7 öre per kWh. För att minska prisskillnaderna mellan olika elområden och stärka försörjningstryggheten är det angeläget att
ytterligare åtgärder vidtas för att stärka stamnätets överföringskapacitet, ansluta ny elproduktion, samt att samarbetet inom Norden,
med de baltiska länderna samt övrigt europeiskt
samarbete fördjupas. Svenska kraftnät genomför
därför omfattande miljardinvesteringar i
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stamnätet, bl.a. genom projektet Sydvästlänken
som kommer att leda till att prisskillnaderna
mellan södra Sverige och övriga Sverige
utjämnas. För att öka transparensen inom sitt
område har Svenska kraftnät tagit fram en
långsiktig nätplanering, Perspektivplan 2025, och
har sedan juni 2013 publicerat veckovisa
rapporter där föregående och kommande veckas
kapaciteter för elområdena kommenteras.
Den totala installerade elproduktionskapaciteten i Sverige har ökat sedan början av
2000-talet och uppgick 2012 till drygt 37 000
MW. Det är framför allt den installerade
effekten av vindkraft som har ökat och 2012
utgjorde den 8 procent av den totala installerade
effekten. Vattenkraften stod för 43 procent,
kärnkraften för 25 procent och kraftvärmen för
10 procent av total installerad effekt. Resterande
del utgjordes av kondenskraft, industriellt mottryck och gasturbiner.
Den av Svenska kraftnät upphandlade effektreserven har både av nät- och balansskäl behövt
utnyttjas under kortare perioder. Regeringen
bedömer dock att det nordiska kraftsystemet på
ett effektivt sätt har hanterat tidigare vintrars
händelser med låg fyllnadsgrad i vattenkraftsmagasin och dålig tillgänglighet i svenska kärnkraftverk. Situationen har dock visat på behovet
av fortsatt arbete med att etablera ny elproduktion – vilket bl.a. underlättas av utbyggnaden
av förnybar elproduktion – främja effektivare
elanvändning och att öka incitamenten för att
minska förbrukning när kraftsystemet är som
mest ansträngt. För att även mycket svåra
påfrestningar ska kunna klaras med rimliga
konsekvenser för samhället är inriktningen för
el- och krisberedskapen att elförsörjningen
byggs, underhålls och drivs på ett robust och
motståndskraftigt sätt. Eftersom sårbarheter
som finns i systemet inte helt kan förebyggas
eller byggas bort bör det även finnas en god
reparations- och krishanteringsförmåga.
2.4.3

Gasmarknad

Mål

Målet för naturgasmarknadspolitiken är att
vidareutveckla gasmarknaden, i linje med EU:s
krav, så att en effektiv naturgasmarknad med
effektiv konkurrens kan uppnås.
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Resultat

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över
den svenska naturgasmarknaden. I detta ingår att
övervaka att överföringen av naturgas bedrivs
effektivt och i linje med EU:s krav för att främja
en fungerande konkurrens.
Energimyndigheten har i förordningen
(2012:275) om trygg naturgasförsörjning utsetts
till behörig myndighet under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder
för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande av direktiv 2004/67/EG (gasförsörjningsförordningen). Myndigheten har i samråd med sina danska och tyska motsvarigheter
genomfört en riskanalys och tagit fram en
nationell förebyggande åtgärdsplan samt en
nationell krisplan. Myndigheten har, med stöd av
bemyndigande i förordningen om trygg
naturgasförsörjning även tagit fram föreskrifter
om skyldighet för naturgasföretag och vissa
större naturgasförbrukare att upprätta och följa
så kallade företagsplaner, vilka innehåller en
förebyggande åtgärdsplan och krisplan för den
egna verksamheten (STEMFS 2012:4). I föreskrifterna ställs också krav på att naturgasföretagen lämnar viss information till
Energimyndigheten.
Riksdagen godkände i april 2013 förslagen i
propositionen
Naturgasfrågor
(prop.
2012/13:85, bet. 2012/13 NU:16, rskr.
2012/13:201) med förslag till en rad ändringar i
naturgaslagen (2005:403).
Ändringarna innebär i huvudsak att en ny tillsynsmodell införs beträffande naturgasföretagens intäkter från överföring, lagring och
förgasning. Den första tillsynsperioden enligt
det nya systemet inleds den 1 januari 2015.
Vidare ändras naturgaslagen så att regeringen
även ska kunna ge i uppdrag åt en juridisk person
att ha det övergripande ansvaret för att balansen
upprätthålls mellan inmatning och uttag av
naturgas i det nationella naturgassystemet
(systembalansansvar). Uppdraget som systemansvarig myndighet för naturgas innehades tidigare av Svenska kraftnät. Ändringarna innebär
att formerna för att utöva systemansvaret i
huvudsak ska vara oförändrade, med undantag
för att de nuvarande myndighetsuppgifterna hos
den systemansvariga myndigheten utmönstras
eller överförs till tillsynsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen). Den systembalans-
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ansvariga kommer i fortsättningen att utföra
uppgiften under Energimarknadsinspektionens
tillsyn.
Svenska kraftnät har avrapporterat sin verksamhet som systemansvarig myndighet för
perioden 1 oktober 2011–30 september 2012 och
har i en särskild skrivelse avrapporterat förberedelserna
inför
att
transmissionsnätoperatören Swedegas AB utses till
systembalansansvarig (dnr N2012/1866/E).
Regeringen har med stöd av bemyndigande i
naturgaslagen utsett Swedegas AB till systembalansansvarig.
Ändringarna
beträffande
systembalansansvaret trädde i kraft den 1 juni
2013.
Inom EU fortsätter arbetet med att fullborda
det tredje inre marknadspaketet för energi, med
sikte på ett fullständigt genomförande till 2014.
Gällande direktiv och förordningar förutsätter
att regelverket kompletteras med mer detaljerade
regler som främst riktar sig till transmissionsnätsoperatörer för att uppnå en mer harmoniserad marknadsdesign inom EU. Sådana regler
beslutas för närvarande i Gaskommittén under
ett föreskrivande förfarande med kontroll enligt
art. 28.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 715/2009 om villkoren för tillträde till naturgasöverföringsnäten (gasförordningen). Under 2013 har gasförordningen
kompletterats med nya regler som behandlar
mekanismer för kapacitetstilldelning.
Analys och slutsatser

De ändringar som genomförts genom propositionen Naturgasfrågor (prop. 2012/13:85) innebär ytterligare effektivisering av naturgasmarknaden och en förbättrad monopolkontroll.
2.4.4

Värmemarknad

Mål

Målet för värmemarknadspolitiken är att åstadkomma högre effektivitet, förbättrad leveranssäkerhet samt att stärka kundernas ställning.

Resultat

Värmemarknadspolitiken ska bygga på fungerande konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. Ett område som uppmärksammats särskilt av regeringen är fjärrvärme eftersom det i
flera utredningar konstaterats att konkurrensen
på fjärrvärmemarknaden är begränsad och att
kundens position är svag i förhållande till fjärrvärmeföretagen. I Näringsdepartementets promemoria Förslag på åtgärder för utvecklade
fjärrvärmemarknader till nytta för konsumenter
och restvärmeleverantörer föreslogs att en prisförändringsprövning och en likabehandling för
kunder inom samma kundkategori skulle införas
för att stärka kundernas position (dnr
N2012/1676/E). I samma promemoria fanns
också förslag om att införa ett reglerat tillträde
för restvärmeleverantörer och andra fjärrvärmeleverantörer i syfte att stärka dessa aktörers
ställning och ta till vara ännu outnyttjad restvärmepotential. För ökad transparens föreslogs
ett införande av redovisningsskyldighet av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion.
På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen därför under våren 2013 redovisat två rapporter, Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
(N2013/2183/E)
och
Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme (N2013/2293/E). I den
första rapporten lämnar inspektionen förslag på
hur ett reglerat tillträde skulle kunna utformas
för att öka möjligheten att utnyttja spillvärme i
fjärrvärmenäten genom att fastställa regler för
hur samarbeten ska vara utformade där lösningar
inte nås frivilligt. I den andra rapporten presenteras förslag till en modell för prisförändringsprövning, hur regelverket behöver utformas för
denna modell samt vilka regler som måste
införas för att principen om likabehandling ska
anses vara uppfylld. Energimarknadsinspektionens rapporter har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma med ett ställningstagande rörande förslagen.
För att undersöka hur redovisningen av restvärmepotentialen vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion kan bli mera transparent
beslutade regeringen att Energimyndigheten ska
utreda denna fråga. Energimyndigheten har
redovisat ett förslag i rapporten Principer för
redovisning
av
restvärmepotential
vid
projektering av ny fjärrvärmeproduktion
27
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(N2012/1240/E). Energimyndigheten föreslår i
rapporten att uppdraget kan samordnas med
genomförandet av artikel 14.5 (om främjande av
effektiv värme och kyla) i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25
oktober
2012
om
energieffektivitet
(energieffektiviseringsdirektivet). I rapporten
behandlas därför även artikel 14.5 a-d samt därtill
relevanta skrivningar i artikel 14.6–14.11.
Ett förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet
har
utarbetats
inom
Regeringskansliet med bistånd av ett antal
myndigheter. Förslaget har remissbehandlats.
Regeringen avser återkomma till riksdagen under
våren 2014 med förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.
Det ligger i Energimarknadsinspektionens
uppdrag att stärka fjärrvärmekundernas ställning
genom lättillgänglig och tillförlitlig information.
Under 2012 lanserade Energimarknadsinspektionen därför tjänsten Fjärrvärmekollen på sin
hemsida. Fjärrvärmekollen är en teknisk lösning
för att presentera redovisningen av företagens
fjärrvärmeverksamhet för kunder och allmänhet.
Den ska ge information om priser, effektiviteten
i drift samt finansiella nyckeltal i syfte att dels
öka möjligheten till att göra en jämförelse mellan
olika uppvärmningsalternativ, dels stärka konsumenternas ställning vid förhandlingar med
fjärrvärmeföretagen om priser och andra villkor.
Genom att få en ökad insyn i företagens redovisning stärks kundernas förhandlingsläge och de
får en starkare ställning. Här kan nämnas att
branschen också har utvecklat en liknande portal
vid namn Prisdialogen, som lanserades av
Riksbyggen,
Sveriges
Allmännyttiga
Bostadsföretag (SABO) och Svensk Fjärrvärme.
Fjärrvärmeanvändningen har ökat sedan 2001
medan elanvändningen för uppvärmning har
minskat under samma period. Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram
indikatorer för uppföljning av de energipolitiska
målen. En första redovisning av indikatorer
gjordes 2002. Därefter har årliga redovisningar
gjorts med olika teman. 2 Årets huvudtema är
Transport och utöver det finns även tema-

tilläggen Fjärrvärmemarknaden samt Kostnadsjämförelse av uppvärmningsalternativ för flerbostadshus som bilagor till rapporten. 3 I de flesta
svenska kommuner är fjärrvärme det ekonomiskt mest fördelaktiga uppvärmningsalternativet. I kommuner med högre kostnader för
fjärrvärme varierar uppvärmningsalternativen
beroende
på
flerbostadshusets
uppvärmningsbehov. Kostnadsjämförelsen visar
att i ett tiotal kommuner kan fjärrvärme för
mindre
flerbostadshus
i
första
hand
bergvärmepumpar vara ett mer ekonomiskt
fördelaktigt alternativ än. Om fjärrvärmeföretag
och fjärrvärmekunder inte kommer överens i
frågor om avtalsvillkor för fjärrvärme finns en
möjlighet att söka medling hos Fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten. Fjärrvärmenämnden ska även medla i förhandlingar om
tillträde till rörledningar i en fjärrvärmeverksamhet. Den 2 november 2012 redovisade Fjärrvärmenämnden sin årliga redogörelse till
regeringen (dnr N2012/5562/E). Fjärrvärmenämnden konstaterar att antalet ärenden har
ökat kraftigt under 2012 jämfört med tidigare år.
Vidare konstaterar Fjärrvärmenämnden återigen att styrkeförhållandet mellan parterna är
mycket ojämnt när enskilda småhuskunder,
bostadsrättsföreningar och mindre företag ställs
mot mer resursstarka fjärrvärmeföretag. I avsaknad av påtryckningsmedel hos nämnden medför
detta svårigheter att i ett renodlat medlingsförfarande få parterna att komma överens.
Medlingsverksamheten har däremot visat sig
leda till att fjärrvärmeföretagen i flera avseenden
förbättrat sitt agerande och sin kommunikation
gentemot fjärrvärmekunderna.
I takt med minskad energianvändning blir
fjärrkyla en allt mer betydelsefull del av fjärrvärmeföretagens verksamhet. Regeringen har
därför gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att kartlägga marknaden för fjärrkyla vad
gäller marknadsstorlek, aktörer, konkurrenssituation och pris i förhållande till konkurrerande substitut. Energimarknadsinspektionen
ska, om så anses motiverat, lämna förslag på
åtgärder som stärker kundens och konsumentens ställning på marknaden för fjärrkyla.

2 Tidigare teman har varit elmarknaden (2003), fjärrvärme- och

naturgasmarknaden (2004), energianvändning (2005), oljeanvändning
(2006), trygg energiförsörjning (2007), förnybar energi (2008), EU

3 Energiindikatorer 2013 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER

(2009), energieffektivisering (2011), bioenergins utveckling (2012).

2013:05
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Uppdraget
ska
30 november 2013.

redovisas

senast

den

Utveckling på fjärrvärmemarknaden
Energimyndigheten beskriver i rapporten
Energiindikatorer 2013 (ER 2013:05) prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden. Det finns
i dag runt 200 företag i Sverige som bedriver
fjärrvärmeverksamhet. Dessa företag förvaltar
totalt cirka 520 nät vilka i sin tur är indelade i
omkring 420 prisområden. 2012 var medelpriset
på fjärrvärme för småhus 84,83 öre/kWh, vilket
är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2011.
Medelpriset för ett större flerfamiljshus var
77,64 öre/kWh, vilket innebär en ökning med
3,4 procent jämfört med 2011.
Det finns betydande variationer i priset mellan
olika fjärrvärmenät. Priserna kan variera med
mer än dubbelt så mycket mellan de orter som
har lägst respektive högst fjärrvärmepris. Spridningen verkar dessutom ha ökat jämfört med
tidigare år. Skillnader i pris mellan olika nät beror
på faktorer som exempelvis bränslepriser, nätstorlek, hur tätt bebyggd orten är, avkastningskrav och om det finns kraftvärmeproduktion
eller tillgång på spillvärme i näten. Ökade
bränslekostnader är den största kostnadsdrivaren
för fjärrvärmeföretagen, vilket därmed påverkar
företagens prissättning.
Analys och slutsatser

Den fjärrvärmelag som trädde i kraft den 1 juli
2008 har bidragit till att öka genomlysningen av
fjärrvärmeföretagen och till att kundernas ställning förbättras. Informationsinsatser som Fjärrvärmekollen och Prisdialogen bidrar till att
kundernas ställning ytterligare förbättras.
Regeringen anser emellertid att kunderna fortfarande befinner sig i en utsatt position.
2.4.5

Energieffektivisering

Mål

Riksdagen antog 2009 två mål för effektivare
energianvändning, ett till 2020 och ett till 2016.
Målet till 2020 uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet om 20
procent mellan 2008 och 2020. Energi-

intensiteten beräknas som kvoten mellan tillförd
energi och BNP i fasta priser (kWh/kr).
Målet till 2016 är, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG
om effektiv slutanvändning av energi och
energitjänster, att åstadkomma en energibesparing med avseende på slutanvänd energi till
2016 om minst 9 procent av det årliga genomsnittet 2001–2005, vilket motsvarar 33 TWh.
Den 4 december 2012 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU
om
energieffektivitet
i
kraft
(energieffektiviseringsdirektivet). I direktivet
ställs krav på medlemsstaterna att sätta ett
vägledande,
nationellt
mål
för
energieffektivisering som bidrar till EU:s mål om
20 procent energieffektivisering till 2020. Sverige
har i april 2013 anmält till kommissionen att det
mål om 20 procent effektivare energianvändning
till 2020, jämfört med 2008, som antogs av
riksdagen 2009 utgör Sveriges vägledande mål.
Resultat

Energiintensiteten i den svenska ekonomin uppgick 2012 till 0,167 kWh/kr (2012 års
penningvärde). Detta är en minskning med
5,9 procent sedan basåret 2008. Såväl Energimyndigheten
som
Konjunkturinstitutet
bedömer
att
energiintensitetsmålet
om
20 procent inte kommer att nås med befintliga
styrmedel.
Beträffande målet till 2016 redovisade regeringen i Sveriges andra nationella handlingsplan
för energieffektivisering att energibesparingen
avseende slutanvänd energi beräknas uppgå till
motsvarande 15 procent jämfört med basåren
2001–2005. I Sveriges tredje nationella
handlingsplan för energieffektivisering kommer
en ny bedömning av vägen mot måluppfyllelse
av detta mål att redovisas till Europeiska
kommissionen i april 2014.
Energianvändningen påverkas av ett stort
antal faktorer. Generella styrmedel som energioch koldioxidskatt har stor betydelse. Vissa
internationella eller nationella insatser exempelvis i form av utbyggnad av transportinfrastruktur, reglering av fordons utsläpp eller
handeln med utsläppsrätter påverkar också
energianvändningen och därmed möjligheterna
att uppnå målen avseende energieffektivisering. I
det följande beskrivs dock främst de insatser
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som bedrivs med stöd av anslag inom utgiftsområde 21 Energi samt de EU-direktiv vars
huvudsakliga syfte är att främja energieffektivisering.
Lokala och regionala insatser
Kommunal energi- och klimatrådgivning
Samtliga kommuner har fått statligt stöd för
kommunal energi- och klimatrådgivning riktad
till hushåll, företag och organisationer. Statens
energimyndighet (Energimyndigheten) betalade
ut totalt 82,4 miljoner kronor under 2012.
Myndighetens egen utvärdering av energi- och
klimatrådgivningens effekter 2012 visar att de
privata hushåll som kontaktat rådgivarna har
uppnått en genomsnittlig energibesparing om ca
12 800 kWh per år och hushåll. Enligt de intervjuer som genomförts med företag som haft
kontakt med rådgivningen har företagen i
genomsnitt genomfört tre åtgärder där de vanligaste avser belysning, konvertering från el och
olja samt åtgärder i ventilationen. Exempelvis
kan nämnas att nio företag sparat 290 MWh på
enbart tolv åtgärder.
Energieffektivisering i kommuner och landsting
Svenska kommuner och landsting kan sedan
2010 söka statligt stöd hos Energimyndigheten
för att arbeta strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Under 2012 har
282 kommuner och 20 landsting utnyttjat denna
möjlighet och beviljats sammanlagt 89,2 miljoner
kronor för sådan verksamhet. De redovisade
målsättningarna för byggnader och transporter
är i genomsnitt 10 procent till 2014 och
20 procent till 2020, vilket innebär en effektivisering inom den kommunala transportsektorn på
0,12 TWh till 2014, en effektivisering inom den
kommunala byggnadssektorn på 3,4 TWh till
2014 och 5,1 TWh till 2020.
Programmet Uthållig kommun har fortsatt
under 2012 i form av nio projektgrupper där
totalt 38 kommuner deltar. Projekten handlar
om information och erfarenhetsutbyte i syfte att
ta fram olika spjutspetsexempel fram till 2014.
Vidare har Kontakten, en webbsida för
diskussioner och nätverkande inom programmet
och Energi- och klimatrådgivningen lanserats
under året.
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Regionala energi- och klimatstrategier
Sedan 2008 har samtliga länsstyrelser i uppgift
att strategiskt samordna och leda det regionala
arbetet med att förverkliga politiken för minskad
klimatpåverkan
och
energiomställning.
Länsstyrelserna ska i bred samverkan utveckla
och genomföra regionala klimat- och energistrategier samt stödja både näringslivets och
kommunernas klimat- och energiarbete. För att
samordna det regionala klimat- och energiarbetet
har länsstyrelserna i de tre storstadslänen fått
2,2 miljoner kronor vardera och de övriga
länsstyrelserna 1,3 miljoner kronor vardera
under
2012.
Av
Energimyndighetens
statusrapport om de regionala klimat- och
energistrategierna från juni 2013 (dnr
N2013/3756/E)
framgår
att
samtliga
länsstyrelser i dag bedriver ett gediget arbete
med projekt och åtgärder för att genomföra
energi- och klimatstrategierna. Även arbetet med
planering och utveckling av strategier och
handlingsplaner går framåt och många
länsstyrelser har reviderat eller arbetar med att
revidera sina strategier. Ett fåtal länsstyrelser
redovisar hur de redan i planeringsskedet arbetar
med uppföljning och det finns fortfarande ett
behov av att utveckla metoder för ett
systematiskt uppföljningsarbete.
Som ett led i att ytterligare främja och
utveckla det regionala klimat- och energiarbetet
samt nyttja det för att främja en miljödriven tillväxt beslutade regeringen i augusti 2010 att utse
Norrbotten, Dalarna och Skåne till pilotlän för
grön utveckling. Pilotlänen har haft i uppdrag att
utveckla arbetsmetoder och verktyg samt dela
med sig av sina erfarenheter och ge vägledning
till andra län. Pilotlänen har även haft i uppdrag
att bidra med analyser av konsekvenser av
nationella styrmedel på regional nivå i syfte att
identifiera hinder och möjligheter för minskad
klimatpåverkan och energiomställning. För att
genomföra arbetet har länsstyrelserna i pilotlänen fått sex miljoner kronor vardera i statligt
stöd under 2010–2013. De tre pilotlänen har i var
sin slutrapport i juni 2013 redovisat genomförda
aktiviteter, slutsatser och rekommendationer för
det fortsatta arbetet till Regeringskansliet
(Miljödepartementet
och
Näringsdepartementet). Pilotlänen ser ett behov av
bättre samarbete mellan ansvariga myndigheter
på nationell och regional nivå i syfte att ge
regional och kommunal nivå samstämmiga
signaler, vägledning, arbetsmetoder och verktyg.
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Enligt pilotlänen behöver energi- och klimataspekter kopplas ihop bättre med t.ex. det
regionala tillväxtarbetet och fysisk planering.
Energi- och klimataspekter behöver även arbetas
in bättre i länsstyrelsernas breda verksamhet
såsom landsbygds- och näringslivsutveckling,
miljöskydd, fysisk planering och internt
miljöledningsarbete.
Lokal och regional samverkan kring
energieffektivisering
Energimyndigheten har möjlighet att stödja
projekt som syftar till att främja samverkan
kring energieffektivisering på lokal och regional
nivå. Under 2012 beviljades bidrag om sammanlagt 18,8 miljoner kronor till 22 sådana projekt.
Effekterna av projekt med denna karaktär, som
till stor del fokuserar på informationsspridning
och kunskapshöjande åtgärder, är svåra att
kvantifiera eftersom det primära resultatet är en
ökad medvetenhet som i sin tur antas leda till
beteendeförändringar och minskad energianvändning. Som exempel kan dock nämnas att
sex av dessa projekt redovisat en gemensam
energibesparing på totalt ca 33 GWh.
Energieffektiva myndigheter
Enligt energitjänstedirektivet ska offentlig
sektor vara en föregångare inom energieffektiviseringsområdet. Energimyndigheten samverkar
med Naturvårdsverket om informationsåtgärder
och rapportering av uppdraget Energieffektiva
myndigheter (EEM) i enlighet med förordningenen (2009:893) om energieffektiva åtgärder
för myndigheter. Endast 69 procent av de myndigheter som omfattas av förordningen har
lämnat in en godkänd rapport för 2012. Det
finns dock flera myndigheter som arbetat på ett
föredömligt sätt med frågan och som därmed
bör ses som goda exempel. För att de statliga
myndigheterna som grupp betraktat ska kunna
ses som föregångare bör det strategiska arbetet
med energieffektivisering dock utvecklas.
Teknikupphandling, marknadsintroduktion
och energieffektiva produkter
Nätverk för energieffektivisering
Nätverk och program är viktiga verktyg för
Energimyndigheten när den samverkar med
aktörer på marknaden som kan påverka energianvändningen i samhället. För att energieffektiva
system och produkter ska komma ut snabbare
på marknaden samordnar och stödjer Energi-

myndigheten ett flertal program och nätverk
inom olika sektorer.
Inom nätverket Beställargruppen Bostäder
(BeBo) pågår en stor informationskampanj med
avsikt att sprida arbetsmetoden Rekorderlig
renovering, en arbetsmetod för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus som baseras
på en ekonomisk modell för lönsamhetsbedömningar. Kampanjen har resulterat i 35 förstudier
av aktörer utanför nätverket.
En satsning på metodutveckling inom nätverket Beställargruppen lokaler (BELOK) har
gett tydliga resultat under 2012. Av de Totalprojekt som genomförts inom BELOK:s ramar
har följande genomsnittliga energibesparingar
verifierats: 50 procent för värme, 51 procent för
fastighetsel och 44 procent för kyla.
Energimyndigheten stödjer även ett femårigt
program för byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN) som drivs av Sveriges
Byggindustrier sedan 2010. Energianvändningen
för de projekt som beviljas stöd är beräknad till
att vara minst 50 procent lägre än vad som krävs
enligt Boverkets byggregler.
Beställargruppen
för
livsmedelslokaler
(BELIV) bildades under 2011. Under 2012 har
verksamheten kommit igång med fem projekt.
Energimyndigheten bedömer den möjliga
energieffektiviseringspotentialen till 1,7 TWh i
livsmedelsbutiker.
Verksamhet med stöd av Energimyndigheten
bedrivs även inom ett antal industrinätverk,
såsom EESI – Energieffektivisering i sågverksindustrin, ENET-Steel, ett nätverk gemensamt
för järn, stål- och gruvindustrin, ENIG, ett nätverk för energiintensiva små- och medelstora
företag och verkstadsindustrin samt ett under
2011 nystartat nätverk för aluminiumindustrin,
Genial.
Programmet för energieffektivisering (PFE)
Drygt 100 företag har avslutat PFE:s första
programperiod (2005–2009). Den sammanlagda
eleffektiviseringen ligger på 1,45 TWh
(5 procent). Den största delen utgörs av de
åtgärder som företagen åtagit sig i programmet
tillsammans med frivilliga åtgärder som det
systematiska arbetet resulterat i. Den årliga
skattelättnaden för de företag som uppfyllt
åtagandena inom programmet har uppgått till
150 miljoner kronor. För närvarande pågår den
andra programperioden med ca 90 deltagande
företag.
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Riksrevisionen har granskat de statliga
insatserna för energieffektivisering i industrin
(RiR 2013:8). Regeringen kommer att återkomma till riksdagen i en skrivelse senare i höst
med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport. Frågan om hur energieffektivisering i
energiintensiv industri kan främjas i framtiden
bereds inom Regeringskansliet.
Teknikupphandling
En teknikupphandling är en anbudsprocess som
ska stimulera och skynda på utvecklingen av ny
teknik. Meningen är att få fram nya produkter,
system eller processer som tillgodoser köparnas
krav bättre än de produkter som redan finns på
marknaden. Under året har sex teknikupphandlingar startats, pågått och avslutats bl.a.
inom områdena klimatskal, värmeåtervinning,
isolering och solenergi.
Aktivering av små och medelstora företag
Sedan våren 2010 kan små och medelstora företag inom industri, service, fastighet och lantbruk
söka statligt stöd hos Energimyndigheten för
energikartläggning, s.k. energikartläggningscheckar. Stödet täcker 50 procent av företagets
kostnader för energikartläggning, upp till maximalt 30 000 kronor. Fram t.o.m. augusti 2013
har 600 företag beviljats stöd på totalt 10,3 miljoner kronor. De direkta besparingarna framgår
av företagens återrapportering av genomförda
åtgärder som företagen ska rapportera inom två
år från det att stödet beviljats. Av den
samhällsekonomiska utvärdering som Energimyndigheten gjort av energikartläggningsstödet
(ER 2013:13) framgår att styrmedlet uppfyller
sitt syfte att öka företagens kunskapsnivå om
deras egna lönsamma energieffektiviseringspotentialer. Kartläggningsstödet upplevs av
mottagarna ge ett förbättrat beslutsunderlag,
bidra till fler åtgärder och ett ökat systematiskt
arbete i företagen.
Provningsverksamhet och marknadskontroll av
energieffektiva produkter
De prov som utförs på Energimyndighetens
testlaboratorium används bl.a. för att säkerställa
att de produkter som finns på den svenska
marknaden uppfyller gällande lagkrav. Genom
att resultaten även sprids via myndighetens
webbplats och via media kan konsumenter som
vill välja energieffektiva produkter ges relevant
och opartisk information om olika produkters
energieffektivitet. Den del av Energimyndig32

hetens hemsida som redogör för resultaten hade
under 2012 sammanlagt 176 723 unika besökare
som gjorde 230 899 besök.
Energimyndighetens tester av bergvärmepumpar har fått mycket stort genomslag i media
under 2012. Under året har myndigheten även
genomfört tester på en rad andra produkter i
syfte att säkerställa förenlighet med de krav som
fastställts i enskilda förordningar inom ramen
för ekodesign- och energimärkningsdirektiven,
t.ex. lågenergilampor, nätaggregat (laddare), tvapparater och vitvaror. Energimyndigheten har
därtill under 2012 arbetat internationellt inom
EU, Clean Energy Ministerial och det nordiska
samarbetet för att stärka tillsynssamarbetet.
Informationsmaterial, utbildning och kunskapsspridning
Energimyndigheten arbetar brett med olika
former av insatser riktade mot olika målgrupper
och i olika kanaler för att strategiskt undanröja
informations- och kunskapsbrister kring energi
och klimat. Som exempel kan nämnas webbplatser, interaktiva tjänster, trycksaker, handböcker,
utbildningar,
seminarier,
pressmeddelanden och nyhetsbrev. Kanalutbudet
utvärderas kontinuerligt och under året har även
en mobilapplikation testats som ny kanal.
Myndighetens webbplats utvecklas kontinuerligt och där hittar besökarna användbara
hjälpmedel som Energiaktiv.se (rådgivningsportal för att främja genomförandet av energideklarationer och energieffektiviserande åtgärder) och testresultat avseende energikrävande
produkter. Under 2012 har verktygen
Energikalkylen och Energiaktiv.se utvecklats.
Arbetet syftar bl.a. till att integrera även
transportsektorns energianvändning.
Utbildning för framtiden
Under året har Energimyndigheten fortsatt satsningen på att öka barns och ungdomars medvetenhet och kunskaper om bl.a. energieffektivisering. Verksamheten riktar sig främst till lärare i
grundskolans årskurs 4–9, med fokus på att
utveckla lärarnas kompetens och komplettera
befintliga lärverktyg inom energiområdet.
Arbetet bedrivs genom dels finansiering av
regionala skolutvecklingsprojekt, dels central
informationsverksamhet.
Totalt
beviljades
6,3 miljoner kronor till projekt riktade mot målgruppen barn och unga.
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Energieffektivisering i transportsektorn
Energimyndigheten har under året arbetat med
energieffektivisering inom transportsektorn bl.a.
genom att sprida nytt informationsmaterial,
bygga nätverk samt finansiera projekt. Arbetet
med FoU-programmen Energieffektivisering
inom transportområdet och Teknikupphandling
och marknadsintroduktion av energieffektivisering inom transportområdet har fortsatt under
året. Båda programmen omfattar perioden 2010–
2013 och under 2012 har 16 projekt beviljats
totalt 18,7 miljoner kronor i stöd.
Konsumentverket, Energimyndigheten och
Trafikverket har tillsammans utvecklat Bilguiden, en webbtjänst som gör det möjligt för
konsumenter att beräkna ägarkostnader för olika
bilar och vilka konsekvenser valet av bil får för
miljön.
EU-direktiv på energieffektiviseringsområdet
Energieffektiviserings- och energitjänstedirektiven
Den 4 december 2012 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om
energieffektivitet, om ändring av direktivet
2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och
2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet) i
kraft. Det nya direktivet ersätter såväl
energitjänstedirektivet som kraftvärmedirektivet,
vilka upphävs.
Bakgrunden till direktivsförslaget är att
kommissionen i energieffektiviseringsplanen
från 2011 bedömde att EU:s vägledande mål om
20 procent energieffektivisering till 2020 bara
nås till hälften med befintliga styrmedel. Direktivet har till uppgift att fylla gapet och bidra till
att EU-målet nås.
Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att
anta vägledande, nationella mål för energieffektivisering samt att införa ett kvotpliktssystem eller
en annan uppsättning styrmedel som ger
1,5 procent årlig energibesparing i slutanvänd
energi. Åtgärder för att främja kraftvärme och
fjärrvärme
samt
energikartläggningar,
information och utbildning ingår också i
direktivet. En viktig ledstjärna i direktivet är att
den offentliga sektorn ska vara föregångare när
det gäller energieffektivisering, till exempel
genom att ställa krav på energiprestanda vid
offentlig upphandling.
Ett förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet har utarbetats inom Regeringskansliet med bistånd av ett antal myndig-

heter.
Förslaget
har
remissbehandlats.
Regeringen avser återkomma till riksdagen under
våren
2014
med
förslag
till
hur
energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i
Sverige.
Direktiven om ekodesign och energimärkning
Inom ramen för ekodesign- och energimärkningsdirektiven har det under 2012 och 2013
antagits nya förordningar för belysning, torktumlare, cirkulationspumpar, pannor och varmvattenberedare. Det övergripande syftet med
direktiven är att stärka incitamenten för
resurseffektiva, energirelaterade produkter på
marknaden. Energimyndigheten representerar
Sverige i den s.k. ekodesignkommittén och på
EU:s samrådsforum för ekodesign och energimärkning som möts regelbundet. Sammanlagt
behandlas ca 40 olika produktområden inom
ramen för direktivens tillämpningsområde. I
arbetet med att ta fram underlag för den svenska
ståndpunkten inför dessa möten bedrivs ett nära
samarbete med andra berörda svenska myndigheter. Energimyndigheten har därtill en upparbetad arbetsform för att informera och
involvera berörda svenska intressenter i
processen.
Direktivet om byggnaders energiprestanda
Det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om
byggnaders energiprestanda rapporterades av
regeringen till Europeiska kommissionen i juli
2012. Regeringens förslag och bedömningar om
genomförandet redovisades för riksdagen genom
regeringens proposition 2011/12: 120 Vägen till
mer effektiva energideklarationer och skrivelsen
(skr. 2011/12:131) Vägen till nära-nollenergibyggnader.
Kraven på rådgivning om värmesystem och
luftkonditioneringssystem i enlighet med
artiklarna 14 och 15 i direktivet uppfylls
genom
förordningen
(1997:1322)
om
kommunal energi- och klimatrådgivning.
Det konkreta arbetet med att genomföra
direktivet, såväl när det gäller energideklarationer
som nära-nollenergibyggnader, kan ses som en
löpande process där flera redovisningar kommer
att göras till riksdagen i lämplig form. Exempel
på åtgärder som kommer att följas upp och
redovisas är hur den nya tillsynen över energideklarationer fungerar. (Se även utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik.)
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Energitjänstemarknaden
Regeringen bedömer i propositionen En stärkt
konsumentroll för utvecklad elmarknad och
uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153) att
en väl fungerande marknad för energitjänster har
stor betydelse för omfattningen av åtgärder för
energieffektivisering hos slutkonsumenterna. I
propositionen gör regeringen också bedömningen att konkurrenssituationen mellan olika
typer av företag som tillhandahåller energitjänster bör klarläggas.
Energimyndigheten har fått i uppdrag att
genomföra en fördjupad analys av konkurrensförhållandena inom olika segment av energitjänstemarknaden. Energimyndigheten har
redovisat att marknadens aktörer kan uppleva att
det förekommer vissa hinder för konkurrensen,
men att dessa är av varierande slag och att inga
hinder är mer framträdande än andra. Regeringen återkommer med ytterligare bedömningar i denna fråga.
Analys och slutsatser

Energieffektivisering bidrar till att åstadkomma
ett ekologiskt hållbart och tryggt energisystem.
Det finns många olika sätt att definiera, mäta
och följa upp energieffektivisering. Den svenska
politiken för energieffektivisering fokuserar på
hela energisystemet och inkluderar målsättningar
och åtgärder avseende såväl energitillförsel som
slutanvändning. Samtliga sektorer i samhället
berörs.
EU har som mål att minska den primära
energianvändningen till 2020. I energieffektiviseringsdirektivet preciseras att den primära energianvändningen i EU27 år 2020 inte får överstiga
1474 Mtoe, vilket motsvarar 17 143 TWh. I
direktivet anges även att den slutliga energianvändningen inte får överstiga 1078 Mtoe,
vilket motsvarar 12 537 TWh.
I Sverige är målet inte att begränsa den
primära eller slutliga energianvändningen. Målet
är istället att minska energiintensiteten, dvs.
kvoten mellan tillförd energi och BNP i fasta
priser. I mitten av 1990-talet skedde ett trendbrott för energiintensiteten. Från 1970 fram till
mitten av 1990-talet ökade energitillförseln
kraftigt i Sverige. Därefter har den planat ut,
även om den varierat mellan olika år. Detta samtidigt som värdet av den ekonomiska aktiviteten,
definierat som BNP, fortsatt att öka. Sedan 1970
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har energiintensiteten i den svenska ekonomin
minskat med drygt 40 procent. Mellan 2000 och
2012 var minskningen cirka 21 procent. Sedan
2008 har energitillförseln per BNP-enhet
minskad med knappt 6 procent. Den långsiktiga
trenden är därmed en minskad energiintensitet i
den svenska ekonomin. För enskilda år kan dock
energiintensiteten variera trots styrmedel som
verkar för en nedåtgående trend, bland annat
beroende på om året varit milt eller kallt och
aktiviteten i den svenska ekonomin samt av hur
stor andel av elproduktionen som kommer från
kärnkraft.
Sverige har även som mål att åstadkomma en
energibesparing i slutanvändarledet. Målet är att
till 2016 genomföra besparingar som motsvarar
minst 9 procent av den årliga genomsnittliga
slutanvändningen under perioden 2001–2005.
Målet följs upp genom att beräkna och summera
hur stor energibesparing olika styrmedel och
åtgärder genererar. I Sveriges andra nationella
handlingsplan för energieffektivisering rapporterades att energibesparingen avseende slutanvänd
energi beräknas uppgå till motsvarande
15 procent jämfört med basåren. Den långsiktiga
trenden för slutanvänd energi är att användningen är relativt konstant. 1973 uppgick den
slutliga användningen till 381 TWh. 2012 uppgick den till 383 TWh. Samtidigt har
befolkningen ökat med drygt 15 procent och
BNP (fasta priser) mer än fördubblats.
Energianvändningen per capita respektive BNPenhet har således minskat. Två av många
anledningar till den minskade energiintensiteten
i slutanvändarledet är industrins effektiviseringar
och ekonomins strukturomvandling. En annan
anledning är att olja för uppvärmning i stor
utsträckning bytts ut mot fjärrvärme och
elvärme, varmed energiomvandlingsförluster
flyttas
från
slutanvändarsektorn
till
energiomvandlingssektorn.
Regeringen har i och med 2009 års klimatoch energipolitiska propositioner bedömt att
statens insatser för att stimulera effektivare
energianvändning, vid sidan av energi- och koldioxidskatter och reglering av olika produkters
och byggnaders energiprestanda, framför allt bör
inriktas på undanröjande av informations- och
kunskapsbrister hos olika aktörer. Detta inkluderar åtgärder för att främja tidig marknadsintroduktion av och skapa legitimitet för ny
energieffektiv teknik.
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Energimyndigheten är den myndighet som
ansvarar för samordning av statliga insatser och
åtgärder för energieffektivisering. Boverket har
dock ansvar för energikrav i byggnadsverk samt
huvudansvar för systemet med energideklaration
av byggnader. Energimyndigheten använder sig
av olika metoder och kanaler för att nå ut till
målgrupperna och så många beslutsfattare som
möjligt inom hushåll, näringsliv och offentlig
sektor. Insatser för att informera och öka kunskapen om energieffektivisering sker via direkt
rådgivning, målgruppsspecifik information och
verktyg tillgängliga på internet och genom
sociala medier, samt olika aktörsnätverk, såväl
branschvisa som med regionalt fokus.
Energimyndigheten gör bedömningen att
intresset för och kunskapen om energifrågor och
energieffektivisering ökat i omfattning under de
senaste åren. Regeringen delar denna bedömning, men bedömer också att insatser för att
undanröja informations- och kunskapsbrister,
samt för att tidigt introducera och skapa legitimitet för ny teknik inom olika marknadssegment kommer att vara fortsatt relevanta för
att nå ut bredare inom de sektorer där huvuddelen av arbetet sker idag, samt för att nå ut till
fler sektorer. Regeringen bedömer att Energimyndighetens arbete för etablering av kontakter
och nätverk inom både den offentliga och privata
sektorn, lokalt, regionalt och nationellt, bör ge
goda förutsättningar för ett fortsatt aktivt arbete
för att påskynda energieffektivisering på marknadens villkor. Den kommunala energi- och
klimatrådgivningen fyller en särskilt viktig
funktion.
Såväl Energimyndigheten som Konjunkturinstitutet bedömer att målet om 20 procent
minskad energiintensitet till 2020 jämfört med
2008 kommer att vara svårt att nå med nu
beslutade styrmedel.
Det nya energieffektiviseringsdirektivet ska
vara genomfört i svensk lagstiftning senast den
5 juni 2014. Regeringen avser att lämna förslag
om lagstiftning och andra styrmedel för
genomförande av direktivet i början av 2014.
Vid en kontrollstation under 2015 ska en
samlad analys och bedömning göras av vägen för
att nå de energi- och klimatpolitiska målen för
2020. Kontrollstationen omfattar inte politikens
grundläggande inriktning men kan komma att
leda till ytterligare justeringar av styrmedel och
insatser. Förberedelser för denna kontrollstation
har redan påbörjats inom Regeringskansliet. En

viktig del kommer att vara en oberoende utvärdering av de pågående energieffektiviseringsinsatserna. Resultat från denna utvärdering kan
även komma att påverka regerings förslag till
genomförande
av
energieffektiviseringsdirektivet.
2.4.6

Förnybar energi

Mål

Genom riksdagens beslut om propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 rskr.
2008/09:301) har en rad mål för förnybar energi
satts upp för Sverige. Andelen förnybar energi
2020 ska vara minst 50 procent av den totala
energianvändningen. Inom transportsektorn ska
andelen förnybar energi samma år vara minst
10 procent. Båda dessa mål utgår från de krav
som ställs på Sverige i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009
om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG (förnybartdirektivet).
Riksdagen antog den 26 maj 2010 ett nytt mål
till 2020 för förnybar el inom ramen för
elcertifikatsystemet motsvarande en ökning med
25 TWh jämfört med läget 2002 (prop.
2009/10:133,
bet.
2009/10:NU16,
rskr.
2009/10:279). Riksdagen har i juni 2009 beslutat
om en nationell planeringsram för vindkraft
motsvarande en årlig produktionskapacitet på
30 TWh till 2020 varav 20 TWh till lands och
10 TWh till havs (prop. 2008/09:163, bet.
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301).
Resultat

Användningen av förnybar energi ökar i alla
sektorer. Sveriges andel förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning har ökat
stadigt sedan början på 1970-talet och uppgick
2011 till 48 procent. Bioenergi och vattenkraft
står för den största delen. Även värmepumparna
gav ett betydande bidrag motsvarande cirka
10 TWh. År 2012 användes 142 TWh bioenergi
och det producerades 78 TWh el i vattenkraftverken.
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Den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökade med 1,7 TWh 2012, jämfört
med året innan. Den största procentuella
ökningen stod solelanläggningar för med
85 procent, vilket motsvarade en ökning med ca
0,5 GWh, jämfört med föregående år. Det
största absoluta tillskottet stod vindkraften för
med ca 1,1 TWh, vilket motsvarade en ökning
med ca 17 procent, jämfört med föregående år.
Under 2012 fanns vindkraftverk i 171 av Sveriges
290 kommuner. Vindkraftverk finns i samtliga av
landets 21 län. Vidare ökade elproduktionen i
biobränsleanläggningar med ca 0,2 TWh under
året. Under 2012 producerades totalt 21,5 TWh
förnybar el inom ramen för det svenska elcertifikatsystemet. Detta motsvarar en total ökning
med 15 TWh jämfört med nivån 2002. Det
största reella bidraget stod den biobränslebaserade elproduktionen för med cirka
46 procent. Vindkraften bidrog med ca
44 procent och vattenkraften med ca 10 procent.
Utfallet för 2012 bedöms ligga i linje med
målet om en ökning av elproduktionen från förnybara energikällor med 25 TWh mellan åren
2002 och 2020. Sedan elcertifikatsystemets start i
maj 2003 har det byggts över 2 000 nya anläggningar. Av dessa anläggningar är cirka 1 700
vindkraftverk.
Regeringens bedömning är att förnybartdirektivet är införlivat i svensk lagstiftning. När
det gäller genomförandet av artikel 13.4, som
handlar om minimikrav i byggregler och
byggnormer för att främja användning av förnybar energi i nya byggnader och i befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar, är
det regeringens bedömning att direktivet även i
denna del är genomfört, men att vissa frågor om
exempelvis styrmedlens träffsäkerhet och
byggreglernas teknikneutralitet bör analyseras
vidare i den kontrollstation som ska ske 2015 i
enlighet med skrivelsen 2011/12:131 Vägen till
Nära-nollenergibyggnader. Artikel 14.3, som
handlar om certifiering av installatörer av små
pannor, ugnar och värmepumpar som drivs av
förnybar energi, är nu genomförd med ett
frivilligt system. Regeringen kommer att följa
utvecklingen för att säkerställa att direktivets
krav uppfylls med denna lösning.
Förnybar elproduktion
Den 1 januari 2012 trädde avtalet mellan Sverige
och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad i kraft. Under 2012 godkändes anläggningar
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i Sverige och Norge med en förväntad
normalårsproduktion om 3,2 TWh. Av denna
produktion byggdes 2,8 TWh i Sverige och
0,4 TWh i Norge. Produktionen från dessa
anläggningar ingår i det gemensamma målet om
att öka den förnybara elproduktionen med totalt
26,4 TWh i de båda länderna från 2012 till 2020.
Priset på elcertifikat har sjunkit under 2010
och 2011 från en nivå på över 300 kronor per
elcertifikat till en nivå om knappt 140 kronor per
elcertifikat under februari 2012. Det är det lägsta
priset sedan systemet infördes. Priserna steg
därefter under andra halvan av 2012 och en bit in
i 2013 för att sedan sjunka kraftigt under maj
2013 för att sedan återhämta sig under juni och
juli till ett pris mellan 180 till drygt 190 kronor
per elcertifikat.
I och med utgången av 2012 fasades merparten av de anläggningar som var i drift vid elcertifikatsystemets införande ut ur systemet.
Totalt fasades 1 411 anläggningar ut (1 033
vattenkrafts anläggningar, 276 vindkraftsanläggningar och 102 biokraftsanläggningar).
Deras angivna totalårsproduktion var 10,9 TWh
(1,9 TWh vattenkraft, 0,3 TWh vindkraft och 8,7
TWh biokraft). Samtidigt har ett antal
anläggningar godkänts för ny tilldelning, dvs.
ytterligare en femton års period för hela eller
delar av sin produktion. Sammantaget innebär
detta att en produktion om ungefär 8,7 TWh
lämnar elcertifikatsystemet.
Artikel 15 i förnybartdirektivet, om
ursprungsgarantier för el, är sedan 2010
genomförd i Sverige genom lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier
för
el,
förordningen
(2010:853) om ursprungsgarantier för el samt
Statens energimyndighets föreskrifter om
ursprungsgarantier för el (STEMFS 2010:3).
Från och med beräkningsåret 2012 gäller också
Energimarknadsinspektionens nya föreskrifter
avseende ursprungsmärkning av el (EIFS
2012:1). Det samlade svenska regelverket går
något längre än vad förnybartdirektivet kräver då
samtliga produktionsslag för el är berättigade för
ursprungsgarantier. Direktivet ställer endast krav
avseende
den
förnybara
produktionen.
Ursprungsgarantierna har rönt ett stort intresse
hos
branschen
och
2012
utfärdades
ursprungsgarantier
motsvarande
cirka
85 procent av den totala svenska elproduktionen.
Det innebär att den svenska elmixen är synnerligen väldokumenterad. Den svenska handeln
med ursprungsgarantier är fortfarande i en
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utvecklingsfas, liksom intresset från slutkonsumenterna.
Regeringen har tillsatt en utredning (dir.
2012:29) för att se över reglerna om
vattenverksamheter i miljöbalken och lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, den s.k. restvattenlagen.
Enligt utredningens direktiv ska utredningen ta
fram förslag till ändringar som ska säkerställa att
alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har
tillstånd i överenstämmelse med de miljökrav
som ställs i miljöbalken och att de lever upp till
de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga
åtaganden i fråga om vattenkvalitet och påverkan
på djur- och växtliv. Samtidigt ska en fortsatt
hög regler- och produktionskapacitet i den
svenska vattenkraftsproduktionen eftersträvas.
Utredningen ska i ett delbetänkande senast den
1 oktober 2013 redovisa sina ställningstaganden i
den del som avser analys av rättskraftens
räckvidd för sådana tillstånd och äldre rättigheter
som meddelats före ikraftträdandet av
vattenlagen (1918:523). Uppdraget i övrigt ska
slutredovisas senast den 31 maj 2014.
Biogas
De biogasprojekt som beviljats medel från
anslaget 1:9 Energiteknik förväntas resultera i att
volymen biogas ökar med ca 10 procent och att
koldioxidutsläppen minskar med ca 30 000 ton
per år. Huvuddelen av satsningen på biogas har
gått till projekt som fokuserar på ökad produktion eller uppgradering till fordonsgas. Vid
utgången av 2012 hade även 53 biogasanläggningar beviljats investeringsstöd via landsbygdsprogrammet, vilket är en ökning med 20
anläggningar jämfört med 2011.
Därtill har investeringsstöd beviljats till bl.a.
uppgradering av äldre anläggningar, hygieniseringsanläggningar och gödselbrunnar.
Transportstyrelsen och Jordbruksverket har
fått i uppdrag att genomföra det s.k. MEKAprojektet (Metandieselefterkonvertering av
arbetsmaskiner). Projektet syftar till att utveckla
biogasdrift för arbetsmaskiner samt är ett sätt
att arbeta med framtagandet av ett nytt regelverk
för efterkonvertering av arbetsmaskiner till förnybara bränslen. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 30 november 2015. Utöver dessa
satsningar har biogas varit ett prioriterat område
också i internationella samarbeten och för statligt stöd till svenska företags satsningar på innovativ teknikexport.

Solceller
Det finns sedan 2009 ett särskilt statligt stöd för
att främja installation av solceller som syftar till
att öka användningen av solcellssystem, öka
antalet aktörer som hanterar sådana system i
Sverige och till att sänka systemkostnaderna.
Kostnaderna för solcellsmoduler har sjunkit
märkbart under stödperioden. Detta ledde till att
stödnivån fr.o.m. den 1 november 2011
reducerades från 60 procent till 45 procent
genom en ändring av förordningen (2009:689)
om statligt stöd till solceller. Stödet för
installation av solceller förlängdes även med ett
år och 60 miljoner kronor anvisades för 2012.
Energimyndigheten har 2012 betalat ut
57,5 miljoner kronor till Boverket som hanterar
utbetalningarna av stödet via länsstyrelserna.
2012 beviljades 609 ansökningar om stöd och
motsvarande siffra för 2011 var 249 ansökningar
om stöd.
Kostnaderna för investeringar i solceller har
fortsatt att sjunka. Medelpriset på de anläggningar som erhållit solcellsstöd har gått från
68 000 kr/kW 2010 till 56 000 kr/kW 2011 och
35 000 kr/kW 2012. Den huvudsakliga anledningen till detta är den globala nedgången för
priset på solcellsmoduler. Det svenska solcellsstödet har i princip inte haft någon påverkan på
den utvecklingen, men det svenska stödet har
sannolikt bidragit till lärande bland svenska
aktörer vilket resulterat i sänkta installationskostnader och väl fungerande system.
Genom beslut om budgetpropositionen för
2013 förlängdes stödet till investering i solceller
fram till och med 2016. Ytterligare 210 miljoner
kronor tillfördes för ändamålet. Den
20 december 2012 genomfördes även en ytterligare ändring av förordningen (2009:689) om
statligt stöd till solceller. Stödnivån har nu sänkts
till 35 procent av godkända kostnader.
Prisutvecklingen för solcellsmoduler har inte
minst drivits genom utvecklingen i Kina. Den
6 september 2012 inledde EU-kommissionen,
efter klagomål från vissa europeiska tillverkare,
en antidumpnings-undersökning i fråga om
solcellsmoduler från Kina. Den 8 november 2012
inleddes även en antisubventionsundersökning
om samma vara.
Kommissionens utredningar kan leda till att
en särskild tull kommer att införas. Besked
förväntas senast i december 2013.
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Vindkraft
Utbyggnaden av svensk vindkraft fortsätter. I
slutet av 2012 fanns totalt 2 385 vindkraftverk
och den installerade effekten var 3 607 MW.
Produktionen av el från vindkraft var rekordstor
och uppgick till 7,2 TWh 2012. Det är en ökning
med 18 procent jämfört med 2011.
I syfte att främja utbyggnaden av vindkraft
har regeringen avsatt medel för marknadsintroduktion av vindkraft, de s.k. pilotpengarna.
Under 2012 har vindpilotprojekten Dragaliden,
Gabrielsberget samt projektet Storskalig
vindkraft i södra Sveriges skogsområden med en
sammanlagd
normalårsproduktion
om
469 GWh/år avslutats. Projekten bidrar till
betydelsefull kunskap om bl.a. mer hållbara och
kostnadseffektiva etableringsmetoder, tekniska
lösningar för att förbättra produktionsförutsättningarna i norra Sverige samt att öka
kunskapen om produktionsförhållandena i södra
Sverige. Inom kunskapsprogrammet Vindval har
två forskningsprojekt avslutats som berör
acceptans och kulturmiljö i relation till vindkraft.
Tre syntesprojekt som berör vindkraftens
effekter på marin miljö, människors intressen
och däggdjur på land har genomförts.
Programmet är av betydelse för att stärka
planerings- och tillståndsprocesserna vid
vindkraftsetablering.
Energimyndigheten
beslutade under 2012 om en ny samlad satsning
om 4,6 miljoner kronor för bearbetning och
kommunikation av Vindvals resultat. Vindval har
under 2013 organiserat en internationell forskningskonferens (CWE 2013) som bidragit till att
avsluta och samla upp resultat från två programperioder. Energimyndigheten arbetar vidare med
att utvärdera och planera en fortsatt satsning
inom vindkraftens miljöeffekter.
Åtgärder för att underlätta processerna kring
utbyggnaden av vindkraft har genomförts.
Webbportalen Vindlov (www.vindlov.se) har
utvecklats vidare. Vindlov är en webbplats där all
offentlig information om tillståndsprocessen för
att bygga vindkraftverk finns samlad och
portalen drivs i samarbete med omkring 20
myndigheter
som
är
involverade
i
tillståndsprocessen. Samordnande myndighet för
projektet är Energimyndigheten.
Den webbaserade nationella databasen
Vindbrukskollen har tagits i drift som en del i
Vindlov. Vindbrukskollen kompletterar webbportalen som kartstöd med Sveriges alla vindkraftverk (planerade och befintliga) samt infra38

struktur och områden av relevans för
vindkraftstillstånd. Samtidigt tillhandahåller den
en e-ansökningstjänst för projektörer och myndigheter där tillstånd kan lämnas in och följas
upp.
Nätverket för vindbruk stöder varje år en rad
regionala initiativ, vars erfarenheter vindkraftsatsningar i hela landet sedan kan dra nytta av.
Verksamheten skapar förutsättningar för en väl
förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av
vindkraft, som också ger mervärde lokalt. Ett
exempel är en nyligen avrapporterad studie från
Gotland. Studien visar att med kompletterande
investeringar i väderradarutrustning kan större
del av konflikterna mellan väderradarsystem och
ny vindkraft lösas. Ett annat projekt som
avrapporterats under året är Biegga–rådgivning
om vindkraft vid Svenska samernas riksförbund.
Vindkraftsamordnarna har under 2012 fortsatt
sitt arbete med att främja vindkraften genom ett
stort antal kontakter med företag, myndigheter
och kommuner.
Boverket har, i enlighet med förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser för
vindkraft, till regeringen redovisat sin utvärdering och uppföljning av stödet till planeringsinsatser för vindkraft. Syftet med att införa ett
stöd till planeringsinsatser var att klarlägga förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraftsanläggningar samt att stimulera den fysiska
planeringen av vindkraft. Totalt har 212
kommuner och 13 länsstyrelser sökt stödet och
arbetat med att ta fram planeringsunderlag
och/eller arbetat med vindkraft i en översiktsplansprocess
(dnr
N2013/1231/E).
Av
kommunernas slutredovisning framgår att de har
en planeringsberedskap för utbyggnad av vindkraft om ca 100 TWh. På grund av olika redovisningsmetoder har Boverket inte haft möjlighet
att kvalitetssäkra denna uppgift. Boverket gör
bedömningen att det nu finns en beredskap för
att uppfylla den av riksdagen beslutade planeringsramen för vindkraft om 30 TWh till 2020.
I mars 2013 redovisade Försvarsmakten regeringens uppdrag om de åtgärder myndigheten
vidtagit eller avser att vidta med anledning av
Totalförsvarets
forskningsinstituts
(FOI)
rapport om en internationell jämförelse av olika
försvarsmakters, särskilt flygvapnens, verksamhet och vindkraftutbyggnad i närheten av militära flygplatser (dnr Fö2013/571/MFI). Regeringen behandlar denna redovisning under
utgiftsområde 6. Redovisningen omfattar bl.a.
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frågor om att öka kunskapen hos berörda myndigheter, kommuner och aktörer om hur vindkraften påverkar Försvarsmaktens verksamhet,
att informera om områden där det inte föreligger
konflikt med försvarsintresset och Försvarsmaktens överväganden i detta avseende samt att
så långt möjligt ge tydliga motiveringar i de
enskilda fallen när myndigheten avstyrker en
vindkraftsetablering.
Förnybar energi i transportsektorn
Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken uppgick enligt preliminära uppgifter till 8,1 procent
under 2012, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Under året
har användningen av etanol minskat något, men
detta har mer än väl kompenseras av en ökad
användning av biodiesel.
Andelen förnybar energi i transportsektorn
(beräknat i enlighet med den metod som föreskrivs i förnybartdirektivet) uppgick under 2012
till 11,8 procent vilket är en ökning med
2 procentenheter jämfört med 2011. Då direktivets mål för transportsektorn är 10 procent
förnybar energi Sverige redan uppnått detta mål.
Skillnaden mellan andelen biodrivmedel i
vägtrafiken och andelen förnybar energi,
beräknat
i
enlighet
med
direktivets
bestämmelser, förklaras av att förnybar el till
bantrafik samt dubbelräkning av bränslen som
producerats på vissa avfalls- och restprodukter
ingår i den senare beräkningen.
I denna proposition föreslår regeringen ett
kvotpliktsystem för ökad låginblandning av
biodrivmedel, och ändrade regler om
drivmedelsbeskattning (Se volym 1 kapitel 6).
Analys och slutsatser

Enligt den lägesrapportering om utvecklingen av
förnybar energi som lämnades till Europeiska
kommissionen i november 2011 (dnr
N2011/6291/E) ökar andelen förnybar energi i
Sverige i snabbare takt jämfört med den
bedömning som regeringen gjorde i Sveriges
handlingsplan för förnybar energi (dnr
N2009/7789/E). Andelen förnybar energi
uppgick 2011 till 48 procent. Sverige kommer i
enlighet med artikel 22 i förnybartdirektivet att
lämna in sin andra lägesrapport om utvecklingen
av förnybar energi senast den 31 december 2013.

Det förväntade överskottet tillsammans med
relativt sett låga kostnader för ny förnybar energi
innebär att det finns goda förutsättningar för
Sverige att utnyttja de s.k. samarbetsmekanismerna i förnybartdirektivet för att därigenom
bidra till att EU:s mål för förnybar energi till
2020 nås till minsta möjliga kostnad. Vid
Näringsdepartementet har sonderingar genomförts på tjänstemannanivå med ett antal andra
medlemsländer om möjligheten att genomföra
gemensamma projekt. För tillfället är intresset
för sådana projekt svagt. Detta kan dock komma
att ändras i takt med att 2020 närmar sig och
prognoser ersätts av verkligt utfall. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden mellan Sverige
och Norge är den första tillämpningen av samarbetsmekanismerna.
När det gäller utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige bedömer regeringen att elcertifikatsystemet fungerar väl. Aktörerna på elcertifikatsmarknaden har anpassat sig till
systemet och en omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion sker och planeras. Den
hittillsvarande ökningen av elproduktionen inom
ramen för systemet ligger i linje med de mål som
har satts upp. Utbyggnaden har t.o.m. gått något
snabbare än förväntat, vilket bidragit till en viss
reserv av elcertifikat på marknaden. Vid
utgången av 2012 fasades merparten av de äldre
produktionsanläggningarna ut ur elcertifikatsystemet. I Energimyndighetens uppdrag att ta
fram underlag inför kontrollstationen för elcertifikatssystemet 2015 ingår bl.a. att analysera
den historiska utvecklingen inom systemet med
avseende på elcertifikatspriser, reserven av elcertifikat och utfasning av anläggningar.
Sammantaget anser regeringen att systemet är
ett effektivt styrmedel för att nå uppställda mål
för produktionen av förnybar el.
Vindkraften har en stor outnyttjad potential i
Sverige och regeringen bedömer att det kommer
att krävas en omfattande utbyggnad av vindkraften för att nå de mål som har satts upp inom
ramen för elcertifikatsystemet. Enligt Energimyndighetens prognoser förväntas vindkraften
öka till 12 TWh.
Planeringsramen för vindkraft om 30 TWh till
2020 är ett sätt för regeringen att ytterligare synliggöra behovet av att skapa planmässiga förutsättningar för vindkraften. Det är angeläget att
samtliga
berörda
centrala
myndigheter,
länsstyrelser och kommuner bidrar i detta
arbete. Regeringen kan konstatera den kraftfulla
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effekten av den beslutade planeringsramen, det
statliga stödet till planeringsinsatser och det
genomförda planeringsarbetet, i och med att
Boverket redovisat att arbetet har lett fram till en
av kommunerna uppskattad planeringsberedskap
för vindelsproduktion på över 100 TWh/år.
Vindkraft byggs ofta ut i glest befolkade
landsbygdsområden, och kan därför bli ett
betydelsefullt bidrag till den lokala ekonomin,
exempelvis genom nya arbetstillfällen och en
mer differentierad ekonomi. Med utgångspunkt i
den nu mycket omfattande planeringsberedskap
som Boverket redovisat anser regeringen att
planeringen av vindkraft inom ramen för
kommunernas fysiska planering bör vara ett
viktigt underlag för arbetet med den fortsatta
vindkraftsutbyggnaden. Vidare bör den kunskap
och erfarenhet som har byggts upp i och med
den fysiska planeringen om vindkraft, i samband
med stödet för planeringsinsatser för vindkraft,
också tas till vara för det fortsatta
planeringsarbetet, vilket behöver inriktas mot att
genom lokal förankring öka möjligheten att
kunna använda bra vindlägen utifrån goda lokala
förutsättningar.
Energimyndighetens
arbete
med
det
nationella nätverket för vindbruk och dess
noder, tillsammans med vindkraftsamordnarna
respektive Boverkets arbete med bidrag för översiktsplanering, skapar kontinuerligt förbättrade
förutsättningar, inom ramen för elcertifikatsystemet, för en kostnadseffektiv utbyggnad av
vindkraft i Sverige.
Vissa goda vindlägen återfinns i områden som
har olika former av skydd. Av Naturvårdsverkets
vägledning om etablering av vindkraft i Natura
2000-områden (dnr M2011/3980/Ma) framgår
att etablering huvudsakligen är möjlig i sådana
delar av Natura 2000-området där det inte förekommer livsmiljöer eller arter som området avser att skydda. En miljöprövning måste ske i
varje enskilt fall. Regeringen har anvisat särskilda
medel för forskning om vindkraftens effekter på
miljö, natur och människa: dvs. forskningsprogrammet Vindval. De studier som tagits fram
inom detta program påvisar inga stora negativa
effekter av hittills gjorda vindkraftsetableringar.
Där skador ändå uppstått har de främst varit
riktade på fåglar - rovfåglar och hönsfåglar - samt
fladdermöss som drabbats.
Regeringen anser att samverkan mellan
berörda myndigheter bör fortsätta att utvecklas
när det gäller frågan om utbyggnad av vindkraft.
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Detta för att utbyggnaden, utifrån rättssäkra tillståndsprocesser och med beaktande av övriga
riksintressen, så långt det är möjligt och lämpligt
ska kunna ske där vindförhållandena är gynnsamma. Det är också angeläget att fler vindkraftsprojektörer på olika sätt anstränger sig för
att skapa en god lokal förankring för olika vindkraftsetableringar. God lokal förankring kan öka
möjligheten att kunna använda bra vindlägen
utifrån goda lokala förutsättningar.
När det gäller förnybar energi i
transportsektorn föreslår regeringen i denna
proposition ett kvotpliktsystem för ökad
låginblandning av biodrivmedel, och ändrade
regler om drivmedelsbeskattning (Se volym 1
kapitel 6).
2.4.7

Energiforskning

Mål

Målet för forskning och innovation inom
energiområdet är att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens
som behövs för att genom tillämpning av ny
teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i
Sverige, samt att utveckla teknik och tjänster
som kan kommersialiseras genom svenskt
näringsliv och därmed bidra till hållbar tillväxt
och energisystemets omställning och utveckling
såväl i Sverige som på andra marknader.
Verksamheten har under året varit indelad i
sex temaområden. Statens energimyndighet
(Energimyndigheten) ska för varje temaområde
formulera visioner, mål och prioriteringar
avseende
vetenskaplig
kunskap,
teknikutveckling, kommersialisering, m.m.
Energimyndigheten ska bidra till att den kunskap som behövs för energisystemets omställning och utveckling finns inom industrin, vid
universitet och högskolor och den övriga offentliga sektorn samt se till att resultat och metoder
från energisystemstudier integreras i myndighetens verksamhet.
Energimyndigheten ska vidare främja svenskt
näringslivs utveckling och marknadsintroduktion av nya produkter och tjänster som
bidrar till omställningen i Sverige och globalt,
samt bidra till kommersialisering av resultat
genom att stödja projekt som bedöms ha

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

kommersiell potential såväl finansiellt som med
affärsutvecklande åtgärder.
Resultat

I det följande redovisas resultaten av den forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras helt eller delvis från anslaget 1:5 Energiforskning. Dessa medel disponeras i huvudsak av
Energimyndigheten.
Under 2012 uppgick beviljade medel för
forskning, utveckling och demonstration till
totalt 1 090 miljoner kronor, jämfört med 1 411
miljoner kronor under föregående år.
De högre beloppen tidigare år kan delvis förklaras med de särskilda medel som regeringen
anvisade 2009 för storskalig demonstration.
Temaområde Byggnaden som energisystem
Verksamheten inom detta temaområde syftar till
att ta fram ny kunskap, produkter och tjänster
som kan bidra till effektivare energianvändning
och lägre energikostnader i bebyggelse samt till
ökad användning av uppvärmningssystem baserade på förnybar energi.
Under 2012 beviljades stöd med 65,5 miljoner
kronor inom området. Insatser som prioriterats
är bland annat
–

Centrum för energi och resurseffektivt
byggande och förvaltning och insatser inom
energi- och resurseffektivt byggande,
boende och förvaltning.

–

Programmet Resurseffektiva kyl- och
värmepumpsystem som syftar till att ge
förutsättningar för en effektiv energianvändning med hjälp av värmepumpande
teknik.

–

Studier av samverkan mellan tekniska
system, it, information och beteende inom
programmen Energisystem samt Energi, it
och Design (EID).

–

Programmet Spara och Bevara, som handlar
om Energieffektivisering i kulturhistoriska
byggnader.

Temaområdet Transport
Huvudfokus för temaområdet är introduktion
av förnybara drivmedel och utvecklingen av
energieffektivare energiomvandlingssystem och
fordon, i första hand för vägtrafiken.

Under 2012 beviljades stöd med sammanlagt
322,4 miljoner kronor inom området. Aktiviteter som prioriterats under 2012 inkluderar:
–

Utveckling och kommersialisering av eloch hybridfordon inom bl.a. Elfordonsprogrammet, Miljöriktad fordonsforskning
och Energieffektiva vägfordon.

–

Demonstration och affärsutveckling avseende andra generationens drivmedel.

Temaområdet Bränslebaserade energisystem
Under 2012 beviljades stöd med 220,7 miljoner
kronor inom området. Prioriterade delområden
under året var:
–

De tre bränsleprogrammen Tillförsel,
Omvandling och Hållbarhet som har fokus
på säker, hållbar och kostnadseffektiv tillförsel och användning av biobränslen.
Programmen, som genomförs i nära samverkan med varandra, hanterar hela
bränslekedjan.

–

Utvecklingen av effektiva kraftvärmetekniker baserade på biobränslen.

Temaområdet Energiintensiv industri
Svensk basindustri använder stora mängder eloch värmeenergi. Energieffektivisering kan bidra
till bättre konkurrenskraft genom minskade
kostnader.
Under 2012 beviljades stöd med 92,6 miljoner
kronor inom området. Prioriterade delområden
under året var:
–

Insatser för ökad energieffektivisering i
industrins processer inom programmet
Effektivisering av industrins energianvändning.

–

Mekmassa-initiativet, där det primära målet
är att bidra till att minska det totala behovet
av elenergi vid framställningen av produkter
med innehåll av mekanisk och/eller kemimekanisk massa.

Temaområdet Kraftsystemet
Temaområdet inbegriper delområdena Vattenkraft, Vindkraft, Solel, Havsenergi, samt
utvecklingen av framtidens elnät, inklusive
smarta nät. Den forskning och utveckling som
bedrivs inom dessa fem utvecklingsområden är
inriktade på att utveckla tekniskt-, miljö- och
kostnadseffektiva produktionstekniker som på
ett fördelaktigt sett kan integreras i kraftsystemet.
41
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Under
2012
beviljades
stöd
med
247,6 miljoner kronor inom området.
Under hösten 2012 har arbetet med att förbereda ett forskningsprogram kring fordonsbatterier och batteriåtervinning med medel från
Naturvårdsverkets Batterifond påbörjats.
Temaområdet Energisystemstudier
Energisystemstudier är en viktig förutsättning
för möjligheterna att bygga ett miljömässigt,
ekonomiskt och socialt uthålligt energisystem.
Ökad förståelse och kunskap om energisystemet
bidrar indirekt till uppfyllandet av samtliga
energipolitiska mål. Området har tydliga kopplingar till det utredningsarbete som bedrivs på
Energimyndigheten. Analyser inom området
klarlägger bl.a. hur olika delar av systemet
påverkar varandra. Inom temaområdet finansieras även övergripande internationellt samarbete.
Under
2012
beviljades
stöd
med
141,5 miljoner kronor inom området. Prioriterade delområden och verksamhet är bland annat:
–

Forskning och analys av energi-, miljö- och
klimatpolitiska mål och styrmedel och
deras konsekvenser samt analys av
energimarknadernas
funktion
och
framtidsutmaningar.

–

Forskning som analyserar och ger underlag
till de globala klimatförhandlingarna.

–

Beteenderelaterad energiforskning.

Affärsutveckling och kommersialisering
Under perioden 2006–2011 har 52 bolag beviljats
villkorslån för affärsutveckling och kommersialisering. Under 2012 ökade utlånat kapital med
127 miljoner kronor och uppgår till totalt
272 miljoner kronor fördelade på 54 företag.
Energimyndigheten genomför även informationsinsatser. Som ett uppdrag inom miljöteknikstrategin har myndigheten tagit fram
marknadsöversikten Investera i cleantech samt
utökat den till att inkludera miljöteknikområdet.
Myndigheten har även i samverkan med bl.a.
Exportrådet genomfört ett antal internationella
arrangemang. Under 2012 deltog omkring 70
företag och organisationer i insatserna.
Energiinriktad grundforskning
Energimyndigheten har sedan 2006 ett samarbete med Vetenskapsrådet beträffande energiinriktad grundforskning.
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En gemensam grundforskningskommitté har
bedömt projekten och baserat på kommitténs
rekommendationer överfört ansökningar från
Vetenskapsrådet till Energimyndigheten för
finansiering. Från 2012 års utlysning har beslut
fattats om sammanlagt stöd med 68,3 miljoner
kronor för 18 projekt.
Internationellt samarbete
Under 2012 har Energimyndigheten deltagit i
och stöttat svenskt deltagande i ett stort antal
internationella forskningssamarbeten, främst
inom ramen för EU, det nordiska samarbetet
och International Energy Agency (IEA).
Inom EU sker insatserna främst inom SETplanen (Strategic Energy Technology Plan) och
sjunde ramprogrammet för forskning och innovation. Dessutom har Energimyndigheten
bidragit till svenska aktörers deltagande i utlysningen inom programmet NER300, ett
europeiskt finansieringsprogram.
Verksamheten inom SET-planen syftar till att
de europeiska målen för 2020 nås och anta de
utmaningar som energisektorn står inför. Sverige
deltar aktivt i de fyra industriinitiativen för vind,
smarta nät, bioenergi och smarta städer. Energimyndigheten har dessutom genom så kallade
ERANET-program deltagit i samarbetet med
andra EU-stater. Inom ERANET Bioenergy har
en gemensam utlysning avseende biogas och
energigrödor genomförts tillsammans med
myndigheter från Irland, Tyskland, Polen och
Storbritannien. Utlysningen har resulterat i fyra
beviljade projekt med svenskt deltagande, med
ett totalt stödbelopp om 9 miljoner kronor.
Inom bioenergiområdet har dessutom ett flertal
medlemsländer, däribland Sverige, samlats kring
en ERANET Plus-utlysning som gäller demonstration av ny teknik. Insatser har även gjorts för
att ta fram en Europeisk vindatlas.
Inom programmet NER300 för stöd till stora
demonstrationsprojekt har Energimyndigheten
ansvarat för hanteringen av de svenska ansökningarna. Nio svenska ansökningar lämnades
slutligen in. Tre svenska projekt (Pyrogrot,
GoBiGas 2 och Vindpark Blaiken) låg i topp
bland de 23 förnybara energiprojekten och
rekommenderas för stöd i denna omgång.
Inom IEA har myndigheten fortsatt varit
aktiv i 25 så kallade Implementing Agreements
(IA) med syftet att effektivisera FoUverksamheten genom samarbete, samt bedriva
teknikbevakning.
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Inom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag
att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och
innovationssamarbetet har Energimyndigheten
inlett ett samarbete med Verket för
innovationssystem
(Vinnova)
avseende
internationell samverkan för miljöinnovationer
med inriktning mot Kina (dnr U2012/907/F).
Demonstrationsanläggningen i Hainan har
blivit försenad och ny preliminär tidpunkt för
invigning är november 2013. Fortsatt samarbete
inom bl. a. biogasområdet kan bli aktuellt inom
ramen för programmet Internationell samverkan
för miljöinnovationer, en myndighetsgemensam
satsning mellan Vinnova och Energimyndigheten och på den kinesiska sidan MOST
(Ministry of Science and Technology). Utvärdering av projektförslag pågår och ska förhandlas
med MOST under hösten 2013. Inom det nordiska samarbetet har Energimyndigheten
bidragit till verksamheter inom nordisk energi-

forskning och till ToppForskningsInitiativet
(TFI).
Mellan Sverige och Norge pågår ett samarbete
kring elfordon. Arbetet har resulterat i ett nätverk för erfarenhetsutbyten kring elfordonsfrågor, gemensamma riktlinjer för utformning av
hänvisningsskylt för laddning av elfordon,
ändringar av ett antal föreskrifter för laddning av
elfordon samt större samverkan kring trafik med
elfordon mellan länderna.
Beviljade medel
I tabell 2.6 redovisas antal beslut och beviljade
stöd till forskning, utveckling och demonstration fördelat på de sex temaområdena. Under
2012 minskade de beviljade beloppen jämfört
med tidigare år. Denna minskning beror till stor
del på att de särskilda medel som regeringen
ställt till förfogande för storskaliga demonstrationsinsatser för åren 2009–2011 inte längre
disponeras av Energimyndigheten.

Tabell 2.6 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi Energiforskning, utveckling och demonstration - antal beviljade
projekt och beviljade medel fördelade på sex temaområden 2010–2012
Temaområde

2010
Antal

mnkr1

2011
Antal

mnkr1

2012
Antal

mnkr1

Byggnaden som Energisystem
Transportsektorn
Bränslebaserade Energisystem
Energiintensiv industri
Kraftsystemet
Energisystemstudier, m.m. inkl. övergripande internat.
samarbete

78
171
126
58
87
152

59,3
610,4
200,4
111,2
235,2
115,5

50
191
115
56
88
134

62,9
694,3
180,5
92,8
255,2
125,6

66
223
160
76
90
136

65,5
322,4
220,7
92,6
247,6
141,5

Summa Energimyndigheten

672

1 332

634

1 411,3

751

1 090,3

Samfinansieringsgraden, dvs. andra aktörers
ekonomiska bidrag till de projekt som finansieras med anslag från utgiftsområdet, minskade
markant under 2012. Även detta beror till stor
del på att den tidsbegränsade särskilda

satsningen på storskalig demonstration går mot
sitt slut. För demonstrationsinsatser krävs
generellt 75 procents medfinansiering från
näringslivet.

Tabell 2.7 Samfinansiering av forskning, utveckling och demonstration 2010–2012
2010

2011

Mnkr
Summa statlig och företagsfinansiering
Energimyndigheten (staten)
Företag/branschorganisation

3 395
1 332
2 063

Samma underliggande orsak har även lett till att
andelen stöd som beviljats till företag minskat
under 2012.
Andelen beviljade projektmedel av i inkomna
ansökningar sökt belopp uppgick 2012 till
42 procent. Ansökningar och beviljat inkluderar

2012

Mnkr
100 %
39 %
61 %

3 815
1 411
2 404

Mnkr
100 %
37 %
63 %

2 026
1 090
936

100 %
54 %
46 %

externa medel från Vinnova avseende Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som
hanteras av Energimyndigheten.
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Tabell 2.8 Beviljade projekt 2012
Antal
projekt

mnkr
Ansökningar

1 522

493

Beviljat för perioden t.o.m. 2016
Beviljningsgrad

643
42 %

285
58 %

Beviljade medel fördelas på olika typer av
insatser i enlighet med tabellen 2.9.
Tabell 2.9 Beviljade projekt fördelat på kategorier
Aktivitet

Energiriktad grundforskning
Kompetenscentra och andra centra
Forsknings- och utvecklingsprogram
Samverkansprogram
Forskning och innovation
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
(FFI)
Demonstration av elfordon
Internationellt
Övrigt
Totalt

mnkr

Andel

64
117
238
93
368
123

6
11
22
9
34
11

%
%
%
%
%
%

22
59
7
1 090

2
5
1
100

%
%
%
%

Med Forsknings- och utvecklingsprogram
avses program med universitet och högskola
som främsta utförare, men med företrädare för
forskare, samhälle och näringsliv i styr- och referensgrupper.
Samverkansprogram sker i samverkan med
näringslivet, t.ex. genom branschorganisationer.
Verksamheten kring forskning och innovation
innehåller dels myndighetens stöd till affärsutveckling och såddfinansiering, dels enskilda
utvecklings- och demonstrationsprojekt.
Delprogrammet Energi och miljö inom
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
genomförs i enlighet med det särskilda avtalet
mellan staten och den svenska fordonsindustrin.
Utvärderingar och uppföljningar
Under 2012 har sexton större program, centra
och projekt genomgått oberoende utvärderingar
avseende kvalitet och relevans. Utvärderingarna
har i regel utförts av en grupp med deltagare från
såväl industri som universitet eller högskolor.
Utvärderingarna av Forskningsprogrammen
Elektra, Svenskt VattenkraftCentrum (SVC),
Vindforsk III, Forskningsprojektet Centrum för
Förnybar Elelenergiomvandling etapp II (CFE
II), Värmeforsk Skogsindustriellt program,
Svartlutsförgasningsprogrammet,
Energigastekniskt utvecklingsprogram, Fjärrsyn II, FoUprogrammet Energi, IT och Design etapp 2,
Allmänna Energisystemstudier (AES), samt
Finansierade projekt Innventia visar generellt att
44

verksamheterna uppfyller uppställda mål och
syften. De flesta verksamheterna bidrar till bättre
samverkan mellan aktörerna i innovationssystemet.
I några fall ges rekommendationer till förbättringar eller pekas på svårigheter. Verksamheten
inom Fjärrsyn II har exempelvis haft svårigheter
med att få till stånd en regelrätt användning av
resultaten i praktiken. När det gäller FoU-programmet Energi, IT och Design etapp 2 säger
utvärderarna att programperioden varit för kort
för att ha kunnat bygga upp en långsiktig
nationell kompetens på området. Utvärderarna
rekommenderar även Energimyndigheten ett
aktivare förhållningssätt för att synergieffekter
ska kunna tas till vara. När det gäller CFE II
redovisas en del reflektioner om hur den
framtida verksamheten bör utformas.
Två utvärderingar avser internationellt samarbete; dels utvärderingen av EU-samarbetena
ERA-NET Bioenergy, PV ERA-NET och
Eracobuild, dels utvärderingen av samarbetet
inom IEA Bioenergy.
Samarbetet inom EU-projekten har enligt
utvärderarna lett till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt är antalet påtagliga exempel på näringslivsutveckling från projekten få.
Det är därför viktigt att överväga projektens
relevans för näringslivet och ökad medverkan
från näringslivet inför eventuell ny medverkan i
ERA-NET och gemensamma utlysningar.
Det svenska deltagandet i de olika annexen
inom IEA Bioenergy är enligt utvärderingen ett
kostnadseffektivt sätt att bedriva internationellt
samarbete och kunskapsutbyte kring bioenergi.
Samarbetet skapar mervärde för svensk verksamhet genom att synliggöra denna i ett internationellt sammanhang, samtidigt som Sverige får tillgång till en enorm mängd kunskap från övriga
medlemsländer. Enligt utvärderingen behöver
dock den nationella informationsspridningen
förbättras. De rapporter som publiceras är företrädelsevis av vetenskaplig och teknisk karaktär,
vilket gör att målet med ökad avseende
resultatspridning och implementering av resultat.
En av de utvärderade verksamheterna har
avbrutits i förtid. Det gäller Elbilsprojektet ZE
Saab 9.3, som avslutades i samband med Saab
Automobiles konkurs i december 2011.
Utvärderingen finner att huvuddelen av
utvecklingsarbetet hann göras, men att endast
fem av planerade 80 utvecklingsbilar har byggts.
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Resultaten kan ändå ses som värdefulla då de var
en bidragande faktor till att det nybildade
elbilsföretaget NEVS AB kunde ta över delar av
Saabs konkursbo. Utvärderingen framförde viss
kritik
mot
Energimyndighetens
långa
berednings- och beslutsprocesser, men fann att
det vid beslutstillfället inte var rimligt att kunna
förutse de problem som projektet skulle komma
att drabbas av.

–

Analys av kompetensgap (framförallt brist
på framtida kompetens) inom FFI.

–

Kartläggning av energirelaterad
forskning i Sverige.

bygg-

Energimyndigheten har även medverkat i
arbetet med OECD:s studie “Greening Household Behaviour” som baseras på svar från ca
12 000 hushåll i elva länder (Sverige, Australien,
Kanada, Chile, Frankrike, Israel, Japan, Korea,
Nederländerna, Spanien och Schweiz). Studien
fokuserar på hushållens beteenden inom fem
empiriska områden: energi, vatten, mat, transport och avfall och studien kommer att
publiceras under 2013.

Sammanställningar och analyser
Energimyndigheten har under 2012 låtit
genomföra följande sammanställningar och analyser:
–

–

Möjligheter och behov för en utvidgning av
värdekedjan för avancerade energilager i
Sverige.

Antal doktorander, examina m.m.
I tabell 2.10 redovisas antalet avlagda licentiatsoch doktorsexamina. Det totala antalet examina
som myndigheten medfinansierar är mindre
2012 än det var 2011, men större än 2010.

Strategiska färdplaner för delprogrammen
inom Fordonsstrategisk Forskning och
Innovation (FFI).

Tabell 2.10 Antal hel- eller delfinansierade licentiater och doktorsexamina 2010–2012
Temaområde

2010

2011

2012

Dr

Lic

Dr

Lic

Dr

3

2

5

5

4

2

Transportsektorn

12

12

37

20

20

19

Bränslebaserade Energisystem

11

2

11

6

15

2

2

8

7

3

3

0

21

27

27

26

32

17

Byggnaden som Energisystem

Energiintensivindustri
Kraftsystemet
Energisystemstudier, övrigt, m.m.
Total

Lic

0

2

1

2

3

4

49

53

88

62

77
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I tabell 2.11 redovisas även fördelningen uppdelat på män och kvinnor. Det är svårt att utläsa
någon trend ur siffrorna, men man kan konstatera att det fortfarande finns en stark underrepresentation av kvinnor på området.
Tabell 2.11 Finansierade licentiater och doktorsexamina fördelat på kvinnor och män, i procent av totala antalet finansierade
examina
2010

2011

2012

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Doktorer %

63

37

84

16

81

19

Licentiater %

66

34

71

29

66

34

Analys och slutsatser

Omfattningen av beviljade medel till forskning,
utveckling, demonstration, affärsutveckling och
kommersialisering
inom
energiområdet

minskade under 2012 jämfört med åren innan.
Orsaken är till stor del att de tidsbegränsade
medel regeringen ställt till förfogande för storskalig demonstration under 2009–2011 nu inte
längre är tillgängliga. Detta inverkar även på
45
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andra nyckeltal. Andelen beviljade medel till
företag har minskat eftersom de öronmärkta
medlen för demonstration försvunnit. Då
demonstrationsprojekt
även
fordrar
en
omfattande finansiering från näringslivet har
även medfinansieringen av verksamheten
minskat.
De oberoende granskningarna som genomförts av program, centra och annan verksamhet
visar generellt på hög vetenskaplig kvalitet och
relevans. Energimyndigheten har fortsatt att
fokusera och prioritera verksamheten i enlighet
med riktlinjerna i propositionen Forskning och
ny teknik för framtidens energisystem (prop.
2005/06:127), vilken reviderats genom riksdagens beslut den 20 februari 2013 om
propositionen Forskning och innovation för ett
långsiktigt
hållbart
energisystem
(prop.
2012/13:21,
bet.
2012/13:NU6,
rskr.
2012/13:153).
Det internationella samarbetet inom EU ökar
och myndigheten arbetar aktivt med projekt och
program inom EU:s Strategiska energiteknikplan (SET-planen). Framgången för
svenska projekt inom Europeiska kommissionens utlysning för storskalig demonstration
(NER300) visar att svenska aktörer ligger långt
fram i utvecklingen av ny energiteknik.
2.4.8

Resultatredovisning för Svenska
kraftnät

Ekonomiskt resultat
Den verksamhet som bedrivs av Affärsverket
svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är i huvudsak uppdelad på affärsverksamhet och elberedskapsverksamhet. Svenska kraftnäts affärsverksamhet syftar till att på ett affärsmässigt sätt
förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt,
driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Affärsverksamheten finansieras genom
nät- och systemavgifter medan elberedskapen är
anslagsfinansierad. Vidare finansieras verksamheten
rörande
elcertifikatsystemet
och
ursprungsgarantier för el med offentligrättsliga
avgifter som disponeras av Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät redovisade en omsättning på
9 789 miljoner kronor 2012, jämfört med
9 282 miljoner kronor 2011. Den högre
omsättningen
beror
främst
på
höjd
stamnätstariff och att energiavgifterna har ökat

46

som en följd av högre överföring på stamnätet
under året.
Tabell 2.12 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelseresultat fördelat på verksamhetsområden
Miljoner kronor
Verksamhetsområde

Intäkter

Rörelseresultat

2011

2012

2011

2012

Nät

4 517

5 037

883

1 066

Systemansvar

4 390

4 434

-287

-96

varav externt

88

56

36

4

varav internt

55

55

4

2

Systemansvar
naturgas

41

50

3

1

Avgiftsbelagd
verksamhet

10

11

2

2

Intressebolag

-

-

9

23

Beredskapsverksamhet

236

201

0

0

Segmentseliminering

-55

-55

-

-

9 282

9 789

650

1 002

Telekom

Totalt

Målet för 2012 var att uppnå en räntabilitet på
justerat eget kapital, efter schablonmässigt
avdrag för skatt, på 6 procent, exklusive resultatandelar från avyttringar i intresseföretag.
Svenska kraftnät skulle även ha en skuldsättningsgrad på högst 80 procent och kostnadseffektiviteten enligt beslutade mål skulle vara lika
hög som i jämförbara företag. Kostnadseffektivitet mäts kontinuerligt i jämförande
studier med andra motsvarande företag. Den
benchmarkingstudie som genomfördes 2009 tillsammans med de norska och finska stamnätsföretagen Statnett och Fingrid har legat till
grund för ett fördjupat arbete. Dessa företag
befinner sig i samma fas som Svenska kraftnät
med kraftigt ökande investeringsvolym och stort
fokus på projekthantering. I studien har kostnadsnivåer och resursåtgång jämförts. Resultaten
visar att Svenska kraftnät inom de flesta
områden ligger mellan de jämförda företagen.
Inom it-området pekar studien på att Svenska
kraftnät konsekvent nyttjar standardprodukter i
stället för att egenutveckla system, vilket leder
till lägre kostnader. Vidare framgår att Svenska
kraftnät på kort tid lyckats införa en ny projektstyrningsmodell. Inom den följande projektverksamheten har aktiviteter genomförts för att
jämföra arbetssätt och kunna dra nytta av
varandras erfarenheter inom t.ex. riskhantering,
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uppföljning samt utvärdering av entreprenörer
och projektgenomförande.
Räntabiliteten på justerat eget kapital blev
9,5 procent för 2012 jämfört med 6,4 procent för
2011. Skuldsättningsgraden blev 30,4 procent
(37,4 för 2011) vilket är i överensstämmelse med
målet om högst 80 procent. Resultatet för 2012
uppgår till 923 miljoner kronor vilket är 329
miljoner kronor högre än resultatet för 2011.
Svenska kraftnäts resultat ska dock ses över en
flerårsperiod eftersom bl.a. de hydrologiska
förhållandena kan få stora genomslag under
enskilda år.
Regeringen beslutade den 5 juni 2013 att fastställa bokslutet för affärsverkskoncernen
Svenska kraftnät för 2012 och att affärsverkskoncernens resultat för verksamhetsåret 2012
ska disponeras så att 618 miljoner kronor avsätts
för utdelning och skattemotsvarighet och att
överskottet på 333 miljoner kronor balanseras i
ny räkning.
Tabell 2.13 Översikt av de ekonomiska målen 2010–2013
Mål
2010

Räntabilitet
Skuldsättning

Utfall
2010

Mål
2011

Utfall
2011

Mål
2012

Utfall
2012

Mål
2013

6,0

8,4

6,0

6,1

6,0

9,5

6,0

0,60

0,31

0,73

0,37

0,80

0,30

1,10

Utfallet för elberedskapsverksamheten, som
främst finansierats via anslaget 1:10 Elberedskap,
uppgick till 201 miljoner kronor jämfört med
236 miljoner kronor för 2011. Svenska kraftnät
genomför beredskapshöjande åtgärder i teknik,
kommunikationer och fysiskt skydd och arbetar
med utbildning samt övningar.
Uppföljning av investeringsplanen
Under året har investeringarna i stamnätet uppgått till 2 375 miljoner kronor jämfört med
2 771 miljoner kronor 2011. Av investeringarna
utgjorde reinvesteringarna 355 miljoner kronor
och nyinvesteringarna uppgick till 2 020 miljoner
kronor. Investeringarna har reducerats med
507 miljoner kronor till följd av en koncernintern transaktion med anledning av försäljningen av SwePol Link.
Inför 2012 godkände riksdagen en investeringsplan om 3 000 miljoner kronor. Investeringarna har dock blivit lägre än planerat då projektens tidplaner förändrats och förskjutits.
Avvikelsen från investeringsplanen uppgår till
21 procent under 2012. För att ge en mer rätt-

visande bild av utfallet redovisas utfallet i treårsperioder nedan då enskilda förseningar kan
medföra stora förskjutningar vid årsskiften.
Tabell 2.14 Utfall av investeringsplaner – sammantagna
treårsperioder
Miljoner kronor
Investeringsplan

Plan år 1–3

Utfall år 1–3

Avvikelse

2010–2012

7 780

6 422

- 17 %

2009–2011

6 470

5 574

- 14 %

2008–2010

4 190

3 690

- 12 %

2007–2009

2 660

3 086

+16%

2006–2008

2 080

2 037

-2%

2005–2007

1 980

1 412

- 29 %

2004–2006

1 320

1 226

-7%

2003–2005

1 980

1 159

- 41 %

2002–2004

1 870

1 281

-31 %

2001–2003

2 245

1 234

-45 %

Svenska kraftnät har analyserat de främsta
anledningarna till 2012 års avvikelser. Externa
orsaker har medfört avvikelser om 340 miljoner
kronor. Entreprenörer har inte uppfyllt sina
åtaganden enligt tid- och betalplaner. Det har
även varit svårt att projektera enligt plan till följd
av att erforderliga resurser på marknaden varit
knappa. Interna orsaker har medfört avvikelser
om 120 miljoner kronor. Den bedömda räntan
vid budgetering/planering var betydligt högre än
den faktiska ränta som varit aktuell under 2012.
Svenska kraftnät har därtill inte hunnit med att
rekrytera projektledare enligt plan vilket medfört
förseningar i några projektstarter.
Ändrade projektkostnader har medfört
avvikelser om 40 miljoner kronor. Det finns alltid en inbyggd osäkerhet i uppskattade projektkostnader som oftast beräknas på erfarenhet från
liknande projekt. Det är dock först när upphandlingen är genomförd som en mer preciserad
projektkostnad kan anges. Under 2012 blev
några projekt billigare medan andra fördyrades.
Koncessioner och andra tillstånd har medfört
avvikelser om 55 miljoner kronor. En förutsättning för att påbörja ett projekt är att nödvändiga
tillstånd är klara. Förseningar i tillståndsgivningen medför förseningar i projektstarten med
åtföljande förseningar i tid- och betalplaner.
För att öka precisionen i verkets planering har
Svenska kraftnät vidtagit flera åtgärder. I april
2013 har Svenska kraftnät fattat beslut om den
s.k. Perspektivplan 2025, en långsiktig transparent nätplanering. I det fortsatta arbetet med
47
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Perspektivplan 2025 ingår att se till att investeringar är förlagda i tiden på ett sätt som är realistiskt och genomförbart i praktiken. Svenska
kraftnät har även utarbetat en vägledning för
anslutning till stamnätet och utarbetat en modell
för projektprioritering. Arbete pågår även med
att förändra Svenska kraftnäts projektbemanning
och projektstyrning för att bättre möta verkets
utmaningar.
Svenska kraftnät hade vid 2012 års ingång ca
130 planerade investeringsprojekt. Under året
tillkom därutöver ett antal investeringar som var
nödvändiga att genomföras p.g.a. akuta åtgärder
som t.ex. haverier. Nedan redogörs för de största
projekten under året.
Investeringarna i syfte att öka marknadsintegrationen och minska flaskhalsarna i stamnätet
har under året uppgått till 1 416 miljoner kronor
(1 795 miljoner kronor 2011). Projektet
Sydvästlänken (1 200 MW) syftar till att
förstärka driftsäkerheten och öka överföringskapaciteten till södra Sverige. Genom de
norra och södra grenarna av Sydvästlänken ökar
överföringskapaciteten mellan elområdena 3 och
4 med ca 25 procent. Enligt Svenska kraftnät
kommer denna ökning i huvudsak att eliminera
prisskillnader mellan de båda elområdena. I april
2013 har Svenska kraftnät och Statnett beslutat
att inte genomföra projektet Sydvästlänkens
västra gren. Nya beräkningar som gjorts av
Statnett och som granskats av Svenska kraftnät
ger vid handen att nyttan med västra grenen har
minskat betydligt jämfört med de ursprungliga
analyserna. Genom den planerade ledningen
NordBalt (700 MW) sammankopplas en framväxande baltisk elmarknad med den nordiska
och europeiska och bidrar även till att förbättra
de baltiska staternas försörjningstrygghet. EUkommissionen bidrar med 175 miljoner euro för
projektet. En ny 400 kV-ledning mellan Stackbo
och Hamra byggs i befintlig ledningsgata för att
öka överföringskapacitet med anledning av den
nya likströmslänken med Finland (Fenno-Skan
2) och är ny vindkraft ansluts. Två av tre etapper
om totalt 55 km ny ledning är avklarade. En ny
400 kV-ledning mellan Stenkullen och Lindome
har tagits i drift under 2012 för att säkra en
tillförlitlig elförsörjning av Göteborgsområdet
samt som ett första steg för att öka kapaciteten
över Västkustsnittet. För att kunna mata ut den
omfattande potentiella vindkraftsproduktionen i
Dalsland,
Bohuslän
och
Västergötland
genomförs undersökningar inför en ny ledning
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mellan Skogssäter och Stenkullen samt ny
400/130 kV stamnätsanslutning i Loviseholm.
Investeringarna för att anpassa stamnätet till
planerade vindkraftsinvesteringar har uppgått till
125 miljoner kronor (70 miljoner kronor 2011).
För att kunna omhänderta produktionen i
Markbygden (3 000–4 000 MW) krävs flera nya
anslutningspunkter i stamnätet. Under 2012 har
arbete med den första anslutningspunkten,
400 kV-stationen Råbäcken, påbörjats. Ett nytt
400 kV-ställverk i Storfinnforsen för att
möjliggöra anslutningar av ny vindkraftspark om
1 000 MW har tagits i drift. Ett nytt 400 kVställverk nära Blaiksjön i Västerbotten för att
möjliggöra anslutningar av ny vindkraftspark om
225 MW har tagits i drift. Ställverket i Hällby har
byggts ut för att kunna ta hand om elen från två
planerade vindkraftsparker i Åsele och
Örnsköldsviks kommuner. Byggnation har
påbörjats av ett nytt 220 kV-ställverk utanför
Bräcke för att omhänderta elen från en
vindkraftpark om ca 100 MW som är under
uppförande. Projektering av en anslutning av
elnätet på Gotland till stamnätet har genomförts
under året. I planerna finns två 500 MW
likströmslänkar eftersom de två befintliga
regionnätsförbindelserna inte räcker till för den
planerade utbyggnaden av vindkraften.
Investeringar med anledning av kärnkraftens
effekthöjningar har under året uppgått till
21 miljoner kronor (62 miljoner kronor 2011).
Svenska kraftnät utreder hur nya nätstrukturer
vid kärnkraftverken ska utformas. Ett nytt
ställverk i anslutning till Oskarshamn,
Ekhyddan, togs i drift i juli 2012.
Investeringar i förändrad nätstruktur har
under året uppgått till 406 miljoner kronor
(286 miljoner kronor 2011). Utbyggnadsprojektet
Stockholms
Ström
omfattar
investeringar om 5,6 miljarder kronor, varav
4,6 miljarder kronor för Svenska kraftnäts del.
Syftet är att åstadkomma en förbättrad
nätstruktur, minskade elförluster och ökad
leveranssäkerhet. 150 km befintlig ledning rivs
vilket frigör mark för exploatering. De tre
nätägarna (Fortum, Vattenfall och Svenska
kraftnät) får ca en miljard kronor i ersättning för
dessa frigjorda markområden.
Reinvesteringar av ledningar och kablar har
under året uppgått till 91 miljoner kronor
(56 miljoner kronor 2011) och för stationer
26 miljoner kronor (3 miljoner kronor 2011).
Behovet av reinvesteringar är högt. Planer för
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förnyelse av stationer och topplinor har tagits
fram. Under året har åtgärder gjorts i 42 projekt
inom reinvesteringsprogrammen (43 projekt
2011). Det pågår en omfattande inventering av
alla stamnätsanläggningar som ska ligga till
grund
för
detaljerade
program
för
reinvesteringar i både ledningar och stationer.
Investeringarna i stationsförnyelser har under
året uppgått till 105 miljoner kronor
(239 miljoner kronor 2011). Många av
ställverken är utformade så att de för närvarande
inte uppfyller dagens krav på driftsäkerhet.
Övriga större investeringar under året uppgick
till 119 miljoner kronor (180 miljoner kronor
2011). För att förbättra möjligheterna att reglera
spänningen inom fastställda gränser kommer
totalt åtta s.k. reaktorer att installeras. Under
2012 har nya reaktorer tagits i drift i Hallsberg,
Morgårdshammar, Skogssäter och Strömma.
Investeringar i informationsteknologi under
året uppgick till 66 miljoner kronor (80 miljoner
kronor 2011). Svenska kraftnäts system för
styrning och övervakning av stamnätet togs i
drift 2001 och närmar sig slutet av sin livslängd.

2.5

Politikens inriktning

En sammanhållen klimat- och energipolitik
Klimatförändringarna är vår tids största
utmaning och kräver såväl regionala, nationella
som globala lösningar. Visionen är att Sverige
2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning och inga nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären, vilket innebär att
Sverige 2050 blir ett klimatneutralt samhälle.
Energipolitiken syftar till att förena ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. En satsning på förnybar energi och
effektivare energianvändning samtidigt som
förutsättningar skapas för kontrollerade
generationsskiften i den svenska kärnkraften,
stärker svensk försörjningstrygghet och
konkurrenskraft och ger svensk forskning och
företagande en viktig roll i den globala
omställningen till en kolsnål ekonomi.
Inom energiområdet finns tre långsiktiga
prioriteringar som bidrar till att uppnå visionen
om att Sverige 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp
av växthusgaser i atmosfären: användningen av

fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas
till 2020, Sveriges fordonsflotta bör vara oberoende av fossila bränslen 2030 och ett tredje ben
bör utvecklas för elförsörjningen för att minska
beroendet av kärnkraft och vattenkraft och därmed öka försörjningstryggheten. För att åstadkomma det senare måste ny, förnybar kraftproduktion svara för en betydande del av
elproduktionen.
I Sverige kommer de största utsläppen av
växthusgaser från transporter och industrier.
Genom kvantifierade klimat- och energipolitiska
mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi
och energieffektivisering till 2020, tillsammans
med konkreta styrmedel för att uppnå dessa mål,
lägger regeringen grunden för långsiktigt stabila
förutsättningar för en snabb väg ut ur fossilsamhället och en utveckling mot ett hållbart energioch transportsystem.
Det är regeringens övertygelse att klimat-,
miljö- och energiutmaningarna utgör en möjlighet för teknik-, varu- och tjänsteutveckling som
innebär att affärsmöjligheter skapas för svenska
företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och
tjänster.
Svenska företag erbjuder miljömässigt hållbara
varor och tjänster som det finns en stor och växande efterfrågan på runt om i världen. Ny, grön
teknik kommer att vara viktig och efterfrågas när
länders energi- och transportsystem ska ställas
om. I detta sammanhang har såväl befintliga
produkter från biomassa som nya innovationer
potential att utvecklas vilket i sin tur ger stora
möjligheter till utveckling för landsbygden och
de gröna näringarna. Även den globala efterfrågan på teknik och systemlösningar för t.ex.
hållbar stadsutveckling bedöms öka. Sverige har
hög kompetens inom dessa områden och miljöoch energiteknikområdet har mycket goda förutsättningar att utgöra ett betydande tillväxtområde i Sverige. Kunskaper behöver dock i
ännu större utsträckning tas tillvara och
kommersialiseras. Särskilda satsningar kan
ytterligare förstärka dessa svenska styrkeområden.
För att den gröna omställningen ska skapa fler
växande företag, jobb och tillväxt i Sverige har
regeringen under perioden 2011–2014 lanserat
en bred nationell miljöteknikstrategi i syfte att
tydliggöra och fokusera de statliga insatserna.
Strategin syftar bl.a. till att driva efterfrågan på
miljöteknikinnovationer genom innovations49
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upphandling, verka för ökade privata
investeringar i nya miljötekniklösningar, bidra
till ökad kunskap om miljöteknikmarknader eller
att verka för att svenska företag får möjlighet att
verifiera sina produkter. Det kan också vara att
se till att bilden av Sverige som ett intressant
miljöteknikland förstärks. Vissa marknader
utgör en särskilt stor potential för svenska
företag som kan exportera miljöteknik. Det är
fortsatt viktigt att stödja dessa företags
internationalisering.
Regeringen fokuserar på genomförandet av
strategin, som täcker hela kedjan från forskning
och innovation, via affärsutveckling till export.
Regeringen kommer i och med den utvärdering
av miljöteknikstrategins genomförande som
pågår, under året få ett underlag kring vilket
mervärde olika insatser gett och med utgångspunkt i detta kunna ta ställning till vilka satsningar som bör fortsätta.
Regeringen stärker det internationella
samarbetet på energiteknikområdet med länder
som har ett växande behov av hållbara energilösningar för att motverka det globala klimathotet och stärka försörjningstryggheten, t.ex.
Kina, Ryssland och Indien. I dessa länder
bedöms affärspotentialen för svenska energioch miljöteknikföretag vara mycket lovande. De
bilaterala avtal som undertecknats och de särskilda insatser som gjorts för att stärka fortlöpande kontakter med ländernas regeringar
anses utgöra ett värdefullt stöd till de svenska
aktörer som vill utvecklas eller komma in på
dessa marknader.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna hanteras av regeringen med flera instrument och
inom flera områden. Det behövs därför en fortsatt och utvecklad samverkan mellan myndigheter liksom mellan myndigheter och den kommunala och regionala nivån. Den nationella och
regionala tillväxtpolitiken, närings-, miljö-, it-,
innovations- och energipolitiken samt politik för
de areella näringarna, landsbygd och livsmedel
ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd, förbättrat miljötillstånd, innovationer och export.
Regeringens framtidskommission har identifierat en rad samhällsutmaningar som Sverige står
inför och har särskilt utrett frågan om hur vi kan
kombinera tillväxt med hållbarhet. Framtidskommissionens rapporter (Ds 2013:1 och Ds
2013:19) kommer att vara ett viktigt underlag i
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regeringens fortsatta arbete mot en hållbar tillväxt och en grön ekonomi.
Stabila spelregler skapar förutsägbarhet,
trygghet och vilja till investeringar, vilket i sin
tur håller nere energipriserna och skapar förutsättningar för den nödvändiga omställningen.
Svenska företag och konsumenter måste kunna
lita på att det finns en trygg energiförsörjning.
Det förutsätter att energibolagen får långsiktiga
spelregler och stabila villkor för sin verksamhet.
Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel
är centrala för att målen på klimat- och energiområdet ska kunna nås. Väl avvägda ekonomiska
styrmedel syftar till att målen ska kunna uppnås
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Regeringens satsningar fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser samt på forskning, kommersialisering och demonstration av framtidens energiteknik, insatser för energieffektivisering och
ökad andel förnybar energi samt åtgärder för att
anpassa Sverige till de effekter som följer av ett
förändrat klimat.
En kontrollstation för klimat och energipolitiken genomförs under 2015 i syfte att analysera den faktiska utvecklingen av energibalans
och kostnader samt klimatpåverkan i förhållande
till målen, liksom kunskapsläget vad gäller
klimatförändringar. I samband med riksdagens
behandling av propositionen Ändring i lagen
(2003:113) om elcertifikat (prop. 2008/09:9, bet.
2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42) riktade
riksdagen ett tillkännagivande till regeringen
med innebörden att regeringen bör granska
effekterna av de olika klimat- och energipolitiska
styrmedlen
för
den
internationellt
konkurrensutsatta elintensiva industrin. I
anslutning till kontrollstationsarbetet avser
regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag
att i samarbete med berörda myndigheter
sammanställa
resultaten
av
genomförda
konsekvensanalyser, och vid behov komplettera
dessa analyser, av den förda energi- och klimatpolitiken för den elintensiva industrin.
Med den av regeringen förda politiken
bedöms Sverige komma att få ett fortsatt överskott av el med mycket små utsläpp av växthusgaser. Det kommer att hålla nere de svenska
elpriserna samtidigt som ökad export av el från
Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar
utsläppen av växthusgaser. Regeringen vill skapa
en gemensam nordisk och europeisk elmarknad
där konsumenterna kan köpa el från flera produ-
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center i syfte att öka försörjningstryggheten och
konkurrensen på elmarknaden. Detta kräver ett
starkt överföringsnät inom och mellan länder
som bidrar till en effektiv marknad.
Effektiva energimarknader
Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv marknad med väl fungerande
konkurrens som ger en säker tillgång på el till
internationellt konkurrenskraftiga priser. Väl
fungerande marknader för el, värme och gas
skapar bättre förutsättningar för god energitillförsel, lägre utsläpp av växthusgaser samt en
god miljö och tillväxt.
Fullbordandet av EU:s inre elmarknad är en
förutsättning för att elmarknaden ska fungera väl
och nå sin fulla potential. Regeringen anser att
prissignaler är viktiga för att styra var och hur el
ska produceras och användas. Samhällsekonomiskt korrekta prissignaler, oreglerade priser
samt ökad internationell elhandel förbättrar försörjningstryggheten och leder till att resurser
används mer effektivt. Prisets förmåga att styra
resurser till dess effektiva användning får dock
inte överskattas eftersom regleringar av elproduktion skiljer sig åt mellan länder. Flera
länder inom EU har infört eller överväger att
införa s.k. kapacitetsmekanismer, som innebär
att befintlig elproduktion, ofta fossilbaserad
sådan, subventioneras för att kunna finnas tillgänglig när mer volatil produktion, t.ex. vindkraft, inte producerar el.
Regeringen anser att införandet av kapacitetsmekanismer kan leda till att handeln mellan
länder minskar, att konkurrensen snedvrids, att
befintlig fossilbaserad produktion riskerar att
cementeras och att kostnaden för kunderna
ökar. Regeringen förordar i stället åtgärder som
syftar till att uppnå en ökad integrering mellan
länder avseende transmission, ökad efterfrågeflexibilitet hos såväl industri som konsumenter
samt utveckling av smarta elnät och införande av
smarta elmätare.
Regeringen ser ett tydligt behov av att stärka
konsumenternas ställning på energimarknaderna.
Det behöver bli lättare att förstå hur energimarknaden fungerar och fler måste få möjlighet
att i högre utsträckning än i dag påverka sina
energikostnader. Regeringens politik syftar till
att underlätta för elkonsumenter att anpassa sin
elförbrukning till aktuella elpriser, att effektivi-

sera sin elförbrukning, att producera sin egen
förnybara el och att ladda sitt elfordon. Genom
utveckling av smarta elnät och smarta elmätare
med timmätning och genom rätt utformade
nättariffer och flexiblare prissättning ökar konsumenternas möjlighet att kunna effektivisera
sin energianvändning och använda elen under
tider då priset är lägre.
Vidare bör Sverige dra nytta av de möjligheter
som skapas av utvecklingen av smarta elnät.
Regeringen tillsatte därför i maj 2012 ett nationellt samordningsråd för smarta elnät med representanter från näringsliv, forskning och
konsumenter för att inhämta, sammanställa och
sprida kunskaper om elnätets utveckling och om
smarta elnät bland berörda aktörer och i samhället i stort (dir. 2012:48). Med ett Sverige i
framkant inom smarta elnät finns möjligheten
att bygga såväl en mer hållbar framtid, som jobb
och exportmöjligheter på vägen dit.
Som ett steg i regeringens politik för att öka
andelen förnybar energi och stärka ställningen
för de konsumenter som också producerar
förnybar el aviserar regeringen i denna
proposition ett förslag, som är mer generöst än
nettodebiteringsutredningens. Det aviserade
förslaget innebär att en skattereduktion införs
för mikroproducenter av el från förnybara
energikällor
En väl fungerande nordisk elmarknad ger
Norden konkurrensfördelar och skapar bättre
förutsättningar för energitillförsel, miljö och tillväxt. Det svenska stamnätet står inför en period
av mycket omfattande utbyggnad. Av det långsiktiga plandokumentet om utvecklingen av det
stamnätet, Perspektivplan 2025, framgår att förstärkningar behövs för att omhänderta ny elproduktion, fördjupa marknadsintegrationen
med omvärlden och bidra till skapandet av en
gemensam europeisk elmarknad. Samtidigt finns
det ett mycket betydande reinvesteringsbehov.
Den nordiska marknaden har länge utgjort en
föregångare i arbetet med att skapa en integrerad
europeisk elmarknad. Sverige hör till de länder
som nu är pådrivande för att vidareutveckla
elmarknaden inom EU i syfte att skapa en effektiv integrerad marknad. Konkurrensen och
effektiviteten på den nordiska elmarknaden bör
fortsatt utvecklas. Regeringens målsättning är att
en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el
ska kunna införas under 2015.
Vidare har regeringen fattat beslut om att ge
Affärsverket svenska kraftnät tillstånd att bygga
51

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

NordBalt, en ny sjökabelförbindelse som ska
binda samman elnäten i Sverige och Litauen.
Syftet med NordBalt är att binda samman de
baltiska staternas elnät med det nordiska. Den
teknik som används möjliggör framtida
inkoppling av vindkraftparker till havs, som vid
exempelvis Midsjöbanken.
Värmemarknaden ska fortsatt bygga på fungerande konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. Användningen av fossila bränslen för
uppvärmning kommer att avvecklas till 2020.
Fjärrvärmen skapar förutsättningar att utnyttja
samhällets energiresurser effektivt, genom
användning av spillvärme, högeffektiv kraftvärme och bränsleresurser som annars inte kan
tas tillvara.
Energieffektivisering
Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive
energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och
en hållbar utveckling. Att effektivisera användningen av energi är ett viktigt medel för att
minska belastningen på klimat och miljö. Det
kan även bidra till ökad konkurrenskraft för
svenskt näringsliv och en tryggare energiförsörjning.
Ett övergripande mål om 20 procent
effektivare energianvändning till 2020 har
beslutats av riksdagen (prop. 2008/09:163, bet.
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301). Målet
uttrycks som ett sektorsövergripande mål om
minskad energiintensitet om 20 procent mellan
2008 och 2020.
Det är regeringens uppfattning att en framgångsrik politik för energieffektivisering kännetecknas av att miljontals beslutsfattare inom
samtliga sektorer och i olika situationer dagligen,
integrerat med andra beslut, även beaktar möjligheter till energieffektivisering. Generellt
verkande styrmedel såsom energiskatter, koldioxidskatter och utsläppshandel ger genom
prissignaler incitament till energieffektivisering.
Inom vissa sektorer och delsektorer, särskilt de
där utgifter för energi står för en mindre del av
de totala utgifterna, är dessa prissignaler mindre
verkningsfulla av olika skäl och kompletterande
incitament för energieffektiviseringsåtgärder ges
genom regleringar, till exempel minimikrav på
energiprestanda för energirelaterade produkter
och byggnader.
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Statens insatser för att stimulera effektivare
energianvändning, vid sidan av generella ekonomiska styrmedel och reglering, bör inriktas på
undanröjande av informations- och kunskapsbrister hos olika aktörer. Insatserna för energieffektivisering omfattar den offentliga sektorn,
hushålls-, industri-, service- och transportsektorerna samt de areella näringarna.
En betydande del av den slutliga energianvändningen sker i bostäder och lokaler. Från
2021 gäller att alla nya byggnader ska vara s.k.
nära-nollenergibyggnader. För offentligt ägda
byggnader kommer motsvarande krav att gälla
redan från 2019. Som en del i strategin att närma
sig nära-nollenergibyggnader planeras en
kontrollstation avseende genomförandet till
2015. Regeringen bedömer att begreppet näranollenergibyggnader innebär skärpta krav på
energihushållning jämfört med de krav som
gäller enligt dagens byggregler.
Regeringen kommer under våren 2014 att
lämna förslag till riksdagen om hur EU:s nya
energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i
Sverige. Förslaget kommer att omfatta förslag på
nödvändiga ändringar i lagstiftningen och
utvecklade styrmedel och insatser för energieffektivisering i så gott som hela energisystemet,
inklusive energiinfrastrukturen, från energiomvandling till slutanvändning.
Frågan om hur energieffektivisering i
energiintensiv industri kan främjas i framtiden
bereds inom Regeringskansliet.
Med stöd av EU:s regionalfond kommer ett
nationellt program för energieffektivisering att
genomföras under programperioden 2014–2020.
Regeringen föreslår att 40 miljoner kronor per år
tillförs som nationell medfinansiering till detta
program. Därutöver kommer även insatser inom
området energieffektivisering, användning av
förnybar energi och koldioxidsnål teknik att
genomföras inom ramen för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen.
Regeringen bedömer att en stärkt konsumentroll är viktig också för energieffektivisering.
En grund i den inriktningen är den kommunala
energi- och klimatrådgivningen, som syftar till
att ge oberoende råd inom området. Regeringen
förlänger därför det statliga stödet till rådgivningen. Ett steg är vidare det krav på timvis mätning som har införts. Timmätning är ett samhällsekonomiskt viktigt verktyg för kunder att
själva eller via applikationer kunna ta kontroll
över sin egen förbrukning och sänka sin elkost-
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nad. Ett annat steg för en stärkt konsumentroll
är konsumenternas förbättrade möjlighet att
kunna beakta energianvändning vid köp eller
hyra av bostad genom att det alltid ska finnas en
energideklaration när bostaden säljs eller hyrs ut.
Förnybar energi
En ökad andel förnybar energi är gynnsam för
att uppnå de övergripande målen om ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i hela landet. Förnybar energi är en
viktig komponent i regeringens samlade satsning
för en väg ut ur beroendet av fossil energi och
därmed för minskad klimatpåverkan.
Det svenska målet är att andelen förnybar
energi 2020 ska vara minst 50 procent av den
totala energianvändningen. Andelen förnybar
energi i transportsektorn ska 2020 vara minst 10
procent.
Regeringen konstaterar att de bindande EUmålen för 2020 har bidragit till den snabba
utvecklingen av förnybar energi inom EU. Enligt
EU-kommissionens analys riskerar dock
utvecklingen av förnybar energi att bromsa
kraftigt efter 2020, om inga ytterligare klimateller energipolitiska styrmedel/mål beslutas.
Regeringen anser att de långsiktiga klimatmålen
tydligt måste vara styrande i det nya klimat- och
energiramverket till 2030.
Det finns tilltagande risker och nackdelar,
men också fördelar och synergier, med energipolitiska mål efter 2020. Regeringen anser att
kommissionen i det fortsatta arbetet bör utreda
dessa för- och nackdelar. Ett eventuellt förslag
om bindande mål för andelen förnybar energi
och energieffektivisering för 2030 behöver
analyseras vidare för att möjliggöra ett
principiellt ställningstagande i denna fråga.
Särskild uppmärksamhet i den fördjupade analysen bör ges interaktionen med klimatpolitiken,
speciellt EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Sveriges elproduktion står i dag i huvudsak på
två ben, vattenkraft och kärnkraft, och är därmed nära nog koldioxidfri. Ur försörjningstrygghetssynpunkt är det positivt att systemet
med elcertifikat leder till att det utvecklas ett
kompletterande tredje ben som framför allt
består av biokraftvärme och vindkraft.
Vattenkraften är en värdefull tillgång för
produktion av förnybar el och kommer även i

framtiden att spela en central roll för Sveriges
elförsörjning. Att bibehålla en hög produktion
av vattenkraft samtidigt som fastställda
miljökvalitetsmål och ingångna gemenskapsrättsliga åtaganden uppfylls, är en viktig del i
arbetet med att motverka klimatförändringar
och är en nödvändig förutsättning för att uppnå
de mål för förnybar energi som ställts upp inom
EU. Nationalälvarna, och övriga i miljöbalken
angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från
utbyggnad.
Det är av stor vikt att produktionen av förnybar el kan öka i enlighet med uppställda mål. För
att nå det mål som ställts upp inom ramen för
elcertifikatsystemet om 25 TWh förnybar el till
2020, jämfört med 2002 års nivå, bedöms det
komma att krävas en omfattande utbyggnad av
vindkraften, som tillsammans med vattenkraften
stod för drygt hälften av den förnybara
elproduktionen under föregående år. En kontrollstation för elcertifikatmarknaden kommer
att genomföras under 2015. Regeringens långsiktiga inriktning för perioden efter 2020 är en
fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen.
Det är av stor vikt att produktionen av
förnybar el kan öka i enlighet med uppställda
mål. Vindkarteringar visar att det finns mycket
goda vindlägen i olika delar av Sverige, även i de
områden runt militära flygplatser där
Försvarsmakten med hänvisning till riksintresset
för totalförsvaret avstyrker att vindkraft
etableras. Försvarsmakten ska enligt sin
instruktion upprätthålla och utveckla ett militärt
försvar. Med beaktande av de krav som
uppgifterna ställer ska Försvarsmakten ta
miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen
för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra
till att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt
nås samt vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling. Försvarsmakten ska
årligen redovisa myndighetens medverkan i
beredningen av vindkraftsärenden och de
åtgärder myndigheten vidtagit för att bidra till
att nå den nationella planeringsramen för
vindkraft.
Regeringen har höga ambitioner när det gäller
utbyggnaden av den förnybara elproduktionen.
Vindkraften spelar en viktig roll för att dessa
ambitioner ska kunna uppnås. Uppbyggnaden
bör ske så effektivt som möjligt och vindkraften
bör så långt som möjligt etableras där
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vindresursen är bäst. Samtidigt är det viktigt att
söka hitta lösningar för att minimera eventuella
konflikter mellan vindkraft och andra
betydelsefulla intressen.
Enligt regeringens mening finns flera faktorer
av betydelse för att så långt som möjligt
förbättra förutsättningarna för samexistens
mellan olika intressen. Bland annat bör enligt
regeringen både vindkraftsbranschen och
företrädare för andra intressen sträva efter att
aktivt ta tillvara de möjligheter som kan erbjudas
genom den tekniska utvecklingen i respektive
område, till exempel inom försvarsområdet.
Vidare understryker regeringen vikten av en
tydlig kommunikation mellan olika intressenter i
vindkraftsärenden, samt att alla berörda aktörer
löpande förbättrar och utvecklar sina processer
för samverkan. Regeringen ser i detta
sammanhang positivt på att Försvarsmakten
fortsätter utveckla sina processer för hantering
av vindkraftsärenden och för kommunikation
med berörda aktörer.
När det gäller databasen Vindbrukskollen
anser regeringen att det är i allas intresse, såväl
projektörer som tillståndsgivande myndigheter,
att inaktuella förfrågningar kan tas bort och
lämna utrymme för nya etableringar samt att
informationen om befintliga och planerade vindkraftverk är kvalitetssäkrad. I sin redovisning
med anledning av FOI:s rapport anförde
Försvarsmakten att Vindbrukskollen i dagsläget
inte kan användas som beslutsunderlag i samband med flygsäkerhetsberedningar eftersom
den inte är kvalitetssäkrad. Samtidigt bedömer
myndigheten att Vindbrukskollen har en
potential i detta avseende.
Regeringen anser att samordningsansvariga
myndigheten,
Statens
energimyndighet
(Energimyndigheten), och projektörerna tillsammans med övriga berörda intressenter bör
identifiera bristerna i nuvarande databas samt
vidta åtgärder för att åtgärda dessa. Försvarsmakten lyfter också fram det arbetet som har
pågått på Gotland tillsammans med SMHI
gällande möjligheten att komplettera befintlig
väderradar på Gotland med en extra väderradarstation för att därigenom möjliggöra vindkraftsetablering. Det är regeringens bedömning att
detta är en positiv utveckling och att erfarenheterna från detta arbete bör tas till vara och
appliceras på andra delar av landet där det finns
väderradar och intresse att bygga vindkraft.
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Förenklingar avseende nätanslutning av
anläggningar för förnybar elproduktion behöver
fortsatt genomföras. Regeringen bedömer att det
är angeläget att årligen följa upp tillståndsprocesser för etablering av ny förnybar
elproduktion samt att göra en översyn av
processerna för nätanslutning, nätförstärkning
respektive nätutbyggnad till följd av den höjda
ambitionen för elcertifikatsystemet. Tillståndsprocesserna för både ny energiproduktion och
kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas. Regeringen verkar för att det mål som är
uppsatt inom ramen för elcertifikatsystemet
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Regeringen har tidigare i propositionen
Genomförande av direktivet om förnybar energi,
som har bifallits av riksdagen, bedömt att ett
vidareutvecklat system med s.k. förtida delning
av nätförstärkningskostnaden för storskaliga
produktionsanläggningar för förnybar el bör
införas i syfte att en elproducent endast ska
betala en sådan del av den totala kostnaden för
den
nödvändiga
nätförstärkningen
som
motsvarar varje producents andel av den totala
anslutningskapaciteten (prop. 2009/10:128, bet.
2009/10:NU18, rskr. 2008/09:280). Regeringen
har tidigare även redogjort för sin avsikt att
återkomma med förslag i frågan.
För att uppnå önskat resultat i det korta perspektivet avser regeringen att, under en övergångsperiod, införa ett system med förtida delning av nätförstärkningskostnaden där Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) får i
uppgift att välja ut lämpliga geografiska
områden. Inom områdena identifieras därefter
vilka projekt som kan bli aktuella och en förtida
delning av anslutningsavgiften kan då beräknas.
Inriktningen på förslaget är följande: Svenska
kraftnät täcker kostnader för nätförstärkningar i
stam- och regionnät som är kundspecifika för
produktionsanläggningar som antas anslutas i
framtiden, exempelvis genom lån till regionnätsföretag. Den som ansluter en anläggning
betalar en anslutningsavgift till det nätföretag
vars nät anläggningen ansluts till. Avsikten är att
avgiften ska ersätta kostnaderna för den nödvändiga nätförstärkningen i den del som svarar mot
anläggningens andel av den totala nätförstärkningens kapacitet. Ett nätföretag som ansluter en
anläggning inom ramen för förslaget ska betala
tillbaka det stöd som har lämnats av Svenska
kraftnät allteftersom nätförstärkningens kapacitet tas i anspråk genom anslutning av anlägg-
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ningar. Förslaget ska kunna tillämpas inom ett
eller flera geografiska områden samtidigt, så
länge den totala nätförstärkningskostnaden som
bekostas av Svenska kraftnät inom ramen för
förslaget inte överstiger 700 miljoner kronor.
Projekten som planeras i ett område ska ha
utvecklats relativt långt innan den föreslagna
lösningen tillämpas där. Vidare ska anläggningar
med en installerad kapacitet motsvarande minst
30 procent av kapaciteten för den planerade
totala nätförstärkningen ha tecknat anslutningsavtal med nätföretag. När utvecklingen inom ett
område där förslaget tillämpas säkrat en kostnadstäckning motsvarande minst 70 procent av
utestående fordringar kan lösningen tillämpas på
ett nytt område.
En viktig utgångspunkt är att de utvalda projekten i slutändan ska bära sina egna kostnader
och att staten endast ska ta en begränsad risk.
Förslaget ska inte medföra kostnader som direkt
påverkar statsbudgeten, och kan hanteras inom
Svenska kraftnäts nuvarande verksamhet. Förslaget medför att vindkraft kommer att kunna
byggas i bättre vindlägen vilket kan minska
kostnaderna i elcertifikatsystemet. Regeringen
bedömer även att elnätet då kan planeras mer
rationellt vilket minimerar nätutbyggnaden och
därmed ger miljövinster.
Regeringens ambition är att under 2016
ersätta övergångslösningen med en långsiktig
marknadslösning där staten inte behöver ta en
finansiell risk. Regeringen avser därför att ge
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att
utreda hur en sådan lösning kan utformas.
En utökad produktion av vindkraft och ökad
användning av bioenergi från jord- och skogsbruket är en förutsättning för att Sverige ska
kunna uppfylla målsättningarna avseende
andelen förnybar energi till 2020. En fortsatt hög
och hållbar tillväxt i skogen är viktig för att
säkerställa ett ökat hållbart uttag av biomassa
med fortsatt högt nettoupptag av koldioxid i
skog och mark. Biodrivmedel bedöms komma
att
stå
för
en
större
andel
av
bränsleanvändningen inom transportsektorn.
Regeringens insatser för en fossiloberoende
fordonsflotta fortsätter. I juli 2012 tillkallade
regeringen en särskild utredare för att kartlägga
möjliga handlingsalternativ samt identifiera
åtgärder för att reducera transportsektorns
utsläpp och beroende av fossila bränslen
(dir. 2012:78). Åtgärderna kan avse alla de relevanta aspekter som kan ha betydelse för att

uppnå den långsiktiga prioriteringen om en
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt, med
avseende på transportsektorn, visionen om att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Utredaren ska lämna sina förslag
senast den 16 december 2013.
Regeringen arbetar strategiskt för en ökad
andel förnybar energi i transportsektorn samt
för strikta och ändamålsenliga hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel. Dessa båda
frågor hänger tydligt ihop. Samtidigt som vi
genomför omställningen av transportsektorn
och bryter beroendet av fossila drivmedel ska vi
säkerställa att de biodrivmedel vi övergår till är
hållbara.
Generellt verkande styrmedel som sätter pris
på utsläppen utgör grunden för omställningen.
Sådana styrmedel behöver kompletteras med
mer riktade styrmedel.
Regeringens mål och långsiktiga ambitioner
avseende omställningen av transportsektorn
kräver omfattande insatser, exempelvis i form av
investeringar från privata aktörer. Ekonomiska
och administrativa styrmedel som är kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och förutsägbara är
viktiga för att få till stånd den önskade utvecklingen. Ett kvotpliktsystem för ökad låginblandning av biodrivmedel, i kombination med en
drivmedelsbeskattning som är långsiktigt hållbar
gentemot unionsrätten, samt fortsatt skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel, kan sammantaget utgöra ett långsiktigt
hållbart och förutsägbart ramverk, i form av en
långsiktig strategi för främjande av hållbara biodrivmedel.
I syfte att säkerställa låginblandade volymer
biodrivmedel på marknaden föreslår regeringen
att ett kvotpliktssystem för biodrivmedel införs
fr.o.m. den 1 maj 2014, med åtföljande
justeringar av energiskatten. För att ge
höginblandade och rena biodrivmedel goda
konkurrensförutsättningar
ges
fortsatt
skattebefrielse även efter 2013. Avsikten är att
skillnaden i beskattningen mellan hållbara
höginblandade biodrivmedel och drivmedel utan
fossilt innehåll och deras fossila motsvarigheter
framöver ska fortsätta att vara lika stor som i
dag. Beskattningen kan dock komma att
förändras om s.k. överkompensation inträffar.
Kvotpliktsystemets
införande
skapar
budgetutrymme att vidta åtgärder som skyndar
på den positiva utvecklingen inom energi- och
klimatområdet. Med detta i beaktande avser
55
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regeringen
att
presentera
ytterligare
styrmedelsåtgärder som ger positiva incitament
inom klimat- och energiskatteområdet utöver de
som presenteras i denna proposition. I det
arbetet kommer insatser för att reducera
transportsektorns utsläpp och beroende av
fossila bränslen att vara viktiga.
För att även fortsättningsvis stödja
introduktionen av miljöanpassade bilar på
marknaden föreslår regeringen att den
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet
för vissa miljöbilar förlängs med tre år fr.o.m.
den 1 januari 2014.
Som ett steg i regeringens politik för att öka
andelen förnybar energi och stärka ställningen
för de konsumenter som också producerar
förnybar el aviserar regeringen i denna
proposition ett förslag, som är mer generöst än
nettodebiteringsutredningens. Det aviserade
förslaget innebär att en skattereduktion införs
för mikroproducenter av el från förnybara
energikällor. Förslaget bedöms tidigast kunna
träda i kraft den 1 juli 2014.
I möjligaste mån bör konkurrenssnedvridningar undvikas mellan värmeproduktion
inom industrin och värmeföretag, när produktionen sker för samma ändamål. Energiskatt om
0,5 öre per kWh tas ut för den el som industrin
och de areella näringarna förbrukar. Högre
energiskatt gäller för viss el som används av
värmeföretag i samband med produktion av
värme som levereras till industrin eller de areella
näringarna. Denna beskattning bör ses över.
Under 2014 kommer frågan om en ökad
differentiering i fordonsbeskattningen för att
premiera nyförsäljning av fordon med låg
klimatpåverkan att beredas.
Därutöver fortsätter satsningarna för att
stödja utvecklingen av ny teknik, bl.a. genom
programmet för demonstration och marknadsintroduktion av elbilar och laddhybrider samt
demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel.
Biogas kan spela en viktig roll i det svenska
energisystemet för produktion av förnybart
transportbränsle, el och värme och då framför
allt lokalt och regionalt. Lokalt innebär biogas,
renad till biometan och utnyttjad som drivmedel
i tätorternas trafik, ett betydande steg i riktning
mot ekologiskt hållbara städer. Den lovande
utveckling med biogas för fordon som inletts i
Sverige de senaste drygt tio åren bör fortsatt
stimuleras. Regeringen avser även fortsättnings56

vis att främja utvecklingen av biogas genom att
stödja ny teknik och innovativa lösningar som
stärker biogasteknikens konkurrenskraft och
ökar biogasproduktionen.
Regeringen har även beslutat om ett etappmål
om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.
Åtgärder genomförs med målsättningen att
minst 50 procent av matavfallet från hushåll,
storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara. Av detta ska minst 40 procent behandlas
så att även energi tas tillvara. Framför allt är det
omhändertagande genom rötning med biogasproduktion som avses. Även främjandet av att
återföra rötrester utan att skada människors
hälsa eller miljön är viktig.
Solceller är en annan förnybar energiteknik
som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som
ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig i
jämförelse med på marknaden redan etablerade
tekniker. Regeringen stödjer installationen av
solceller i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och etableringen av
denna teknik.
Forskning och innovation
Energiförsörjningen är en av vår tids stora samhällsutmaningar.
Analyser
från
EUkommissionen, International Energy Agency
och andra pekar på det utökade behovet av
investeringar i ny teknik. Regeringen ser forskning, utveckling och innovation som viktiga
förutsättningar för att möjliggöra utvecklingen
av ett långsiktigt hållbart energisystem, för att
öka möjligheterna att möta de stora samhällsutmaningarna kring energi, klimat och miljö, och
som centralt för att EU ska uppnå uppsatta
klimat- och energipolitiska mål till 2020 och
2050.
Stöd till forskning och innovation inom
energiområdet är en viktig och integrerad del av
energipolitiken. Utveckling av ny teknik och nya
tjänster ökar väsentligt möjligheterna att kunna
minska kostnaderna för att uppnå klimat-,
energi- och miljöpolitiska mål. Insatserna fokuseras på områden inom vilka Sverige har en
nationell styrkeposition i form av naturresurser
eller kompetens samt goda förutsättningar för
export av teknik eller kunnande.
Regeringens satsningar på forskning och
innovation, i kombination med ett positivt
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företagsklimat som uppmuntrar till nytänkande
och satsningar inom energi- och miljöområdet,
skapar tillväxt, nya jobb, och goda exportmöjligheter inom energi- och miljötekniksektorn samtidigt som resultaten bidrar till en bättre miljö.
Forskning och innovation på energiområdet ska
utformas och genomföras så att dess resultat
bidrar till uppfyllandet av uppställda energi- och
klimatpolitiska mål, samt energirelaterade miljöpolitiska mål.
Det är regeringens uppfattning att ambitionerna bör höjas avseende teknikverifiering och
demonstration på energiområdet, samfinansiering inom EU:s Strategic Energy Technology
plan och i samband med EU-initiativet NER300
för storskalig demonstration och kommersialisering av ny teknik. Vidare bör aktiviteten ökas
inom ingångna bilaterala avtal. Insatserna för
forskning och utveckling för långsiktig kompetensuppbyggnad bör ökas och ambitionen höjas
vad gäller forskningens kvalitet och aktivitet
med avseende på antal publikationer, citeringsgrad och antal forskarutbildade. Insatser kring
strategiska innovationsområden kan skapa starka
tvärvetenskapliga
och
tvärsektoriella
samverkansstrukturer.
Investeringar
för
att
utveckla
miljöteknikföretag är ofta långsiktiga och
kapitalkrävande vilket medför svårigheter att
attrahera tillräckligt med kapital i ett tidigt
skede. Regeringen avser därför att under
programperioden 2014 till 2020 med stöd av
resurser från EU:s regionalfondsprogram, givet
ett godkännande av EU-kommissionen, Almi
Företagspartner AB och Energimyndigheten
etablera en grön investeringsfond med inriktning
på energi- och miljöteknik. Syftet är att stärka
utbudet av riskkapital för finansiering av företag
med affärsmodeller som bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid.

Lagen om kärnkraftens avveckling har
upphävts. Ett tillstånd till uppförande och drift
av en ny kärnkraftsreaktor förutsätter att den
nya reaktorn ersätter en av de befintliga
reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent
avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att
den nya reaktorn uppförs på en plats där någon
av de befintliga reaktorerna är lokaliserad. Vidare
kan industrin inte påräkna något statligt stöd i
form av direkta eller indirekta subventioner.
Riksdagen har beslutat att införa ett
obegränsat ansvar för radiologiska olyckor för
innehavare av kärntekniska anläggningar och att
innehavare av kärnkraftsreaktorer ska finansiera
ansvaret upp till 1 200 miljoner euro.
Följderna av jordbävningen utanför Japans
östkust och effekterna av den efterföljande tsunamin vid kärnkraftverket vid Fukushima i Japan
visade på nödvändigheten att säkerheten ständigt
står i fokus och utvecklas i takt med ny kunskap.
Resultaten av stresstester som genomförts på alla
kärntekniska anläggningar inom EU visar att de
svenska kärnkraftverken är robusta och tåliga
mot de flesta extrema händelser, men för vissa
händelser är det nödvändigt med förbättringsåtgärder.

Kärnkraft
Under 2012 utgjorde kärnkraften 38 procent av
den svenska elproduktionen. Kärnkraften
kommer att vara en viktig del av svensk
elproduktion under överskådlig tid. Med ett
ökande fokus på klimatförändringarna uppfyller
kärnkraften ett av de viktigaste kraven som ställs
på dagens energikällor, nämligen att den endast
innebär låga utsläpp av växthusgaser.
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3 Budgetförslag

3.1

Anslag

Tabell 3.2 Samlade förvaltningskostnader vid Statens
energimyndighet

3.1.1

1:1 Statens energimyndighet:
Förvaltningskostnader

Miljoner kronor

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Statens Energimyndighet:
Förvaltningskostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

260 282
1

2013

Anslag

265 631

2014

Förslag

279 447

2015

Beräknat

251 631

2

2016

Beräknat

255 865

3

2017

Beräknat

261 448

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 861

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Förvaltningsanslag

133

151

231

240

260

275

Programanknutna
kostnader

136

169

142

185

180

210

Summa

269

320

373

425

440

485

268 384

1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 248 507 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 248 507 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 248 508 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Statens energimyndighets (Energimyndighetens) förvaltningskostnader, Fjärrvärmenämnden samt provning och
märkning av energirelaterad utrustning.
Kompletterande information

Energimyndigheten
finansierar
planering,
uppföljning och utvärdering av de energipolitiska programmen genom de s.k. programanknutna kostnaderna som belastar andra anslag
än förvaltningskostnaderna. De samlade
förvaltningsutgifterna redovisas i tabell 3.2.

Regeringens överväganden

För att säkerställa att beredning och beslutsfattande i ärenden kopplade till olika forskningsprogram som genomförs i samarbete med
externa parter ska genomföras på samma sätt
som myndighetens övriga myndighetsutövning
har viss administration som tidigare, med stöd av
medel från anslag 1:5 Energiforskning, hanterats
av berörda branschorganisationer, högskolor
eller i olika nätverk överförts till Energimyndigheten och belastar därmed anslag 1:1 Statens
energimyndighet: Förvaltningskostnader. Regeringen menar mot denna bakgrund att en överföring om 7 miljoner kronor per år, fr.o.m. 2014,
från anslaget 1:5 Energiforskning till anslaget 1:1
Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader är
motiverad.
Regeringen föreslår att 279 447 000 kronor
anvisas för 2014. För åren 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 251 631 000 kronor,
255 865 000 kronor respektive 261 448 000
kronor.
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Tabell 3.3 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1
Statens Energimyndighet: Förvaltningskostnader

Tabell 3.5 Uppdragsverksamhet vid Statens energimyndighet

Tusental kronor

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Förändring till följd av:

Utfall 2012

17 276

17 460

-184

Pris- och löneomräkning 2

(varav tjänsteexport)

20 000

20 000

0

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

265 631

265 631

265 631

265 631

6 762

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

10 186

14 827

20 947

-31 329

-31 856

-32 551

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
7000

7088

7207

7365

54

55

56

57

279 447

251 631

255 865

261 448

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Budget för avgiftsfinansierad verksamhet
Tabell 3.4 Offentligrättslig verksamhet vid Statens energimyndighet

(varav tjänsteexport)

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2012

22 299

1 476

2 731

-1 255

Prognos 2013

17 000

2 500

3 200

-700

Budget 2014

8 000

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

8 000

8 000

3.1.2

1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering m.m.

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 1:2 Regionala och lokala
insatser för energieffektivisering m.m.
Tusental kronor

3 500

4 200

2012

-700

Energimyndigheten disponerar avgifter enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
avseende kontoföring för de som frivilligt
ansluter sig till handelssystemet. Myndigheten
disponerar även ansökningsavgifter som tas ut
enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).
Ansökningsavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet
vid Energimyndigheten. Energimyndigheten disponerar de avgifter som tas ut med stöd av
naturgaslagen (2005:403) eller lagen (2012:273)
om trygg naturgasförsörjning för tillsyn eller
försörjningstrygghetsåtgärder. Avgiften ska
täcka myndighetens kostnader för denna verksamhet. De offentligrättsliga avgiftsintäkterna
som inte får disponeras avser främst kvotpliktsoch förseningsavgifter enligt lagen (2011:1200)
om elcertifikat samt lagringsavgifter enligt lagen
(2012:806) om beredskapslagring av olja.
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8 000
12 000

Energimyndighetens uppdragsverksamhet avser
viss test- och provningsverksamhet samt administrativa tjänster på uppdrag från andra myndigheter. Nya krav på särredovisning av intäkter
från tjänsteexport gäller från 2013. Energimyndighetens intäkter av tjänsteexport utgörs
främst av intäkter från Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (SIDA).

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

8 000
12 000

Utfall

141 219

2013

Anslag

140 000

2014

Förslag

140 000

2015

Beräknat

140 000

2016

Beräknat

140 000

2017

Beräknat

140 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 781
136 632

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning,
utbildning av och information till energi- och
klimatrådgivare samt stöd till regionala energikontor och utvecklingsinsatser för länsstyrelsernas energiomställningsarbete. Anslaget får
även användas för utgifter för insatser för
informationsspridning, utveckling och spridning
av verktyg och metoder, utredningsinsatser samt
utbildning om energieffektiv teknik.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:2 Regionala och lokala
insatser för energieffektivisering m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov om framtida anslag på högst
120 000 000 kronor 2015–2017.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering m.m. besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 120 000 000
kronor 2015–2017.

Tabell 3.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

32 127

110 000

110 000

100 000

-32 127

-100 000

Utestående åtaganden

32 127

110 000

110 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

140 000

120 000

120 000

Regeringens överväganden
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-100 000

-10 000

Beräknat
2017–

Regeringen föreslår att 140 000 000 kronor
anvisas för 2014. För åren 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 140 000 000 kronor per år.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

140 000

140 000

140 000

140 000

3.1.3

1:3 Insatser för uthållig
energianvändning

Förändring till följd av:
Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:3 Insatser för uthållig
energianvändning

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

140 000

140 000

140 000

140 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).

Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen bedömer att en stärkt konsumentroll
är viktig för att nå resultat inom energieffektiviseringsområdet. Den kommunala energi- och
klimatrådgivningen, som syftar till att ge oberoende råd inom området är därför ett viktigt
verktyg. För att den kompetens som finns inom
denna verksamhet ska kunna behållas och
utvecklas är det angeläget att skapa stabila och
långsiktiga finansiella förutsättningar. Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs ytterligare medel, för åren 2015–2017.

2012

Utfall

125 048

2013

Anslag

80 000

2014

Förslag

157 000

2015

Beräknat

108 000

2016

Beräknat

108 000

2017

Beräknat

58 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 624
78 075

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till teknikupphandling för att utveckla och
introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt stöd till energieffektiv teknik.
Anslaget får användas för utgifter för
informations-, utvecklings- och demonstrationsinsatser avseende konvertering mellan olika
61
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system för uppvärmning. Anslaget får användas
för främjandeåtgärder, såsom demonstrationsprojekt, samt utvärdering, av befintliga och nya
lågenergibyggnader. Anslaget får användas för
utgifter för genomförandet av EU-rättsakter
samt annat internationellt samarbete inom
energieffektiviseringsområdet
och
därtill
hörande metod-, utvecklings- och utredningsarbete. Anslaget får även användas för utgifter
för utveckling av styrmedel för energieffektivisering.
Kompletterande information

En del av anslaget disponeras av Boverket för
arbetsuppgifter som följer av genomförandet av
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
En del av anslaget disponeras av Swedac för
arbetsuppgifter som följer av genomförandet av
EU-direktivet om energieffektivitet.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:3 Insatser för uthållig
energianvändning besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 160 000 000
kronor 2015–2017.
Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:3 Insatser för uthållig
energianvändning besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 160 000 000
kronor 2015–2017.

Tabell 3.10 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

13 366

127 270

127 270

60 000

-50 000

-133 366

Utestående åtaganden

13 366

127 270

147 270

Erhållet/föreslaget bemyndigande

90 000

130 000

160 000
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

-100 000

-47 270

Beräknat
2017–
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Regeringens överväganden

Ändamål

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Insatser för uthållig energianvändning

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till teknikutveckling och marknadsintroduktion
av storskaliga vindkraftstillämpningar, främjandeåtgärder samt till olika studier av miljöeffekter av vindkraftsetableringar samt kostnader
för webbportalen www.vindlov.se.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

80 000

80 000

80 000

80 000

28 000

28 000

-22 000

Förändring till följd av:
Beslut

77 000

Överföring
till/från andra
anslag

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Övrigt

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Förslag/
beräknat
anslag

157 000

108 000

108 000

58 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Med stöd av EU:s regionalfond kommer insatser
för energieffektivisering att genomföras inom
ramen för ett nationellt regionalfondsprogram
under programperioden 2014–2020. De 40
miljoner kronor per år som tillförs anslaget
syftar till att skapa förutsättningar för
medfinansiering av dessa insatser. Regeringen
föreslår att 157 000 000 kronor anvisas för 2014.
För åren 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 108 000 000 kronor, 108 000 000 kronor
respektive 58 000 000 kronor.
3.1.4

1:4 Stöd för marknadsintroduktion
av vindkraft

under 2014 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 5 000 000
kronor 2015.
Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 5 000 000
kronor 2015.

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Tusental kronor

2012

Utfall

34 263

2013

Anslag

10 000

2014

Förslag

10 000

2015

Beräknat

10 000

2016

Beräknat

10 000

2017

Beräknat

10 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

46 877
16 591

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Tabell 3.13 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion för vindkraft
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

29 371

7 500

7 500

5 000

-29 371

-7 500

Utestående åtaganden

29 371

7 500

5 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

50 000

7 500

5 000

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-5 000

Regeringens överväganden

3.1.5

Etablering av vindkraft i större skala är en
relativt ny företeelse i Sverige. Det finns därför
frågor som behöver följas upp när det gäller
vindkraftens effekter på natur, miljö och
människa. Resultaten kan användas som
underlag för miljökonsekvensbeskrivningar
liksom i planerings- och tillståndsprocesser inför
vindkraftsetableringar. Syftet är att bidra till en
hållbar och mer effektiv etablering av vindkraft. I
budgetpropositionen för 2013 avsatte regeringen
mot denna bakgrund 10 miljoner kronor per år
för sådan verksamhet.
Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor
anvisas för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 10 000 000 kronor per år.

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:5 Energiforskning

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

10 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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Beräknat
2017–

1:5 Energiforskning

Tusental kronor

2012

Utfall

1 259 361

2013

Anslag

1 292 836

2014

Förslag

1 286 558

2015

Beräknat

1 224 138

2

2016

Beräknat

1 364 451

3

2017

Beräknat

1 382 594

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

551 820
1 190 648

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 214 861 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 341 367 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 341 368 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter och statsbidrag för forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och kommersialiseringsinsatser inom
energiområdet. Anslaget får även användas för
utgifter för bidrag för att främja utvecklingen av
teknik som baserar sig på förnybara energislag
och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar.
Anslaget får även användas för utgifter för
utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser inom energiområdet, svenskt och internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete
samt för att uppfylla Sveriges åtaganden inom
ramen för ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:5 Energiforskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 4 500 000 000 kronor 2015–2018.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:5 Energiforskning besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov om framtida anslag på högst
4 500 000 000 kronor 2015–2018.

Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Energiforskning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

1 258 273

4 224 335

Nya åtaganden

4 224 335

1 500 000

Infriade åtaganden

-1 258 273

-1 224 335

Utestående åtaganden

1 258 273

4 224 335

4 500 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 278 000

5 300 000

4 500 000

Regeringens överväganden

Stöd till forskning och innovation inom energiområdet är en viktig och integrerad del av
energipolitiken. Utveckling av ny teknik och nya
tjänster ökar väsentligt den portfölj av möjligheter som med tiden minskar kostnaderna för
att uppnå klimat-, energi- och miljöpolitiska mål.
Insatserna bidrar till att uppfylla nationella och
internationella energi- och klimatpolitiska mål
och fokuseras på områden inom vilka Sverige har
en nationell styrkeposition, i form av
naturresurser eller kompetens samt goda förutsättningar för export av teknik eller kunnande.
För att stärka insatserna inom detta område
tillfördes anslaget i budgetpropositionen för
2013 1 240 miljoner kronor för perioden 2013–
2016. Ambitionerna höjdes därmed avseende
teknikverifiering och demonstration på energiområdet, samfinansiering inom EU:s Strategic
Energy Technology plan och i samband med
EU-initiativet NER300 för storskalig demonstration och kommersialisering av ny teknik.
Vidare skapades förutsättningar för en ökad
aktivitet inom ingångna bilaterala avtal.
Insatserna för forskning och utveckling för långsiktig kompetensuppbyggnad ökar och ambitionen höjs vad gäller forskningens kvalitet och
aktivitet med avseende på antal publikationer,
citeringsgrad och antal forskarutbildade. Insatser

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2018

-1 255 000

-1 400 000

-1 845 000

kring strategiska innovationsområden kan skapa
starka tvärvetenskapliga och tvärsektoriella
samverkansstrukturer.
Regeringens satsningar på forskning och
innovation, i kombination med ett positivt
företagsklimat som uppmuntrar till nytänkande
och satsningar inom energi- och miljöområdet,
skapar tillväxt, nya jobb, och goda exportmöjligheter inom energi- och miljösektorn samtidigt som resultaten bidrar till en bättre miljö.
Regeringen föreslår att 1 286 558 000 kronor
anvisas för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 1 224 138 000 kronor,
1 364 451 000 kronor, respektive 1 382 594 000
kronor.
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Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Energiforskning
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 292 836

1 292 836

1 292 836

1 292 836

11 898

24 293

41 805

-72 245

55 754

56 495

E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som
träffats den 10 november 2005.
Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 010

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

-7 000

-7 053

-7 120

-7 215

Övrigt

-1 288

-1 298

-1 310

-1 328

1 286 558

1 224 138

1 364 451

1 382 594

Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen föreslår att 187 000 000 kronor
anvisas för 2014. För 2014, 2015 och 2016
beräknas anslaget till 141 000 000 kronor,
107 000 000 kronor respektive 58 200 000
kronor.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverken
Tusental kronor

1.

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

188 000

188 000

188 000

188 000

Förändring till följd av:
Beslut

3.1.6

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

1:6 Ersättning för vissa kostnader
vid avveckling av Barsebäcksverken

189 328

Anslagssparande

-7 317

Utgiftsprognos

188 000

2013

Anslag

188 000

2014

Förslag

187 000

2015

Beräknat

141 000

2016

Beräknat

107 000

2017

Beräknat

58 200

1

1

-7 800

-76 000

-122 000

187 000

141 000

107 000

58 200

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

Utfall

-5 000

-39 000

Volymer

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverken

2012

-8 000
-1 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

3.1.7

Ändamål

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.

Anslaget får användas för ersättning för vissa
kostnader vid avveckling av reaktorerna vid
Barsebäcksverket.

Tusental kronor

Kompletterande information

Bestämmelser finns i avtal om ersättning mellan
staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30
november 1999 i samband med stängningen av
Barsebäcksverket, (prop. 1999/2000:63) och
tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30
november 1999 med anledning av en förtida
stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten,
66

1:7 Planeringsstöd för vindkraft
m.m.

1

2012

Utfall

13 415

2013

Anslag

15 000

2014

Förslag

15 000

2015

Beräknat

15 000

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 492
17 567

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för ekonomiskt stöd till kommuner, kommunala och
regionala samverkansorgan samt länsstyrelser i
syfte att genomföra planeringsinsatser för vindkraft och underlätta för vindkraftens utveckling.
Anslaget får även användas för utgifter för samordnings- och informationsinsatser för att
främja vindkraftsutbyggnad.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 10 000 000 kronor 2015 och
2016.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för
vindkraft m.m. besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov om
framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015
och 2016.

Tabell 3.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

5 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

Prognos
2013

Förslag
2014

5 000

5 000

5 000

10 000

-5 000

-5 000

5 000

10 000

5 000

10 000

Regeringens överväganden
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

15 000

15 000

15 000

15 000

-15 000

-15 000

0

0

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-8 000

-2 000

Beräknat
2017–20XX

för nätverket för vindbruk som arbetar med
informationsspridning
och
kunskapsuppbyggnad om vindkraft.
Regeringen föreslår att 15 000 000 kronor
anvisas för 2014. För 2015 beräknas anslaget till
15 000 000 kronor.

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

15 000

15 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

I budgetpropositionen för 2012 föreslog regeringen en förlängning t.o.m. 2015 av insatserna
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3.1.8

1:8 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader

107 713 000
kronor.

kronor

respektive

106 909 000

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Tusental kronor

Tusental kronor

2012

Utfall

94 263

2013

Anslag

99 520

2014

Förslag

104 625

2015

Beräknat

105 965

2

2016
2017

Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16 274

Anvisat 2013

101 517

2014

2015

2016

2017

100 745

100 745

100 745

100 745

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 112

3 429

5 148

7 460

107 713

3

Beslut

1 900

1 924

1 956

-1 157

106 909

4

Överföring
till/från andra
anslag
-132

-134

-136

-139

104 625

105 965

107 713

106 909

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 104 625 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 104 624 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 101625 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Energimarknadsinspektionens förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Energimarknadsinspektionen fattar beslut om
intäktsramar för elnätsföretagen. Av de 180
beslut som fattades under 2011 har drygt hälften
överklagats. För att minska risken att behovet av
resurser för dessa processer påverkar andra delar
av myndigheten negativt anser regeringen att
myndighetens förvaltningsanslag bör tillföras
ytterligare 3 miljoner kronor per år under
perioden 2014–2016.
Energimarknadsinspektionen har medverkat
till en branschetisk överenskommelse om hantering av information och insyn i kärnkraftsbolagens styrelser. Överenskommelsen innebär
bl.a. att Energimarknadsinspektionen numera
nominerar en oberoende ledamot till bolagens
styrelser. Kostnaderna för dessa oberoende
observatörer uppgår till ca en miljon kronor per
år, vilket motiverar ett tillskott till myndigheten
med motsvarande belopp.
Samtidigt minskas anslaget med 2,1 miljoner
kronor, för att finansiera ett medelstillskott till
Sveriges domstolar med anledning av att dessa
från den 1 juni 2013 har övertagit ansvaret att
hantera vissa överklaganden inom elnätsområdet.
Regeringen föreslår att 104 625 000 kronor
anvisas för 2014. För åren 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 105 965 000 kronor,
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1

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.25 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

3 513

5 101

-1 589

Prognos 2013

4 500

5 800

-1 300

Budget 2014

6 130

5 800

350

Energimarknadsinspektionen disponerar avgifter
för tillsyn enligt naturgaslagen (2005:403).
3.1.9

1:9 Energiteknik

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:9 Energiteknik
Tusental kronor

2012

1

Utfall

84 047

2013

Anslag

170 000

2014

Förslag

100 000

2015

Beräknat

140 000

2016

Beräknat

140 000

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

85 953
190 308

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar
som bedöms ha positiva effekter på klimatet.
Högst 5 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifterna detta medför.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för ramanslaget 1:9 Energiteknik besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 220 000 000 kronor 2015 och 2016.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:9 Energiteknik besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 220 000 000 kronor 2015 och 2016.

Tabell 3.27 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:9 Energiteknik
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

97 526

197 000

Nya åtaganden

197 000

123 000

Infriade åtaganden

-97 536

-100 000

Utestående åtaganden

97 526

197 000

220 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

160 000

205 000

220 000

Regeringens överväganden

Det är angeläget att stimulera användning av
energitekniker som är gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt
konkurrenskraftiga i jämförelse med på marknaden etablerade tekniker. Biogas och solceller är
två tydliga exempel på sådana tekniker.
I föregående års budgetproposition föreslog
regeringen en förlängning och förstärkning av
stödet för utökad produktion, distribution och
användning av biogas och andra förnybara gaser
genom att ytterligare 280 miljoner kronor
avsätts för detta ändamål under perioden 2013–
2016.
I syfte att skapa gynnsamma förutsättningar
för utvecklingen och etableringen av solceller på
den svenska marknaden förlängdes samtidigt
stödet för installation av solceller t.o.m. 2016,
genom att ytterligare 210 miljoner kronor tillfördes detta ändamål.
Regeringen föreslår att 100 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2014. För 2015 och

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-100 000

-120 000

Beräknat
2017-

2016 beräknas anslaget till 140 000 000 kronor
per år
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Energiteknik
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

170 000

170 000

170 000

170 000

-70 000

-30 000

-30 000

-170 000

100 000

140 000

140 000

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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3.1.10 1:10 Elberedskap
Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:10 Elberedskap
Tusental kronor

2012

Utfall

200 689

2013

Anslag

255 000

2014

Förslag

255 000

2015

Beräknat

255 000

2016

Beräknat

255 000

2017

Beräknat

255 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

83 203
248 865

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut
som medför utfästelser för kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta om
beställning av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 300 000 000
kronor 2015–2016
Elberedskapsavgift
Regeringens förslag: Avgiftsuttaget för elbered-

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för elberedskap och dammsäkerhet.

skapsavgiften, som tas ut i enlighet med elberedskapslagen (1997:288) för att finansiera
beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av
nämnda lag, bör fastställas till högst 255 000 000
kronor under 2014.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta
om beställning av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 300 000 000
kronor 2015 och 2016.
Skälen för regeringens förslag: För att underlätta planering och teckna avtal om fleråriga

Skälen
för
regeringens
förslag:
Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt
elberedskapslagen sker genom att den som
innehar nätkoncession enligt ellagen betalar en
avgift. Åtgärderna som finansieras från anslaget
1:10 Elberedskap, vilket uppgår till motsvarande
belopp som avgiftsuttaget, syftar till att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i
elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället och att tillgodose elförsörjningen vid höjd beredskap.

Tabell 3.30 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Elberedskap
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

283 059

293 162

86 972

80 000

-76 863

-73 168

Utestående åtaganden

283 059

293 168

300 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

290 000

300 000

300 000

70

Beräknat
2015

Beräknat
2016

-150 000

-150 000

Beräknat
2017–
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Regeringens överväganden

–

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Elberedskap'
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

255 000

255 000

255 000

255 000

Förändring till följd av:

Kompletterande information

Riktlinjerna för energieffektiviseringsprogrammet har lagts fast genom beslut om
propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163) samt
budgetpropositionen för 2010.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

förstärkta insatser för information, rådgivning, teknikupphandling och marknadsintroduktion, nätverksaktiviteter samt
statsbidrag för energikartläggning.

255 000

255 000

255 000

255 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 255 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2014. För 2015–2017
beräknas anslaget till 255 000 000 kronor per år.

Regeringens överväganden
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Energieffektiviseringsprogram
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2013

Anslag

270 000

2014

Förslag

2015

Beräknat

0

2016

Beräknat

0

2017

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2016

2017

270 000

270 000

270 000

270 000

-270 000

-270 000

-270 000

0

0

0

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor

277 495

2015

Beslut

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:11 Energieffektiviseringsprogram

Utfall

2014

Förändring till följd av:

3.1.11 1:11 Energieffektiviseringsprogram

2012

1

Övrigt
12 505

Förslag/
beräknat
anslag

263 504

270 000

270 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 270 000 000 kronor
anvisas för 2014.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för:
–

förstärkt regionalt och lokalt energi- och
klimatarbete, särskilt kommuners och
landstings arbete med energieffektivisering
i enlighet med energieffektiviseringsstöd,
länsstyrelsernas arbete med regionala
klimat- och energistrategier, samt regionala
samverkansprojekt,

3.1.12 1:12 Avgifter till internationella
organisationer
Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:12 Avgifter till
internationella organisationer
Tusental kronor

2012

Utfall

22 366

2013

Anslag

25 328

2014

Förslag

25 328

2015

Beräknat

25 328

2016

Beräknat

25 328

2017

Beräknat

25 328

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 962
24 399

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för avgifter till
internationella organisationer samt utgifter för
internationellt samarbete inom energiområdet.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2014 för ramanslaget 1:12 Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 15 000 000
kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: För att
underlätta planering och teckna avtal om
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna
fatta beslut som medför utfästelser för
kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för ramanslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 15 000 000
kronor 2015 och 2016.

Tabell 3.35 Beställningsbemyndigande för anslaget Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

902

20 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

20 000

15 000

-902

-20 000

902

20 000

15 000

20 000

20 000

15 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Regeringens överväganden
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Avgifter till internationella organisationer
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

25 328

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

25 328

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 25 328 000 kronor
anvisas under anslaget för 2014. För 2015–2017
beräknas anslaget till 25 328 000 kronor per år.
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

-10 000

-5 000

Beräknat
2017–
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3.2

Förslag avseende Affärsverket
svenska kraftnäts verksamhet

3.2.1

Investeringsplan

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät)
har
redovisat
sin
investerings
och
finansieringsplan för treårsperioden 2014–2016
till regeringen (dnr N2013/1025/E).
Svenska kraftnäts förslag till investerings- och
finansieringsplan för åren 2014–2016 omfattar
åtgärder i stamnätet inklusive utlandsförbindelserna och i utrustning för elektronisk kommunikation. De planerade investeringarna under
perioden beräknas uppgå till högst 13 935
miljoner kronor varav 5 564 miljoner kronor för
2014. Vissa projekt delfinansieras av kommuner
och andra markägare som får frilagd mark för
exploateringsändamål
eller
genom
anslutningsavgifter till stamnätet.
När Svenska kraftnät bildades i början av
1990-talet var stamnätet för el i en fas av
förvaltning och låga investeringsnivåer, vilket har
övergått till en fas av omfattande ny- och
ombyggnation. Det innebär en väsentligt ökad
investeringsvolym de kommande åren för att öka
överföringskapaciteten i Nordeuropa, förbättra
driftsäkerheten, förnya befintliga anläggningar
och ansluta ny elproduktion, främst i form av
vindkraftsparker. Mot bakgrund av att de
väsentligt ökande investeringsvolymerna ställer
ökade krav på planering, uppföljning och
kontroll i verksamheten har regeringen gett
Svenska kraftnät i uppdrag att redovisa en
utvecklad investerings- och finansieringsplan,
vilket Svenska kraftnät har gjort sedan 2012.
Som framgår i redogörelsen av Svenska
kraftnäts resultat påverkas investeringsplanen av
tidsmässiga
förskjutningar
i
projektens
genomförande.
En sammanfattande investeringsplan för
Svenska kraftnät för budgetåren 2014–2016
redovisas i tabell 3.38. Underlaget baseras på den
inlämnade investeringsplanen med korrigeringar
för projektet Sydvästlänkens västra gren.
Investeringsprojekt

Nedan
redovisas
översiktligt
de
investeringsprojekt som var för sig överstiger
100 miljoner kronor. Under perioden kommer
flertalet mycket stora investeringar att

genomföras samtidigt. Dessa kommer att
befinna sig i olika faser, vilket gör att säkerheten
i bedömningarna av investeringarna varierar.
Sedan föregående investeringsplan har många av
de större pågående investeringsprojekten
genomfört upphandling och därmed fått
justerade tidplaner som medför ändrade
betalplaner. Nitton investeringar har tillkommit
sedan föregående plan och fyra investeringar
som beskrevs i föregående plan har avslutats
under 2013.
Sydvästlänken är Svenska kraftnäts största
investering någonsin. Sydvästlänken sträcker sig
från Hallsberg via Nässjö till Hörby. Svenska
kraftnät har tillsammans med Statnett under
våren 2013 beslutat att inte genomföra
Sydvästlänkens västra gren – en ny
likströmsförbindelse mellan Barkeryd (Nässjö)
och Tveiten (Oslo). Nya beräkningar visar att
nyttan har minskat betydligt jämfört med de
ursprungliga analyserna. I Svenska kraftnäts
investeringsplan från februari 2013 är Sydvästlänkens västra gren inkluderad, varför
investeringskostnaderna med anledning av detta
har justerats. När Sydvästlänken tas i drift i
början av 2015 ökar överföringskapaciteten
mellan elområdena 3 och 4 med upp till
25 procent. Sydvästlänken bidrar även till
förbättrad driftsäkerhet i södra Sverige.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till
7 782 miljoner kronor varav 3 263 miljoner
beräknas belasta treårsperioden.
Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen
och i samarbete med Vattenfall och Fortum
utarbetat en helt ny struktur för Stockholms
elnät för att för att säkra den långsiktiga
elförsörjningen. Projektet Stockholms Ström
omfattar drygt femtio olika delprojekt och
beräknas pågå till 2020. Bruttoinvesteringen
uppgår till 5 600 miljoner kronor, varav 4 400
miljoner kronor för Svenska kraftnäts del.
Projektet bygger på en betydande medfinansiering från kommuner och andra
markägare som får värdefull mark frilagd när
150 km luftledningar kan tas bort. De aktuella
delprojekten för Svenska kraftnäts del under
treårsperioden är en ny 400 kV förbindelse
mellan Danderyd och Haninge, en ny 220 kV
förbindelse mellan Danderyd och Järva, en ny
400 kV förbindelse mellan Upplands-Väsby och
Danderyd samt nya stationer i Danderyd,
Mårtensdal och Högdalen. Investeringen
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beräknas till 3 716 miljoner kronor, varav
1 381 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Även utlandsförbindelser omfattas av Svenska
kraftnäts
investeringsplan.
En
ny
likströmsförbindelse till Baltikum (NordBalt)
ska byggas till Litauen för att knyta en
framväxande baltisk elmarknad till den nordiska.
Förbindelsen bidrar även till att förbättra
försörjningssäkerheten i de baltiska länderna.
Förbindelsen planeras att tas i drift vid årsskiftet
2015/2016. Projektet är prioriterat inom ramen
för European Energy Programme for Recovery
(EEPR) och EU har bidragit med stöd om
131 miljoner euro för kabelförbindelsen. Den
svenska delen av investeringskostnaden beräknas
uppgå till 3 061 miljoner kronor, varav
2 328 miljoner kronor belastar treårsperioden. I
dag förbinds södra Sverige och Själland med två
400 kV kablar och fyra 130 kV kablar. 400 kV
kablarna är tunnoljekablar som togs i drift 1973.
För att undvika risk för omfattande haveri och
oljeläckage planerar Svenska kraftnät att under
2016 byta kabelförbanden. Investeringen
beräknas till ca 360 miljoner kronor, varav
319 miljoner kronor belastar treårsperioden. De
fyra 130 kV kablarna som ingår i E.ON:s
regionnät är i dåligt skick och kommer på sikt att
tas ur drift. För att handelskapaciteten mellan
södra Sverige och Själland inte ska reduceras
planerar Svenska kraftnät tillsammans med
Energinet.dk att ersätta dessa 130 kV kablar med
en tredje 400 kV kabel under 2018. Genom att
den nya kabeln planeras anslutas längre söderut
bidrar den även till matningen av Köpenhamn.
Investeringen beräknas till 500 miljoner kronor,
varav 260 miljoner kronor belastar treårsperioden. Svenska kraftnät planerar för en ny
förbindelse till Tyskland till 2023 i syfte att höja
kapaciteten för export av nordisk förnybar el till
kontinenten och att bidra till en mer integrerad
europeisk elmarknad. Investeringen beräknas till
3 000 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor
belastar treårsperioden.
För anslutning av nya vindkraftsparker är
Svenska kraftnäts huvudinriktning att det ska
ske till befintliga stationer. För större
vindkraftsparker krävs dock nya stationer för
anslutning till stamnätet och i vissa fall även
förstärkning av ledningskapaciteten. En
betydande del av investeringarna till följd av
vindkraftsetableringar finansieras av externa
parter. Dagens anknytning av Gotland genom
regionnätet räcker inte till för de utbygg-
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nadsplaner för vindkraften som finns på ön.
Svenska kraftnät projekterar en anslutning av
Gotland till det svenska stamnätet med en likströmsförbindelse. Förstudier pågår och idrifttagning är planerad till tidigast 2018.
Investeringen beräknas till 3 870 miljoner
kronor, varav ca 870 miljoner kronor belastar
treårsperioden.
För att klara att ansluta den storskaliga
vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen
behöver 400 kV ledningen mellan Storfinnforsen
och Midskog förnyas, vilket planeras vara färdigt
2019. Investeringen uppgår till 380 miljoner
kronor, varav 115 miljoner kronor belastar
treårsperioden. En ny ledning under 2022 mellan
Långbjörn och Storfinnforsen tar bort behovet
av lokal produktionsbegränsning för att
säkerställa driftsäkerheten. Vidare möjliggör
ledningen anslutning av mer vindkraft.
Investeringen uppgår till 210 miljoner kronor,
varav 10 miljoner kronor belastar treårsperioden.
I området mellan stationerna Hjälta och
Nysäter finns planer på att etablera vindkraftsproduktion motsvarade 1 200 MW. Den
lämpligaste anslutningspunkten Nysäter byggs
därför ut till 2016. Investeringen uppgår till
175 miljoner kronor, varav 155 miljoner kronor
belastar treårsperioden. För att ansluta ny
vindkraftsproduktion kring södra Vänern byggs
en ny station, Larv, till 2018. Investeringen
uppgår till 150 miljoner kronor, varav
75 miljoner kronor belastar treårsperioden.
I Småland finns planer på att bygga vindkraft
motsvarande 500 GW, vilket ställer krav på en ny
stamnätsanslutning. Den nya 400 kV stationen
Hageskruv planeras att byggas utmed 400 kV
ledningen mellan Ekhyddan och Alvesta till
2016. Investeringen uppgår till 120 miljoner
kronor, varav 110 miljoner kronor belastar
treårsperioden. En ny vindkraftpark planeras vid
Skellefteå. Med en förväntad effekt på 500 MW
behövs en ny anslutning till stamnätet. Den nya
stationen Högnäs (f.d. Granfors) planeras i
anslutning till ledningen mellan Svartbyn och
Stornorrfors till 2015. Investeringen uppgår till
120 miljoner kronor, varav 110 miljoner kronor
belastar treårsperioden.
I området kring 400 kV ledningen mellan
Porjus och Grundfors finns planer på att bygga
vindkraft motsvarande 380 MW och det
befintliga 130 kV-nätet i området har kapacitetsbrist, därför utreds möjligheten till att
ansluta en ny stamnätstation (Norrmalm) till
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ledningen. Investeringen uppgår till 100 miljoner
kronor, varav 95 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Nya vindkraftparker planeras mellan Bollnäs
och Ockelbo, samt i ett senare skede även en
vindkraftpark till havs sydost om Söderhamn.
Den totalt installerade effekten beräknas till ca
1 000 MW, vilket föranleder en ny
anslutningspunkt, 400 kV stationen Grönviken, i
stamnätet till 2015. Investeringen uppgår till 100
miljoner kronor, varav 75 miljoner kronor
belastar treårsperioden. Mot bakgrund av de
omfattande planerna på vindkraftsutbyggnad i
norra Sverige har Svenska kraftnät även utrett
det överföringsbehov som detta medför och
vilka åtgärder som behöver vidtas. I ett första
steg kommer åtgärder i form av seriekompensering av det s.k. snitt 1 att genomföras
till 2017. Investeringen uppgår till i
storleksordningen 500 miljoner kronor, varav
310 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Svenska kraftnät planerar även för flertalet
andra investeringar i det svenska stamnätet. För
att omhänderta de omfattande effekthöjningar
som planeras i Oskarshamns kärnkraftverk
planeras en ny 400 kV ledning mellan Ekhyddan
vid Oskarshamn och Barkeryd vid Nässjö.
Ledningen är också betydelsefull för planerna på
en ny elförbindelse mellan Gotland och
fastlandet. Ledningen beräknas att tas i drift i
slutet av 2018. Investeringen uppgår till
1 310 miljoner kronor, varav 761 miljoner
kronor belastar treårsperioden. Utlandsförbindelsen NordBalt mellan Sverige och
Litauen kommer att anslutas till 400 kVstationen i Nybro. För att möjliggöra ett så stort
ökat effektflöde till Nybro och upprätthålla en
hög driftsäkerhet behöver 400 kV-nätet till
Nybro att förstärkas. Två nya 400 kV ledningar
planeras att byggas och anslutas till Nybro. Dels
en ledning mellan Ekhyddan och Nybro som
skulle kunna tas i drift 2023. Investeringen
beräknas uppgå till 750 miljoner kronor, varav
32 miljoner kronor belastar treårsperioden. Dels
en ledning mellan Hemsjö och Nybro som
skulle kunna tas i drift 2023. Investeringen
beräknas uppgå till 750 miljoner kronor, varav
10 miljoner kronor belastar treårsperioden.
För att öka överföringskapaciteten över det
s.k. Västkust-snittet planeras en ny 400 kV
ledning mellan Skogssäter och Stenkullen. I
området planeras även nya vindkraftparker som
behöver anslutas till stamnätet. Idrifttagning av

ledningen kan komma att ske 2020/21.
Investeringen uppgår till 685 miljoner kronor,
varav 94 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Sydvästlänkens södra anslutningspunkt kommer
att vara 400 kV stationen i Hurva. För att kunna
utnyttja Sydvästlänkens fulla kapacitet behöver
anslutande 400 kV-nät förstärkas. Förstärkningen innebär nya ledningar dels mellan Hurva
och Sege (2020), dels mellan Hurva och
Barsebäck (2021), eftersom de befintliga
stolparna inte klarar av vikten av den nya
ledningen. Investeringarna beräknas uppgå till
dels 325 miljoner kronor varav 29
miljoner kronor belastar treårsperioden, dels
325 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor
belastar treårsperioden. En spänningshöjning
från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut
vidare mot Västerås och Stockholm planeras.
Den nya 400 kV ledningen mellan Karlsund och
Östansjö är en del av denna plan. Sträckan
Karlsund–Lindbacka planeras tas i drift i
samband med att Sydvästlänken tas i drift 2015
och sträckan Lindbacka–Östansjö under 2016.
Investeringen uppgår till 147 miljoner kronor,
varav 127 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Svenska kraftnät planerar även en förnyelse av
ledningarna mellan Krångede och Hornsdal.
Investeringen uppgår till 147 miljoner kronor,
varav
127
miljoner
kronor
belastar
treårsperioden. För att möjliggöra de framtida
effekthöjningarna i Forsmarks kärnkraftverk
planeras en ny 400 kV ledning mellan Forsmark
och Råsten. Ledningen kan komma att tas i drift
under 2018. Efter nätförstärkningarna är
Forsmark anslutet med två redundanta ledningar
till stamnätet för en bibehållen driftsäkerhet.
Investeringen uppgår till 270 miljoner kronor,
varav 88 miljoner kronor belastar treårsperioden.
En ny 400 kV ledning mellan Råsten och
Östfora (tidigare Hamra 2) planeras till 2019/20,
primärt
för
Forsmarks
effekthöjning.
Investeringen uppgår till 560 miljoner kronor,
varav
133
miljoner
kronor
belastar
treårsperioden. En ny 400 kV ledning mellan
Forsmark och Stackbo planeras till 2019/20,
primärt för effekthöjningarna i Forsmark.
Tidplanen för effekthöjningen av block 3 i
Forsmark är dock under omprövning.
Investeringen uppgår till 548 miljoner kronor,
varav 143 miljoner kronor belastar treårsperioden.
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En ny 220 kV ledning under 2018/19 mellan
Råsten och Gråska ingår även som en del av de
nödvändiga förstärkningarna i östra Svealand för
att möjliggöra effekthöjningarna i Forsmark.
Investeringen uppgår till 110 miljoner kronor,
varav 50 miljoner kronor belastar treårsperioden.
Effekthöjningarna i Forsmark och vindkraftsutbyggnaden i Gästrikland och övriga Norrland
kommer att resultera i ett effektöverskott i
Uppland och Gästrikland. För att upprätthålla
en hög överföringskapacitet genom det s.k. snitt
2 och minska risken för överlaster i norra
Uppland, Gästrikland och Stockholmsområdet
planeras en ny tvärgående 400 kV förbindelse
mellan Ockelbo och Örebro.
En ledning mellan Horndal och Dingtuna
(Västerås) planeras till 2021. Investeringen
uppgår till 495 miljoner kronor, varav 5 miljoner
kronor belastar treårsperioden. För att minska
risken för överlaster i norra Uppland planeras en
ny 400 kV ledning till 2021 mellan Grönviken
och Horndal. Investeringen uppgår till
350 miljoner kronor, varav 35 miljoner kronor
belastar treårsperioden.
För att höja driftsäkerheten planeras en
förnyelse av stationerna Sege (2015), Hagby
(2014), Stackbo (2016), Porjus (2018),
Söderåsen (2018), Gråska (2016), Tuna (2014)
och Forsmark (2016–2018) till en total summa
av 1 226 miljoner kronor varav 747 miljoner
kronor belastar treårsperioden. Vidare planeras
det nya stationer i Råsten (2016/17), Östfora
(2017/18), Djuptjärn (2015), Hjälta (2016),
Hagby (2015/16) och Karlslund (f.d. Lindbacka
2) (2015) till en total summa av 1 159 miljoner
kronor varav 939 miljoner kronor belastar
treårsperioden. Reinvesteringar i reaktorer och
nybyggnation av reaktorer i Borgvik och
Grundfors ( 2014) för att reglera spänningsnivåerna i stamnätet planeras till en total
summa av 808 miljoner kronor varav 195
miljoner kronor belastar treårsperioden.
En ny landsomfattande datakommunikationslösning för överföring av realtidsinformation mellan driftcentraler och stationer
i stamnätet ska tas i drift successivt fram till
2016. Nuvarande lösning har uppnått sin
tekniska livslängd och
måste förnyas.
Investeringen beräknas till 283 miljoner
kronor, varav 238 miljoner kronor belastar
treårsperioden.
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Tabell 3.37 Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät
Miljoner kronor
Total kostnad
2014–2016

Utfall
2012

Prognos
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

13 935

2 854

4 970

5 546

4 596

3 775

SwePol Link

0

0

-

-

-

-

Gasturbiner AB

0

3

0

0

0

0

Investeringar exkl. SwePol Link,
Gasturbiner AB och optofiberutbyggnad

Varav koncernintern transaktion
Optofiberutbyggnad
Summa investeringar

-507
0

25

0

0

0

0

13 935

2 375

4 970

5 564

4 596

3 775

Amortering av externa lån
Svenska kraftnät

276

0

0

0

0

1 051

-

-

-

-

0

0

0

0

0

13 935

3 702

4 970

5 564

4 596

3 375

Egen finansiering

5 300

1 848

1 850

1 600

1 500

2 200

Extern upplåning Riksgälden

8 635

1 854

3 120

3 964

3 096

1 175

13 935

3 702

4 970

5 564

4 596

3 375

SwePol Link
Gasturbiner AB
Summa investeringar och
amorteringar

Summa finansiering

Regeringens förslag: Den investeringsplan som

Affärsverket svenska kraftnät har föreslagit för
perioden 2014–2016 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att den nu redovisade investeringsplanen
för Svenska kraftnäts verksamhetsområde för
treårsperioden 2014–2016 ska godkännas.
Investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät kan därigenom planeras med relativt god
framförhållning. Regeringen är medveten om att
tidsmässiga förskjutningar, som kan påverka
investeringsnivåerna de enskilda åren, kan förekomma. Regeringen har inget att erinra mot de
överväganden och förslag om verksamhetens mål
och inriktning som presenteras i Svenska kraftnäts treårsplan. Regeringen konstaterar dock att
de väsentligt ökande investeringsvolymerna
ställer ökade krav på planering, analys av resursåtgång samt uppföljning och kontroll i verksamheten. Regeringen betonar därför vikten av att
Svenska kraftnät redovisar ekonomiska bedömningar, motiv för och konsekvenser av investe-

ringar, underlag för prioriteringar och utfall av
föregående investeringsplan.
Svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på
justerat eget kapital 4, efter schablonmässigt
avdrag för skatt, på 6 procent under en konjunkturcykel, exklusive resultatandelar från
avyttringar i intresseföretag samt eventuellt över
eller underskott från verksamhet avseende
elcertifikat och ursprungsgarantier. Svenska
kraftnät ska högst ha en skuldsättningsgrad 5 på
120 procent. En ökad skuldsättningsgrad jämfört
med 2013 motiveras av den ökade investeringsnivån i Svenska kraftnäts verksamhet. Som riktlinje för utdelning och skattemotsvarighet gäller
krav på 65 procent av årets resultat för affärsverkskoncernen. Kostnadseffektiviteten bör liksom tidigare vara minst lika hög som i jämförbara företag.
Under det gångna året har Regeringskansliet
inlett en översyn av Svenska kraftnäts ekonomiska mål mot bakgrund bl.a. av de stora
omvärldsförändringar i form av krav på stora

4 Justerat eget kapital definieras som genomsnittet av in- och utgående

bundet eget kapital samt 78 procent av det fria egna kapitalet.

5 Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med

justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.
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investeringar och därmed kapitalbehov som
affärsverket står inför.
Det är ännu för tidigt att slå fast nya ekonomiska mål, men målen kommer fortsättningsvis
att mätas och utvärderas över en längre tidsperiod än, som tidigare, ett år för att skapa
förutsättningar för långsiktiga beslut. För att
säkerställa att affärsverket bär sina egna
kostnader behöver en kostnad på kapitalet
beräknas och utifrån detta utformas nya
avkastningsmål. Vidare är inriktningen att
affärsverkets avkastningskrav framöver kommer
att mätas på operativt eller sysselsatt kapital i
stället för som i dag på eget kapital, så att fokus
riktas på avkastning i den operativa
verksamheten. Nya beräkningar över det
operativa kapitalet i syfte att redovisa ett mer
rättvisande marknadsvärde än med dagens
metodik behöver därför tas fram av Svenska
kraftnät. Det finns i dag ett mål för
skuldsättningsgraden i Svenska kraftnät, men då
Svenska kraftnät som affärsverk inte är skyldiga
att betala bolagsskatt är dess kapitalkostnad oberoende av kapitalstrukturen. För att garantera
stabilitet och motståndskraft mot en eventuell
svag ekonomisk utveckling bör därför kapitalstrukturen i stället styras med hjälp av ett räntetäckningsgradsmått och nettoskuld i förhållande
till EBITDA (rörelseresultat inklusive avskrivningar).
Nivåer för de nya ekonomiska målen samt
den exakta utformningen av dessa planeras att
fastställas under 2014, då även en djupare analys
av Svenska kraftnäts utdelningsnivå genomförts.
Tills vidare styrs därför Svenska kraftnäts verksamhet med befintliga ekonomiska mål.
Avgiftsinkomster

Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet
och balanstjänst genom avgifter. Kostnaderna
för att utveckla och förvalta stamnätet betalas
framför allt av Svenska kraftnäts nätkunder
genom den s.k. effektavgiften, som är den ena av
nättariffens två komponenter. Nättariffens andra
komponent, energiavgiften, finansierar verkets
kostnader för att ersätta de nätförluster som sker
vid överföring av el. Därutöver sker viss finansiering även genom flaskhalsintäkter och s.k.
transitintäkter. Svenska kraftnät tar även ut en
avgift för att täcka kostnader för utfärdande och
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kontoföring av elcertifikat respektive ursprungsgarantier för el.
Svenska kraftnät har sedan 1990-talet kunnat
hålla internationellt sett låga och stabila överföringsavgifter. Nätverksamheten är den verksamhetsgren som huvudsakligen bidrar till att
uppfylla Svenska kraftnäts avkastningskrav.
Nätkundernas kostnader har höjts flera gånger
de senaste åren och kommer även behöva höjas
framöver för att möta Svenska kraftnäts höga
investeringstakt. För åren 2015–2016 bedöms
höjningen motsvara elva procent respektive åtta
procent. En stor andel av nätkostnaderna bärs i
dag på förbrukningssidan. Svenska kraftnät
överväger att på sikt öka den relativa kostnadsbördan för elproducenterna eftersom flera av
nätutbyggnaderna görs för att förbättra förutsättningarna för handeln med el.
Från och med 2012 har en intäktsram fastställts årligen för Svenska kraftnäts del för de
nätkoncessioner som innehas i verksamheten.
Energimarknadsinspektionen beslutade den
27 juni 2013 att fastställa en intäktsram om
4 649 681 000 kronor för Svenska kraftnät för
budgetåret 2014.
Avgiftsinkomsterna prognostiseras för åren
2014–2016 i tabell 3.38.
Tabell 3.38 Avgiftsintäkter vid Affärsverket svenska kraftnät
Miljoner kronor

Nät- och
systemintäkter
Offentligrättsliga avgifter
Elcertifikat
Ursprungsgarantier
Summa

Utfall
2012

Budget
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

9 307

9 295

9 445

9 775

10 100

7

4

4

8

8

4

2

2

4

4

9 318

9 301

9 451

9 787

10 022

Beräknade inleveranser Svenska kraftnät

Enligt Svenska kraftnäts investeringsplan för
2014–2016
förväntas
utdelningen
bli
455 miljoner kronor 2014 baserat på 2013 års
resultat vid ett avkastningskrav på justerat eget
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt,
på 6 procent exklusive resultatandelar från
avyttringar i intresseföretag samt eventuellt över
eller underskott från verksamhet avseende
elcertifikat och ursprungsgarantier. Aktuellt års
utdelning inlevereras nästkommande verksamhetsår. Det beräknade resultatet samt utdel-
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ningen och skattemotsvarigheten från Svenska
kraftnät under budgetåren 2014–2016 redovisas i
tabell 3.39 givet ett utdelningskrav på 65 procent
av verksamhetsårets resultat. Som framgår ovan
pågår dock en översyn av Svenska kraftnäts ekonomiska mål.
Tabell 3.39 Beräknade inleveranser från Affärsverket
svenska kraftnät

1

Årets
resultat
Utdelning 1

Utfall
202

Prognos
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2015

950

700

570

590

600

618

455

371

384

390

Inleverans nästföljande år

3.2.2

Finansiella befogenheter

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 låta Affärsverket svenska kraftnät ta
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett
sammanlagt
belopp
om
högst
9 300 000 000 kronor. Regeringen bemyndigas
även att för 2014 låta Affärsverket svenska kraftnät placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Regeringen bemyndigas för 2014
att besluta om delägarlån om högst 300 000 000
kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket
svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Regeringen bemyndigas för 2014 att besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom
Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor
samt avyttra aktier intill ett belopp om
20 000 000 kronor.

Skälen
för
regeringens
förslag:
Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät få
rätt att ta upp lån i och utanför
Riksgäldskontoret inom en sammanlagd ram om
9 300 miljoner kronor ska främst täcka
lånebehovet inom investeringsverksamheten. I
och med den ökade investeringsvolymen under
kommande år finns ett behov av en utökad
låneram. Regeringen föreslår även att riksdagen
bemyndigar regeringen att låta Svenska kraftnät
placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret i enlighet med nu gällande
ordning.
Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att
lämna delägarlån till bolag där Svenska kraftnät
förvaltar statens aktier intill ett belopp om
300 miljoner kronor. Liksom tidigare avser regeringen att delegera denna rätt till Svenska kraftnät.
Regeringen kommer att kräva full ersättning
för statens risk i samband med borgensteckning
eller långivning.
För 2014 föreslås att regeringen ska kunna
besluta om förvärv av aktier eller bilda bolag
intill ett belopp om 20 miljoner kronor samt
även avyttra aktier intill ett belopp om
20 miljoner kronor. Förvärv av aktier eller
bildande av bolag ska ske inom ramen för
Svenska kraftnäts verksamhetsområde. Regeringen avser liksom tidigare att för 2014 delegera
denna rätt till Svenska kraftnät.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
93 100 000 000 kronor 2015–2050 (avsnitt
3.7.1),

2.

bemyndigar regeringen att för 2014 ta upp
lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst
44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt (avsnitt 3.7.1),

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 14 300 000 000 kronor 2015–2019
(avsnitt 3.7.2),

4.

5.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska
åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad
trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 7 500 000 000 kronor 2015–2027 (avsnitt 3.7.7),
godkänner investeringsplanen för anskaffning av fartyg till Gotlandstrafiken 2014–
2016 (avsnitt 3.7.7),

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 7 000 000 000
kronor 2015–2048 (avsnitt 3.7.11),

7.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 4 000 000 000
kronor 2015–2039 (avsnitt 3.7.14),

8.

godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att
besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 3.7.15),

9.

bemyndigar regeringen att för 2014 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt
3.7.15),

10. godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2014–2016 (avsnitt 3.7.15),
11. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att
besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 3.7.16),
12. bemyndigar regeringen att för 2014 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16),
9
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13. godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2014–2016 (avsnitt 3.7.16),
14. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor
under 2014 (avsnitt 4.6.1),
15. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster
till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 197 000 000 kronor 2015 och 2016
(avsnitt 4.6.2),

ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 55 000 000 kronor
2015 och 2016 (avsnitt 4.6.3)
17. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 155 000 000 kronor 2015
och 2016 (avsnitt 4.6.5),
18. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 22 Kommunikationer
enligt följande uppställning:

16. bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster
Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
Summa

10

Utveckling av statens transportinfrastruktur
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Trängselskatt i Stockholm
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Trängselskatt i Göteborg
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

18 389 167
19 572 580
1 327 878
388 308
162 284
70 013
831 000
25 085
45 437
348 500
873 886
2 014 838
62 700
817 000
27 300
127 278
37 000
19 344
250 000
38 048
45 427 646
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2 Kommunikationer

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 22 Kommunikationer omfattar
transportpolitik samt politiken för informationssamhället.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor

Transportpolitik2

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

5 382

6 672

6 177

44 929

48 248

50 381

52 223

423

526

527

499

350

343

344

Äldreanslag2

37 056

37 406

37 226

0

0

0

0

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer

42 861

44 604

43 929

45 428

48 598

50 723

52 567

Politiken för informationssamhället

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
2
En ny anslagsstruktur för ett trafikslagsövergripande arbetssätt och ökad effektivitet föreslås i denna proposition, därav följer att tidigare anslag inom transportpolitiken redovisas som äldreanslag.

Regeringen föreslår att 45 428 miljoner kronor
anvisas till utgiftsområde 22 Kommunikationer
för 2014. Den högre anslagsnivån jämfört med
2013 förklaras främst av infrastruktursatsningar
(prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr.
2012/13:119).
För 2015 beräknas anslagsnivån till 48 598
miljoner kronor, för 2016 till 50 723 miljoner
kronor och för 2017 till 52 567 miljoner kronor.
Den successiva ökningen av anslagsmedel hänförs främst till de ovan nämnda infrastruktursatsningarna.

I tabell 2.2 redovisas förändringen av anslagsnivån för perioden 2014–2017 jämfört med statens budget för 2013 fördelat på olika komponenter. Den pris- och löneomräkning som görs
årligen av anslagen för förvaltningsändamål för
att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagsförändringen.
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Tabell 2.2 Härledning av anslagsnivån 2014–2017. Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

44 604

44 604

44 604

44 604

73

379

847

1 449

800

3 618

5 406

6 648

Överföring
till/från andra
utgiftsområden

-20

-20

-20

-21

Övrigt 3

-30

16

-113

-114

45 428

48 598

50 723

52 567

Anvisat 2013

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna
anslagsram för 2013 realekonomiskt fördelad på
transfereringar, verksamhetskostnader och investeringar.
Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter

3 138
2

22 594

Investeringar 3

19 696

Summa ramnivå

45 428

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas
normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid
12

sidan av dessa stöd finns det även stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en
likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. En
skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss
grupp eller en viss kategori av skattebetalare är
lägre än vad som är förenligt med normen inom
ett visst skatteslag.
Förutom skatteutgifter redovisas i förekommande fall även skattesanktioner där skatteuttaget är högre än den angivna normen inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har införts,
mer eller mindre uttalat, som medel inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, bostads-,
miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på budgetens inkomstsida.
En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i regeringens skrivelse
Redovisning av skatteutgifter 2013 (skr.
2012/13:98).
Av tabell 2.4 framgår nettoberäknade skatteutgifterna som är att hänföra till utgiftsområde
22 Kommunikationer.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, netto
Miljoner kronor

Transportpolitik
Politiken för informationssamhället
Totalt för utgiftsområdet

Prognos
2013

Prognos
2014

20 670

21 750

0

0

20 670

21 750
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3 Transportpolitik

3.1

Omfattning

I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart, luftfart
samt transport- och kommunikationsforskning.
Myndigheter och affärsverk som verkar inom
transportpolitiken är Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Statens väg- och transportforsknings-institut, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Statligt ägda bolag som berörs i det följande är
AB Svensk Bilprovning, Arlandabanan Infrastructure AB, Green Cargo AB, Infranord AB,
Jernhusen AB, SAS AB, SJ AB, Svensk-Danska
Broförbindelsen SVEDAB AB, Svevia AB,
Swedavia AB och Swedish National Road Consulting AB (SweRoad).

13
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Transportpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

18 389

21 467

23 287

24 916

Transportpolitik
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

0

19 573

19 710

19 925

20 354

1 334

1 407

1 329

1 328

1 324

1 345

1 374

143

143

143

388

388

388

188

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
1:3 Trafikverket
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

0

62

62

62

162

162

162

62

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

110

70

70

70

70

70

70

1:7 Trafikavtal

804

831

811

831

831

831

831

1:8 Viss internationell verksamhet

25

25

24

25

25

25

25

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut

46

44

43

45

46

47

48

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

212

349

420

349

349

349

349

1:11 Trängselskatt i Stockholm

721

850

757

874

815

813

813

1 865

1 988

1 865

2 015

2 039

2 068

2 111

60

62

62

63

63

64

66

840

589

817

959

1 006

1 016

5 382

6 672

6 177

44 929

48 248

50 381

52 223

2013 1:1 Väghållning

22 048

22 207

22 398

0

0

0

0

2013 1:2 Banhållning

15 007

15 187

14 817

0

0

0

0

12

11

0

0

0

0

1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1:12 Transportstyrelsen
1:13 Trafikanalys
1:14 Trängselskatt i Göteborg
Summa Transportpolitik
Äldreanslag

2013 1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar
2010 1:1 Vägverket: Administration

0

0

0

0

0

2010 1:3 Banverket: Administration

0

0

0

0

0

2010 1:8 Sjöfartsregistret

0

0

0

0

0

2010 1:9 Rederinämnden: Administration

0

0

0

0

0

2010 1:11 Rikstrafiken: Administration

0

0

0

0

0

2010 1:15 Statens institut för administration

0

0

0

0

0

2003 36:5 Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i
samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

1

Summa Äldreanslag

37 056

37 406

37 226

0

0

0

0

Totalt för område Transportpolitik

42 438

44 078

43 403

44 929

48 248

50 381

52 223

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2012 och förslag till ändringar i samband med denna proposition

För 2013 prognosticeras utgifterna inom transportpolitiken uppgå till 43 403 miljoner kronor.
För 2014 föreslår regeringen att 44 929 miljoner
anvisas för transportpolitiken. Den högre anslagsnivån jämfört med 2013 beror framförallt på
regeringens fortsatta satsningar på vägar och
14

järnvägar som beskrivs i denna proposition. För
2015 beräknas anslagen inom området uppgå till
48 248 miljoner kronor, för 2016 till 50 381 miljoner kronor och för 2017 till 52 223 miljoner
kronor.
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3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom transportpolitiken samt
en definition av begreppet redovisas i avsnitt 2.3.
I tabell 3.2 följer en redovisning av de nettoberäknade skatteutgifter som kan hänföras till
transportpolitikens område. I anslutning till tabellen ges en kortfattad beskrivning av respektive skatteutgift.
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken, netto
Miljoner kronor
Prognos
2013

Prognos
2014

Personbefordran

7 070

7 680

Energiskattbefrielse på diesel i motordrivna fordon

7 830

8 090

Energiskattbefrielse för naturgas och
gasol som drivmedel

220

230

Energiskattbefrielse för biodrivmedel

1 990

2 100

Energiskattbefrielse för elförbrukning vid
bandrift

1 040

1 060

Energiskattbefrielse för bränslebrukning
vid bandrift

20

20

Energiskattbefrielse på bränsle för inrikes luftfart

730

750

Nedsatt koldioxidskatt för naturgas och
gasol som drivmedel

30

30

Koldioxidskattebefrielse för bandrift
Sjöfartsstöd
Totalt för transportpolitik

20

20

1 720

1 770

20 670

21 750

Personbefordran

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen
(1994:200) förkortad ML är mervärdesskatten
för personbefordran nedsatt till 6 procent. Skattesatsen gäller för resor i kollektivtrafik och taxiresor, samt turist- och charterresor, sightseeingturer och liknande, oavsett vilket transportmedel som används. Mervärdesskattenivån gäller
dock inte om resemomentet är av underordnad
betydelse. Den nedsatta skattesatsen ger upphov
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Energiskatt på diesel i motordrivna fordon

I 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
(LSE) anges energiskattesatserna på bränslen.
Skattesatsen för diesel i miljöklass 1 jämförs med
skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken utgör normen på hela transportområdet. I prakti-

ken utgörs nästan all bensin- och dieselanvändning av miljöklass 1. År 2013 motsvarar skattesatsen för bensin i den främsta miljöklassen 34,6
öre/kWh medan diesel i den främsta miljöklassen, dvs. miljöklass 1, beskattas med motsvarande 17,7 öre/kWh. Skatteutgiften utgörs av
mellanskillnaden i skattesats. Skatteutgiften för
diesel uppgår därför till 16,9 öre/kWh.
Energiskattebefrielse för naturgas och gasol som
drivmedel

Enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 a och 5 a LSE
betalas ingen energiskatt för naturgas och gasol
som drivmedel. Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för biodrivmedel

Enligt 7 kap. 4 § LSE gäller energiskattebefrielse
för biogas. Till och med 31 januari 2013 gavs
skattebefrielse för flytande biodrivmedel genom
dispensbeslut av regeringen, med stöd av 2 kap.
12 § LSE. Från och med den 1 februari 2013 ges
genom 7 kap. 3 c–d §§ LSE befrielse från 89 procent av energiskatten för biodrivmedel i bensin
och 84 procent av energiskatten för biodrivmedel i diesel, upp till och med 5 volymprocent
biodrivmedel i bensin respektive diesel. För
låginblandning över 5 volymprocent biodrivmedel i bensin respektive diesel tas energiskatt ut
med de belopp som gäller för likvärdigt fossilt
bränsle. Hydrerade vegetabiliska och animaliska
oljor, förkortat HVO, ges enligt 7 kap. 3 b §
LSE, fortsatt full befrielse från energiskatt upp
till och med 15 volymprocent HVO i diesel. E85
och andra höginblandade biodrivmedel samt
biodrivmedel utan fossilt innehåll ges fortsatt
full energiskattebefrielse enligt 7 kap. 3 a § LSE.
Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin
i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för elförbrukning vid
bandrift

Enligt 11 kap. 9 § 1 LSE gäller energiskattebefrielse för elförbrukning för bandrift (t.ex. järnväg
och tunnelbana). Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1.
15
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Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid
bandrift

Enligt 6 a kap. 1 § 2 LSE gäller energiskattebefrielse för bandrift (t.ex. dieseldrivna järnvägsfordon). Normen utgörs av energiskattesatsen för
bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes
luftfart

Energiskattebefrielse för flygfotogen, flygbensin
och andra bränslen än bensin vid yrkesmässig
luftfart gäller enligt 6 a kap. 1 § 5 samt 9 kap. 3 §
4 LSE. Normen utgörs av energiskattesatsen för
bensin i miljöklass 1. Flygbränsle som förbrukas
i luftfartyg beskattas när luftfartyget används för
privat ändamål.
Nedsatt koldioxidskatt för naturgas och gasol som
drivmedel

Enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 a och 5 a LSE är
koldioxidskattesatsen för naturgas och gasol
som drivmedel nedsatt jämfört med den som
gäller för andra ändamål, dvs. uppvärmning.
Nedsättningen motsvarar 20 procent av koldioxidskattesatsen för både naturgas och gasol.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Riksdagen har beslutat att nedsättningen för
både naturgas och gasol ska slopas 2015.
Koldioxidskattebefrielse för bandrift

Enligt 6 a kap. 1 § 2 LSE gäller koldioxidskattebefrielse för bränsle för bandrift (t.ex. dieseldrivna järnvägsfordon). Normen utgörs av full
koldioxidskattesats.
Sjöfartsstöd

Enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
ges sjöfartsstöd under vissa förutsättningar, till
arbetsgivare genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp motsvarande skatteavdrag samt arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på sjöinkomst. Krediteringen utgör en
skatteutgift.
16

3.4

Mål

I enlighet med riksdagens beslut är det övergripande målet för transportpolitiken att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål
– tillgänglighet och ett hänsynsmål – säkerhet,
miljö och hälsa. De båda målen är jämbördiga
och har konkretiserats i form av preciseringar
inom ett antal prioriterade områden.

3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Funktionsmål: Tillgänglighet

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge företag och
människor en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet
ska dessutom vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Medborgarnas resor och näringslivets transporter

Precisering av målet: Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.
Resultat
Järnväg
Ett sätt att mäta förseningar i tågtrafiken är att
redovisa tågens ankomst vid slutstation enligt
tidtabell. Såväl person- som godstågstrafiken har
högre punktlighet 2012 jämfört med 2011 (se
diagram 3.1).
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Diagram 3.1 Andel persontåg respektive godståg som ankommer till slutstation inom 5 respektive 15 minuter enligt
tidtabell
Procent
100%

90%

80%

70%
Persontåg (15 min)
60%

Godståg (15 min)
Persontåg (5 min)
Godståg (5 min)

50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Källa: Trafikverket

Fram till 2011 redovisades uppgifter med en acceptans på 5 minuter. Efter rekommendation
från branschorganet UIC (International Union
of Railways) redovisas fr.o.m. 2012 uppgifter
med en acceptansnivå på 15 minuter.
Förseningar kan även redovisas med hjälp av
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning: storstäder, förortskommuner
till storstäderna, större städer, förortskommuner
till större städer, pendlingskommuner, turismoch besöksnäringskommuner, varuproducerande
kommuner, glesbygdskommuner, kommuner i
tätbefolkad region och kommuner i glesbefolkad
region. Genom att redovisa antalet ankomster
per station och den genomsnittliga förseningen
per ankomst (mer än 5 minuters försening) erhålls information dels om förseningar i relation
till utförd trafik, dels om hur väl tågen generellt
förmår hålla tiden i olika typer av kommuner.
Flest ankomster sker till de större städerna och
därefter förortskommuner till storstäderna. Genomsnittlig försening per ankomst är störst i
turism- och besöksnäringskommuner samt glesbygdskommuner 1.
Gemensamma vinterförberedelser liksom väl
fungerande samarbete mellan järnvägens aktörer
under vintersäsongen är nödvändigt för att motverka störningar i trafiken. På initiativ av infrastrukturministern hålls årligen ett möte med

1 Se Trafikanalys rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska

målen.

järnvägens aktörer för att diskutera och informera om de förberedelser som görs inför den
kommande vintern. Den sammantagna bilden är
att det sker en avsevärd förbättring av förberedelserna över tid och en mängd olika åtgärder
har vidtagits. Även öppenheten och insikten om
vikten av samarbete mellan olika parter har ökat
markant.
Väg
Det är svårt att på ett generellt sätt beskriva
störningar i vägtransportsystemet. Ett möjligt
sätt är att redovisa beräknade förseningar (i fordonstimmar) som följd av totalstopp i det statliga vägnätet (kännbarhet). Kännbarheten för
lastbilstrafiken av totalstopp på det statliga vägnätet minskade från 141 000 fordonstimmar
2011 till 81 000 fordonstimmar 2012. Knappt 40
procent av den totala kännbarheten 2012 för
lastbilstrafiken kan hänföras till totalstopp i
Västra Götaland, Skåne och Örebro län.
Ett sätt att försöka definiera och undersöka
bekvämligheten för medborgarnas resor är att
titta på trafiksystemets kvalitet. Vad gäller vägnätets kvalitet har Trafikverket under flera år
mätt dels ojämnhet i längdled och dels ojämnhet
i tvärled (vägens spårdjup). Ojämnheten i längdled har minskat något under 2012 jämfört med
2011 på storstadsvägnätet. För övriga vägnätet är
tillståndet oförändrat. Ojämnhet i tvärled (spårighet) uppvisar en försämring sedan mitten av
första decenniet på 2000-talet fram till 2009 på
storstadsvägarna, de övriga stamvägarna och
pendlingsvägnätet. För de två förstnämnda har
tillståndet förbättrats, medan det för pendlingsvägnätet har försämrats.
Luftfart
Under 2012 minskade det totala antalet flygrörelser (inrikes, utrikes, överflygande) i det
svenska luftrummet jämfört med 2011 med
knappt 3 procent.
Myndigheterna i Sverige och Danmark har ett
mål för danskt-svenskt luftrum på max 0,2 minuters försening per flygning. Utfallet för 2012
låg på 0,06 minuter. De förseningar i trafiken
som uppstått under 2012 har berott på driftsättningen av flygtrafikledningssystem i Malmö
och störningar på grund av väder.
Inom ramen för den europeiska lagstiftningen
om det gemensamma luftrummet pågår effektivisering av utnyttjandet av luftrummet. Sverige
har tillsammans med Danmark lagt samman sina
17
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luftrum i ett s.k. funktionellt luftrumsblock. Det
dansk-svenska funktionella luftrumsblocket är
en föregångare i Europa både vad gäller etableringstidpunkten och den höga graden av integrering av tjänster. Ökad effektivitet leder till kortare flygvägar vilket innebär minskad restid och
minskade utsläpp till luft.
Luftfartsverket arbetar med motsvarande
tjänsteleverantörer i ett flertal stater kring den
tekniska flygledningsutrustningen. Syftet är
främst att kunna påverka kostnaderna som i sin
tur påverkar avgifterna för Luftfartsverkets
tjänster och i slutledet också kan minska kostnaderna för resenärer och transportköpare.
Sjöfart
I januari 2013 beslutade regeringen ”Svensk sjöfartsnäring – handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft”. Det är första gången som en
svensk regering presenterar en samlad handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Handlingsplanen innehåller en mängd förslag som på kort och lång
sikt kan få positiv inverkan på i första hand näringslivets transporter.
Sjöfartsverkets isbrytningsverksamhet syftar
till att säkerställa en väl fungerande vintersjöfart.
Vintern 2011/2012 var ur isbrytningssynpunkt
lindrigare än föregående vinter och antalet fartyg
som behövde isbrytningsassistans minskade
kraftigt från 2 914 till 627. Genomsnittlig väntetid på assistans var 2 timmar och 3 minuter jämfört med 4 timmar och 3 minuter föregående
vinter. Sjöfartsverkets interna mål är att den genomsnittliga väntetiden inte ska överstiga 4
timmar.
På grund av den allmänna konjunkturnedgången och en minskad efterfrågan på transporter minskade Sjöfartsverkets lotsningar under
2012 med ca 9 procent jämfört med 2011. Under
2012 genomfördes drygt 34 000 lotsningar vilket
är den lägsta nivån på flera år. Sjöfartsverket har
som mål att andelen fartyg som får lots på överenskommen tid (inom fem timmar) ska överstiga 95 procent. Utfallet under 2012 var 98,5
procent.
Kund- och kvalitetsundersökningar
I undersökningen Resenärsrespons mäter Trafikverket resenärernas synpunkter på trafikinformation som ges i samband med resande
med järnväg. Ett övergripande index innehåller
uppgifter om nöjdhet vid stört respektive nor18

malt driftsläge. Nöjdheten vid både ett stört och
ett stört/normalt läge synes ha förbättrats under
första halvåret 2012 jämfört med situationen under 2011 och var även något bättre än 2010.
Svensk Kollektivtrafik har i sin årliga kollektivtrafikbarometer frågat resenärer om det känns
tryggt att resa med respektive länstrafikbolag.
Siffror från 2012 visar att 69 procent av resenärerna känner sig trygga i kollektivtrafiken jämfört med 70 procent 2011.
För att jämföra hur tillförlitligheten i det
svenska transportsystemet är i internationell
konkurrens kan Logistic Performance Index
(Världsbanken m.fl.) användas. Enligt indexet
har Sverige flyttat upp från en 10:e plats 2010 till
en 5:e plats 2012 när det gäller kvaliteten på infrastrukturen (en av sex indikatorer).
Regelefterlevnad inom yrkestrafiken
Regeringen uppdrog den 8 mars 2012 åt Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att redovisa
regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg. Syftet med uppdraget var att myndigheterna i samråd skulle ta fram en ordning för återkommande
uppföljning och analys, utföra tillståndsmätningar, lämna förslag på hur riskvärderingssystem ska utvidgas samt föreslå eventuella åtgärder för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll. Efter att uppdraget redovisats genomfördes i april 2013 en
hearing där ytterligare behov och synpunkter
framkom. Redovisningen av uppdraget har även
remitterats. Regeringen beslutade den 30 maj
2013 ett uppdrag till Transportstyrelsen om fördjupade analyser av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken rörande s.k. klampning, konkurrensvillkor, taxiverksamhet samt beställaransvar.
Utveckling av måluppföljning
Regeringen beslutade den 15 december 2011 om
ett uppdrag till Trafikanalys och Tillväxtanalys
om att utveckla uppföljning av mål vad gäller
tillgänglighetens påverkan på näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft. I
mars 2013 överlämnade myndigheterna rapporten Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning – hur tillgänglighet påverkar konkurrens- och utvecklingskraft till regeringen (dnr
N2013/1556/TE). Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla uppföljning av målen.
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Regional och internationell tillgänglighet

Precisering av målet: Tillgängligheten förbättras
inom och mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.
Resultat
I ett regionalt tillväxt- och konkurrensperspektiv
är de viktigaste tillgänglighetsaspekterna de som
berör tillgänglighet till arbetsmarknad, service
och utbildning. För en enskild medborgare eller
för en familj kan det handla om att det finns en
dagligvarubutik i närheten av bostaden, att det är
möjligt att tanka bilen i närområdet eller att det
är nära till skola och barnomsorg. Goda kommunikationsmöjligheter och en väl utbyggd och
fungerande infrastruktur är också grundläggande
förutsättningar för rörlighet och möjligheter till
arbetspendling.

På en mer lokal nivå kan tillgänglighetsförändringar till ett antal specifika målpunkter indikera
förändringar i tillgängligheten. På drivmedelsoch dagligvaruområdet har marknaderna och
servicenäten de senaste decennierna genomgått
en mycket tydlig omstrukturering. Utvecklingen
med att de mindre butikerna har lagts ned har
lett till en i generella termer försämrad fysisk
tillgänglighet till service i de flesta gles- och
landsbygdsområden. Men att de små serviceställena har blivit färre har även påverkat tillgängligheten i många större orter och stadsdelar.
Utvecklingen går mot ökad rörlighet och stora
butiker i externa lägen. Omstruktureringen beror i sin tur på faktorer som befolkningsutveckling, förändrade bosättningsstrukturer, krav
på effektiviseringar, ändrade köpbeteenden och
en ökad mobilitet.

Tabell 3.3 Andel av befolkningen som bor inom ett visst gångavstånd till livsmedelsbutik 2011
Kommunindelning

Antal kommuner

400 meter

1 000 meter

3 000 meter

Förändringar av
antal personer som
bor inom 1 000 meter (2001–2011)

3

46 %

83 %

98 %

-3,7 %

Förortskommuner till
storstäderna

38

14 %

42 %

85 %

-3,8 %

Större städer

Storstäder

31

19 %

51 %

82 %

-5,3 %

Förortskommuner till
större städer

22

12 %

34 %

69 %

-5,3 %

Pendlingskommuner

51

13 %

35 %

66 %

-4,2 %

Turism- och besöksnäringskommuner

20

10 %

32 %

62 %

0,8 %

Varuproducerande
kommuner

54

13 %

39 %

70 %

-4,5 %

Glesbygdskommuner

20

10 %

30 %

55 %

-2,8 %

Kommuner i tätbefolkad region

35

15 %

44 %

72 %

-4,1 %

16

12 %

38 %

69 %

-6,7 %

290

16 %

43 %

73 %

-4,0 %

Kommuner i glesbefolkad region
Riket
Källa: Trafikanalys.
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Som framgår av tabell 3.3 så har den genomsnittliga tillgängligheten till livsmedelsbutik
under perioden 2001–2011 minskat med 4
procent. År 2011 bodde 43 procent av Sveriges
befolkning inom 1 000 meter från en livsmedelsbutik. Vad det gäller annan service var det
2011 cirka 43 procent av befolkningen som
bodde inom 1 000 meter från en grundskola
och 23 procent som bodde inom 1 000 meter
från en vårdcentral. De längsta avstånden har
huvudsakligen personer i Norrlandslänen.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har räknat på avståndet i
tid med bil till närmaste dagligvarubutik.
Myndigheten konstaterar att tillgängligheten
varierar stort mellan olika delar av landet.
Cirka 150 000 personer hade 2012 mer än 10
minuters färdväg i bil till den närmaste dagligvarubutiken, vilket är en ökning med cirka
8 000 personer sedan år 2011. Försämringarna
har till största delen skett i tätortsnära landsbygder. År 2011 hade över 500 elever i årskurs
1–6 mer än 20 minuters färdväg i bil från
hemmet till skolan och antalet är i stort sett
oförändrat sedan 2007. År 2012 hade drygt
88 000 personer 20 minuters restid i bil eller
mer till sin närmaste vårdcentral, vilket är en
minskning med ca 12 000 personer jämfört
med 2011.
Trafikverket räknar tillgänglighet för biltrafik inom och mellan regioner efter antalet personer som har fått förändrad restid till centralort, regionalt centrum och storstad. I glesbygden fick enligt bedömningarna inga personer
kortare restid med bil till närmaste centralort
under 2012, medan restiden ökade för knappt
200 personer. Det innebär att 0,2 procent av
dem som bor i glesbygd har fått försämrad
tillgänglighet till närmaste centralort.
Beräkningen avser antalet personer som har
mer än en halvtimmes restid med bil till centralorterna och som fick restiden förändrad
med mer än en halv minut under året. Restiden
med bil till regionalt centrum minskade för
drygt 105 000 personer, medan drygt 54 000
personer fick längre restid under 2012. Tillgängligheten till storstad bedöms av Trafikverket efter det antal personer som har mer än
en timmes restid på väg till nationella centrum
(Stockholm, Göteborg eller Malmö) och som
har fått restiden förändrad med mer än 4 minuter under året. Under 2012 fick knappt 700
personer kortare restid till ett nationellt cent20

rum. Inga personer bedöms ha fått restidsökningar på mer än 4 minuter. Totalt fick knappt
106 000 personer kortare restid på väg till sin
centralort, sitt regionala centrum eller till
närmaste storstad under 2012, medan drygt
54 000 personer fick längre restid.
Trafikanalys beräknar att ca 73 procent av
befolkningen i Sverige bor inom 1 000 meter
från en hållplats som trafikeras regelbundet av
kollektivtrafiken. Trafikanalys avser med regelbunden trafik minst en tur mellan kl. 06.00
och 09.00 och minst tre vardagar i veckan, vilket är förhållandevis lågt ställda krav för regelbunden trafik. Detta innebär att måttet knappast är tillämpbart för arbetspendling med
kollektivtrafik.
Staten subventionerar, via Trafikverket, viss
kollektivtrafik som är företagsekonomiskt
olönsam men verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken. Den grundläggande tillgängligheten bedöms utifrån sju tillgänglighetskriterier som ska vara uppfyllda för att en god
tillgänglighet ska råda för en kommun. Kriterierna omfattar tillgänglighet till och från
Stockholm, internationella resor, kultur, service och inköp, region och universitetssjukhus,
universitet och högskola samt alternativa målpunkter i angränsande län. Trafikverkets insatser medförde under 2012 att tillgängligheten
för 96 av landets kommuner upprätthölls på en
högre nivå än om inga insatser gjorts. Utan
Trafikverkets insatser skulle 13 kommuner ha
haft en dålig tillgänglighet inom alla kriterierna. Genom Trafikverkets insatser har antalet
kommuner med dålig tillgänglighet minskat
till 4. Även i dessa 4 kommuner gör Trafikverket insatser, men insatserna förmår inte att reducera restiderna till en sådan nivå att en god
eller acceptabel tillgänglighet nås.
När det gäller tillgängligheten för flygplatser har både tillgängligheten och åtkomligheten med inrikes flyg förbättrats något under
2012, däremot har antalet destinationer minskat något. Tillgängligheten och åtkomligheten
med internationellt flyg har under året försämrats och antalet destinationer har minskat.
Sjöfartsverket har under 2012 arbetat med
att kontinuerligt anpassa de svenska farlederna
till ändrade trafikmönster, nautiska behov
samt den tekniska utvecklingen. För att behålla och i vissa fall öka farledernas dimensioner har muddringsarbeten genomförts.
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Bland annat har farledsarbetena i inseglingsrännan till Gävle hamn påbörjats.
Ett jämställt samhälle

Precisering av målet: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
Resultat
Arbetspendling
Kvinnor och män arbetspendlar olika långt.
Antalet lokala arbetsmarknadsregioner (LAregioner) är ett mått på hur specialiserad en
arbetsmarknad är och vilka pendlingsmöjligheter som finns inom regionen. Män har större
och färre lokala arbetsmarknadsregioner, 64
LA-regioner jämfört med 86 LA-regioner för
kvinnor. Under 2000-talet har dock antalet
LA-regioner minskat kraftigt för kvinnor. År
2002 hade kvinnor 106 LA-regioner medan
män hade 69.

de personbilar som ägs av kvinnor har en något kortare årlig körsträcka än männens men
skillnaden har minskat den senaste tioårsperioden.
Kvinnor har fortfarande körkort i lägre grad
än män. Av alla kvinnor har 76 procent körkort. Motsvarande siffra för män är 86 procent. Störst skillnad finns dock mellan kvinnor
och män över 80 år där nästan nio av tio män
har körkort men bara drygt hälften av kvinnorna.
Diagram 3.3 Reslängd per färdsätt, kvinnor

Diagram 3.2 Färdlängd i 1 000-tal kilometer per år
90 000 000
80 000 000
70 000 000

Diagram 3.4 Reslängd per färdsätt, män

60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Män 2005/2006

Kvinnor
2005/2006

Män 2011/2012

Kvinnor
2011/2012

Källa: RES 2005-06 och RVU 2011-12.

Män reser överlag betydligt längre än kvinnor
per år. En jämförelse mellan resvaneundersökningarna för 2005 och 2006 respektive
2011 och 2012 visar dessutom att medan mäns
reslängd har ökat mellan åren har kvinnors
reslängd minskat. Trots att män reser längre än
kvinnor är deras totala restid kortare jämfört
med kvinnor. Även om bilen är det vanligaste
färdmedlet både för kvinnor och män, kör
män mer bil än kvinnor och när kvinnor åker
bil är det nästan lika ofta som passagerare, 29
procent, som förare, 33 procent. Kvinnor äger
drygt en tredjedel av alla privatägda bilar och

Sammanfattningsvis skiljer sig fortfarande
kvinnors och mäns resmönster. Fler kvinnor
har dock körkort och äger bil nu jämfört med
tidigare och antalet lokala arbetsmarknadsregioner minskar i större utsträckning för
kvinnor än för män.

21

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Diagram 3.5 Körkortsinnehav, behörighet B, vid utgången
av respektive år
Tusental
3 200

Redovisningen av utvecklingen mot ett jämställt transportsystem har avtagit de senaste
åren.

3 100

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

3 000
2 900
2 800
2 700
2 600
2 500
2008
Källa: Trafikanalys.
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Män

Det finns få skillnader mellan hur kvinnor och
män värderar olika åtgärder i transportsystemet. De skillnader som varit tydliga under en
längre tid gäller trafiksäkerhet, klimat och miljöfrågor där kvinnor värderar dessa aspekter på
resandet högre än män. Enligt Trafikverkets
trafiksäkerhetsenkät för 2012 värderar kvinnor
fortfarande trafiksäkerhet högre än män. Exempelvis anser kvinnor i betydligt högre grad
än män att bilar bör utrustas med alkolås och
att det är rimligt att sänka hastighetsgränser
för att öka trafiksäkerheten. Samtidigt är det
betydligt fler män som bryter mot hastighetsgränserna än kvinnor. Av dem som bötfälldes
av polisen under 2009–2011 och som körde
mer än 30 km/h för fort på landsväg var nio av
tio män. Under 2012 dödades 286 personer i
trafiken, varav 24 procent var kvinnor och 76
procent män.
Styrelserepresentation
Representationen i transportmyndigheternas2
styrelser var närmast helt jämställd 2010 då
andelen kvinnor i genomsnitt låg på 50,5 procent och 49,5 procent män. Därefter har fördelningen blivit något mindre jämn: år 2011
låg genomsnittet på 46 procent kvinnor och 54
procent män, 2012 sjönk andelen kvinnor ytterligare något, till 43 procent. I de styrelser
regeringen utsett per den 1 juli 2013 uppgår
andelen kvinnor till 41 procent och andelen
män till 59 procent.

2 Transportstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.
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Precisering av målet: Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.
Regeringen beslutade 2011 en strategi för
genomförande av funktionshinderspolitiken
under 2011–2016. Målpreciseringen avseende
transporter inom funktionshinderspolitiken är
identisk med den som gäller för transportpolitiken.
Regeringen beslutade i oktober 2011 om ett
uppdrag till Sjöfartsverket, Transportstyrelsen
och Trafikverket m.fl. att arbeta enligt tre angivna delmål samt att årligen lämna en samlad
rapport över genomförda insatser, resultat och
effekter samt en lägesbeskrivning. Den första
redovisningen gjordes i mars 2012 och den
andra redovisningen i mars 2013.
Det finns en tendens till att skillnaden i
transportsystemets tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättningar och övriga resenärer har minskat de senaste åren. Det är en
följd av anpassningar som gjorts i statliga,
kommunala och privata anläggningar och fordon. Fortfarande reser dock personer med
funktionsnedsättningar – såväl i kollektivtrafiken som med egen bil – i mindre utsträckning jämfört med befolkningen i stort.
Stora förbättringar för människors möjlighet att resa med kollektivtrafik åstadkoms när
moderna kollektivtrafikfordon införskaffas. På
senare år har t.ex. antal fordon med automatiska hållplatsutrop med ljud och text ökat påtagligt och nu har över 60 procent av fordonen
sådana system.
Trafikverket har under flera år utgått från en
prioriteringsmetod som grund för vilka delar
av den statliga transportinfrastrukturanläggningen som i första hand ska göras användbar
för alla. När åtgärder genomförts medför det
att det prioriterade nätet av användbar kolletivtrafik successivt blir alltmer omfattande.
Trafikverket anpassade under 2012 ytterligare
20 busshållplatser, vilket gör att 1 400 hållplatser i det prioriterade nätet återstår att åtgärda.
Sex järnvägsstationer gjordes under samma år

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket är en halvering av anpassningstakten jämfört med 2011. Fortfarande
kvarstår åtgärder för att göra järnvägsstationerna tillgängliga för de flesta av de 150 järnvägsstationerna som ingår i det prioriterade
nätet. Transportstyrelsen har under perioden
2010–2012 kontrollerat uppfyllandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i
samband med flygresor för personer med
funktionshinder och personer med nedsatt
rörlighet på alla de flygplatser som ingår i det
prioriterade nätet. Generellt har inga större
anmärkningar gjorts, men vissa förbättringsområden har identifierats.
Under 2012 och i början av 2013 gjorde
Transportstyrelsen en översyn av lagen
(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Översynen syftade till att analysera hur
ändamålsenlig lagen är mot bakgrund av den
regelutveckling som skett inom EU och internationellt samt föreslå en anpassning av den
svenska lagstiftningen. I slutet av april 2013
inkom redovisning av översynen. Transportstyrelsens redovisning kommer att analyseras
inom Regeringskansliet.
Barns möjligheter att använda
transportsystemet

Precisering av målet: Barns möjlighet att
själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer ökar.
Resultat
Under de senaste trettio åren har barns rörelsefrihet i transportsystemet minskat. Föräldrarna tillåter barnen i allt mindre grad att själva
röra sig i närmiljön, än vad tidigare föräldragenerationer gjorde. Det rör både resor till och
från skolan samt övriga vardagliga resor. Sedan
2000 genomför Trafikverket vart tredje år en
nationell undersökning om föräldrars uppfattning om barns skolvägar. Vissa förändringar
kan urskiljas i 2012 års undersökning jämfört
med motsvarande undersökning 2009. Efter
genomförda hastighetsjusteringar är det t.ex.
2012 ytterst få barn som behöver vistas vid
buss- eller taxihållplatser på vägar med en hastighetsbegränsning på 90 km/h eller högre.
Andelen föräldrar som upplever barnens skol-

väg som trygg och säker minskade dock från
55 procent 2009 till 51 procent 2012. Undersökningen visar även att färre barn går eller
cyklar till skolan, både sommar- och vinterhalvåret och fler får skjuts av föräldrarna. Av
de barn som går och cyklar har en ökning skett
av föräldrar som följer barnet till skola eller
hållplatsen.
För att kunna bedöma bussresenärernas
olycksrisk och otrygghet vid, samt till och från
busshållplatser på landsbygd, har Trafikverket
tagit fram en enkel modell. Denna tar särskild
hänsyn till barns problem i samband med vistelse på eller i nära anslutning till hållplats.
Antalet barn i åldern 0–17 år som beräknas
ha dödats i vägtrafiken 2012 var 17, jämfört
med 18 år 2011. Det är det lägsta antalet omkomna på mer än 50 år. Enligt Swedish Traffic
Accident Data Acquisition (STRADA), som
är ett informationssystem med data om skador, skadades totalt 105 barn svårt 2012. Flest
skadades svårt som fotgängare (26), följt av i
personbil (22), på cykel (21) och på moped
(20). För barn mellan 7–14 år som skadas svårt
i trafiken är cykel det mest riskfyllda färdsättet. Bland barnen i 15–17 årsåldern är det i stället moped som resulterar i flest svårt skadade.
Fyra individer under 18 år omkom under
2012 i järnvägstrafiken, varav tre var suicid.
Under 2012 påbörjades ett nytt trafiksäkerhetsarbetssätt på järnväg. Syftet är att åstadkomma teoretiska effektbedömningar av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafikverket
arbetar för att minska antalet olyckor som inträffar när barn springer över järnvägsspår,
bl.a. genom kameraövervakning, bevakning,
instängsling av bangårdar, siktröjning och varningsskyltar. Säkerhetsinformation riktad till
barn och ungdomar är framtagen och ställs till
skolornas förfogande. Inom projektet ”Stationer för alla”, arbetar Trafikverket tillsammans med andra aktörer för att stationerna ska
bli mer tillgängliga för alla resenärer, inklusive
barn.
Under 2012 genomfördes en barnkonsekvensanalys och under samma år har EU-projektet Safeway 2 School avslutats. Projektet
syftade till att designa, utveckla, integrera och
utvärdera tekniker för säkrare transporter till
och från skolan för barn. I och med projektet
har mer kunskap samlats in om hur barns
skolvägar ska kunna förbättras. Trafikverket
arbetar tillsammans med sju andra myndig23
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heter och organisationer med att minska riskerna vid körning med moped och motorcykel. Arbetet syftar till att nå trafiksäkerhetsmål
även för moped och motorcykel.
Under 2012 avslutades regeringsuppdraget
som Boverket, Trafikverket och Statens Folkhälsoinstitut genomfört angående barns delaktighet i samhällsplaneringen. Resultatet presenterades i ”Det är viktigt när det är på riktigt”. Resultatet visar på positiva effekter av att
integrera barn och unga i samhällsplaneringen. Det fortsatta arbetet inriktas mot att
Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket, Statens folkhälsoinstitut och de
medverkande kommunerna gemensamt tar ansvaret för att sprida erfarenheterna till landets
kommuner.
Luftfarten är det trafikslag som tar mest
hänsyn till ensamresande barn. Om någon
vuxen lämnar och hämtar barnen på flygplatsen kan barn resa ensam med ledsagningsservice från fem års ålder och upp till elva års
ålder. Servicen är ofta avgiftsbelagd. Ledsagningsservicen för barn inom flyget har dock
minskat till och från Arlanda. Totalt ledsagades över 41 000 barn 2003 men antalet har
sjunkit till nuvarande nivå om ca 23 000 ensamresande barn 2011 och 20 000 år 2012. Trafikföretagen på järnväg och sjöfart har olika
åldersgränser för ensamresande barn men särskild service ombord riktad just till dessa förekommer inte. Vad beträffar stationsmiljöer ska
ledsagningsservice vara öppen för alla som behöver den, bland annat på grund av sin ålder,
men den vänder sig inte till ensamresande
barn.
Kollektivtrafik, gång, cykel

Precisering av målet: Förutsättningar för att
välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Resultat
Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik i kraft (kollektivtrafiklagen). Det innebär bl.a. att de tidigare
trafikhuvudmännen i respektive län har ersatts
av regionala kollektivtrafikmyndigheter. I nio
län har ansvaret för kollektivtrafiken frivilligt
förts över till landstinget från att tidigare ha
delats mellan kommuner och landstinget. Sedan tidigare har landstingen i Stockholms och
24

Skåne län ansvaret för respektive läns kollektivtrafik, vilket gör att över hälften av landets
regionala kollektivtrafikmyndigheter numera
finns hos landsting.
Enligt kollektivtrafiklagen ska alla regionala
kollektivtrafikmyndigheter upprätta ett regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram som
bl.a. ska innehålla mål för den regionala kollektivtrafiken. Under 2012 fastställde nästan alla
myndigheter ett sådant program.
De senaste åren har utbudet av lokal och
regional kollektivtrafik ökat. I de tre största
städerna har resandet ökat med mer än vad utbudet har ökat, dvs. antalet resenärer per fordon har ökat. Den under senare år allt kraftigare urbaniseringen har av allt att döma ökat
efterfrågan på kollektivtrafik. Över 80 procent
av alla kollektivtrafikresor i Sverige görs i de
tre storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. När dessa regioner ökar i
befolkning reser allt fler med kollektivtrafik.
Priset för kollektivtrafik har ökat mer än den
allmänna prisutvecklingen. Drivmedelspriserna
har också ökat vilket innebär att även priset på
transporter med personbil ökat mer än den
allmänna prisutvecklingen.
För ett par år sedan öppnades marknaden
för persontrafik på järnväg. Det har resulterat i
ökat utbud av sådan trafik, om än i begränsad
omfattning. Under 2012 tillkom ny tågtrafik
mellan Uppsala och Göteborg, via Stockholm
och Skövde. Inför 2014 års tågplan har ytterligare nya ansökningar om att få infrastrukturkapacitet inkommit till Trafikverket från
företag som ansöker för första gången.
Den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet innebär också att den tidigare möjligheten för trafikhuvudmännen att i praktiken
stoppa tillträdet till marknaden för kommersiell busstrafik inom länen har tagits bort. Från
och med 2012 är det öppet för bussföretag att
på kommersiella villkor erbjuda tidtabellagd
trafik även lokalt och regionalt. Under 2012
har ett antal kommersiella busslinjer tillkommit. Denna trafik ökar utbudet av kollektivtrafik och ökar därmed människors möjligheter att välja kollektivtrafik.
Under 2012 har Trafikverket byggt 58 km
nya gång- och cykelvägar och 53 planskilda
korsningar för gång- och cykeltrafik. Trafikverket har i enlighet med den handlingsplan
som tagits fram på regeringens uppdrag bl.a.
påbörjat arbetet att föra in uppgifter om de
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statliga gång- och cykelvägarna i den nationella
vägdatabasen. Större delen av gång- och cykelvägarna ingår dock kommunernas vägnät, vars
omfattning inte finns registrerad. Kommunerna har möjlighet att söka statsbidrag för
utbyggnad av gång- och cykelvägar via länsplanerna för transportinfrastruktur, men det
saknas i dag uppgifter om i vilken utsträckning
detta skett.
Den cyklingsutredning regeringen tillsatte
2010 har den 31 oktober 2012 redovisat sitt
uppdrag i betänkandet Ökad och säker cykling
– en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70). Utredaren föreslår sammanfattningsvis relativt få författningsändringar då de flesta problem kopplade till
trafikregler och cykling inte har sin grund i
reglerna i sig. Betänkandet, som remissbehandlats, är under beredning i Regeringskansliet.

procent. Antalet allvarligt skadade har också
minskat mellan 2011 och 2012, från 3 127 till
2 976. Utfallet för både dödade och allvarligt
skadade ligger således i linje med nödvändig
utveckling.
Diagram 3.6 Antal omkomna inom vägtrafiken 2008–
2012
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Källa: Trafikanalys.

3.5.2

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det
övergripande generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad
hälsa.
Omkomna och allvarligt skadade inom vägtransportområdet
Precisering av målet: Antalet omkomna inom
vägtransportsystemet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
Resultat
Enligt ett riksdagsbeslut från 2009 bör antalet
dödade i vägtrafiken halveras mellan 2007 och
2020, vilket motsvarar 220 dödade 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska reduceras
med en fjärdedel.
Under 2012 omkom 286 personer i vägtrafikolyckor. Det är en minskning av antalet dödade med 10 procent jämfört med 2011 och
det näst lägsta antalet omkomna sedan 1940talet. För att nå målet om högst 220 omkomna
år 2020 krävs en årlig minskning av antal omkomna med 5 procent. Från 2008 till 2012 har
den årliga minskningen i genomsnitt varit 8

Män är överrepresenterade avseende antal omkomna och skadade i trafiken och svarar för
ungefär 75 procent av dödsfallen. Detta bedöms till viss del bero på att män i större utsträckning framför fordon men även på att
män är mer riskbenägna i trafiken t.ex. avseende användning av alkohol och andra droger vid körning, sämre användning av bälte,
och hastighetsöverträdelser. Flera av de åtgärder som genomförs inom trafiksäkerhetsområdet riktas mot just dessa riskbeteenden,
såsom alkolås och hastighetsövervakningskameror.
Av de 286 personer som omkom var 218
män och 68 kvinnor. Av de 2 976 allvarligt
skadade utgjorde 1 864 män och 1 094 kvinnor
(antalet okända uppgår till 18 personer). Under 2012 omkom 17 barn (0–17 år). Av dem
som omkom i vägtrafiken under 2012 var
drygt hälften personbilister. De därefter
största trafikantgrupperna var gående (17 procent), motorcyklister (11 procent) och 28 personer (10 procent) utgjordes av cyklister. Av
de 2 976 allvarligt skadade utgjorde 315 cyklister.
Det finns vissa omvärldsfaktorer som bedöms ha kunnat påverka utfallet 2012. Preliminära siffror visar att det totala trafikarbetet i
Sverige har minskat med cirka 0,6 procent
mellan 2011 och 2012. Personbilar stod 2012
för ungefär 82 procent av det totala trafikar25
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betet på vägarna. Personbilisternas trafikarbete
ökade fram till 2008 och har därefter planat ut
och till och med minskat något. Detta kan vara
en bidragande faktor till de senaste årens
gynnsamma utveckling av antal dödade. Dessutom har den förbättrade metodiken för att
identifiera självmord i vägtrafiken resulterat i
att fler dödsfall kunnat uteslutas från trafikolycksstatistiken jämfört med tidigare år.
Den gynnsamma utvecklingen mot målen
2020 kan delvis förklaras av successiv förbättring av fordonsparken och infrastrukturen
samt minskade hastigheter. Även vägutformningen på det kommunala vägnätet har sedan
länge blivit mer säker. Att dessa områden utvecklas är bra i sig men då de kombineras kan
de förstärka trafiksäkerhetseffekten ytterligare. En viss säkerhetsnivå i fordonet kommer
exempelvis till sin rätt först när den kombineras med rätt typ av vägutformning. Båda dessa
faktorer leder till att olyckor på grund av för
hög hastighet eller påverkade förare får ett
mindre allvarligt förlopp. Enligt Trafikverkets
bedömning går utvecklingen åt rätt håll vad
gäller rattfylleri och bältesanvändning. Målen
till 2020 kommer att kunna uppnås med bibehållen ambitionsnivå i arbetet. Den goda utvecklingen till trots finns utmaningar i framtiden, där förbättrad hastighetsefterlevnad har
potential att rädda liv, liksom säkrare cykling
vad gäller att minska antalet allvarligt skadade.
Omkomna och allvarligt skadade inom sjöfarten
Precisering av målet: Antalet omkomna inom
yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar
fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
Resultat
Målet för de allvarligt skadade kan enkelt uttryckas som att högst 40 personer ska skadas
allvarligt inom sjöfarten och fritidsbåtstrafiken
2020. Det är hälften av basvärdet som beräknas
som genomsnittet av allvarligt skadade 2006–
2008. Antalet omkomna inom yrkessjöfarten
och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande
liksom antalet allvarligt skadade.
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Diagram 3.7 Antal omkomna inom sjötrafiken 2008–
2012
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Källa: Trafikanalys.

Totalt för sjötrafiken ligger medelvärdet för
omkomna de tre senaste åren under basvärdet
(snitt 2006–2008). Inom yrkessjöfarten, som
främst omfattar handels- och fiskefartyg, omkom under 2012 en person. Antalet svårt skadade var fem, varav två kvinnor och tre män.
I statistiken över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid
olyckor med fritidsbåtar under färd samt
båtrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver. Statistiken omfattar både statligt och
kommunalt räddningsområde. Under 2012
omkom 23 personer vid 22 olyckor inom fritidsbåtlivet. Endast en av de omkomna var
kvinna. Av de omkomna var 14 ensamma i båten. Vid tre av olyckorna kan möjligen hjärtproblem ha spelat roll för olycksförloppet. Åldersfördelningen under 2012 ser ut som
tidigare år, barn och tonåringar saknas eller är
få medan 60-åringar och äldre utgör fler än
hälften av de omkomna. Bland dem som omkommer i fritidsbåtstrafiken är ungefär 90
procent män och 10 procent kvinnor. För
första gången användes under 2012 uppgifter
från sjukvården för att mäta antal svårt skadade (pilotprojekt i Västra Götalands län). Resultatet visar att av de ca 100 svårt skadade var
44 procent kvinnor och 66 procent män.
Inga dödsolyckor har skett med muskelbåtar (snabba båtar), jollesegling, windsurfing
eller kollisioner. En olycka ägde rum med vattenskoter. Två till tre olyckor kan relateras till
hög fart och då inga extrema farter utan troligen i spannet 15–20 knop. Från båttäta områden finns få dödsolyckor rapporterade. I
Stockholms skärgård skedde exempelvis inga
sådana olyckor. Den största delen av döds-
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olyckorna sker i små båtar på insjöar och i
andra vatten där myndigheter inte övervakar
trafiken. Transportstyrelsen har på regeringens
uppdrag tagit fram en strategi för hur antalet
döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtstrafiken ska kunna minska i enlighet med regeringens mål. I strategin påpekas att alkoholen
är ett stort problem för fritidsbåtstrafikens säkerhet.
Reglerna för sjöfylleri skärptes sommaren
2010. De nya reglerna är framför allt riktade
mot fritidsbåtstrafiken. Preliminära siffror från
2012 tyder på att ungefär sex av tio omkomna i
fritidsbåtsolyckor hade alkohol i blodet.
Omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet
Precisering av målet: Antalet omkomna och
allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet minskar fortlöpande.
Resultat
Mer än 70 procent av alla omkomna inom bantrafik är suicider, vilka i statistiken undan-tas
från vad som utgör bantrafikolyckor (järnväg,
spårväg och tunnelbanetrafik). Det är viktigt
att kunna ta fram och redovisa antalet suicider
inom bantrafiken så att rätt åtgärder kan genomföras. Enligt preliminära uppgifter (maj
2013) omkom 100 personer i järnvägstrafiken
under 2012 varav 77 klassas som suicid. Det är
en ökning jämfört med 2011 (82) men lägre än
2010 (111). Av 4 barn som omkom var 3 suicider. Antal omkomna under 2012 ligger på
nivån för basvärdet beräknat som genomsnitt
för åren 2006–2008.
Av de 23 omkomna i bantrafikolyckor (exklusive suicid) under 2012 förolyckades 17 vid
järnvägarna, 3 vid tunnelbana och 3 vid spårvägar. Av de 23 var 17 män och 6 kvinnor. Av
männen var 3 under 18 år medan övriga 20
omkomna var vuxna eller av okänd ålder.
Snittnivån för omkomna under de tre senaste
åren var högre än basvärdet och behöver
minska med hela 71 procent för att nå målet
för 2020. Antalet allvarligt skadade vid olyckshändelser 2012 minskade också och ligger under 2020 års målnivå. Med hänsyn till utfallet
för järnvägsolyckorna de senaste åren är bedömningen att målen 2020 inte kommer att
nås.

Diagram 3.8 Antal omkomna i bantrafiken 2008–2012
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Källa: Trafikanalys.

Antalet allvarligt skadade i järnvägsolyckor
minskade från 42 personer 2011 till 22 personer 2012. Målet med en årlig minskning uppnåddes. Medelvärdet för de senaste tre åren är
lägre än basvärdet och avståndet till målet om
elva procent (beräknat på de tre senaste åren
2010–2012). De allvarligt skadade fördelade sig
liksom de omkomna ojämnt över trafikslagen:
17 vid järnvägarna, två vid spårvägar och tre
vid tunnelbana.
De senaste tre åren har antal omkomna i
bantrafiken, exklusive suicid, varit 52 personer
2010, 30 personer 2011 och 23 personer 2012.
Antalet suicid inom bantrafiken 2012 var
ovanligt högt, 93 personer antas ha förolyckats
genom suicid jämfört med 63 personer 2011
och 72 personer 2010. Antalet suicid inom
vägtrafiken är också högre 2012 än tidigare, 36
personer förolyckades genom suicid 2012 jämfört med 23 personer 2011 och 17 personer
2010. Det finns dock skäl att tro att dessa
skillnader kan ha sin grund i datainsamlingen.
Numera har Transportstyrelsen tillgång till
Riksmedicinalverkets (RMV) obduktionsresultat, vilket ger Transportstyrelsen förbättrade underlag vid bedömning av olyckor respektive suicid.
Samma antagande gäller vägtrafiken där suiciden under 2012 var långt fler än året innan.
För de resande är bantrafiken mycket säker,
ingen omkom som passagerare under 2012. De
allra flesta som drabbas av olyckor befinner sig
utanför tågen där obehörigt spårbeträdande
(inklusive suicid) utgör det enskilt största
problemet. Detta är ett problem framförallt i
och omkring storstäderna och medför även
stora trafikstörningar i järnvägssystemet. Åt27
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gärder bör därför i första hand inriktas på att
få ner det stora antalet dödsfall som beror på
spårbeträdanden
Trafikverket har inlett ett systematiskt arbete för att förhindra obehörigt spårbeträdande. Trafikverket har ett internt halveringsmål för dödsolyckor inom det järnvägsnät som
myndigheten svarar för. Ett antal olycksdrabbade platser har identifierats och underlag för
förbättringar har specificerats. Kameraövervakning utgör en av lösningarna, vilket under
2012 genomfördes mellan Malmö och Lund.
Stängsel och åtgärder i infrastrukturen utgör
andra åtgärder. Under 2012 stängde Trafikverket 180 plankorsningar och under samma period öppnades 53 planskilda korsningar för
gång- och cykeltrafik och 58 planskilda korsningar för biltrafik. Säkerhetshöjande åtgärder
har vidtagits bland annat vid pendeltågsstationen Älvsjö i Stockholm (stängsel runt
station och plattformsändar).
Under 2012 började Transportstyrelsen rutinmässigt söka efter olyckorna i sjukvårdsdelen av databasen STRADA. Dessutom erhålls, som tidigare nämnts data från RMV
(obduktionsresultat). Endast spårvägsolyckor
och en del plankorsningsolyckor har hittills
återfunnits i STRADA (arbetet påbörjades
under 2011 men har under 2012 fått större genomslag). Under 2012 inleddes även arbetet
med Gruppen för Nationell Samverkan Järnväg (GNS järnväg). För vägtrafiken finns den
motsvarande gruppen GNS Väg sedan en tid
tillbaka. I GNS järnväg ingår representanter
från bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Jernhusen AB och
branschföreningar och utgör i likhet med
GNS Väg, en arena för utbyte av kunskap och
koordinering av verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet i syfte att förverkliga Nollvisionen, se prop. 1996/97:137. Erfarenheter
dras i ett trafikslagsövergripande perspektiv.
Riksdagen tillkännagav 2011 sin mening att
regeringen skulle återkomma till riksdagen
med förslag om hur undantag för registerföring för bl.a. järnvägar med historiska ändamål
eller turiständamål lämpligen kan regleras. Regeringen återkom till riksdagen med ett sådant
förslag i proposition 2010/11:160 (s. 60–61).
Innebörden av förslaget var att Transport-styrelsen genom ändringar i järnvägslagen
(2004:519)
och
järnvägsförordningen
(2004:526) bemyndigas att meddela föreskrif28

ter om undantag från registrering av järnvägsfordon och infrastruktur för bl.a. järnvägsmateriel som används inom ramen för kulturhistorisk verksamhet. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget och regeländringarna
trädde i kraft 1 december 2011. Transportstyrelsen har i skrivelse (dnr N2013/3868/TE)
bedömt att det av säkerhetsskäl är ganska få av
de järnvägsfordon som används i kulturhistorisk verksamhet som kan komma ifråga för
undantag från registrering. För att minska
bördan för den som använder sådana fordon
som av säkerhetsskäl inte kan undantas från
registrering i kulturhistorisk verksamhet avser
regeringen att ge Transportstyrelsen förutsättningar att i vissa fall nedsätta registreringsavgiften (se avsnitt 3.7.12).
Omkomna och allvarligt skadade inom lufttransport
Precisering av målet: Antalet omkomna och
allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar fortlöpande.
Resultat
Under 2012 omkom 12 personer vid olyckor
inom lufttransport, vilket är en ökning jämfört
med 2011 då tre personer omkom. Antalet allvarligt skadade ökade också, från nio personer
till 16 personer 2012. Målet om fortlöpande
minskning har inte uppnåtts och under 2012
låg antalet omkomna över basvärdet om sju
personer.
Diagram 3.9 Antal omkomna i lufttrafiken 2008–2012
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Källa: Trafikanalys.

De 12 omkomna med luftfartyg härrörs till två
från helikopter, en till privat flygplan, sex till
ultralätta flygplan och tre från skärmflyg. Av
de 16 allvarligt skadade under 2012 skedde 13
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med skärmflyg, där föraren sitter fastspänd
under ett tygsegel gjord för att ge lyftkraft
utan motor. Övriga tre personer skadades i
ultralätt plan, ballong och hängflyg. Antalet
allvarligt skadade var fler än de nio skadade
året innan. Genomsnittet för de senaste tre
åren var 13 omkomna personer, vilket är lägre
än basvärdet 16. Sammantaget är olyckstalen
mycket små, vilket medför stora procentuella
förändringar mellan åren.

Diagram 3.10 Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 2007–
2012
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Precisering av målet: Transportsektorn bidrar
till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet
fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
Resultat
Preliminära beräkningar visar att utsläppen av
växthusgaser från inrikes transporter minskade
med cirka 4 procent under 2012 jämfört med
2011. Transportsektorns utsläpp ligger nu
strax över utsläppen 1990. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter domineras av
vägtrafiken och svarar för cirka en tredjedel av
de samlade i utsläppen av växthusgaser i Sverige. Preliminära uppgifter för 2012 indikerar
att energieffektiviteten för godstransporter på
väg, mätt som energianvändning per tonkilometer, tycks ha sjunkit något under det
senaste året. Persontransporter på väg, mätt
som energianvändning per personkilometer,
visar däremot en tydligt förbättrad energieffektivitet.
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Källa: Naturvårdsverket.

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskade
preliminärt med cirka 4 procent under 2012
jämfört med 2011. Förklaringen är en kombination av energieffektivare personbilar, en
ökad andel biobränslen och minskad trafik.
Trafikverkets åtgärder under 2012 minskade
utsläppen av växthusgaser (räknat i koldioxidekvivalenter) med drygt 173 000 ton och energianvändningen med 539 GWh. Mest bidrog
järnvägsinvesteringar och framför allt öppnandet av Botniabanan. Andra åtgärder som bidragit är elbesparing vid tågdrift, kontroll av
sparsam körning i förarprovet, sänkta hastigheter och ökad hastighetsefterlevnad samt
bättre val av fordon, drivmedel och färdsätt.
Den genomsnittliga bränsleförbrukningen
hos nya personbilar fortsätter att sjunka, från
5,8 liter per 100 kilometer 2011 till 5,5 liter per
100 kilometer 2012. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen från 144 gram per
kilometer till 138 gram per kilometer. Även
under 2012 dominerades nybilsförsäljningen
av dieselbilar som utgjorde ca 65 procent av
den totala försäljningen. Den 1 januari 2012
införde regeringen en supermiljöbilspremie i
syfte att stimulera marknadsintroduktionen av
de miljömässigt bästa bilarna. Under 2012 nyregistrerades 928 supermiljöbilar. Av dessa var
266 elbilar (29 procent) och 662 laddhybrider
(71 procent). Från och med den 1 januari 2013
gäller skärpta krav för den femåriga befrielsen
från fordonsskatt för bilar med låga koldioxidutsläpp. Med den nya, skärpta miljöbilsdefinitionen har andelen miljöbilar av nybilsförsäljningen varit cirka 10 procent under de
första månaderna 2013.
29
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Andelen förnybara bränslen inom vägtransportsektorn ökade från 6,8 procent 2011
till 8,1 procent 2012. Ökningen beror till
största delen på ökad inblandning av biodiesel i
diesel, huvudsakligen i form av hydrerade
växtoljor (HVO). Enligt Statens energimyndighets preliminära beräkningar uppgår andelen förnybar energi inom transportsektorn enligt förnybarhetsdirektivets beräkningsmetod
till 11,8 procent 2012. Direktivets mål är att
varje medlemsstat ska uppnå 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020, vilket
innebär att Sverige redan 2012 har nått målet.
Diagram 3.11 Koldioxidutsläpp från bantrafik, inrikes
luftfart och inrikes sjöfart 2008–2012
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luftrumsblocket kortar flygvägarna med 6 500
km, minskar bränsleförbrukningen med 20 ton
och reducerar koldioxidutsläppen med 70 ton
varje dag. För internationell luftfart som tankar i Sverige har utsläppen av koldioxid minskat något mellan 2011 och 2012 enligt preliminära beräkningar från Transportstyrelsen.
Jämfört med 1990 har dessa utsläpp, som inte
ingår det nationella åtagandet, ökat med cirka
70 procent.
Förhandlingarna i IMO (International Maritime Organization) för att minska sjöfartens
utsläpp av växthusgaser har fortsatt. I maj 2013
enades IMO om den resolution kring tekniksamarbete och tekniköverföring som har varit
en stötesten sedan beslutet i juli 2011 om
tvingande krav på nya fartygs energieffektivitet
genom ett s.k. Energy Design Index (EEDI).
Överenskommelsen om resolutionen möjliggör att förhandlingarna kring sjöfartens växthusgasutsläpp kan gå in i ett nytt skede.
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Övriga miljökvalitetsmål och ökad hälsa
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Källa: Trafikanalys.

Från och med 2012 ingår luftfarten i systemet
för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Luftfarten omfattas därmed av det utsläppstak som
gäller för den handlande sektorn. I syfte att
skapa ett positivt förhandlingsklimat inför
ICAO:s generalförsamling hösten 2013 har
EU beslutat att tillfälligt skjuta upp genomförandet av handelssystemets bestämmelser när
det gäller flygningar till och från EU. För inrikes luftfart, som svarar för knappt en procent
av de nationella utsläppen av växthusgaser,
ökade koldioxidutsläppen preliminärt med
drygt 5 procent under 2012 enligt Transportstyrelsens beräkningar. Samtidigt har dock
transportarbetet mätt som personkilometer
ökat med ungefär 9 procent vilket innebär att
inrikesflygets energieffektivitet förbättrats under året. En bidragande orsak till den förbättrade energieffektiviteten är Luftfartsverkets
aktiva arbete med att skapa rakare flygvägar
och ökat antal gröna inflygningar. Eurocontrol, som samordnar flygtrafiken i Europa, har
beräknat att raka flygvägar i det dansk–svenska
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Precisering av målet: Transportsektorn bidrar
till att det övergripande generationsmålet för
miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till
ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska
mål där transportsystemets utveckling är av
stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
Resultat
Luftkvalitet
Luftkvaliteten i svenska tätorter har på de
flesta håll blivit bättre de senaste decennierna.
Enligt ett befolkningsviktat sammanvägt index
har halterna av de ingående luftföroreningarna
i tätorter minskat med 60 procent från början
av 1990-talet och fram till vintern 2009/2010.
Under senare år har dock minskningarna varit
små och förbättringen av luftkvaliteten i tätorter är inte lika påtaglig som tidigare. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i
flera tätorter i trafiknära miljöer. De största
problemen är att nå normerna för större partiklar och kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna
väntas fortsätta överskridas om inte ytterligare
åtgärder vidtas.
Trots stora utsläppsminskningar har vägtrafiken en fortsatt negativ påverkan på luft-

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

kvaliteten. Långtidsexponering av trafikrelaterade luftföroreningar leder till att människor
drabbas av lungsjukdomar, cancer samt hjärtoch kärlsjukdomar. Ett särskilt bekymmer är
att barn som exponeras har ökad risk att drabbas av astma och andra luftvägsproblem. I Trafikverkets förslag till nationell plan anges att
trots relativt sett ren luft i Sverige beräknas ett
par tusen förtida dödsfall inträffa här varje år
till följd av luftföroreningar. Spårbunden trafik
är ett mindre problem, men kan ha betydelse i
underjordiska miljöer. Sjöfarten påverkar inte
tätortshalterna särskilt mycket förutom i vissa
hamnstäder.
För att minska de höga halterna av PM10,
dvs. partiklar mindre än 10 mikrometer, behöver bland annat dubbdäcksanvändningen
minska. Nya regler under senare år har ökat
kommunernas möjligheter att vidta åtgärder.
Göteborg, Stockholm och Uppsala har i dag
dubbdäcksförbud på vissa av sina gator. Preliminära uppgifter tyder på att miljökvalitetsnormen för PM10 klarades under 2012. Det är
i så fall första gången sedan normen trädde i
kraft 2005. Sannolikt har lokala åtgärder såsom
dubbdäcksförbud och dammbindning bidragit
till detta. Samtidigt var 2012 ett gynnsamt år
meteorologiskt varför det inte går att dra slutsatsen att problemen är lösta. Preliminär information från Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund visar att normen återigen
överskridits på ett antal gator vårvintern 2013.
Miljözoner för tung trafik har sedan 1990talet varit ett viktigt kommunalt verktyg för
att förbättra luftkvaliteten. Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att skärpa och förtydliga regelverket för miljözoner. Ändringarna träder i kraft den 1 september i år.
Sedan början av 1990-talet har utsläppen av
kväveoxider från inrikes transporter minskat
kraftigt men bl.a. sjöfartens utsläpp av kväveoxider i Europa ökar och bidrar fortfarande till
bl.a. övergödningsproblematiken i Östersjön.
Regeringen har ställt sig bakom Helsingforskommissionens (HELCOM) beslut att ansöka hos IMO om att Östersjöområdet ska
utpekas som ett särskilt kontrollområde för
utsläpp av kväveoxider, NOx Emission Control Area (NECA).
Buller
Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer
och ökat byggande av bostäder i bullerutsatta

lägen gör också att fler människor blir utsatta
för buller. Omkring två miljoner människor
bedöms vara exponerade för trafikbuller som
överskrider riktvärdet 55dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder, varav de flesta är
utsatta för buller från väg- och/eller järnvägstrafik. Enligt uppgifter som Trafikverket hänvisar till i sitt planeringsunderlag kan höga bullernivåer där människor bor och vistas,
medföra effekter på hälsa och välbefinnande
till exempel risk för hjärt- och kärlsjukdomar,
sömnstörningar och effekter på inlärning och
prestation.
Bullerskyddsåtgärder i de mest bullerexponerade miljöerna beräknas tillsammans med
trafikförändringar ha medfört att det totala antalet personer som utsätts för trafikbuller över
riktvärdet för ekvivalenta ljudnivåer inomhus
har minskat med omkring 4 800 personer under 2012. Mellan 2004 och 2012 minskade reshastigheten på statliga vägar med i genomsnitt
fyra procent, vilket medfört att antalet personer utsatta för buller över 55 dBA ekvivalent
ljudnivå utomhus beräknas ha minskat med ca
24 000. Under 2012 har Trafikverket färdigställt kartläggningen av buller vid större vägar,
järnvägar och flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av
den 25 juni 2002 om bedömning och hantering
av omgivningsbuller.
Andra häloaspekter
Utöver buller och luftkvalitet finns även andra
hälsoaspekter kopplade till transportsystemet,
se tidigare avsnitt avseende Barns möjlighet att
använda transportsystemet, Kollektivtrafik,
gång och cykel samt Trafiksäkerhet. Åtgärder
har vidtagits som kan bidra till ökad hälsa genom att ge förutsättningar för fysisk aktivitet,
t.ex. att bygga cykelbanor.
Landskap
Trafik och transportinfrastruktur påverkar den
biologiska mångfalden negativt bl.a. genom
intrång, barriärer och fragmentering. Men det
finns också en potential för transportsystemet
att bidra i en positiv riktning, t.ex. genom att
vägkanter och banvallar kan skötas så att de
kan erbjuda växtplatser för arter som inte
längre gynnas av jordbruket. Andelen artrika
vägkanter utgjorde 1996 omkring sex procent
av vägkanterna, men inventeringar under 2012
visar att de artrika vägkanterna minskat med ca
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20 procent. Trafikverket bedömer att trenden
kan brytas genom den upphandling av landskapsanpassad skötsel som inletts. Under 2012
har 37 alléer längs det statliga vägnätet åtgärdats, vilket utgör ca två procent av åtgärdsbehovet. Inom Trafikverket pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att anpassa
infrastrukturen till landskapet. Arbetet utgår
från en helhetssyn på människa, miljö och
transportsystem, där landskapets form och
rumslighet, ekologiska bärkraft och kulturhistoriska värden ingår. Åtgärder för att minska
barriärer för fisk, utter och groddjur vid statliga vägar och järnvägar har genomförts i viss

omfattning 2012. Åtgärdstakten är låg i förhållande till mängden barriärer
För ytterligare information om utvecklingen av luftkvaliteten, buller och biologisk
mångfald se utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård.
3.5.3

Analys och slutsatser

Analys och slutsatser beträffande måluppfyllelsen om tillgänglighet samt hänsynsmålet om
säkerhet, miljö och hälsa sammanfattas i tabell
3.4 nedan.

Tabell 3.4 Samlad målbedömning för transportområdet
Funktionsmålet

Analys och slutsatser

Trend

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.

På flera områden har transportsystemet utvecklats positivt sedan 2011. I ett längre perspektiv är därför nivåerna för många mått tillbaka till de nivåer som rådde för några år
sedan, exempelvis för punktligheten inom järnvägstrafiken. Det finns dock områden att
arbeta vidare med, såsom den ökade spårigheten i vägsystemet och den kraftiga ökningen
av antalet upptäckta allvarliga fel i järnvägsnätet. Transportsystemets erbjudna bekvämlighet och trygghet ligger i stort kvar på tidigare observerade nivåer.

Oförändrad

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften.

Utvecklingen har det senaste året varit positiv ur en del aspekter när det gäller tillförlitlighet i termer av punktlighet för järnvägstrafiken och minskade totalstopp i vägtrafiken
vilket medfört att nivåerna åter uppgår till de nivåer som rådde för några år sedan. Både
nationellt och i ett internationellt perspektiv upplevs dock transportsystemets kvalitet ha
försämrats jämfört med tidigare år. Om detta fortsätter riskerar det att minska konkurrenskraften.

Negativ

Tillgängligheten förbättras inom och
mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.

Tillgänglighet till service och arbetsmarknad har försämrats över tid. När det gäller tillgänglighet till bytespunkter i kollektivtrafiken är underlaget begränsat till 2012 varför en
bedömning över tid inte har kunnat göras. Utvecklingen av den interregionala tillgängligheten är svårbedömd men uppvisar inga tydliga tecken på förbättring. Den internationella
tillgängligheten och åtkomligheten med flyg uppvisar en försämring jämfört med föregående år med kortare möjlig vistelsetid och färre destinationer.

Negativ

Arbetsformerna, genomförandet och
resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.

Skillnader i resmönster mellan män och kvinnor består. Totalt var representationen av
kvinnor i styrelser och ledningsgrupper för myndigheter och statliga bolag inom transportområdet drygt 40 procent under 2012. Det saknas fortfarande indikatorer och nyckeltal
som beskriver hur transportmyndigheterna etablerar kontakt med kvinnor såväl som män
när samråd görs med medborgarna i samband med planeringsprocesserna. Det är fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns pendlingsmönster.

Oförändrad

Transportsystemet utformas så att
det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.

Det finns en tendens till att skillnaden i mobilitet mellan personer med funktionsnedsättningar och övriga har minskat de senaste åren. Det finns även en tendens till att skillnaden i resandet med allmän kollektivtrafik minskar. Trafikverket fortsatte under 2012 att
åtgärda hållplatser och stationsområden för personer med särskilda behov, men i en lägre
takt än 2011. Andel fordon i kollektivtrafiken med anpassningar för personer med funktionsnedsättning har ökat de senaste åren. Bedömningen är därför att utvecklingen går i
positiv riktning.

Positiv

Barns möjligheter att själva på ett
säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer
ökar.

Myndigheternas arbete för barn i trafiken fokuseras mest på säkerheten, och mindre på
deras möjligheter att själva använda transportsystemet. Mycket av arbetet inriktas mot
barns skolvägar. Ledsagningsservice på stationer ska vara öppen för all som behöver den
på grund av sin ålder, men den vänder sig inte till ensamresande barn. Sammantaget
visar den tillgängliga informationen att förbättringsåtgärder har vidtagits under årens
gång, men att arbetet går långsamt och i vissa avseenden bakåt.

Oförändrad

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Hur förutsättningarna att gå och cykla har förändrats är ovisst. Förutsättningarna att
välja lokal- och regional kollektivtrafik samt långväga tågtrafik har under flertalet år förbättrats sett till hur utbudet inom dessa områden har ökat. Däremot har trängseln samt
priserna inom kollektivtrafiken ökat, samtidigt som kapacitetsbristerna och förseningarna
i järnvägssystemet varit stora. Marknaden för kollektivtrafik har öppnats för konkurrens.
Effekterna av reformen har än så länge varit små.

Oförändrad
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Hänsynsmålet

Analys och slutsatser

Trend

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020.

Antalet personer som omkom och antalet som skadades allvarligt inom vägtransportområdet minskade under 2012 jämfört med 2011. Antalet omkomna 2012 var det näst lägsta
sedan 1940-talet. Medelvärdena för de senaste tre åren var också väl under basvärdena.
Sammantaget bedöms att utvecklingen varit positiv.

Positiv

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar
fortlöpande och antalet allvarligt
skadade halveras mellan 2007 och
2020.

Endast ett fåtal olyckshändelser inträffade i yrkessjöfarten och en person omkom. Inom
fritidsbåtstrafiken omkom 23 personer. Totalt för sjötrafiken ligger medelvärdet för omkomna de tre senaste åren under basvärdet. Kontinuerlig förbättring av dataunderlag för
att bedöma antal allvarligt skadade inom fritidssjöfarten gör att antal skadade enligt
mätning ökar och kommer att fortsätta öka. Målnivåerna måste därför ses över.

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet minskar fortlöpande.

Antalet omkomna vid olyckshändelser inom bantrafiken minskade 2012. Snittnivån under
de tre senaste åren var trots det högre än basvärdet och måste minska med hela 71 procent för att nå målet för 2020. Antalet allvarligt skadade vid olyckshändelser 2012 minskade också och ligger under 2020 års målnivå. Med tanke på de höga dödstalen är ändå
den övergripande bedömningen av utfallet de senaste åren att målen 2020 är långt från
att nås.

Negativ

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar
fortlöpande.

Antalet omkomna ökade mellan 2011 och 2012 från 3 till 12 personer. Antal allvarligt skadade ökade också, från 9 till 16 personer. De flesta haverier har inträffat med små luftfarkoster. Inget haveri med ett kommersiellt flygplan har inträffat under den studerade perioden men totalt inom lufttransport har utvecklingen inte uppfyllt preciseringen om fortlöpande förbättringar.

Oförändrad

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen.

Utsläppen av växthusgaser från transporter har minskat sedan 2005. Energieffektiviteten
i nyregistrerade fordon fortsätter att förbättras. Den totala andelen förnybar energi av
energianvändningen i transportsektorn har ökat jämfört med föregående år.

Positiv

Transportsektorn bidrar till att det
övergripande generationsmålet för
miljö och övriga miljökvalitetsmål
nås samt till ökad hälsa. Prioritet
ges till de miljöpolitiska mål där
transportsystemets utveckling är av
stor betydelse för möjligheterna att
nå uppsatta mål.

Det är svårt att göra en samlad bedömning av utvecklingen avseende transportsystemets
samlade påverkan på övriga miljökvalitetsmål. För vissa mål har utvecklingen varit positiv, men inom andra områden pekar indikatorer mot att utvecklingen stannat av. Genomförda åtgärder för de mest bullerutsatta verkar inte räcka för att minska antalet personer
som utsätts för bullernivåer över gränsvärdena, och åtgärdstakten för att gynna biologisk
mångfald och minska infrastrukturens barriäreffekter är fortsatt låg i förhållande till
identifierade behov.

Oförändrad

3.5.4

Särskilda resultatredovisningar

Särskilt om Trafikverkets resultat

Nationell plan
Enligt riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt uppgår
den trafikslagsövergripande statliga ramen för
planeringsperioden 2010–2021 till 417 miljarder
kronor i 2009 års prisnivå (prop. 2008/09:35, bet.
2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126 och bet.
2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145). Den totala
statliga finansieringsramen fördelas enligt riksdagens beslut på följande sätt.
–

136 miljarder kronor till drift och underhåll
av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och statlig
medfinansiering till enskilda vägar,

–

64 miljarder kronor till drift och underhåll
av det statliga järnvägsnätet,

–

217 miljarder kronor till den statliga ramen
för utveckling av transportsystemet, som
ska gå till åtgärder för statliga vägar och till
åtgärder för det statliga järnvägsnätet, räntor och amorteringar m.m.

I direktiven för åtgärdsplaneringen den 19 december
2008
(dnr
N2008/8698/IR,
N2008/8869/IR) beslutade regeringen att den
statliga ramen för utveckling av transportsystemet på 217 miljarder kronor ska delas upp. En
del för utveckling av transportsystemet på nationell nivå på 183,9 miljarder kronor samt en del
på 33,1 miljarder kronor för länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Den nationella trafikslagsövergripande planen
för utveckling av transportsystemet för perioden
2010–2021 innehåller ett antal nya investeringar
som delvis finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Den del av investeringarna som täcks av framtida skatte- eller avgiftsintäkter finansieras genom lån. Riksdagen
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beslutade med anledning av vårtilläggsbudgeten
för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21,
rskr. 2009/10:348) att planeringsramen för dessa
investeringar för perioden 2010–2021 ska uppgå
till 50 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
Denna planeringsram utgör ett komplement till
den statliga planeringsram för infrastrukturåtgärder för samma period på 417 miljarder kronor i 2009 års prisnivå som riksdagen tidigare har
beslutat om 3.
År 2012 är det tredje året i de nu gällande nationella och regionala planerna. Tabell 3.5 nedan
redovisar en uppföljning av genomförda åtgärder
2010, 2011 och 2012 i förhållande till fastställd ram.

3 I samband med behandlingen av regeringens proposition Investeringar

för ett starkt och hållbart transportsystem beslutade riksdagen att planeringsramen för dessa investeringar ska uppgå till 53 miljarder kronor för
perioden 2010–2025.
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Tabell 3.5 Uppföljning av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportinfrastruktur samt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2010–2021
Ram statliga
medel
2010–2021

Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall
2010–2012

72 600

7 322

8 427

23 497

Utveckling järnväg

79 550

10 533

9 690

31 838

Länsplaner

33 500

2 170

2 455

7 062

Flygplatser

800

103

63

269

Statlig ram för planeringsperioden 2010-2021

417 000

Utveckling av transportsystemet
Utveckling väg

Sjöfart
Ränta och amortering
Summa Utveckling av transportsystemet

1 250

1

1

2

29 300

1 327

1 439

3 541

217 000

21 456

22 075

66 209

Drift, underhåll och bärighet
Drift och underhåll vägar

110 200

8 762

9 296

27 222

Bärighet vägar

14 800

1 239

1 507

4 077

Bidrag till enskilda vägar

11 000

995

1 044

2 951

Drift och underhåll järnväg

64 000

6 151

7 407

20 083

200 000

17 147

19 254

54 333

395 000

32 458

37 184

104 477

22 000

6 145

4 153

16 073

417 000

38 603

41 337

120 550

50 000

761

612

1 575

Lån i Riksgäldskontoret, trängselskatt och avgifter

50 000

761

612

1 575

Totalram för planeringsperioden 2010-2021

467 000

39 364

41 949

122 125

Summa Drift, underhåll och bärighet
Finansiering
Anslag
Lån i Riksgäldskontoret
Summa Finansiering
Investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt som delvis
kommer att finansieras med inkomster från trängselskatt
eller vägavgifter
Finansiering

I enlighet med den nationella planen har det
2010, 2011 och 2012 gjorts investeringar för
53 792 miljoner kronor och 162 511 miljoner
kronor för hela planperioden 2010–2021.

Det ger att 33 procent av den totala planen hade
genomförts vid utgången av 2012 se tabell 3.6.

Tabell 3.6 Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2009

Volym t.o.m. 20121
Plan 2010–2021
Andel av plan

Större namngiva
investeringar

Bärighet och
tjälsäkring

Trimning och
effektivisering

Miljöinvesteringar

Summa

43 877

3 475

5 780

660

53 792

121 055

14 800

21 851

4 805

162 511

36 %

23 %

26 %

14 %

33 %

1

Kostnader för investeringsobjekt redovisas de år de genomförs, oavsett finansieringsform. Detta gäller också objekt där förskottering skett. Anslagsbelastningen sker de
år som återbetalningen görs.
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De olika typerna av investeringsåtgärder som
genomförts under 2012 enligt nationell plan och
de regionala planerna, och hur kostnaderna fördelats mellan olika typer av åtgärder redovisas i
tabell 3.7.
Tabell 3.7 Kostnader för investeringar per åtgärdskategori
Miljoner kronor i löpande prisnivå

Åtgärdskategorier

2010

2011

2012

Motorväg

4 917

4 899

3 681

Mötesfri landsväg m.fl.

3 350

3 621

4 342

Gång- och cykelväg

252

220

301

5 844

6 549

6 597

Kraftförsörjning

375

369

326

Tillgänglighetsanpassning av stationer

191

86

169

Övriga kapacitetsåtgärder järnväg

5 412

4 424

2 700

Övrigt

4 408

5 106

6 393

24 749

25 274

24 509

Dubbelspår eller flerspår

Totalt investeringar

I tabell 3.8 nedan redovisas prognostiserad kostnad i förhållande till plan.
Tabell 3.8 Uppföljning och prognos för större investeringsobjekt i Nationell plan för transportsystemet 2010–2021
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2009
Projekt

Väg–
Bana

Byggstart

Öppnas
för trafik

Total kostnad enligt
plan inkl. ev. medfinansiering

Prognostiserad
kostnad
2012-12-31

Prognostiserad
kostnad i förhållande till
Nationell plan

Utfall t.o.m.
2012-12-31
(löpande priser)

Citybanan

B

2009

2017

18 405

18 451

100 %

11 221

Förbifart Stockholm

V

Prel. 2013

Prel. 20202022

27 669

27 669

100 %

979

Tomteboda–Kallhäll,
ökad kapacitet (Mälarbanan)

B

2011

2016 och
efter 2021

10 709

10 709

100 %

741

(Yttre delen)

E20 Norra länken

V

2006

2015

11 925

9 490

80 %

8 666

södra (Norra station)

V

2010

2018

753

653

87 %

259

E18 Hjulsta–Kista

V

2009

2015

3 960

3 555

90 %

2 601

Kirunaprojektet

B

2009

2012

2 002

1 002

50 %

1 221

E4 Tomteboda–Haga

Bana väg Motala–Mjölby

V

2010

2013

1 655

1 600

97 %

1 274

B

2006

2012

2 321

2 446

105 %

2 505

B

Omstart
2003 (1992)

2015

10 827

11 404

105 %

9 394

Hallandsås
E4 Sundsvall

V

2011

2015

4 094

4 094

100 %

2 388

Ådalsbanan

B

2004

2012

6 957

7 178

103 %

7 375

Bana väg i väst

V

2004

2012

6 052

5 848

97 %

6 078

B

2004

2012

7 117

7 352

103 %

7 499
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Av tabellen framgår att för sex projekt ligger den
prognostiserade kostnaden under plankostnaden, medan den prognostiserade kostnaden
överskrids för fyra projekt. Den betydligt lägre
prognosen i förhållande till plan för Kirunaprojektet (50 procent) beror på de innehålls- och
kostnadsbesparingar som Trafikverket identifierat tillsammans med LKAB som bekostar projektet.

De regionala planerna
I tabell 3.9 nedan redovisas vilken typ av åtgärd
som har genomförts enligt de regionala planerna
och hur bidragen fördelat sig mellan olika typer
av bidrag. I de namngivna investeringarna ingår
såväl medel till vägar som till järnvägar. Under
2012 genomfördes åtgärder för totalt 2 427 miljoner kronor. Det innebär att drygt 21 procent
av den totala planen för har genomförts 2010–
2012. Fördelningen mellan de olika regionala
planerna redovisas i tabell 3.10.

Tabell 3.9 Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna
Kostnader i miljoner kronor, löpande priser
År

Namngivna investeringar

Trimning och effektivisering, miljö och
övriga mindre åtgärder

Statlig medfinansiering
till kommuner för trafiksäkerhet, miljö, transportinformatik och flygplatsanläggningar

Statlig medfinansiering
till trafikhuvudmän för
kollektivtrafik väg, spår
och sjöfart

Bidrag till enskilda vägar

Summa

2010

1 325

699

31

369

13

2 437

2011

852

742

84

477

15

2 170

2012

1 140

586

585

97

19

2 427

15 743

6 998

2 409

7 601

349

33 100

21 %

29 %

29 %

12 %

13 %

21 %

2010-2021
Utfall i andel av
plan t.o.m. 2012
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Tabell 3.10 Uppföljning av de regionala planerna
Kostnader i miljoner kronor, löpande priser
Län

Utfall 2010–2011

Utfall 2012

Plan 2010–2013

Plan 2010–2021

Andel som genomförts
under 2010–2012 av
plan 2010–2021

Stockholm

873

648

2 484

7 851

19 %

Uppsala

200

146

480

1 518

23 %

Södermanland

56

59

290

917

12 %

Östergötland

190

162

425

1 342

26 %

Jönköping

136

122

391

1 236

21 %

Kronoberg

125

41

215

678

24 %

Kalmar

171

-4

251

793

21 %

Gotland

43

16

65

205

29 %

Blekinge

67

64

154

487

27 %

Skåne

541

255

1 276

4 033

20 %

Halland

149

48

335

1 060

19 %

1 076

316

1 846

5 835

24 %

Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland

99

73

277

877

20 %

139

23

299

944

17 %

84

79

240

758

21 %

124

87

311

983

21 %

91

56

276

873

17 %

125

38

220

696

23 %

49

21

151

477

15 %

112

58

251

794

21 %

Norrbotten

93

80

235

743

23 %

Centrala kostnader,
ej fördelat på län

64

40

4 607

2 427

10 473

33 100

21 %

Västerbotten

Summa

Drift och underhåll samt extra åtgärder 2012
I april 2011 meddelade regeringen sin avsikt att
vidta åtgärder för att möjliggöra ytterligare kapacitetshöjande åtgärder i järnvägsnätet med 800
miljoner kronor under 2011. Därutöver höjdes
banhållningsanslaget med 1 800 miljoner kronor
i statens budget för 2012. Denna satsning innebär att Trafikverket har genomfört extra åtgärder
för 1 380 miljoner kronor under 2012. Resterande medel kommer användas under 2013. Den
största delen av satsningen – 933 miljoner kronor – har använts till reinvesteringar som syftar
till att gagna funktionen på landets högtrafikerade banor. Som exempel kan nämnas att ca 85
kilometer järnvägsspår byttes under 2012, den
största delen på godsstråket genom Bergslagen
och Västra stambanan. I Stockholm renoverades
gamla Årstabron och ca 25 spårväxlar byttes i
hela landet. En viktig del har även varit att projekteringar och förarbeten har genomförts under
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2012 som ger goda förutsättningar för åtgärder
under kommande år. Den återstående delen av
använda medel tack vare satsningen på järnväg –
447 miljoner kronor – har använts till investeringar. Av dessa medel användes 106 miljoner
kronor till investeringar i större projekt och 341
miljoner kronor till investeringar i mindre åtgärder för trimning och effektivisering av järnvägssystemet. Investeringar har bl.a. gjorts i de större
projekten Malmbanan, Kilafors–Holmsveden,
Stockholm C–Sörentorp, Värmlandsbanan samt
Hallsberg–Degerön.
Underhåll av belagda vägar är oftast den regulator som används för att kompensera höga vinterväghållningskostnader. Underhållskostnaden
för 2012 ligger på samma nivå som för 2008. De
mellanliggande åren har kostnaderna varit lägre,
vilket till stor del förklaras av de svåra väderförhållandena vintrarna 2010 och 2011. Tillståndet
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på vägarna är samtidigt i stort sett oförändrat
under den senaste femårsperioden.
För tillståndsförändringen mellan 2011 och
2012 noteras en liten förbättring för spårdjupsutvecklingen, medan utvecklingen av andel
vägar med ojämnheter i längdled är oförändrade.
Ett normalt utfall för vintertjänster har – tillsammans med de särskilda åtgärder som Trafikverket satte in inför 2012 – inneburit att antalet
totalstopp på vägnätet kraftigt minskat. Även på
väghållningsanslaget gjordes en stor satsningen i
statens budget 2012. Av de 950 miljoner kronor
extra som Trafikverket tilldelades 2012 har 342
miljoner kronor använts till underhållsåtgärder
och 450 miljoner kronor till investeringar. Reste-

rande 158 miljoner kronor kommer att användas
under 2013. Den störta delen av underhållsåtgärderna har avsett byte av vägbeläggning, men
bland åtgärderna finns även förbättring av trafikinformation. Till exempel har kameror och detektorer byggts ut längs med pendlingsstråken i
Stockholms-regionen för att tidigare identifiera
störningar. De extra investeringsåtgärderna omfattade ett stort antal åtgärder med mindre belopp per åtgärd. Bland åtgärderna kan nämnas
145 miljoner kronor på projektet ”Arbetspendling – körfält” t.ex. i form av åtgärder för att underlätta för gång och cykel samt kollektivtrafik
och åtgärder för förbättrad bärighet på 256 miljoner kronor.

Tabell 3.11 Underhåll och reinvesteringar per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter
Tågkilometer
(miljoner)

Andel

Spårkilometer

Andel

Kronor per
tågkilometer
2012

Kronor per
spårmeter
2010

Kronor per
spårmeter
2011

Kronor per
spårmeter
2012

Storstadsområden

31

22 %

1 349

9%

36

853

970

834

Större stråk

63

44 %

4 725

32 %

29

347

347

387

Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik

35

25 %

4 172

29 %

43

276

199

365

Mindre trafik

10

7%

2 680

18 %

50

177

188

193

Ringa eller ingen
trafik

1

0%

1 186

8%

240

147

107

117

Ej indelad i bantyp

2

1%

458

3%

308

813

813

1 366

142

100 %

14 569

100 %

41

341

328

395

Bantyp

Totalt
1

Metoden för att ta fram underhålls- och reinvesteringskostnad per bantyp har förändrats något från 2011 till 2012. För att bibehålla jämförbarheten över tiden har åren
2010 och 2011 justerats på motsvarande sätt.

Tabell 3.12 Beläggningsunderhåll per vägtyp
Kronor, löpande prisnivå
Vägtyp

Vägkilometer

Andel

Underhåll per
vägmeter 2008 1

Underhåll per
vägmeter 2009 1

Underhåll per
vägmeter 2010 1

Underhåll per
vägmeter 2011

Underhåll per
vägmeter 2012

475

1%

111

150

137

129

214

Övriga nationella stamvägar

7 994

8%

86

83

67

38

64

Utpekade pendlings- och
servicevägar

6 622

7%

45

32

38

32

32

Övriga för näringslivet
utpekade viktiga vägar

43 950

45 %

23

16

20

14

14

Lågtrafikerade vägar

39 383

40 %

8

6

7

5

8

Totalt

98 424

100 %

24

19

20

14

20

Storstadsområden

1

Metoden för att ta fram underhålls- och reinvesteringskostnad per vägtyp har förändrats något från 2011 till 2012. För att behålla jämförbarheten över tiden har åren
2008, 2009, 2010 och 2011 justerats på motsvarande sätt.

Uppföljning av objekt som färdigställdes 2012
I nedanstående tabell redovisas en kostnadsuppföljning för de större väg- och järnvägsobjekt
som färdigställdes under 2012. En jämförelse
görs mellan verklig kostnad och beräknad kostnad enligt plan. Som huvudprincip jämförs den

verkliga kostnaden med den beräknade kostnaden för respektive objekt då det för första
gången togs upp i nationell plan. Av tabellen
framgår vilket år regeringen hade fattat planbeslut vid byggstart.
39
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För att kunna jämföra kostnaderna redovisas
dessa i 2012 års priser. I tabellen redovisas en
prisomräkning med både nettoprisindex och det
branschrelaterade index som Trafikverket använder. 4 Som framgår av tabellen är de slutliga
kostnaderna för projekten generellt sett högre än
de planerade kostnaderna. Framför allt gäller det
järnvägsprojekten. Det framgår också av tabellen
att kostnadsökningarna varierar stort beroende
på vilket index som används. Om beräkningarna
utgår från branschindex blir den totala ökningen
16 procent att genomföra med 41 procent om
nettoprisindex används. Det bör noteras att förändrade kostnader kan ha flera olika orsaker. Det
kan t.ex. gälla högre byggkostnader än förutsett
eller förändrad utformning av ett projekt som
sådant. I Trafikverkets årsredovisning för 2012
förklaras och kommenteras kostnadsutvecklingen på projektnivå.

4

Nettoprisindex visar de genomsnittliga prisförändringarna

för den inhemska privata konsumtionen och är till skillnad från
konsumentprisindex rensad från prispåverkande effekter av förändrade indirekta skatter och olika subventioner.
Det branschindex Trafikverket använder bygger på Statistiska
centralbyråns entreprenadindex E84 och återspeglar den generella prisutvecklingen i den del av entreprenadbranschen som
avser väg- och järnvägsbyggande.
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Tabell 3.13 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt som öppnats för trafik under
2012
Aktuellt
regeringsbeslut vid
byggstart

Beräknad
kostnad

Branschindex
Verklig
Kostnadskostnad
förändring

Beräknad
kostnad

Nettoprisindex
Verklig
Kostnadskostnad
förändring

NNK
Beräknad
NNK1 i plan
(branschindex)

Uppföljd
NNK2
(branschindex)

Järnväg
Sundsvall–Nyland, uppgradering (Ådalsbanan)

2004

Stambanan genom övre
Norrland, ökad kapacitet

2004

Malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder

2010

Umeå, ny godsbangård
inkl. ombyggnad av personbangård

2004

Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapacitet

2010

Nynäsbanan, Nynäsgård
mötesstation

2010

Förslöv–Ängelholm

2004

Kraftsamling Öresund

2010

292

549

88 %

266

527

Nykroppa Kristinehamn

2010

254

240

-6 %

232

Motala–Mjölby dubbelspår (inkl resecentrum i
Motala och Skänninge)

2004

1 706

2 921

71 %

Mötesspår Blekinge
kustbana, öster om
Karlshamn (Ångsåsmossen)

2010

70

61

Trollhättan–Göteborg
(Olskroken)

2004

8 018

E6 Trelleborg–Vellinge
MV 9,1

2004

E22 Hörby Norra–
Linderöd

5 734

8 636

51 %

4 126

7 700

87 %

-

-

296

179 %

97

291

200 %

0,7

-0,4

892

966

8%

815

900

10 %

-

-

99

134

35 %

90

132

47 %

4,2

2,8

-

-

98 %

-

-

233

0%

-0,1

-0,1

1 228

2 715

121 %

-

-

-13 %

64

61

-5 %

2,9

3,5

8 694

8%

5 769

8 028

39 %

-0,1

-0,2

488

354

-27 %

373

337

-10 %

2

3,1

2010

355

310

-13 %

325

304

-6 %

-0,1

0,1

E22 Hurva–Rolsberga

2010

359

252

-30 %

329

247

-25 %

0,1

0,6

E4 Södertälje–Stockholm
(Hallunda)

2010

401

370

-8 %

367

358

-2 %

3,1

3,4

Följs
upp
2013
106
Följs
upp
2013

Följs
upp
2013

Motorväg

E6 Tanumshede–Lugnet

2010

856

789

-8 %

784

748

-5 %

-

-

E6 Skee–Värmlandsbro

2010

774

673

-13 %

709

640

-10 %

-

-

E45 Angeredsbron–Älvängen

2004

3 696

3 951

7%

2 858

3 732

31 %

-0,1

-0,2

E45 Älvängen–
Trollhättan

2004

3 083

2 673

-13 %

2 384

2 612

10 %

-0,7

-0,7

2010

557

414

-26 %

510

402

-21 %

-0,5

-0,3

27 740

32 283

16 %

21 326

29 967

41 %

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort
Riksväg 55 förbi Katrineholm
Totalt
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Kostnads- och produktivitetsutveckling
Regeringens uppfattning är att prognossäkerheten och kostnadskontrollen behöver bli betydligt bättre. Det pågår ett kontinuerligt arbete
i Trafikverket med att utveckla och förbättra
prognossäkerhet och kostnadskontroll i infrastrukturprojekt men det är ett arbete som kan
bära frukt först efter ett antal år. I propositionen
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) anger regeringen att en tvåprocentig produktivitetsförbättring per år bör vara en realistisk förväntning
på anläggningsmarknaden för perioden 2010–
2021. En årlig tvåprocentig produktivitetsförbättring utgör därefter en förutsättning för
finansieringen av den fastställda nationella åtgärdsplanen för perioden 2010–2021. I syfte att
löpande följa upp och analysera Trafikverkets
agerande för att bidra till att förbättra produktiviteten och innovationsgraden på anläggningsmarknaden tillkallade regeringen Produktivitetskommittén som slutredovisade sitt uppdrag i
maj 2012.
Trafikverkets beställar- och upphandlingsstrategi
Under 2011 fastställde Trafikverket en beställaroch upphandlingsstrategi. Där framgår att målet
för beställarrollen är att få mer nytta för pengarna genom ökad produktivitet, innovationsgrad
och konkurrens i anläggningsbranschen. Arbetet
innebär att Trafikverket som beställare ska skapa
förutsättningar för ökad innovation och produktivitet. Trafikverket ska fokusera på anläggningarnas funktionalitet och egenskaper. Det är
leverantören som ska se till att rätt resurser, insatsvaror och tjänster används och att effektiva
produktionsmetoder utvecklas och används. I
valet av affärsform ingår upphandlingsform, entreprenadform, ersättningsform och form för
samverkan. Trafikverket arbetar med enhetliga
koncept för totalentreprenader och med funktionskrav inom vägbyggnad. Detta arbete har resulterat i att nya effektiva lösningar har kommit
fram i ett antal större och mindre entreprenader.
Arbete pågår med att ta fram ett koncept för totalentreprenader för byggande av järnväg. Projektet PIA (produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen) är en del av
Trafikverkets effektiviseringsprogram. Syftet är
att sänka produktionskostnaden inom investering och underhåll samt att bidra till högre produktivitetsutveckling
inom
anläggningsbranschen. Trafikverkets produktionskostnader
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är cirka 30 miljarder kronor årligen. Målet med
PIA är att minska produktionskostnaderna med
10–15 procent till 2013 samt att därefter kunna
nå en årlig produktivitetsutveckling på 2–3 procent. En handlingsplan togs fram inför den genomförandefas som sträcker sig över åren 2012–
2013. Inom Trafikverket påbörjades begränsade
mätningar av produktiviteten under 2010 och de
utökades successivt under 2011 och 2012. Det
statistiska underlaget byggs upp successivt över
åren. Under 2011 minskade den andel av det belagda vägnätet som åtgärdades till 5,3 procent.
Kostnaden per kvadratmeter ökade med cirka 19
procent i förhållande till 2010. Det förklaras
framför allt av att storstadsvägnätet har prioriterats där högre kvalitet på beläggningen används.
Prisökningen har också varit märkbar under
2011 med en indexökning på cirka 5 procent.
Nät av beredskapsflygplatser
Sedan den 1 januari 2012 följer det av Trafikverkets instruktion att myndigheten genom överenskommelser med flygplatshållare ska säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser
som upprätthåller en grundläggande beredskap
för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras. Trafikverket har med den bakgrunden ingått överenskommelser med Swedavia, Försvarsmakten och Gällivare kommun om att upprätthålla 24 timmars nationell beredskap med 1
timmes inställelsetid på flygplatserna i Malmö,
Ronneby, Göteborg Landvetter, Visby, Stockholm Arlanda, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och Gällivare. Trafikverket har på eget initiativ lämnat en redovisning till Regeringskansliet med en utvärdering av tillgängligheten
till flygplatser med beredskap efter det att det
nya systemet kommit på plats (N2013/793/TE).
Trafikverket konstaterar där att i stort sett hela
landet nu täcks inom en timmes flygtid från
dessa flygplatser.
Sjöfartsstöd
Den 31 december 2010 avvecklades Rederinämnden och fr.o.m. den 1 januari 2011 har Delegationen för sjöfartsstöd inom Trafikverket i
uppgift att pröva frågor om statligt stöd till
svensk sjöfart och att följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Delegationen har under 2012 behandlat 533 ansökningar (566 under 2011) om sjöfartsstöd,
fördelat på 48 rederier (52 under 2011). Omräknat i antal helårsanställda motsvarar detta 7 727
helårsanställda sjömän (8 184 för 2011). Under
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2012 har sjöfartsstöd om 1 672 miljoner kronor
beslutats, jämfört med 1 712 miljoner kronor
under 2011.
Trafikverket skriver i en analys att den kraftiga konjunkturnedgången under finanskrisen
drabbade segmenten i den svenska sjöfartsnäringen i olika utsträckning. Fallande fraktrater
och intjäning har lett till att i synnerhet kusttank- men även roro- och torrlastredare har haft
svåra år med kraftigt fallande lönsamhet. Under
2012 har sjöfartsnäringen fortsatt återhämta sig
med fluktuerande fraktrater, dock runt låga genomsnittliga nivåer. Den omfattande utflaggning
av svenska fartyg som sågs under 2009–2011 har
fortsatt under 2012.
Avtal om interregional kollektivtrafik
Den 31 december 2010 lades även Rikstrafiken
ned och verksamheten fördes över till Trafikverket. Resultatet av den statligt finansierade interregionala kollektiva persontrafiken redovisas under avsnitt 3.5.1. I tabellen nedan redovisas
kostnaderna för den avtalade trafiken, uppdelat
på trafikslag.
Tabell 3.14 Kostnader för avtalad trafik
Miljoner kronor

Busstrafik

2011

2012

63

53

Flygtrafik

88

95

Tågtrafik

231

234

Färjetrafik

404

422

Summa

786

804

I riktlinjerna återfinns 30 projekt som ska ha
hög prioritet. Tre av dessa projekt berör direkt
Sverige. Dessa är den nordiska triangeln (multimodal korridor Köpenhamn–Oslo–Stockholm–
Helsingfors), Öresundsförbindelsen och sjömotorvägar.
Medel kan sökas för studier och projekt. Studier kan beviljas medel med upp till 50 procent
av de totala kostnaderna, medan investeringarna
kan få maximalt 30 procent.
Medel till TEN-projekt fördelas i två olika bidragsprocesser: en flerårig (MAP), som avser de
prioriterade projekten, och en ettårig bidragsprocess (AP), som ofta avser mindre omfattande
projekt. Under 2011 gjordes tre utlysningar i det
fleråriga programmet, gällande European Railway Traffic management Systems (ERTMS), Information Services (RIS), och Motorways of the
Sea (MoS). Utfallet för Sverige redovisades i
budgetpropositionen för 2013. Under 2011
skulle även en utlysning i det ettåriga programmet ha gjorts. Denna utlysning försenades dock
något och gjordes först i januari 2012. Beslut om
vilka projekt och studier som Sverige beviljats
medel för i det ettåriga programmet 2011, för
vilket utlysningen alltså gjordes först 2012, redovisas i tabellen nedan.
De belopp som anges avser medel som projekten/studierna som helhet beviljats medel för.
Riktlinjerna för TEN-T är för närvarande föremål för en omfattande revidering och nya regler kommer att träda i kraft från och med 2014.
Dessa beskrivs i avsnitt 3.6.

Särskilt om resultat med anledning av
transeuropeiska nätverk för transporter

Grunden för transeuropeiska nätverk (TEN)
finns i artiklarna 170 och 171 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. En väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala
och lokala samhällen att utnyttja fördelarna med
ett område utan inre gränser. TEN finns för
transportinfrastruktur (TEN-T), energi respektive telekommunikationer.
TEN-T integrerar nationella infrastrukturnätverk, länkar perifera regioner till Centraleuropa
och ökar säkerheten samt effektiviteten i nätverket. För att kunna söka medel ur budgeten för
TEN-T måste infrastrukturen återfinnas på de
kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T.
43
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Tabell 3.15 Projekt som Sverige beviljats medel för i 2011
års utlysning i det ettåriga programmet
Miljoner kronor
Projekttitel

Ostkustbanan (arbete)

19,7

Ostkustbanan (studier)

11,6

Förbifart Stockholm (studier)

12,0

Västlänken (studier)

42,9

Södertälje sluss och Mälarfarleden (studie rörande förutsättningar för att bygga ut slussen och farleder i Mälaren)

23,7

IDSG-Interim Deployment Steering Group (studier)

15,6

Gemensam utveckling av europeiskt färdplansdatasystem
(arbete)

33,2

Fjalirprojektet, dvs. AGA GAS konvertering av världens
första LNG-bunkringsfartyg som sjösattes i februari 2013
(arbete)
Make a difference (studier rörande LNG konvertering av
fartyg)
Summa

2,2

10,7
171,6

Särskilt om Sjöfartsverkets resultat

Sjöfartsverkets rörelseresultat för 2012 uppgick
till ett underskott på 146 miljoner kronor, vilket
var en försämring på 80 miljoner kronor jämfört
med föregående år. Resultatet efter finansnetto
uppgick till -194 miljoner kronor. Den främsta
orsaken till det negativa resultatet är omvärderingen av pensionsskulden som påverkat resultatet negativt med 174 miljoner kronor. Utöver
detta har rörelseintäkterna påverkats negativt till
följd av konjunkturutvecklingen. Under året
träffade Sjöfartsverket ett avtal om förlikning
med de tidigare ägarna till Scandinavian Helicopter Invest AB, vilket ytterligare belastade årets
resultat.
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en myndighetsanalys av Sjöfartsverket.
I rapporten framgår att verkets ekonomiska problem är så omfattande att kostnadsminskande
åtgärder inte är tillräckliga för att eliminera problemen. Statskontoret pekar på flera åtgärder
som bör övervägas för att förbättra den ekonomiska ställningen i Sjöfartsverket.
Rörelseintäkter
Sjöfartsverkets intäkter utgörs främst av farledsoch lotsavgifter, men även intäkter från uthyrning av isbrytare, försäljning av sjökort samt
uppdrag och tjänster som utförts åt statliga
myndigheter, kommuner och hamnägare.
44

Farledsavgifter tas ut av fartyg som anlöper
svensk hamn och baseras på fartygets storlek
(bruttodräktighet) och lastat/lossat gods. Lotsavgiften baseras på fartygets storlek och lotsad
tid. Sjöfartsverket disponerar även anslagsmedel
för sjöräddning och viss verksamhet för fritidsbåtssektorn, viss kanaltrafik samt viss internationell verksamhet (som finansierar det internationella sjöfartsuniversitets verksamhet).
Under 2012 minskade rörelseintäkterna med
50 miljoner kronor eller 3 procent och uppgick
därmed till 1 920 (1 970) miljoner kronor. Av
minskningen är 25 miljoner kronor hänförliga
till intäkter från sjöfartsavgifterna som uppgick
till 1 391 (1 416) miljoner kronor. Sjöfartsavgifternas andel av den totala omsättningen är cirka
72 (72) procent.
Intäkterna från farledsavgifter ökade under
året med drygt 3 miljoner kronor. Volymmässigt
minskade godset med drygt 1 miljoner ton
(1 procent) jämfört med föregående år.
Intäkterna från lotsavgifterna uppgår till 437
miljoner kronor och har därmed minskat med 28
miljoner kronor jämfört med föregående år.
Rensat för effekten av genomförda avgiftsförändringar, som innebär intäktsförstärkning, har
intäkten i själva verket minskat med cirka 40 miljoner kronor på grund av minskat antal lotsningar. I antal räknat minskade lotsningarna med
3 407 eller 9 procent till 34 376. Det totala antalet fartygsanlöp minskade med 5 792 till 103 477.
Övriga intäkter har minskat med 25 miljoner
kronor. Intäkter för uppdragsverksamhet har
ökat med 13 miljoner kronor. Intäkter för uthyrning av isbrytare och forskningsfartyg har
minskat med 29 miljoner kronor. Medfinansiering till EU-projekt har erhållits från TEN-T
programmet på 6 miljoner kronor medan realisationsvinsterna har minskat med 18 miljoner kronor. Övriga externa intäkter har ökat med 8 miljoner kronor.
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna ökade med knappt 30 miljoner kronor eller drygt 1 procent och uppgick
till 2 066 (2 036) miljoner kronor. En mildare isvinter innebar minskade kostnader för drivmedel
med 59 miljoner kronor.
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Särskilt om Statens väg- och
transportforskningsinstituts resultat

Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI) har till huvuduppgift att bedriva forskning
och utveckling som avser infrastruktur, trafik
och transporter. VTI genomför tillämpad forskning och utveckling, utredningar samt mätning
och provning. Verksamheten rör samtliga trafikslag. VTI är den största transportforskningsmiljön i Sverige.
Under 2012 publicerade VTI ett antal rapporter, bland andra Uppföljning av avregleringen
av godstrafiken på järnväg (VTI Rapport 741),
Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor (VTI Rapport 764), Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling
(VTI Rapport 739) och SMART-WAY – Galileo
based navigation in public transportsystem with
passenger interaction (projekt i EU:s sjunde
ramprogram).
VTI:s ekonomiska resultat
VTI finansieras till 75 procent med uppdragsintäkter och till 25 procent med anslag. De
största beställarna är Trafikverket och Verket för
innovationssystem som tillsammans svarar för
49 procent av volymen. Antal EU-uppdrag har
ökat och VTI förutspår en fortsatt ökning av
EU-engagemang med anledning av den process
som sker inom transportforskningen. Anslaget
täcker framförallt kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration samt forskning och viss medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.
Särskilt om Transportsstyrelsens resultat

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för
merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom samtliga trafikslag. Verksamheten ska särskilt inriktas
på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.
De totala kostnaderna för Transportstyrelsens
verksamhet, exklusive uppbörd och transfereringar, uppgick 2012 till 2 279 miljoner kronor.

Tabell 3.16 Kostnader för Transportstyrelsens verksamhet
2010–2012
Tusental kronor

Regelgivning
varav

325 440

337 845

21 182

23 792

35 211

luftfart

65 279

56 062

92 292

83 608

95 725

98 285

127 369

149 861

112 057

452 046

446 660

451 749

järnväg

22 601

17 728

25 952

luftfart

96 628

98 962

78 317

sjöfart

13 702

13 837

14 722

319 115

316 133

332 758

Tillståndsprövning

vägtrafik
Tillsyn

406 112

406 531

412 102

järnväg

23 525

25 862

22 907

luftfart

227 943

206 963

209 331

sjöfart

93 586

93 431

74 407

vägtrafik

61 058

80 275

105 457

1 113 332

1 089 180

1 077 118

järnväg

1 966

4 716

5 536

luftfart

3 753

4 197

4 913

sjöfart

10 775

11 373

13 945

1 096 838

1 068 894

1 052 723

2 268 928

2 267 811

2 278 814

Registerhållning
varav

vägtrafik
Totalt

2012

297 438

vägtrafik

varav

2011

järnväg
sjöfart

varav

2010

Registerhållning
Registerhållningen stod för närmare hälften av
Transportstyrelsens totala verksamhetskostnad
under 2012. Vägtrafikregistret är det i särklass
mest omfattande register som myndigheten förvaltar. Registret används som administrativt stöd
för tjänster inom vägtrafikområdet samt för
uppbörd av skatter. Under 2012 har Transportstyrelsens bedrivit ett omfattande arbete med att
utveckla ett med vägtrafikregistret integrerat
nationellt system för hantering av upptag av
trängselskatter och infrastrukturavgifter som
togs i drift i samband med att trängselskatt började tas ut i Göteborg i januari 2013.
Regelgivning
För att Transportstyrelsen ska kunna utveckla
verksamheten inom sina kärnområden, i synnerhet inom regelgivningen är det avgörande att
myndigheten har god kunskap om och förståelse
för hur de olika marknaderna inom transportområdet fungerar och förändras. I regleringsbreven för 2012 och 2013 har regeringen därför angett att Transportstyrelsen särskilt ska fokusera
på att utveckla sina insatser gällande marknads45
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övervakning. Inom ramen för detta arbete har
Transportstyrelsen under 2012 presenterat
marknadsanalysinriktade rapporter avseende
kollektivtrafik, järnvägsföretag, utbildningssamordnare inom järnvägen, fordonsbesiktning och
infrastrukturförvaltare.

kortsingripanden där körkortet inte har omhändertagits i samband med trafikförseelsen.
Mot bakgrund av JO:s kritik och utvecklingen
vad gäller handläggningstider har regeringen den
22 augusti 2013 uppdragit åt Statskontoret att
utvärdera organisationsförändringen.

Tillståndsprövning

Tillsyn

Tabell 3.17 Antal beslutade tillståndsärenden 2010–2012

Tabell 3.18 Antal genomförda tillsynsåtgärder 2010–2012

2010

2011

2012

Järnväg

739

821

2 746

Järnväg

Luftfart

18 840

19 916

17 788

Luftfart

2 603

2 403

2 607

Sjöfart

9 485

7 724

8 356

Sjöfart

5 760

5 128

4 088

Vägtrafik

535 783

700 895

747 557

Vägtrafik

4 491

7 484

4 579

Totalt

564 847

729 356

776 447

Totalt

13 057

15 221

11 520

Det totala antalet beslutade tillståndsärenden har
ökat. På järnvägsområdet är det främst antalet
utfärdade förarbevis som ökat. Den stora ökningen på vägtrafikområdet beror framför allt på
att fler körkortsärenden har beslutats. Det beror
i sin tur dels på att ett ovanligt stort antal högre
behörigheter ska förnyas under perioden 2011–
2015, dels på att myndigheten under hösten 2012
har prioriterat att avsluta äldre körkortsärenden.
De körkortsärenden som är äldre än ett år
härstammar indirekt från de problem som uppstod i samband med att Transportstyrelsen i januari 2010 övertog ansvaret för körkortsfrågor
från landets 21 länsstyrelser. Dessa problem har
föranlett Riksdagens ombudsmän (JO) att rikta
kritik mot Transportstyrelsen för att inte tillräckligt ha beaktat de förvaltningsrättsliga krav
som kan ställas på tillgänglighet, handläggningstid och hantering av överklaganden.
I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2011,
2012 respektive 2013 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa och analysera ärendehanteringen inom körkortsverksamheten. Av
redovisningarna framgår att förhållandena vad
gäller handläggningstider och tillgänglighet har
förbättrats avsevärt i förhållande till perioden direkt efter övertagandet. Enligt den senaste redovisningen, som inkom i april 2013 (dnr
N2013/2086/TE), var handläggningstiderna under januari–februari 2013 i genomsnitt 4–5 veckor för de stora volymerna enklare ärenden med
hög automatiseringsgrad. För ärendetyper som
kräver utredning var de genomsnittliga handläggningstiderna avsevärt längre, t.ex. 21 veckor
för ärenden om körkortstillstånd efter återkallelse och 42 veckor för ärenden om kör46

2010

2011

2012

203

206

246

Det totala antalet tillsynsåtgärder har minskat,
vilket beror på minskningar inom sjöfarts- och
vägtrafikområdena. Kostnaden för tillsynsverksamheten inom vägområdet har samtidigt ökat,
vilket främst beror på att tillsynen av kör- och
vilotider, utbildningsorganisationer och förarprövning varit under uppbyggnad under 2012.
Ansvaret för företagskontroller av kör- och
vilotider för yrkestrafik på väg tog Transportstyrelsen över från polisen i januari 2011.
Som tillsynsmyndighet ska Transportstyrelsen
varje år kontrollera minst tre procent av arbetsdagarna för förare av fordon som omfattas av regelverket. Detta kvantitativa krav för verksamheten har beräknats till 264 000 kontrollerade
arbetsdagar per år. Under 2012 kontrollerades
12 645 arbetsdagar. Vid en avstämning i januari
2013 fanns pågående tillsynsärenden motsvarande ca 200 000 kontrollerade arbetsdagar, vilket visar att myndigheten närmar sig den föreskrivna produktionstakten.
Uppföljning av finansieringsreformen
Sedan 2011 gäller enhetliga principer för finansieringen av Transportstyrelsens verksamhet
inom alla trafikslag (prop. 2010/11:30, bet.
2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och rskr.
2010/11:59). Dessa principer innebär att kostnaderna för tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning i huvudsak bör täckas med avgifter som
redovisas mot inkomsttitel, medan kostnaderna
för regelgivning och andra verksamheter som
inte är kopplade till någon motprestation från
myndighetens sida bör finansieras från skattekollektivet.
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Hur omfattande förändringar finansieringsreformen har inneburit, och i vilken takt Transportstyrelsen har genomfört dem, varierar mellan trafikslagen. Enligt Transportstyrelsen innebär 2013 års avgifter att förändringen i huvudsak
är genomförd för alla trafikslag utom luftfart. På
luftfartsområdet finansieras regelgivningen och
delar av den övriga verksamheten fortfarande av
en s.k. myndighetsavgift som tas ut per avresande passagerare från svenska flygplatser.

därmed till stor del finansieras av en route- och
terminalavgifter, men den del som faller utanför
dessa verksamheter har ändå som engångseffekt
påverkat resultatet negativt med ca 70 miljoner
kronor. Årets minskning av flygtrafiken med
knappt 3 procent och lägre indexuppräkning än
den förväntade innebar tillsammans minskade
intäkter om 45–50 miljoner kronor. Luftfartsverket har även under 2012 genomfört effektiviseringsåtgärder, vilka bidrog till att begränsa effekterna av ovanstående faktorer.

Särskilt om Trafikanalys resultat

Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick 2012 till 3 076
(2 489) miljoner kronor. De viktigaste faktorerna bakom intäktsökningen är genomslaget
av pensionskostnadsökningen och intäkter från
Nordic Unified Air Traffic Control (NUAC),
den gemensamma dansk-svenska organisationen
som sedan 1 juli 2012 bedriver en routeverksamheten. Dessa intäkter avser ersättning för
personal och övriga tjänster som NUAC köper
av Luftfartsverket (Luftfartsverket betalar samtidigt ersättning till NUAC för utförda tjänster).
Intäkter från flygtrafiktjänsten en route (undervägsavgifter) är den dominerande intäktsposten i
Luftfartsverket och svarar för 63 procent av den
totala omsättningen. Ersättningen från NUAC
svarar för ca 14 procent av intäkterna. Ersättning
för lokal och militär flygtrafiktjänst i form av
terminalavgifter samt avtal med flygplatser och
försvarsmakten svarar för ca 16 procent av omsättningen. Övriga intäkter, ca 9 procent, utgörs
av försäljning av konsulttjänster och uthyrning
av personal, intäkter för flygmätning och andra
tekniska uppdrag, hyresintäkter samt bidrag för
Luftfartsverkets deltagande i internationella utvecklings- och samverkansprojekt.

Trafikanalys har till uppgift att utvärdera, analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar även för att samla in,
sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Trafikanalys har under 2012 lämnat
stöd till Regeringskansliet och publicerat ett antal rapporter vilket bidragit till att arbetet med
myndighetsstyrning, uppföljning och utvärdering samt omvärldsanalys förbättrats. Två av
rapporterna kan särskilt omnämnas: Trafikanalys
årliga uppföljning av de transportpolitiska målen
samt nulägesanalysen om transporter av gods.
som myndigheten redovisade den 4 juni (dnr
N2012/2912/TE). Rapporten bidrar till en uppdaterad bild om godstransporter och dess effektivitet i Sverige samt hur den gränsöverskridande
trafiken ser ut. Rapporten är ett viktigt underlag
inför kommande åtgärdsplanering.
Särskilt om Luftfartsverkets resultat

Resultatet efter finansiella poster blev 9 (85) miljoner kronor 2012. Resultatförsämringen jämfört med 2011 beror främst på minskade trafikvolymer och ökade pensionskostnader. Från
och med 2012 började den av EU fastställda prestationsbaserade prissättningen av flygtrafiktjänst en route att gälla. Den nya prissättningen
innebär en övergång från en rent kostnadsbaserad prissättning till att avgifterna i förväg fastställs för en hel referensperiod (just nu åren
2012–2014). Kompensation utgår inte längre för
ökade kostnader eller lägre intäktsvolymer. Det
är enbart s.k. okontrollerbara kostnader samt
trafikvolymförändringar större än 2 procent som
helt eller delvis fortfarande kan regleras via avgiftssystemet. Årets pensionskostnader kan

Rörelsens kostnader
Luftfartsverkets kostnader uppgår till 2 720
(2 258) miljoner kronor. I likhet med intäktsökningen står mellanhavanden med NUAC för en
stor del av kostnadsförändringen mellan 2011
och 2012. Köpta tjänster av NUAC har redovisningsmässigt inneburit 322 miljoner kronor
högre kostnader under 2012. Löner, sociala avgifter och pensionskostnader dominerar kostnadsbilden inom Luftfartsverket och står (inklusive räntedelen i pensionskostnaderna) för ca två
tredjedelar av de totala kostnaderna. Förändringar i lönenivåer och, inte minst, pensionskostnader påverkar kraftigt Luftfartsverkets
ekonomi. Det låga ränteläget har lett till att
47
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större belopp har behövt avsättas för att säkra
framtida pensionsåtaganden. Under 2012 sänktes den ränta som påverkar pensionsskulden från
1,1 procent till 0,4 procent. Detta påverkar Luftfartsverkets totala kostnader 2012 med 391 miljoner kronor, varav räntan svarar för 315 miljoner kronor och personalkostnad i form av
löneskatt för 76 miljoner kronor. Förutom personalrelaterade kostnader utgörs rörelsekostnaderna för Luftfartsverket främst av kostnader för
att säkerställa drift av tekniska system och annan
infrastruktur som behövs för kvalitet och flygsäkerhet. Luftfartsverket deltar också i utvecklingsverksamhet och europeiska samarbeten som
ska bidra till bestående kostnadsbesparingar.
Luftfartsverket bedriver sedan några år tillbaka ett effektiviseringsarbete vars syfte är att
varaktigt anpassa kostnadsbilden till de förutsättningar som det prestationsbaserade prissystemet för en route innebär samt för att vara
konkurrenskraftiga på den konkurrensutsatta
marknaden för lokal flygtrafiktjänst. Åtgärderna
har under 2012 inneburit att kostnaderna, med
undantag för köpta tjänster av NUAC och pensionsrelaterade kostnader, har minskat.
Finansiellt netto
Summan av finansiella intäkter och kostnader
uppgick till -348 (-145) miljoner kronor, och påverkas i hög utsträckning av de ökade avsättningarna till pensionsskulden. Nettot består av
ränteintäkter på 51 (47) miljoner kronor och
räntekostnader på 399 (193) miljoner kronor.
Intäkter avser i första hand ränta på Luftfartsverkets likvida medel, medan kostnaderna nästan
uteslutande utgörs av den finansiella delen av
pensionskostnaden, varav 315 miljoner kronor är
engångseffekt till följd av den sänkta räntan.
Därutöver innehåller finansnettot några
mindre poster såsom räntekostnader för leasade
tillgångar, dröjsmålsräntor samt valutakursförändringar och liknande.
LFV Holding AB
I LFV-koncernens resultat ingår resultaten från
dotter- och intressebolag samlade i holdingbolaget LFV Holding AB. Bolagsverksamheten
omsatte 20 miljoner kronor 2012 och resultatet
efter finansiella poster blev 5 miljoner kronor.
LFV Holding bildades 1995 för att samordna
och förvalta LFV:s bolagsverksamhet. LFV
Holding består av moderbolaget, det helägda
dotterbolaget LFV Aviation Consulting AB
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samt intressebolagen Entry Point North AB och
NUAC BH.
Särskilt om Statens järnvägars resultat 2001–
2012

Riksdagen beslutade i enlighet med vårändringsbudgeten för 2012 (prop. 2011/12:99) att överföra kvarvarande uppgifter hos affärsverket Statens järnvägar till andra myndigheter under 2012
så att Statens järnvägar kan avvecklas från 1 januari 2013. Nedan återges en kort beskrivning över
den verksamhet som Statens järnvägar bedrivit,
tillsammans med en redogörelse för överföringen av uppgifter till andra myndigheter.
Affärsverket Statens järnvägar har verkat i sin
nuvarande form sedan 2001 då huvuddelen av
den tidigare verksamheten överfördes till de sex
nybildade bolagen SJ AB, Green Cargo AB,
Jernhusen AB, Euromaint AB, Trafficare AB
och Unigrid AB. Viss verksamhet var inte möjlig
att föra över vid bolagiseringen, varför affärsverket fick i uppgift att hantera ett antal uppgifter även från 2001. Huvuduppgiften bestod i att
förvalta de finansiella leasingavtalen beträffande
järnvägsfordon som ingåtts av SJ under 1990talet. Majoriteten av samtliga järnvägsfordon
som användes av SJ AB och Green Cargo AB var
finansierade med leasingavtal med en löptid upp
till 2021. Utöver järnvägsfordon har även två färjor omfattats av finansiella leasingavtal. Dessa
avtal kunde inte föras över till bolagen, varför
Statens järnvägar stod kvar som part i avtalen.
Fordonen hyrdes ut från Statens järnvägar till
bolagen SJ AB och Green Cargo AB via underuthyrningsavtal och färjorna chartrades ut till ett
externt rederi.
Utöver leasingavtalen hanterade affärsverket
inledningsvis övertalig personal, miljöfrågor, ett
större antal fastigheter, järnvägsmuseet och ett
antal andra avtal där Statens järnvägar var part.
I samband med att den finansiella ställningen i
SJ AB rekonstruerades 2003 fick Statens järnvägar som ytterligare uppgift att förvalta de järnvägsfordon som användes i statens upphandlade
trafik. Majoriteten av fordonen används i nattågstrafiken på övre Norrland. Vid övertagandet av
fordonen 2004 var underhållet mycket eftersatt.
Statens järnvägar har därefter genomfört en omfattande upprustning av fordonsflottan. Fordon
som inte använts i den upphandlade trafiken har
sålts, eller hyrts ut på den kommersiella mark-
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naden. Upphandlingarna av trafiken har hanterats av Rikstrafiken och Trafikverket och Statens
järnvägars fordon har varit tillgängliga för anbudsgivarna till fastställda villkor inför varje
upphandling för att ge möjlighet även för järnvägsföretag utan tillgång till egna fordon att
lämna anbud på trafiken.
Myndigheten har drivits i affärsverksform
med ett avkastningskrav för fordonsverksamheten. Den övriga verksamheten har drivits utan
krav på ekonomiskt överskott.
Åren 2006–2012 har Statens järnvägar genomfört förtida lösen av samtliga återstående leasingavtal. Leasingverksamheten har därmed kunnat
upphöra nästan tio år tidigare än enligt ursprunglig plan. Avvecklingen av leasingkontrakten i förtid har medfört att samtliga juridiska
bindningar i de leasade fordonen är upplösta och
att fordonen är överförda med full äganderätt till
SJ AB och Green Cargo AB enligt intentionerna
från bolagiseringen 2001. I förhandlingarna om
förtida avslut av leasingkontrakten med de externa leasegivarna har Statens järnvägar säkrat en
ekonomisk vinst om totalt ca 95 miljoner kronor.
Vid ingången av 2001 hade Statens järnvägar
ett negativt eget kapital om –19,5 miljoner kronor. I årsbokslutet för 2012 uppgår det egna kapitalet till 479 miljoner kronor. Resultatet har
uppstått i verksamheten genom vinster från fordonsförvaltningen, realiserade vinster i samband
med förtida lösen av leasingavtal och upplösning
av riskreserv för befarade förluster i leasingverksamheten.
Efter riksdagens beslut om avveckling av verksamheten har regeringen beslutat om överföring
av kvarvarande uppgifter enligt följande:
–

Fordonsförvaltning, miljöfrågor och avtal
med Storstockholms Lokaltrafik AB överfördes till Trafikverket.

–

Obligationer och finansiella instrument
överfördes till Riksgäldskontoret.

–

Åtaganden för tidigare anställd personal
överfördes till Statens tjänstepensionsverk
(SPV).

–

Ansvaret för bolagiseringsavtalen samt aktier i finansinstitutet EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) överfördes till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ingsarbete som kvarstår efter att verksamheterna
överförts och Statens järnvägar upphört vid årsskiftet 2012/2013. De fem anställda erbjöds
verksamhetsövergång till Trafikverket. Efter att
rörelserelaterade skulder och fordringar reglerats
ska det egna kapitalet i Statens järnvägar, ca 479
miljoner kronor, levereras in till inkomsttitel.
Verksamhetsgren – Avveckling av verksamhet
Verksamhetsgrenen har under 2012 omfattat
hantering av den verksamhet som före utgången
av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet
och som inte fördes över till aktiebolag vid årsskiftet 2000/01, eller till myndigheter eller aktiebolag vid ett senare tillfälle. Detta omfattar:
–

Åtaganden avseende tidigare anställd personal.

–

Avtal med AB Storstockholms lokaltrafik.

–

Miljöansvarsfrågor.

–

Obligationsportfölj.

–

Bolagiseringsavtal.

–

Övriga åtaganden.

Verksamhetsgrenen uppvisade för 2012 ett resultat om –53,7 (–32,4) miljoner kronor. Den
främsta förklaringen till det negativa resultatet är
en avsättning till följd av återgång av köpeskilling
enligt bolagiseringsavtalet.
Verksamhetsgren – Statens järnvägars förvaltning
av leasingåtaganden
Verksamheten har bestått i att förvalta de leasingåtaganden avseende rullande materiel som
fanns i Statens järnvägar vid bolagiseringen i början av 2001 och som inte kunde överföras till SJ
AB eller Green Cargo AB eller externt rederi.
I maj 2011 förtidslöstes den sista kvarvarande
leasingtransaktionen, efter det återstod endast
ett låneavtal där Statens järnvägar pantsatt sju
snabbtåg (X2000) som var uthyrda till SJ AB till
oktober 2012 då äganderätten övergick till SJ
AB. Vid denna tidpunkt upphörde således leasingverksamheten inom Statens järnvägar, nästan
tio år tidigare än enligt ursprunglig plan.
Verksamhetsgrenen uppvisade för 2012 ett
överskott om 247,8 (11,6) miljoner kronor, vilket härrör från upplösningen av riskreserven för
förluster i leasingverksamheten.

Regeringen beslutade den 6 december 2012 att
uppdra åt Trafikverket att hantera det avveckl49
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Verksamhetsgren – Statens järnvägars förvaltning
av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik
Verksamheten har bestått i att på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och hyra ut
järnvägsfordon till de av Trafikverket upphandlade operatörerna. Verksamhetsgrenen har
ett fastställt avkastningskrav formulerat som att
verksamheten över en konjunkturcykel minst
ska visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer
plus en procentenhet.
Avkastningen på i fordonen bundet kapital var
12,3 procent under 2012. Föregående år var avkastningen 12,5 procent. Genomsnittligt för
åren 2006–2012 har avkastningen inklusive realisationsvinster uppgått till 13,5 procent. Under
åren 2006–2012 var den genomsnittliga räntan på
femåriga statsobligationer 2,8 procent. Statens
järnvägar har således överträffat avkastningskravet för verksamhetsgrenen.
De pågående projekten för renovering och
uppgradering av fordonsflottan överfördes tillsammans med ansvaret för fordonsförvaltningen
till Trafikverket den 1 januari 2013.
Statens järnvägars ekonomiska resultat
Statens järnvägar uppvisade ett positivt resultat
efter finansiella poster på 203,3 (7,1) miljoner
kronor. Resultatet 2012 uppdelat på verksamhetsgrenar framgår av tabellen nedan.
Tabell 3.19 Statens järnvägars resultat efter finansnetto
Miljoner kronor
Verksamhetsgren

2012

2011

Avveckling av verksamhet

-53,7

-32,4

Förvaltning av leasingåtaganden

247,8

11,6

15,6

15,0

3,3

5,8

-9,7

7,1

203,3

7,1

Förvaltning av järnvägsfordon
Återföring av internt fördelade kapitalkostnader
Externt finansnetto
Resultat

3.6

Politikens inriktning

Transportpolitiken bidrar till tillväxt, stärkt
konkurrenskraft, livskvalitet och välfärd

Enligt riksdagens beslut (prop. 2008/09:93, bet.
2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257) är det över50

gripande målet för transportpolitiken att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Riksdagen
beslutade då också om ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet,
miljö och hälsa vilka bidrar till att uppfylla det
övergripande transportpolitiska målet. I enlighet
med regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2013 justerade riksdagen (prop. 2012/13:1
utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr.
2012/13:118) hänsynsmålet för att förtydliga
kopplingen till det övergripande generationsmålet för miljö.
Transportpolitiken bidrar aktivt till tillväxt,
stärkt konkurrenskraft för näringslivet, livskvalitet och välfärd i samhället. Tillförlitliga och
ändamålsenliga transporter bidrar till tillväxt för
företag samt ett fungerande arbetsliv och en
fungerande vardag och fritid för människor. Tillförlitliga och ändamålsenliga transporter behöver
robust infrastruktur och tydliga regelverk.
En ändamålsenlig transportpolitik är ett viktigt verktyg för att förbättra förutsättningarna
för en mer differentierad arbetsmarknad och en
ökad specialisering av näringsliv, arbetskraft och
utbildning. Genom ökad tillgänglighet skapas
regionintegrering och regionförstoring vilket har
stor betydelse för tillväxten. Ett brukarperspektiv är angeläget i transportpolitiken och när beslut fattas som gäller transportsystemet. Varje
trafikslag ska kunna fungera väl var för sig men
också i samverkan med övriga trafikslag för att
hela resan eller transporten ska bli optimal.
Förutsättningarna för transporter varierar i
landets olika delar. Det är angeläget att finna effektiva transportlösningar för människor och företag i landets olika delar, såväl landsbygder som
städer. Kapacitetsbristerna i städerna och längs
de stora stråken är påtagliga. Samtidigt sker det
stora investeringar inom näringslivet runt om i
landet. Den växande besöksnäringen ställer stora
krav på tillgänglighet även i landets mer glest befolkade områden. Vissa verksamheter såsom råvaruproduktion och bearbetning av dessa innebär tunga transporter med stor volym. Bland
annat gruvnäringen som expanderar ställer stora
krav på effektiva och innovativa transportlösningar.
Transportpolitiken ska även bidra till ett jämställt samhälle. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. utformas så att det är likvärdigt och
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tillgodoser både kvinnors och mäns resmönster
och transportbehov.
Mot bakgrund av resultatredovisningen i avsnitt 3.5, som visar på olika utveckling i olika delar av landet, är bedömningen att det behövs
fortsatt utveckling av transportsystemet för att
öka tillgänglighet för medborgare och näringsliv
inom och mellan regioner, samt mellan Sverige
och andra länder. Det finns behov av att öka kvaliteten i näringslivets transporter. Det kvarstår
utmaningar vad avser t.ex. punktlighet även om
utvecklingen i det fallet bedöms gå i rätt riktning. Resultatbedömningen i övrigt pekar mot
att andra angelägna åtgärder för att uppnå de
transportpolitiska målsättningarna är insatser
vad avser trafiksäkerhet samt åtgärder för att
minska transportsystemets miljö- och klimatpåverkan.
De satsningar som regering och riksdag beslutat om bl.a. med anledning av propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2,
rskr. 2012/13:119) syftar till att kraftigt öka ambitionen på transportområdet för att bättre
kunna uppfylla de transportpolitiska målen. Infrastruktur av hög kvalitet knyter ihop landet
och är en förutsättning för tillväxt och en konkurrenskraftig svensk ekonomi. De resurser som
tillförs kommer att möjliggöra en omfattande
upprustning av standarden av det befintliga järnvägssystemet, en höjd ambition för vägunderhållet i hela landet samt ökad kapacitet i transportsystemet. Även stora nyinvesteringar kommer
att genomföras, särskilt inom järnvägen, för att
öka kapaciteten och förbättra möjligheterna till
ett långsiktigt hållbart transportsystem. Förbättringar av flödet och tillförlitligheten sker bl.a.
genom ta bort flaskhalsar i transportsystemet.
Det räcker dock inte enbart med satsningar på
infrastrukturen för att bättre kunna uppnå de
transportpolitiska målen och för att transportpolitiken aktivt ska kunna bidra till tillväxt,
stärkt konkurrenskraft, livskvalitet och välfärd i
samhället. Det krävs också att regelverken utvecklas och förenklas på transportområdet för
att bland annat ge företagen på transportområdet
goda förutsättningar att utvecklas.
Det är även angeläget att fortsätta utveckla en
transportpolitik som är bättre samordnad och väl
integrerad med andra berörda politikområden.
Detta kan gälla samordning såväl inom som mellan nationell, regional och lokal nivå i samhället
samt internationellt. Det ökar synergierna av de

satsningar som görs inom olika sektorer och på
olika nivåer i samhället bl.a. för att öka tillväxt
och sysselsättning, öka tillgängligheten till bostäder samt skapa en bättre miljö.
För att skapa ett fungerande transportsystem
för brukarna är det angeläget med perspektiv
som sträcker sig utanför Sveriges gränser.
Europa behöver ett robust, hållbart och samverkande transportsystem som stödjer hållbar tillväxt och sysselsättning.
Transporter och regelverk är till stora delar internationella. Trafikregler och villkor för den
svenska transportnäringen och fordon följer i
stor utsträckning av regler som beslutats av EU
och av FN:s transportorgan. Regelutveckling internationellt och inom EU prioriteras därför.
EU-kommissionen har redovisat sin framtida
politik för transportområdet i en vitbok. Transporterna är bas för ekonomin och samhället och
utgör en viktig del i strategin EU 2020. En avgörande strategi för att lyckas kommer att vara att
fullborda det gemensamma europeiska transportområdet.
Öka transportsystemets kapacitet, robusthet,
tillförlitlighet och användbarhet

Kraftfulla satsningar på ett robust transportsystem
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med den
ekonomiska planeringsram och inriktning för
den fortsatta planeringen av hur transportsystemet ska bevaras, underhållas och utvecklas
som regeringen presenterade i propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2,
rskr. 2012/13:119). I propositionen fastställdes
ekonomiska ramar för perioden 2014–2025 på
totalt 522 miljarder kronor i anslag och lån. Utöver denna ram fastställdes också en planeringsram som får uppgå till 53 miljarder kronor under
perioden 2010–2025 för investeringar i vissa vägoch järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.
Transportsystemet och tillhörande infrastruktur behöver anpassas till de krav som en långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiskt,
miljömässigt som socialt.
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den
fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet. Fyrstegsprin-
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cipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis enligt följande:
1.
2.
3.
4.

för att styra efterfrågan,
för att underhålla och optimera befintlig
infrastruktur,
för att trimma och på så sätt förbättra infrastrukturen, och
för att investera i ny infrastruktur.

Regeringen anser att användningen av det befintliga transportsystemet bör optimeras före
nybyggnation, det vill säga att med utgångspunkt i befintlig infrastruktur hitta den mest effektiva metoden för att få ut mesta möjliga kapacitet och kvalitet. Inriktningen för åtgärdsplaneringen utgår från det övergripande målet för
transportpolitiken med de tillhörande funktionsoch hänsynsmålen. Viktiga utgångspunkter är
också regeringens och riksdagens ställningstaganden exempelvis vad avser propositionerna
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) och Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr.
2012/13:119). Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert,
tillgängligt och hållbart transportsystem som
tillgodoser näringslivets och medborgarnas behov av arbetspendling och av godstransporter i
alla delar av landet. Åtgärderna ska inriktas mot
de viktigaste stråken för att stärka sträckor som
är betydelsefulla för hållbar arbetspendling, viktiga transportleder för näringslivet och gränsöverskridande transporter. En grundläggande tillgänglighet i hela landet måste utvecklas.
Det befintliga transportsystemet ska fortsätta
att utvecklas och anpassas till moderna hänsynskrav avseende tillgänglighet, miljö och säkerhet. Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur
kan behöva intensifieras för att motverka de negativa effekter som uppstår till följd av infrastruktur och trafik. Dessutom kan ökad miljöhänsyn i samband med drift, underhåll och
reinvesteringar bidra till förbättrade miljöförhållanden i infrastrukturen.
Den ökning av trafiken som pågått under lång
tid har lett till att kapacitetsutnyttjandet i delar
av transportsystemet är mycket högt i dag. Under senare år har problemen i järnvägssystemet
varit påtagliga och visat på behovet av åtgärder.
Nya beräkningar visar att resurserna för drift,
underhåll och reinvesteringar inom järnvägs- och
vägsystemen behöver öka för att komma tillrätta
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med de brister och störningar som finns. Regeringen har tidigare temporärt tillfört stora belopp för framförallt drift- och underhållsinsatser
2011–2013 (totalt sett ca 6 miljarder kronor).
Regeringens bedömning är att fortsatta kraftfulla
insatser inom drift och underhåll behövs för att
långsiktigt säkra ett robust transportsystem för
näringslivets transporter och för arbetspendling.
Kapacitetsbehovet i transportsystemet kan dock
inte enbart lösas med ökad robusthet, utan omfattande åtgärder krävs också för att öka kapaciteten genom ytterligare satsningar på ny infrastruktur och då särskilt på järnväg.
Det sker stora investeringar inom näringslivet
runt om i landet. Flera inte så tätbefolkade regioner har en stor ekonomisk betydelse för hela
landet och en god tillväxt. Att finna samhällsekonomiskt effektiva transportlösningar för
människor och företag i hela landet är angeläget.
Efter riksdagens beslut med anledning av propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) i december
2012, inleddes åtgärdsplaneringen där Trafikverket och planeringsorganen på länsnivå fick i
uppdrag att upprätta förslag till hur de ekonomiska ramarna ska disponeras under perioden.
Av uppdraget framgår att krisberedskap ingår
som en av flera förutsättningar för åtgärdsplaneringen. Trafikverkets förslag till nationell transportslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet för perioden 2014–2025 har
skickats på remiss där synpunkterna ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 oktober
2013. Därefter ska förslaget tillsammans med
synpunkterna från remitteringen beredas inom
Regeringskansliet. Förslagen till trafikslagsövergripande länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen ska planeringsorganen på
länsnivå redovisa för Regeringskansliet senast
den 16 december 2013.
Under våren 2014 kommer regeringen att ta
ställning till det samlade underlaget och besluta
om den nationella planen och fastslå de definitiva
ekonomiska ramarna för länen för perioden
2014–2025. Regeringen återkommer därefter
under våren 2014 till riksdagen med en redovisning av de beslutade planerna.
Regeringen tillkallade i februari 2013 en särskild utredare med uppdrag att genomföra en
förhandling om infrastrukturen i Stockholms län
(dir. 2013:22). Regeringens förhandlingspersoner har under 2013 inlett förhandlingar med be-
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rörda kommuner i Stockholms län samt med
Stockholms läns landsting om genomförandet av
en utbyggnad av tunnelbanan och eventuella anslutande åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen. Syftet är att åstadkomma en påtaglig förbättring av trafiksituationen i Stockholmsregionen och möjliggöra ett kraftigt ökat bostadsbyggande. I regeringens direktiv till Stockholmsförhandlingen anges att höjda och bredare
intäkter från trängselskatten utöver det som är
reserverat för Förbifart Stockholm m.m. kan användas för finansiering av andra åtgärder i Stockholms läns transportsystem. Nivåerna för trängselskatten bör utformas så att de bidrar till så
hög effektivitet i vägsystemet som möjligt.
Regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen har i juli 2013 i en framställan till regeringen lämnat förslag om förändringar av trängselskatten i Stockholm. Förslaget
innebär att trängselskatten höjs inom det nuvarande tillämpningsområdet. Därutöver föreslås
att trängselskatt införs för Essingeleden och för
passage över det s.k. Saltsjö-Mälarsnittet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2016. Finansdepartementet har i september 2013
remitterat Stockholmsförhandlingens framställan. I remissen har utredningens förslag kompletterats med ett förslag till författningstext
som har tagits fram inom Regeringskansliet (Finansdepartementet). Regeringen bedömer att
höjd och breddad trängselskatt är en förutsättning för de infrastrukturinvesteringar som förhandlas inom ramen för Stockholmsförhandlingen. Om någon av delarna i förslaget inte
bedöms kunna genomföras ökar behovet av
finansiering från berörda kommuner och Stockholms läns landsting. Regeringen avvaktar nu
remissinstansernas synpunkter och utfallet av
förhandlingarna innan slutlig ställning tas till
förslaget. Huvuduppdraget ska delredovisas i december 2013 och redovisningen ska då innehålla
underlag som regeringen behöver för att kunna
fatta beslut om den nationella planen för Sveriges transportsystem under våren 2014. Slutredovisning av uppdraget ska ske i december 2014.
Planering för utveckling av transportsystemet
enligt den tidigare nämnda fyrstegsprincipen
förväntas bidra till att säkra kostnadseffektiva
lösningar som beaktar alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder. Detta handlar
både om en god resurshushållning och om bidrag till hållbar samhällsutveckling. Regeringen
arbetar för att göra skatterna på energi- och kli-

matområdet mer träffsäkra och ändamålsenliga
vilket bland annat resulterat i förändrad beskattning av drivmedel och fordon. Utredningsarbete
har genomförts kring trängselskattesystemet och
det pågår en utredning beträffande fossiloberoende fordonsflotta.
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att
redovisa hur banavgifterna kan utformas som
styrmedel för effektivare kapacitetsutnyttjande
samt att bedöma hur de så kallade kvalitetsavgifterna bör utformas för att öka incitamenten
för järnvägssystemets aktörer att vidta kostnadseffektiva åtgärder för att minska driftstörningar.
I uppdraget ingår även att redovisa kostnadsunderlaget för den del av banavgifterna som ska
täcka de kostnader som uppstår som en direkt
följd av framförandet av järnvägsfordon. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2014.
I enlighet med riksdagens beslut (prop.
2009/10:189, bet. 2009/2010:SkU39, rskr.
2009/2010:294) infördes trängselskatt i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013. Syftet med skatten är att förbättra
framkomligheten och miljön i Göteborg, men
även att bidra till finansieringen av investeringar i
kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat
Västlänken samt en ny älvförbindelse för vägtrafik vid Marieholm.
Under hösten 2013 respektive 2015 planeras
de nya broarna över Motalaviken på riksväg 50
respektive Sundsvallsfjärden på väg E4 att öppnas för trafik. Investeringarna är delvis finansierade med lån från Riksgäldskontoret. Kapitalkostnaderna för dessa lån ska i enlighet med
riksdagens beslut (prop. 2009/10:99, bet.
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348 samt prop.
2012/13:25,
bet.
2012/13:TU2,
rskr.
2012/13:119) finansieras genom att vägavgifter
tas ut för de fordon som trafikerar broarna.
Regeringen avser att under hösten 2013 till
riksdagen överlämna en proposition med förslag
om ny reglering av infrastrukturavgifter på väg.
Avsikten är att det nya regelverket ska tillämpas
för uttag av infrastrukturavgifter på de nya broarna.
Andra åtgärder för förbättrad kapacitet i transportsystemet
Resenärer och näringsliv är beroende av tillförlitliga och punktliga transporter inte minst i den
internationella konkurrensen. Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), Gröna korridorer
och inrättandet av internationella godskorridorer
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för ett europeiskt järnvägsnät är några av de åtgärder som regeringen arbetar med för att främja
möjligheterna att resa samt stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft och långsiktigt hållbara
transporter.
TEN-T är en viktig del i strävan att skapa ett
väl fungerande europeiskt transportsystem i
syfte att stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxtpotential. För tillfället pågår en revidering av
riktlinjer för TEN-T. I oktober 2011 lade EUkommissionen fram ett förslag till ny förordning
för TEN-T. Samtidigt föreslogs även en förordning om inrättandet av den nya ”Fonden för ett
sammanlänkat Europa” som i fortsättningen ska
lämna bidrag till infrastrukturutbyggnad i unionen. I en bilaga till denna förordning pekas transportkorridorer och projekt ut som ska vara särskilt prioriterade för finansiering från fonden.
För Sveriges del är järnvägssträckorna Stockholm–Malmö, Trelleborg–Malmö–Göteborg–
Oslo, Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen och Botniska korridoren Stockholm–
Sundsvall–Haparanda upptagna i denna bilaga.
Sommaren 2013 nådde rådet och Europaparlamentet överenskommelser om TEN-T-förordningen och om förordningen för Fonden för
ett sammanlänkat Europa. Det slutliga antagandet av förordningarna sker under hösten 2013
för att de ska kunna börja gälla från 2014.
Gröna korridorer är ett initiativ från EUkommissionen som syftar till att minska miljöoch klimatpåverkan samt att öka säkerhet och
effektivitet. Gröna korridorer bör utvecklas såväl
nationellt som internationellt och är en del av
Östersjöstrategin. Två gröna korridorer har tidigare pekats ut av regeringen. Den västliga korridoren med sträckningen Oslo–Göteborg–
Malmö–Köpenhamn–Rotterdam invigdes i december 2012. Arbete pågår med att etablera den
östra gröna korridoren mellan Narvik via Stockholm till Neapel.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september
2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ska ett antal järnvägskorridorer för godstrafik med tåg inrättas inom EU.
Syftet är ytterst att ge järnvägens långväga och
internationella godstransporter bättre framkomlighet i Europa. En av de nio godskorridorerna,
vilken ska vara i drift 2015, sträcker sig mellan
Stockholm och Palermo. Sverige deltar aktivt i
arbetet med denna godskorridor. De medlemsstater som är berörda av godskorridoren ska
54

bilda ett verkställande organ och berörda infrastrukturförvaltare ska inrätta ett förvaltningsorgan. Infrastrukturförvaltarna ska även svara för
samråd med järnvägsföretag och terminaloperatörer samt för information om och försäljning av
tåglägen i korridoren. Regeringen bedömer att
ett framgångsrikt inrättande av godskorridoren
kommer innebära att förutsättningarna för
svensk export och import av varor på ett miljömässigt bra sätt förbättras. Regeringen verkar för
att även Oslo och Trelleborg ska bli obligatoriska noder i den huvudlinje som fastställs av
godskorridorsförordningen.
Enklare, säkrare och mer attraktivt att cykla
Cykeln är ett attraktivt alternativ för hela eller
delar av de resor människor företar inte minst i
tätortsområden. En stor utmaning är att öka andelen personer som går och cyklar och samtidigt
öka säkerheten för dessa trafikanter. En viktig
åtgärd för att öka cykelresandet är att åstadkomma en förbättrad infrastruktur för cyklister.
Insatser som bidrar till en ökad andel cykling
av det totala persontransportarbetet är en viktig
del för att utveckla ett effektivt och långsiktigt
hållbart transportsystem. Trafikverket har i sin
kapacitetsutredning 2012 bl.a. konstaterat att
framtida problem i transportsystemet inte går att
lösa utan ett ökat resande med kollektivtrafik,
gång och cykel.
Effektivisera transportsystemet, dess
verksamheter och användningen av resurser

Ekonomisk planering i utveckling
I juni 2012 fattade riksdagen beslut med anledning av proposition gällande förändrade planeringsprocesser för transportinfrastruktur (prop.
2011/12:118,
bet.
2011/12:TU13,
rskr.
2011/12:257). De lagändringar som riksdagen
beslutade med anledning av propositionen tillsammans med den reviderade modellen för den
strategiska och ekonomiska planeringen innebär
att planeringsprocessen stramas upp och att möjligheterna till uppföljning ökar. Syftet är att
skapa positiva effekter för staten, de regionala
planupprättande organen, kommunerna och för
företag och enskilda. Förändringarna är ett steg i
riktning mot en förenkling och effektivisering av
planeringsprocessen.
Även den ekonomiska planeringen kommer
att förändras i väsentliga avseenden. I tillägg till
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det nuvarande systemet med en planering som
har en horisont på minst 10 år med revidering
ungefär en gång per mandatperiod kommer regeringen med det nya systemet att årligen fatta beslut om vilka åtgärder i den nationella planen
som ska byggstartas under de kommande tre
åren. Regeringen kommer även att fatta ett årligt
beslut om vilka åtgärder i den nationella planen
som bedöms kunna byggstarta de därefter följande tre åren, dvs. år 4–6. I det nuvarande planeringssystemet finns det ingen uttalad ordning för
hur förändrade förutsättningar i form av justeringar och fördyringar ska hanteras. Genom ett
system med årliga beslut om vilka åtgärder som
ska genomföras ges en kontinuerlig uppdatering
av planeringsläget. Ett viktigt mervärde av sådana
beslut kommer enligt regeringens bedömning bli
att det skapas en tydligare koppling mellan den
nationella planen och den statliga budgetprocessen och därmed även Trafikverkets faktiska
byggstarter. Beslut om åtgärder som ska byggstartas 2014–2016 och förberedas för byggstart
2017–2019 avser regeringen att fatta i samband
med att den nya nationella planen för perioden
2014–2025 fastställs. Regeringen avser att besluta
om direktiv till Trafikverket inför motsvarande
beslut 2015–2017 och 2018–2020 inom kort efter det att denna proposition har lämnats till
riksdagen.
Ansvaret och processerna för de regionala åtgärdsplanerna har inte förändrats.
Förbättrad styrning av drift och underhåll
Järnvägen står inför ett antal stora utmaningar
som kräver kraftfulla och uthålliga insatser bl.a. i
fråga om drift och underhåll för att säkerställa en
tillfredsställande funktion och långsiktig hållbarhet i järnvägssystemet. Resurserna som läggs på
drift- och underhåll av vägar är omfattande och
måste användas effektivt.
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
påbörjade i september 2011 en genomlysning av
Trafikverkets drift- och underhållsverksamhet av
vägar och järnvägar. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att skapa förutsättningar för regeringen och Trafikverket att bedriva en effektivare resursstyrning av drift och underhåll för väg
och järnväg samt att effektivisera och förtydliga
regeringens målstyrning av Trafikverkets driftoch underhållsverksamhet.
I februari 2012 gav regeringen Trafikverket i
uppdrag att införa och utveckla det styrramverk
för drift och underhåll av väg och järnväg som
arbetats fram inom ramen för utvecklingsarbetet.

I december 2012 slutredovisade Trafikverket
uppdraget tillsammans med en plan för implementering och det utvecklingsarbete som kvarstår.
Arbetet med att sätta nivåer på anslagen för
drift och underhåll av väg och järnväg bör utvecklas utifrån det styrramverk, som nu håller på
att implementeras, med koppling till de transportpolitiska målen. Tidsramen för införandet av
styrramverket pekar på att det tidigast kan bli
aktuellt med en förbättrad bedömning enligt föreslagen struktur för verksamhetsåret 2013, och
vad avser utvecklade samhällsekonomiska bedömningar ännu längre fram.
Efter hand som styrramverket införs och underlag för planeringen av drift och underhåll på
lång sikt utvecklats i enlighet med föreslagen
struktur, kommer det finnas anledning att ompröva anslagsnivåerna för drift och underhåll utifrån mer långsiktiga antaganden. Dessa kan då ha
en betydligt större säkerhet och vara mer underbyggda.
Regeringens intentioner att fortsätta arbetet
med den pågående effektiviseringen av Trafikverkets verksamhet och transportsektorn i stort
ligger fast. I regeringens skrivelse till riksdagen
(skr. 2012/13:19) beträffande utförande av drift
och underhåll av järnväg redovisas grunderna för
denna inriktning. De viktigaste utmaningarna för
järnvägen gäller tillfredsställande punktlighet,
robusthet, säkerhet samt trafikledning och trafikinformation. Utgångspunkten för arbetet har
varit att förstärka och samla de verksamheter
som svarar för statens kärnuppgifter och samtidigt bolagisera konkurrensutsatt verksamhet
som inte bör bedrivas i myndighetsform. Trafikverket har initierat flera samarbeten med framför
allt operatörer inom sektorn för förbättringar
inom samtliga dessa områden. Det nya styrramverket för drift och underhåll som införs kommer att ge regeringen möjlighet att följa utvecklingen för förbättringsarbetet med järnvägens utmaningar.
Regeringen genomför som redovisats i tidigare avsnitt stora satsningar för att ta igen tidigare försummelser inom järnvägens underhåll
och även öka kapaciteten på kritiska järnvägssträckor. För att dessa nödvändiga satsningar ska
kunna genomföras så snabbt och effektivt som
möjligt är en inriktning präglad av långsiktighet
och uthållighet en förutsättning.
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Svensk sjöfartsnäring –handlingsplan för förbättrad
konkurrenskraft
Omkring 90 procent av Sveriges utrikeshandel
transporteras sjövägen. Samtidigt står den
svenska sjöfarten inför stora utmaningar när det
gäller konkurrenskraft samt miljö- och säkerhetskrav. Regeringen beslutade den 17 januari
2013 om ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan
för förbättrad konkurrenskraft”. Det är första
gången en svensk regering presenterar en samlad
handlingsplan för sjöfartsnäringen och målet är
att förbättra konkurrenskraften för den svenska
sjöfartsnäringen. En mängd åtgärder ska vidtas
inom olika områden. Propositioner rörande inlands-sjöfart, utökat sjöfartsstöd, bevakning
ombord på fartyg samt tillsyn inom sjöfartsskyddet har presenterats. En utredning har tillsatts som ska analysera möjligheten att införa ett
system med tonnageskatt i Sverige. Arbetet med
handlingsplanens åtgärder kommer att fortsätta
och bl.a. beröra regelförenkling, trafikens kostnadsansvar samt miljöåtgärder.
I handlingsplanen har regeringen även aviserat
ett fortsatt arbete med att till 2014 ta fram en
maritim strategi. Regeringen arbetar aktivt med
den europeiska integrerade havspolitiken. Havspolitiken är tvärsektoriell på så sätt att flertalet
politikområden är berörda. Europeiska kommissionen presenterade hösten 2012 ett meddelande om s.k. blå tillväxt i syfte att EU:s havspolitik ska bidra till att stärka konkurrenskraften
i kust- och havsregioner, öka välfärden och skapa
fler arbetstillfällen, men samtidigt göra insatser
för en bättre vatten- och havsmiljö. Regeringen
avser att använda meddelandet, men också propositionen En sammanhållen svensk havsmiljö
(prop. 2008/09:170) i framtagandet av den
nämnda maritima strategin under 2014. I arbetet
med den kommande maritima strategin kommer
ett starkt fokus att läggas på möjligheterna att
skapa fler arbetstillfällen inom de maritima näringarna.
Syftet med den maritima strategin ska vara att
tydliggöra det fortsatta arbetet för svensk havspolitik och hur den ska kunna bidra till att skapa
tillväxt, välfärd och en god havsmiljö. Fokus
kommer att vara på samtliga näringar kopplade
till haven. Utvecklingen av innovation genom
aktörssamverkan i maritima kluster är också en
central del i det arbetet. Andra aktuella tvärsektoriella aktiviteter inom den europeiska integrerade havspolitiken är arbetet med havsplanering,
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gemensamma former för datainsamling om havens resurser och sjöövervakning.
Fungerande marknader till ökad nytta för resenärer och näringsliv
Med målsättningen att inrätta en inre järnvägsmarknad, för att på så sätt försöka skapa effektivare och mer kundanpassade transporttjänster,
fastställdes redan tidigt i EU-lagstiftningen de
grundläggande principerna för att förbättra järnvägarnas effektivitet. Några av medlen är att
gradvis öppna marknaderna, inrätta oberoende
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare samt
låta dessa omfattas av separata redovisningar. Vidare är teknisk harmonisering av EU:s järnvägsnät av central betydelse. Sedan 1990-talet har
dessa principer gradvis omsatts i praktiken, inte
minst genom antagandet av tre på varandra följande EU-lagstiftningspaket. I november 2012
antogs Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (SERA-direktivet), som reviderar det första
järnvägspaketet. Direktivet ska vara införlivat i
nationell rätt senast den 16 juni 2015.
Kommissionen offentliggjorde den 30 januari
2013 sitt förslag till det så kallade fjärde järnvägspaketet. I paketet ingår förslag om öppet
tillträde till persontrafikmarknaden i alla medlemsstater och ett krav på upphandling genom
ett konkurrensutsatt anbudsförfarande när det
allmänna anlitar någon för att utföra den offentligt finansierade kollektivtrafiken på järnväg. Vidare föreslår kommissionen att infrastrukturförvaltare ska utföra sina uppgifter oberoende från
järnvägsföretag, dvs. att förvaltning av infrastrukturen och bedrivandet av tågtrafiken ska
separeras. Paketet innehåller även flera förslag till
förändringar i de tekniska och säkerhetsstyrande
regelverken. Regeringen välkomnar det fjärde
järnvägspaketet. Det gäller särskilt förslaget att
öppna de nationella marknaderna för persontransporter på järnväg samt i huvudsak också
förslagen som syftar till att åstadkomma mer
renodlade roller för aktörerna på järnvägsmarknaderna. Det är nödvändiga förutsättningar för
att järnvägen på ett mer ändamålsenligt sätt ska
kunna betjäna den inre marknaden och kunna
öka sin konkurrenskraft i förhållande till andra
trafikslag.
Järnvägen har en stor och betydelsefull roll i
det svenska transportsystemet och väl funge-
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rande transporttjänster med tåg är viktigt för
transportpolitisk måluppfyllelse.
Under det senaste kvartsseklet har politiken
på järnvägsområdet resulterat i att stora förändringar genomförts av järnvägens organisation.
Två huvudsakliga processer ligger bakom detta.
För det första har riksdagen i en mängd olika
steg beslutat om att förändra organisationen i
syfte att utveckla järnvägens funktionssätt och
effektivitet. För det andra har EU:s vision om ett
gemensamt europeiskt järnvägsområde inneburit
att EU-rätten kommit att ställa allt mer långtgående krav på järnvägens organisation inom unionen.
Efter dessa stora förändringar finns det ett
tydligt behov av att låta göra en översyn av hur
väl järnvägssystemet är organiserat – såväl i sin
helhet som i enskilda delar. Regeringen gav därför i maj 2013 i uppdrag till en särskild utredare
att göra en översyn av järnvägens organisation
(dir. 2013:46). Regeringen kommer vid ett senare tillfälle att besluta om tilläggsdirektiv där
bl.a. tidpunkt för slutredovisning fastställs. Eftersom järnvägen är ett komplext system – där
ett flertal funktioner behöver fungera såväl enskilt som i samverkan med varandra – krävs en
sådan översyn av järnvägssystemet i dess helhet.
Det svenska järnvägssystemet står inför ett antal
utmaningar såsom att tillhandahålla infrastrukturkapacitet av tillräcklig omfattning och kvalitet, att få företag att vilja investera i järnvägssektorn, att skapa dynamiska marknader och att
åstadkomma nödvändig samverkan mellan berörda aktörer. Regeringen anser att det finns påtagliga behov av att identifiera åtgärder som ytterligare skulle kunna förbättra järnvägens
funktionssätt. I samband med en redovisning av
ett deluppdrag under slutet av 2013 ska utredningen arrangera ett remissmöte till vilket bland
andra riksdagsledamöter kommer att bjudas in.
Transportstyrelsen har en viktig roll i att bevaka och analysera marknaderna inom transportområdet. Myndigheten ansvarar för villkor
för marknadstillträde och konkurrensvillkor.
Därtill har myndigheten ett särskilt utpekat ansvar när det gäller att övervaka att marknaderna
för järnvägstjänster fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv. I myndighetens marknadsövervakande roll ligger även att följa marknadsutvecklingens effekter på transportpolitikens mål för tillgänglighet, säkerhet, miljö och
hälsa.

Resultaten från Transportstyrelsens marknadsövervakningsarbete kan ge viktig kunskap
för utveckling av såväl myndighetens egna verktyg i form av regelgivning, tillståndsprövning
och tillsyn, som av förslag till regleringsändringar på lag- och förordningsnivå.
Sedan 2010 har flygplatsinnehavare möjlighet
att själva eller genom upphandling sköta flygtrafikledning i direkt anslutning till flygplatsen, s.k.
lokal flygtrafiktjänst. Marknadsöppningen tillkom efter direkta önskemål, inte minst från
mindre lokala flygplatser att få möjlighet att genom egna åtgärder påverka denna del av kostnaderna för den egna verksamheten. Hittills har en
flygplats valt att genomföra lokal flygtrafiktjänst
i egen regi och flera flygplatser har utnyttjat
möjligheten till upphandling. Enligt uppgifter
från flygplatserna har detta lett till minskade
kostnader för tjänsten. För små flygplatser är
flygtrafiktjänsten ofta en stor kostnadspost, vilket ökar betydelsen för dem av möjligheten till
minskade kostnader.
Lagregleringen av marknadsöppningen utesluter inte någon flygplatshavare från möjligheten att själv eller genom upphandling sköta
flygtrafiktjänst. Det innebär bl.a. att även det
statliga bolaget Swedavia AB och Försvarsmaktens flygplatser omfattas. För Försvarsmaktens
vidkommande behöver särskilda krav ställas vid
upphandling av flygtrafiktjänst, bl.a. avseende
beredskapskrav. Detta uppmärksammas i riksdagens tillkännagivande den 5 juni 2013 (bet.
2012/13:TU18, rskr. 2012/13:259) med beslut
om uppdrag till regeringen att vidta åtgärder för
återreglering i vissa delar. Regeringen analyserar
för närvarande hur uppdraget kan omsättas i nya
regleringar. Ett problem i sammanhanget är dels
frågan om konsekvenser för ingångna avtal och
förändringen av förutsättningarna för de aktörer
som försökt komma in på marknaden, dels de
juridiska förutsättningarna för specifika begränsningar i möjligheten till upphandling. Regeringen anser att det är viktigt att få ett väl fungerande transportsystem i hela landet. Flygtrafiktjänstens utformning och konsekvenserna av
denna för de svenska flygplatserna, lokalt och i
ett internationellt perspektiv, är en betydelsefull
del i förutsättningarna för luftfartens del i transportsystemet och i förlängningen för samhällsekonomin. Regeringen ser det därför som nödvändigt att säkerställa att frågans olika aspekter
ges en allsidig belysning innan förslag till genomförande av begränsningarna i marknads57
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öppningen lämnas till riksdagen. Regeringen gör
bedömningen att ett sådant underlag kan föreligga så att regeringen kan återkomma till riksdagen under 2014.
Regionala luftrum
Inom EU läggs nationella luftrum samman till
större regionala enheter kallade funktionella luftrumsblock, i syfte att uppnå effektiva flygledningstjänster till förmån för kortare flygvägar,
minskade restider, minskade bränslekostnader
och minskad belastning på miljön. Sverige och
Danmark har lagt samman sina luftrum och gemensam operativ drift av undervägstjänster (enroute) har startat under 2012. I syfte att ytterligare effektivisera flygtrafikledningen drivs även
samarbete med närliggande funktionella luftrumsblock.
Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg
Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg är
fortsatt en högt prioriterad fråga. Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen har på regeringens
uppdrag i samråd redovisat en rapport om läget
samt förslag på åtgärder som leder till högre regelefterlevnad. Bl.a. föreslås återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken på väg. Myndigheterna har utfört
tillståndsmätningar av regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken på väg och lämnat en beskrivning
av hur riskvärderingssystemet ska utvidgas i enlighet med artikel 12 i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21
oktober 2009 om gemensamma regler beträffande villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG. Redovisningen innehåller också förslag på åtgärder för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn
och kontroll av yrkestrafiken på väg.
Riksdagen har riktat två tillkännagivanden till
regeringen
(bet.
2012/13:TU16,
rskr.
2012/13:228) som berör yrkestrafiken, ett om
konkurrensvillkoren och ett om illegal verksamhet i åkeribranschen. Som en följd av att Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har analyserat ovan nämnda redovisning av uppdraget om
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg,
har regeringen beslutat om ett uppdrag till
Transportstyrelsen. Uppdraget innebär att i samråd med berörda myndigheter redovisa fördjupade analyser om konsekvenserna av att införa
en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd
genom s.k. klampning av fordon. Vidare gäller
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uppdraget konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken på väg ur ett bredare perspektiv och om det
finns specifika problem kopplade till cabotagetransporter, taxiverksamheten som helhet och
om pågående och planerade åtgärder kan lösa de
samlade problem som förekommer, samt eventuella konsekvenser av införandet av beställaransvar för cabotagetransporter. För samtliga områden ska bedömas om reglerna behöver ändras
och vid behov ska förslag till ändringar lämnas. I
uppdraget ingår också att inventera exempel på
hur andra medlemsländer löst och hanterat frågeställningarna samt lämna de författningsförslag som behövs och att redovisa konsekvenser
av föreslagna åtgärder. Transportstyrelsen ska i
uppdraget samarbeta med berörda myndigheter
och föra en dialog med arbetsmarknadens parter.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2014.
Två tillkännagivanden till regeringen från
riksdagen
(bet.
2012/13:TU16,
rskr.
2012/13:228) har också berört taxiverksamheten,
dels om redovisningscentraler för taxi och dels
om behovet av en bredare och mer fördjupad
översyn av taxibranschen. Regeringskansliet (Finansdepartementet) har i mars 2013 utarbetat en
departementspromemoria om redovisningscentraler för taxi ska införas för att säkerställa att de
ekonomiska kraven på taxiverksamhet uppfylls.
Departementspromemorian kommer att remitteras. Beträffande den bredare översynen av taxi
ska den behandlas av Transportstyrelsen i uppdraget om fördjupade analyser. Riksdagens tillkännagivanden kommer att beaktas i regeringens
fortsatta arbete.
Kollektivtrafik för tillgänglighet i hela landet
En väl fungerande kollektivtrafik med olika trafikslag är nödvändig bl.a. för att människor ska
ha en god tillgänglighet och är viktig för miljön
och klimatet. Det gäller för kortare och längre
sträckor samt för såväl städer som landsbygd. I
städer är kollektivtrafik i många fall en förutsättning för att människor ska kunna förflytta sig på
ett effektivt sätt. Den spårburna trafiken och
busslinjetrafik med bra beläggning och miljöegenskaper hjälper till att skapa den goda staden.
På landsbygden innebär kollektivtrafiken ett alternativ till personbil och att skapa resmöjligheter för personer utan bil.
Sverige genomgår kraftiga demografiska förändringar. Urbanisering ställer stora krav på
bland annat organiserandet av kollektivtrafik.
Transportsektorns samlade utmaning är att
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kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på
transporter och samtidigt kunna utveckla långsiktigt hållbara transportsystem. Kollektivtrafikens positiva egenskaper, särskilt i städer, i form
av lägre utsläpp och mindre behov av utrymme
är väl kända.
Det bör vara lätt för resenärer att använda sig
av kollektivtrafik. En viktig aspekt är att det ska
vara enkelt att betala för sin resa. Inom kollektivtrafikbranschen pågår ett arbete med att utveckla
de tekniska förutsättningarna för biljett- och
betallösningar som används inom lokal och regional kollektivtrafik. Om det finns behov framöver är regeringen beredd att vidta främst reglerande åtgärder för att påskynda utvecklingen på
detta område.
För att öka effektiviteten i kollektivtrafiken på
väg har ett förslag från Transportstyrelsen remitterats om möjligheten att höja den högsta tillåtna
hastigheten för tung buss, under förutsättning
att passagerare har tillgång till plats med bilbälte,
från 90 till 100 kilometer i timmen.
Remissyttrandena ska sammanställas och därefter kan beslutas om en eventuell höjning av
högsta tillåtna hastighet är lämplig.
Staten har en viktig uppgift att med hjälp av
anslaget för trafikavtal minska brister i tillgänglighet med interregional kollektivtrafik. I vissa
fall är efterfrågan för låg för att transportpolitiskt motiverad kollektivtrafik ska tillhandahållas
och det är viktigt att staten har möjlighet att se
till att en sådan trafik uppstår.
Regeringen överväger att införa en ny metod
för styrning av anslaget för trafikavtal. Sedan anslaget kom till har anslagets storlek normalt sett
varit lika år från år. Regeringen menar att det behöver införas ett utvecklat angreppssätt för att
komma fram till storleken på anslaget och hur
det bör användas. Den metod som avses införas
innebär dels att regeringen ger direktiv till ansvarig myndighet om att ta fram ett förslag till inriktningsbeslut och att regeringen därefter fastställer de kriterier och avgränsningar som ska
gälla för anslaget. Inriktningsbeslutet ligger till
grund för regeringens förslag till storlek på anslaget för trafikavtal.
Ett av de viktigaste trafikuppläggen av denna
art rör linjesjöfarten mellan Gotland och fastlandet. Trafikverket som svarar för statens avtal om
linjesjöfart till Gotland planerar att under 2014
ingå ett nytt avtal om Gotlandstrafiken för perioden som sträcker sig från den 1 februari 2017.
Regeringen anser att det är av stor betydelse att

färjetrafiken till och från Gotland även fortsättningsvis ger god tillgänglighet som tillfredsställer
behoven hos medborgare och näringsliv i regionen. Det är därför viktigt att Trafikverket ingår
ett avtal om trafik som är långsiktigt, stabilt och
miljömässigt hållbart. Med beaktande av trafikens betydelse för Gotland och mot bakgrund av
den bristande konkurrensen i tidigare upphandlingar av färjetrafiken beslutade regeringen i juli
2013 att ge Trafikverket i uppdrag att utreda
förutsättningarna för statligt ägt tonnage för
Gotlandstrafiken samt förbereda en anskaffning
av tonnage. I händelse av att Trafikverket inte
kan teckna ett trafikavtal i samband med pågående upphandling kommer regeringen att fatta
beslut om staten ska anskaffa tonnage.
Även vad gäller flygtrafiken till vissa regionala
flygplatser avser Trafikverket ingå avtal under
2014 för den avtalsperiod som startar under hösten 2015.
Tillgängligt transportsystem
Som tidigare beskrivits i avsnitt 3.5.1 beslutade
regeringen 2011 om en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken under perioden 2011–2016. Arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin kommer att fortsätta
de närmaste åren.
Åtgärderna för att anpassa de statligt ägda
busshållplatserna och järnvägsstationerna till alla
resenärers behov fortsätter. Av strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken under
åren 2011−2016 framgår att etapp 2 av det nationellt prioriterade nätet av tillgängliga kollektivtrafikanläggningar ska vara färdigt till 2016. Trafikverkets förslag till ny nationell åtgärdsplan för
perioden 2014–2025 inkluderar åtgärder om hur
det prioriterade nätet av tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning bör
utvecklas under planperioden. Som tidigare
nämnts avser regeringen våren 2014 fastställa
den nationella planen. Regeringen anser att det
är viktigt att den statliga transportinfrastrukturen anpassas på ett sätt som gör den användbar
för alla.
Vidare arbetar en grupp med representanter
från Regeringskansliet (Socialdepartementet,
Näringsdepartementet) och Transportstyrelsen,
Sveriges Kommuner och Landsting samt brukarorganisationerna med att se över tillämpningen av regelverket vad avser parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.
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Effektiva verksamheter i myndigheter och bolag

Statens roll och ansvar inom transportområdet
behöver fortsatt förtydligas och myndigheternas
verksamheter effektiviseras och i vissa fall ses
över. Staten ansvarar för att gällande regelverk är
ändamålsenliga och väl avvägda samt att resurserna används effektivt.
Pågående effektivisering och översyn
Inom Trafikverket pågår ett omfattande effektiviseringsarbete som inleddes under 2011. Effektiviseringsarbetet har sin grund i ett trafikslagsövergripande arbetssätt som syftar till högre
intern effektivitet, sänkta kostnader i upphandlade entreprenader och ökad produktivitet i anläggningsbranschen.
Med de ytterligare effektiviseringar för trafikledningen av tåg, som regeringen möjliggör med
särskilda satsningar, beräknas Trafikverkets totala effektiviseringar frigöra ca 17 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Ett utrymme för
ytterligare åtgärder motsvarande detta belopp
tillkommer därmed utöver de resursförstärkningar som riksdagen på regeringens förslag beslutade om med anledning av proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
(prop.
2012/13:25,
bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119). Detta innebär
att fler åtgärder kommer att kunna genomföras
inom den ekonomiska ramen för den kommande
planperioden 2014–2025 och ger därmed mer infrastruktur för pengarna.
Trafikverket har ansvar för en omfattande kanalisation av fiberoptisk kabel inom främst järnvägs- men även vägområdet. Denna kanalisation
är avgörande för Trafikverkets samlade uppdrag
inom ramen för de transportpolitiska målen och
förvaltning av de statliga väg- och järnvägsnäten,
inte minst för att möta framtida behov av effektivisering och utveckling. Regeringen gör därför
bedömningen att ett avskiljande av denna del
inte är aktuell. Som ett led i effektiviseringsarbetet har Trafikverket i stället omorganiserat sin
tidigare it-verksamhet för att tydliggöra fokus på
samordningen av interna behov och kompetenser i syfte att möta egna och externa behov.
Genom fastställandet av en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2010–2021 och därefter
bildandet av Trafikverket skapades en trafikslagsövergripande organisations- och planeringsstruktur på transportområdet. För att fullt ut
60

kunna ta tillvara den potential till ökad effektivitet och optimerad medelsanvändning som
denna förändrade struktur möjliggör bör även de
anslag Trafikverket disponerar genomsyras av ett
trafikslagsövergripande perspektiv.
Regeringen föreslår därför en ny anslagsstruktur från 2014 som innebär att anslag 1:1 Väghållning och 1:2 Banhållning ersätts med dels ett anslag för investeringar och andra åtgärder för att
utveckla transportsystemet, dels ett anslag för
åtgärder som syftar till att vidmakthålla den befintliga infrastrukturens funktion. Tidpunkten
för inrättande av en ny anslagsstruktur sammanfaller med tidpunkten för när den kommande
nationella trafikslagsövergripande planen för
transportinfrastruktur för perioden 2014–2025
kommer att börja gälla.
Förslaget innebär att riksdagen framöver beslutar om medel för investeringar och andra åtgärder som syftar till att utveckla transportsystemet och om medel som syftar till att
vidmakthålla den befintliga infrastrukturens
funktion. En ny trafikslagsövergripande anslagsstruktur skulle också kunna vara mer effektiv ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv och skapa
förutsättningar för en mer effektiv medelsanvändning. Projekt som går snabbare än planerat
kan utnyttja medel för projekt som går långsammare än planerat oavsett trafikslag. Därmed
följer möjligheten att bedriva projekt i den takt
som är mest effektiv. Detsamma gäller inom
drift- och underhållsverksamheten. Avvägningen
mellan åtgärder inom olika trafikslag kommer
dock på längre sikt att ske inom de ramar som
den nationella planens fördelning mellan trafikslagen ger.
Då kostnadsutvecklingen för utförande av
entreprenader för såväl byggande som drift och
underhåll regelmässigt överstigit det nettoprisindex (NPI) med vilket anslagen för dessa åtgärder årligen uppräknas, har detta fått till följd att
genomförandet av fastställda planer i avsedd takt
allvarligt försvårats. Regeringen har därför tagit
ett antal initiativ, bland annat tillsatte regeringen
i oktober 2009 en kommitté, Produktivitetskommittén, med uppdrag att följa upp och analysera de statliga beställarnas åtgärder för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i
anläggningsbranschen (dir. 2009:92).
Produktivitetskommittén har i juni 2012 redovisat sina förslag i betänkandet Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen (SOU 2012:39). Samman-
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fattningsvis framhåller kommittén att det finns
stor potential att öka produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen genom att
beställaren håller god framförhållning vad gäller
planering och upphandling, ökar andelen totalentreprenader samt stimulerar till ett mer industriellt byggande av anläggningar. Förslagen i
produktivitetskommitténs betänkande behandlades genom en hearing i maj 2013 som anordnades av Regeringskansliet (Näringsdepartementet). I september 2013 planeras ett seminarium
där diskussionen inriktas på att klarlägga vilka
insatser som ska sättas i fokus i det fortsatta arbetet och vad som förväntas av inblandade aktörer.
I enlighet med riksdagens tillkännagivande
(bet. 2012/13:TU9, rskr. 2012/13:170) avser regeringen under 2013 ge Trafikverket i uppdrag
att bl.a. utveckla ett erfarenhetsåterföringssystem som gäller upphandlingen av vägar och
järnvägar. Regeringen avser vidare att ge Trafikanalys uppdrag om att utvärdera Trafikverkets
styrmodell för stora investeringsprojekt.
Även Transportstyrelsen arbetar kontinuerligt
med att effektivisera verksamheten. Den finansieringsreform som genomfördes 2011 har gett
särskilt incitament till prövning och effektivisering av den verksamhet som enligt de nya principerna ska finansieras med avgifter. Transportstyrelsen bedömer att det finns potential för
betydande besparingar med i stort sett bibehållen service- och kvalitetsnivå, vilket kommer att
avspegla sig i sänkta avgiftsnivåer på flera av
myndighetens verksamhetsområden.
Sjöfartsverket arbetar vidare med det interna
effektiviseringsarbetet där särskild fokus under
2012 har legat på ledningsfunktionen. Totalt sett
har olika effektiviseringsåtgärder inneburit en
positiv effekt på resultatet på cirka femtio miljoner kronor.
Luftfartsverket fortsätter sitt omfattande effektiviseringsarbete. I enlighet med den redan
fastställda prestationsplanen vad gäller kostnadsbasen för undervägsavgift pågår t.o.m. 2014 ett
arbete med inriktningen att reducera kostnaderna med ca 3,5 procent per år. Luftfartsverket arbetar fortsatt både med omstrukturering och effektivisering av den egna verksamheten och med
mer långsikt arbete för att inom ramen för luftrumssamarbeten i Europa effektivisera luftrummet och teknisk utveckling för verksamheten.
Kostnadsnivån för den svenska undervägsavgiften och Eurocontrols ambitioner att minska

kostnaderna för den europeiska flygtrafiktjänsten generellt bedöms dock leda till fortsatt behov av effektiviseringar även i nästa prestationsplan.
Det finns i dag tre myndigheter vars verksamhet bedrivs i affärsverksform. De är Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska
kraftnät. Affärsverksformen medför ett antal
skillnader jämfört med förvaltningsmyndighetsformen, främst gällande de finansiella befogenheterna.
En sådan skillnad avser finansieringen och
tryggandet av de förmånsbestämda tjänstepensionerna. Medan övriga myndigheter betalar statliga pensionsavgifter i form av försäkringstekniskt beräknade premier, skuldför affärsverken
sina pensionsutfästelser i den egna balansräkningen. Affärsverken betalar en särskild avgift till
Statens tjänstepensionsverk (SPV) för administrationen av pensionsförmånerna. Pensionsskuldernas storlek beräknas enligt skuldgrunder som
fastställs av SPV. Dessa skuldgrunder har sedan
2008 överensstämt med Finansinspektionens s.k.
tryggandegrunder. Räntan i tryggandegrunderna
har en stark koppling till räntan för den längsta
realobligationen, och ändras en gång per år.
De senaste årens kraftiga nedgång i räntenivån
har medfört att affärsverkens pensionsskuld har
ökat i värde, vilket i sin tur påverkat resultatet
negativt. På motsvarande sätt skulle en högre
räntenivå medföra positiva resultat för affärsverken. De svängningar i affärsverkens resultat som
ränteändringar i beräkningsgrunderna ger upphov till är en för myndigheterna opåverkbar post
och komplicerar styrningen av affärsverken, vars
verksamheter finansieras genom avgifter.
Mot denna bakgrund har SPV på regeringens
uppdrag tagit fram underlag om vad affärsverkens pensionskostnader skulle uppgå till om systemet ändras och affärsverken övergår från
skuldföring till premiebetalning för sina anställdas tjänstepensioner, och samtidigt löser in upparbetade pensionsskulder genom att betala en
engångspremie. Frågan kommer beredas vidare
inom Regeringskansliet.
Regeringen har också för avsikt att utreda hur
styrning och organisation kan utformas mer effektivt och ändamålsenligt, bl.a. mot bakgrund
av Sjöfartsverkets ekonomiska problem.
Ett arbete pågår inom Regeringskansliet med
att stärka och vidareutveckla regeringens styrning på transportområdet. Detta mot bakgrund
av de betydande samhällsvärden och betydande
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årliga anslag som regering och berörda myndigheter såsom bl.a. Trafikverket förvaltar och styr.
Regeringen förslår därför att resurser omfördelas
för att öka Regeringskansliets resurser med syfte
att förbättra styrningen på transportområdet.
Utveckling av analysverktyg och modeller
Samhällsekonomiska analyser är ett viktigt beslutsunderlag inte minst i samband med beslut
om investeringar och infrastruktur. De syftar
kortfattat till att väga åtgärders kostnader mot
deras nyttor för samtliga medborgare i samhället
och används för att systematiskt kunna prognostisera och jämföra tänkbara konsekvenser av
olika åtgärdsalternativ.
Kostnadsansvaret i svensk transportpolitik innebär att de transportpolitiskt motiverade skatterna och avgifterna bör utformas så att de främjar en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom transportsektorn.
Regeringen har uppdragit åt Trafikanalys att
kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att
utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser och följa den internationella modellutvecklingen på området.
Regeringen har vidare gett Trafikanalys i uppdrag att årligen redovisa analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar
av den svenska och den europeiska transportsektorn.
Regeringen uppdrog hösten 2012 åt Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att ta
fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Uppdraget
omfattar alla trafikslag och såväl gods- som persontransporter. VTI ska redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2014.
Bolagsverksamheten
Regeringen bedriver en aktiv bolagsförvaltning
och arbetar löpande med frågor som rör verksamheterna och hur de bäst organiseras.
Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan
AB och Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB är infrastrukturförvaltande till sin
karaktär och är därför några av de bolag som
förvaltas inom utgiftsområde 22.
En ökad samordning av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och Arlandabanan
Infrastructure AB:s verksamheter har bl.a. lett
till ökad effektivitet och lägre kostnader för de
båda bolagen.
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Verka för ett modernt, miljöanpassat och säkert
transportsystem

Forskning, innovation och teknikutveckling
Ett effektivt, robust och hållbart transportsystem är en förutsättning för hållbar tillväxt och
samhällsutveckling. Tillväxt, globalisering av
handeln och urbanisering skapar en kraftig ökning av efterfrågan på person- och godstransporter. Den tilltagande internationella konkurrensen
kräver dessutom mer effektivitet och kvalitet i
våra transportsystem. Transportsektorns samlade utmaning är att tillgodose en ökad efterfrågan på effektiva transporter av god kvalitet och
samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem där stor hänsyn tas till medborgare,
näringsliv, miljö och klimat.
Ovanstående utmaningar förutsätter en förnyelse av transportsystemets alla delar i en högre
takt än tidigare, vilket i sin tur leder till att behoven av forskning, innovation och teknikutveckling ökar.
Den internationella dimensionen inom transportforskningen blir allt tydligare och värdet av
internationellt forskningssamarbete, särskilt
inom EU:s forskningsprogram är stor. Det är
viktigt att Sverige deltar i samarbetet för att
stärka svensk transportforskning och framför
allt för att inhämta kunskap för ökad inhemsk
kompetens för utveckling av den svenska transportsektorn.
Myndigheterna har en viktig roll att spela när
det gäller forskning, innovation och teknikutveckling inom transportområdet. Regeringen har
därför ändrat instruktionerna för transportmyndigheternas arbete med forskning och innovation fr.o.m. den 1 maj 2013. Trafikverket har fått
ett samlat trafikslagsövergripande ansvar för att
följa och dokumentera transportområdet. Sjöfartsverket har det samlade ansvaret för att följa
och dokumentera sjöfartsområdet. Luftfartsverkets instruktion har förenklats och blivit likalydande med övriga myndigheters instruktioner i
nu aktuellt avseende. Förutom att ökad internationalisering kräver en anpassning av regelverken
inom transportsektorn, så bör regelverken även
utvecklas i takt med tekniken. Transportstyrelsen har som ett led i detta arbete i sin instruktion
fått ett ansvar för forskning och innovation
(FoI) som motiveras av myndighetens uppgifter.
Urbaniseringen och specialisering av arbetskraften ger stora trafikökningar i storstadsregionerna som tillsammans med ökad trängsel
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ger miljöproblem och effektivitetsförluster. Det
behövs förbättringar av befintliga transportsystem, men även utveckling av nya mer yt- och
kostnadseffektiva samt miljömässigt hållbara
transportsystem för att möta ökande krav från
resenärer och godskunder. Det kräver utveckling
av mer effektiva, miljövänliga och klimateffektiva lösningar för såväl gods- som persontransporter, som även kan bidra till utveckling av attraktiva livsmiljöer med goda möjligheter att
förflytta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Utöver teknikutveckling behövs även
bättre samordning mellan trafik- och samhällsplanering och verksamheter inom andra samhällsområden i såväl städer som landsbygd.
Transportmyndigheterna bör, i för dem relevanta delar, i samverkan med andra aktörer verka
för detta.
Arbetet med att åstadkomma Intelligenta
transportsystem (ITS) är fortsatt viktigt. ITSlösningar ses i dag som ett av flera instrument
för att lösa transportsystemets problem och utnyttjas för att öka effektiviteten och kvaliteten i
transportsystemet.
EU antog 2010 ett ramdirektiv för införande
av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. Direktivet har genomförts genom lagen
(2013:315) om intelligenta transportsystem vid
vägtransporter. Kommissionen arbetar nu fram
de specifikationer och standarder som behövs
för att direktivet ska kunna genomföras. Regeringen arbetar aktivt för att påverka EU-arbetet,
bl.a. via en organisation där Regeringskansliet,
myndigheter, näringsliv och akademi medverkar.
Under våren 2013 antogs EU-förordningen om
nödlarmssystemet eCall, vilket innebär att det
nu finns en harmoniserad standard för system
för nödlarm i fordon inom EU. Kommissionen
har även antagit specifikationer för information
om trafiksäkerhet och informationstjänster för
säkra parkeringsplatser för tunga fordon på
TEN-nätet.
Inom ramen för regeringens innovationsstrategi har Trafikverket fått i uppdrag (dnr
N2012/1991/TE) att arbeta med innovationsupphandling för att förbättra innovationsklimatet och innovationsförmågan i transportsektorn.
Det är viktigt att Trafikverket utvecklar sin förmåga att använda sina upphandlingar till att
också stimulera utvecklingen på sina ansvarsområden. Trafikverket redovisade en delrapport i

december 2012 och uppdraget kommer att slutredovisas 2014.
Den 10 januari 2013 uppdrog regeringen åt
Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket
och Luftfartsverket att med utgångspunkt i en
samlad beskrivning av respektive myndighets
forsknings- och innovationsverksamhet gemensamt redovisa hur myndigheterna på ett effektivare sätt ska bidra till förnyelse av transportsystemet. I den rapport (TRV rapport 2013:101:
Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet) som myndigheterna redovisade
den 5 juni 2013 har de redogjort för sin egen
FoI-verksamhet samt identifierat ett antal områden inom vilka det finns gemensamma behov
och möjligheter till FoI-samarbete. Deras avsikt
är att samordna sina FoI-planer och program
m.m. Rapporten är på remiss till den 1 november
2013.
Av rapporten framgår att det finns stora behov av forsknings, utvecklings- och innovationsinsatser inom samtliga trafikslag.
Den väg- och vägtrafikorienterade FoI-verksamheten har länge varit dominerande i Sverige.
Enligt rapporten finns det i dag behov av att öka
denna verksamhet, på de övriga trafikslagens
områden.
Exempel på angelägna FoI-områden är förbättring av järnvägens kapacitet, underhållsstandard och hantering av vinterorienterade problem, men även mer resenärs- och kundnära
problem med trafikinformation, biljettfrågor
samt stationsutveckling kräver FoI-insatser. Regeringen finner det angeläget att man i den fortsatta FoI-verksamheten på järnvägsområdet även
anlägger ett medborgar-, resenärs- och kundperspektiv.
För att klara de utmaningar, som sjöfarten står
inför, som krav på ökad effektivitet, kapacitet
och trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan,
krävs en förnyelse. Ökat samarbete mellan sjöfartssektorns aktörer, både nationellt och internationellt, vad gäller forsknings-, utvecklings-,
innovations- och demonstrationsverksamhet
krävs för att uppnå denna förnyelse. Utvecklingen av samarbetsplattformar som Lighthouse
spelar här en viktig roll. Sverige har en stark internationell position inom sjöfartsteknisk utveckling, där svenska företag konkurrerar med
miljötekniska lösningar av högsta klass.
Forskning, utveckling och innovation har
även en avgörande betydelse för arbetet med att
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förbättra flygets miljöegenskaper och dess förmåga att hantera ökade trafikvolymer. En omfattande satsning sker på teknisk utveckling av
de europeiska systemen för flygtrafikledning och
Luftfartsverket är starkt engagerad i EU:s program SESAR. Utvecklingen inom SESAR ska
bidra till en utveckling av flyget i linje med
transport- och näringspolitiska mål. Luftfartsverket bör ha en helhetssyn på luftfartsområdet
och bör vara central samverkanspartner för övriga aktörer inom luftfarten. Bland konkreta exempel på teknikutveckling är fjärrstyrda torn för
lokal flygtrafiktjänst (RTC). En central har färdigställts i Sundsvall som har möjlighet att med
avancerad kamerateknik betjäna ett antal flygplatser. Certifiering och validering av tekniken
beräknas bli färdig under hösten 2013. Den effektivisering som RTC kan innebära är intressant för inte bara ett antal flygplatser i Sverige
utan även i andra länder. När certifiering och validering färdigställts finns goda möjligheter till
export av produkter och kunskap om tekniken.
För 2014 avser regeringen att på samma sätt
som för 2013 avsätta särskilda medel i Trafikverkets regleringsbrev för sjöfarts- respektive för
luftfartsforskning. Den långsiktiga hanteringen
för trafikslagsövergripande forskning och innovation återkommer regeringen till inom ramen
för beslutet om den nationella åtgärdsplanen.
Fortsatt framåt för fossiloberoende fordonsflotta
Regeringens insatser för en fossiloberoende fordonsflotta fortsätter. I juli 2012 tillkallade regeringen en särskild utredare för att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder
för att reducera transportsektorns utsläpp och
beroende av fossila bränslen (dir. 2012:78). Åtgärderna kan avse alla de relevanta aspekter som
kan ha betydelse för att uppnå den långsiktiga
prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt, med avseende på transportsektorn, visionen för 2050 om att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i december 2013.
Generellt verkande styrmedel som sätter pris
på utsläppen utgör grunden för omställningen.
Sådana styrmedel behöver kompletteras med
mer riktade styrmedel. Nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar
har stor betydelse för att styra nybilsförsäljningen mot mer miljöanpassade alternativ. Regeringen föreslår därför att den tidsbegränsade
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nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar förlängs med tre år, dvs.
till och med 2016. Ett kvotpliktssystem föreslås
komma att införas under 2014 för att säkerställa
fortsatt låginblandning av biodrivmedel på
marknaden. Satsningarna för att stödja utvecklingen av ny teknik fortsätter, bl.a. genom programmet för demonstration och marknadsintroduktion av elbilar och laddhybrider samt
demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel.
Elektrifierade vägar kan på sikt bidra till effektivare transporter med mindre miljöpåverkan.
Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att
föreslå hur en demonstrationsanläggning för
elektrifierade vägar skulle kunna byggas upp och
finansieras som ett samarbetsprojekt mellan berörda parter inom näringsliv, akademi och myndigheter.
Andra insatser för ett miljöanpassat transportsystem och ökad hälsa
Sverige fortsätter att sträva efter en global överenskommelse genom FN:s luftfartsorgan ICAO
för att begränsa den internationella luftfartens
klimatpåverkan. Europa arbetar aktivt för att ett
beslut om marknadsbaserade styrmedel ska
kunna fattas vid ICAO:s generalförsamling i oktober i år. Nationellt fortsätter arbetet med att
optimera flygvägar och utveckla operativa metoder och system som säkerställer att flygning i
svenskt luftrum kan ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. För att detta arbete ska bli
framgångsrikt är det viktigt med ett fortsatt
samarbete mellan Luftfartsverket, Transportstyrelsen, flygplatshållare och flygbolag.
Överenskommelsen vid IMO:s miljöskyddskommitté (MEPC 65) om en resolution kring
tekniksamarbete och tekniköverföring möjliggör
att förhandlingarna kring sjöfartens växthusgasutsläpp kan gå in i ett nytt skede.
Transportpolitiken kan bidra till en minskad
ohälsa t.ex. genom insatser för en ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp av luftföroreningar eller buller. Bidrag till ökad hälsa kan ske genom
insatser som underlättar fysisk aktivitet t.ex. genom att gå och cykla. Regeringen avser att vidareutveckla arbetet med uppföljning av de transportpolitiska målen.
För svensk del innebär det att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och
Bara naturlig försurning förbättras kraftigt. Det
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innebär även positiva hälsoeffekter för Sverige
och övriga Östersjöländer.
För att minska de höga halterna av PM10, dvs.
partiklar mindre än 10 mikrometer behöver
dubbdäcksanvändningen minska. Regeringen har
gett Trafikverket i uppdrag att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, trafiksäkra och miljömässigt hållbara däckval. Lägesrapporter ska redovisas 2014 och 2015. En slutrapport ska lämnas 2015.
De skärpta reglerna rörande svavelhalter i marint bränsle kommer att innebära ökade kostnader för sjöfartsnäringen och transportköparna.
Bränslekostnaden kan innebära att transporter i
viss mån flyttas från sjöfarten till väg och järnväg. De ökade transportkostnaderna kan komma
att påverka den svenska basindustrin som konkurrerar på en global marknad. Eftersom beräkningarna om framtida bränslepriser är osäkra är
det svårt att i dagsläget förutspå hur stora kostnadsökningar förväntas bli. Därför uppdrog regeringen åt Trafikanalys, i nära dialog med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket,
att utföra en ny konsekvensbeskrivning av det
reviderade svaveldirektivet. Regeringen avser att
noga följa genomförandet av svaveldirektivet och
eventuella konsekvenser för berörda näringar.
De möjligheter sjöfartsnäringen har att påverka
sina ökade kostnader är huvudsakligen att gå
över till alternativa bränslen såsom LNG eller
metanol.
Förutom detta stödjer regeringen i enlighet
med Handlingsplanen för svensk sjöfartsnäring,
angelägna ansökningar om EU-bidrag till pilotprojekt med miljöanknytning från redan fastställd budgetram för TEN-T. För att underlätta
införandet av de skärpta kraven på svavelhalt i
marina bränslen vill regeringen därmed öka och
stimulera användningen av alternativa miljövänliga bränslen och andra tekniska lösningar inom
sjöfarten, vilket är i linje med riksdagens tillkännagivande beträffande regler om svavelhalterna
(bet. 2012/13:TU12, rskr. 2012/13:205).
Sverige har under de senaste åren varit drivande för att barlastvattenkonventionen ska
kunna träda i kraft, bl.a. rörande tekniska lösningar för barlastvattenreningsinstrument. Sverige kommer även fortsättningsvis prioritera
denna fråga i syfte att konventionen kan träda i
kraft snarast.
För att minska användningen av blyad flygbensin och därigenom bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö föreslås energiskatten

fr.o.m. den 1 januari 2014 sänkas till en nivå som
motsvarar den som gäller för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, dvs. 3 kronor och
16 öre per liter (se prop. 2013/14:1, volym 1, avsnitt 6.21 Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin). Den föreslagna förändringen avser flygbensin med mycket låga blyhalter, så kallad blyfri
flygbensin som används för privat ändamål och
som har en blyhalt om högst 0,005 gram per liter. Utsläppen från flygbensin motsvarar i dag ca
16 procent av Sveriges utsläpp av bly till luft.
Trafikslagsövergripande perspektiv i trafiksäkerhetsarbetet
Trafikolyckor förorsakar både lidande och kostnader i samhället. De inträffar inom samtliga trafikslag, varför regeringen vill arbeta för ett trafikslagsövergripande perspektiv inom trafiksäkerhetsområdet.
Den största delen av olyckorna inom transportsektorn svarar vägtrafikolyckor för. Det är
även där de största minskningarna av antal döda
och allvarligt skadade ägt rum.
Regeringen fortsätter satsningarna för ökad
säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns en
rad områden där Sverige har varit framgångsrikt,
exempelvis genom mittseparering av vägsträckor, användning av trafiksäkerhetskameror
och justerade hastighetsgränser. Detta arbete
kommer att fortsätta. Sverige har i dag ett
etappmål om högst 220 döda i vägtrafiken och
en minskning av antalet allvarligt skadade med
en fjärdedel till år 2020. Ambitiösa mål har stor
betydelse för att stimulera utvecklingen mot nya
sätt att minska antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken. Analyser av trafiksäkerhetsutvecklingen visar att etappmålen kan vara inom
räckhåll. En annan viktig fråga är att ytterligare
reducera antalet dödade och allvarligt skadade
bland oskyddade vägtrafikanter. Påfallande
många av olyckorna rörande oskyddade trafikanter är singelolyckor. Här återstår mycket att
göra, både när det gäller faktauppbyggnad kring
var och hur olyckorna sker samt vilka åtgärder
som kan ge effekt. En stor del av gång och cykling sker inom tätorter, varför flera aktörer och
väghållare som både stat och kommun har ett
ansvar. Staten bidrar med medfinansiering till
kommunala trafiksäkerhetshöjande åtgärder och
regeringen har tillsatt en cykelutredning som sett
över de regler som påverkar förutsättningarna att
cykla. Cyklingsutredningen betänkande Ökad
och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett
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cyklingsperspektiv (SOU 2012:70) bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Det är viktigt att ha ett trafikslagsövergripande perspektiv i
trafiksäkerhetsarbetet och vidta åtgärder där de
gör störst nytta. De åtgärder som vidtas bör vara
väl underbyggda och avvägda mot andra målsättningar, så att synergieffekter vad gäller exempelvis trafiksäkerhet, god tillgänglighet och
miljö kan uppnås. För att åstadkomma detta
krävs insamling av fakta kring olyckor och analyser av dessa återkopplas och kan leda till adekvata åtgärder, som i sin tur utvärderas. I syfte
att få till stånd ett underlag vad gäller var och
varför olyckor sker har regeringen tillsatt en utredning om myndigheternas undersökningar av
olyckor (dir. 2013:65).
Av de omkomna inom vägtrafiken har cirka
en fjärdedel varit påverkade av alkohol. Genomförda undersökningar visar att andra droger än
alkohol är ett mindre, men inte mindre viktigt,
trafiksäkerhetsproblem jämfört med alkohol.
Regeringen anser därför att det även fortsättningsvis är viktigt att arbetet bedrivs brett för att
minska antalet förare som är påverkade av alkohol eller andra droger på vägarna. Det är viktigt
att ha en helhetssyn vad gäller påverkade förare,
oberoende av orsakerna till detta, så att stödjande teknik och även metoderna för information, kontroll, påföljder och behandling utvecklas
och samordnas. Ett exempel på detta är det samarbete som utvecklats mellan myndigheterna för
att den som stoppas för rattfylleri snabbt ska
kunna få en kontakt med beroendevården. För
att optimera detta arbete har regeringen gett Trafikverket ett tidsbegränsat uppdrag att samordna
arbetet. Syfte är att de deltagande myndigheterna
ska ta fram gemensamma rekommendationer
och en plan för hur arbetet ska samordnas och
följas upp på lång sikt.
Regeringen stödjer också ett ökat frivilligt införande av alkolås och annan liknande teknik i
förebyggande syfte. Billigare och mer användarvänlig framtida teknik bedöms inom några år ytterligare skynda på utvecklingen mot att alkolås
och annan teknik som känner av och varnar om
föraren är påverkad, eller har nedsatt körförmåga, blir standard. Genom fordonsforskningsprogrammet stödjer staten i samarbete med näringslivet fortsatta forskningsinsatser som syftar
till att skapa sådana tekniska lösningar.
Inom fordonsområdet ser regeringen positivt
på utvecklingen av teknik som kan stödja föraren
i en säker körning. I takt med att fordonsparken
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byts ut bidrar nya säkrare fordon i hög grad till
att färre trafikanter dör eller skadas.
När det gäller omständigheter och beteenden
som påverkar körförmågan, har regeringen särskilt uppmärksammat användning av teknik för
kommunikation, informationssökning m.m. under körning. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (bet. 2010/11:TU18, rskr.
2010/11:222) att regeringen bör beakta den
forskning som gjorts och görs på området mobiltelefoni vid bilkörning. Mot bakgrund av detta
samt de uppdragsredovisningar som tidigare inkommit till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), överlämnade regeringen i december
2012 skrivelsen Kommunikationsutrustning i
fordon (skr. 2012/13:60) till riksdagen. I skrivelsen lämnades en redogörelse av åtgärder för att
åstadkomma en mer trafiksäker användning av
kommunikationsutrustning vid bilkörning.
Riksdagen har därefter återkommit till regeringen med ett tillkännagivande (bet. 2012/13;TU7,
rskr. 2012/13:179) att regeringen ska återkomma
till riksdagen med ett förslag till lagstiftning mot
användning av kommunikationsutrustning vid
bilkörning som tar betydande uppmärksamhet
från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten.
För att minska riskerna med förares trafikfarliga aktiviteter som tar uppmärksamhet från
körningen på ett trafikfarligt sätt överväger regeringen vissa skärpningar av reglerna. Det finns i
dag ett allmänt aktsamhetskrav för alla som vistas i trafikmiljön, såväl gående och cyklande som
bilister. För att inte utgöra en trafikfara bör en
förare av ett motorfordon under färd undvika
aktiviteter som kan störa förandet av fordonet
eller förarens koncentration på trafiken. Denna
grundregel gäller alla typer av aktiviteter som
kan distrahera föraren på ett trafikfarligt sätt.
Därför vill regeringen skärpa bestämmelserna i
trafikförordningen (1998:1276).
För att skärpa medvetandenivån om regelverket överväger regeringen vidare att ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig åtgärdsplan för att minska riskerna med att ägna
sig åt aktiviteter som kan störa körningen på ett
trafikfarligt sätt.
Olyckor förekommer bland såväl fritidsbåtar
som inom allmänflyget, däremot inträffar sällan
olyckor inom yrkessjöfarten och civilflyget.
Inom fritidsbåtslivet har myndigheter, frivilligorganisationer och övriga aktörer samarbetat för
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att få fram fakta om olyckorna för att höja kunskaperna om enkla åtgärder som kan rädda liv.
Att resa med spårbunden trafik är säkert.
Många olyckor sker dock utanför tågen i plankorsningar och när människor vistas på spårområdet. Det är därför angeläget att fortsätta arbetet för att öka säkerheten inom bantrafiken
genom ett mer systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Regeringen anser att det arbete som pågår,
där Trafikverket samlar intressenterna inom
järnvägsområdet för att följa upp målen är värdefullt. Infrastrukturhållarna har exempelvis stora
möjligheter att vidta åtgärder för en säkrare trafik. Analyserna visar att en stor del av dödsfallen
sker på en mindre del av bannätet och oftast i eller kring storstäderna.
Kostnaderna för stopp och stillestånd i samband med banolyckor och i vägtrafiken är höga.
För att minska de problem som uppkommer
vintertid med olyckor, stopp i trafiken och andra
trafikstörningar där tunga vägfordon är inblandade, har regeringen tagit initiativ till att införa
krav på vinterdäck på tunga fordon (fordon med
totalvikt över 3 500 kg) för både svensk- och utlandsregistrerade tunga fordon. Kravet infördes
den 1 januari 2013 och regeringen avser att följa
resultaten av regeländringen.
Sverige ligger i världstopp när det gäller trafiksäkerhet på väg och har en lång tradition av ett
systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Den av Sverige utvecklade Nollvisionen uppfattas i dag som
en av grundstenarna i bland annat FN:s och
EU:s trafiksäkerhetsarbete. Det internationella
trafiksäkerhetsarbetet bedrivs av många olika
myndigheter, forskningsinstitutioner och privata
företag och olika initiativ har tagits i syfte att
driva på och samordna det internationella trafiksäkerhetsarbetet.

och ta tillvara regionens potential för konkurrenskraft och livskvalitet. Regeringen har därför
prioriterat att bidra med en av två samordnare i
arbetet med Östersjöstrategin vad gäller prioritetsområdet Transport. Regeringen planerar att
lämna en skrivelse till riksdagen med en redovisning av det hittillsvarande arbetet i Östersjöstrategin och hur regeringen vill utveckla arbetet.
Utöver samarbetet i Östersjöstrategin deltar
Sverige i Nordliga Dimensionens Partnerskap
för Transporter och Logistik (NDPTL) som
länkar samman EU med Ryssland, Vitryssland
och Norge. NDPTL har nyligen startat en fond
som kan delfinansiera studier av betydelse för
regionen.
Ett ytterligare nordligt samarbete är Barents
Euro Arctic Transport Area (BEATA), under
Barentsrådet. Inom ramen för BEATA tas en
gemensam plan för de nordligaste delarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland fram.
Den täta fartygstrafiken i bl.a. Östersjöområdet innebär behov av att fokusera på sjösäkerhetsarbetet för att säkerställa att kontinuerliga åtgärder vidtas för att öka säkerheten och
minska risken för olyckor. Det är därför angeläget att svenska myndigheter tillsammans med
motsvarande myndigheter runt Östersjön arbetar för att öka säkerheten till sjöss och skydda
Östersjöns marina miljö.

Ett gränsöverskridande perspektiv
Väl fungerande transport- och infrastruktursystem inom samt till och från Östersjöområdet
har stor betydelse för Östersjöländernas utveckling men också för hela EU-området.
EU: s strategi för Östersjöregionerna (Östersjöstrategin) omfattar de åtta medlemsstaterna
runt Östersjön och är den första makroregionala
strategin i EU. Östersjöstrategin baseras på tre
pelare: Rädda Östersjön, Integrera Östersjöregionen och Öka välståndet. Regeringen har tidigare aviserat att man ser ett behov av ett mer systematiskt samarbete mellan länderna i regionen
för att kunna länka samman transportsystemen
67
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3.7

Budgetförslag

–

3.7.1

1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur

ärendehantering avseende körkort med
villkor om alkolås och försöksverksamhet
med villkorlig körkortsåterkallelse,

–

eventuella böter till följd av försenat genomförande av EU-direktiv,

–

administration av vägavgifter som inte är
systemkostnader,

–

bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet mellan staten och Inlandsbanan AB,

–

Trafikverkets avgifter enligt avtalet om
Öresundsbroförbindelsen,

–

eventuellt infriande av betalningsutfästelser
avseende villkorade aktieägartillskott till
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
AB,

–

eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure
AB,

–

eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera
avslutade amerikanska leasingtransaktioner
som ingicks av dåvarande Statens järnvägar,
samt

–

åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur
Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

2014

Förslag

18 389 167

1

2015

Beräknat

21 467 207

2

2016

Beräknat

23 286 944

3

2017

Beräknat

24 915 982

4

0
0

1

Nytt anslag.
Motsvarar 21 317 981 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 875 191 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 24 143 393 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för
–

långsiktig infrastrukturplanering för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart,

–

investeringar i statliga vägar och järnvägar
samt i stora och strategiska farleder och
slussar,

–

ränta och amortering på upptagna lån för
infrastrukturprojekt,

–

åtgärder i nationalstadsparken,

–

bidrag till anläggningar i anslutning till det
kapillära bannätet i enlighet med tidigare
riksdagsbeslut,

–

statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar (inklusive handikappanpassningsbidrag), särskilda statsbidrag till storstädernas trafiksystem, statsbidrag till byggande av enskilda vägar samt miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala
vägar,

–

forsknings- och innovationsinsatser inom
transportområdet,

–

informationsinsatser och kunskapshöjande
insatser som syftar till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen,

–

viss myndighetsutövning inom transportområdet,
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Kompletterande information

Bestämmelser som anknyter till anslagets användning finns i förordningen (2009:237) om
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m.,
förordningen
(2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur samt i
förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.
Avgiftsfinansierad verksamhet vid Trafikverket

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet
samt offentligrättsliga avgifter inklusive avgift
för färd på Svinesundsförbindelsen, bro över
Motalaviken på riksväg 50 och den bro som under 2015 planeras öppnas över Sundsvallsfjärden
på väg E4. I Trafikverkets uppdragsverksamhet
ingår Färjerederiet. Utgångspunkten för Färje-
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rederiet är att uppnå en lönsamhet i nivå med
branschen i övrigt, skild från Trafikverkets övriga delar. I uppdragsverksamheten ingår även att
administrera stödsystem för andra aktörer inom
sektorn. Huvudregeln för denna verksamhet är
att full kostnadstäckning ska uppnås. Trafikverket beslutar självt efter samråd med Ekonomistyrningsverket om prissättningen för uppdragsverksamheten. Trafikverkets uppdragsverksamhet omfattar följande tjänster:

Övriga offentligrättsliga avgifter2

–

Försäljning av informationsuttag ur den
nationella vägdatabasen.

Kostnadstäckning i procent

Försäljning av vägfärjetjänster (Färjerederiet).

–
–
–

Intäkter

1 603 000

1763 000

Kostnader

1571 000

1 739 000

32 000

24 000

102

101

Intäkter

63 000

63 000

Kostnader

62 000

62 000

Resultat

1 000

1 000

102

102

Intäkter

71 000

71 000

Kostnader

56 000

56 000

Tillhandahållande av fordon vid förarprov.

Resultat

15 000

15 000

Reservbromateriel.

Kostnadstäckning i procent

127

127

Tabell 3.21 Intäkter som Trafikverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2014

2015

Intäkter

72 000

74 000

Kostnader efter finansnetto

71 000

72 000

Resultat efter finansnetto

1 000

2 000

101

103

Färjerederiet

Intäkter

3 143 000

3 144 000

Kostnader

3 063 000

3 065 000

80 000

79 000

103

103

Intäkter

76 000

77 000

Kostnader

76 000

77 000

0

0

100

100

Intäkter

45 000

45 000

Kostnader

45 000

45 000

0

0

100

100

Intäkter

0

16 000

Kostnader

0

16 000

Kostnadstäckning i procent
Svinesundsförbindelsen

Resultat
Kostnadstäckning i procent
Riksväg 50 Motala

Resultat
Kostnadstäckning i procent

Järnvägsutbildning

Förvaltning av järnvägsfordon

Övriga avgifter består av bl.a. uthyrning av förarprovsbilar vid prov, information, service och rådgivning, uthyrning av lokaler, uthyrning av reservbroar, teletjänster, elförsäljning och fastighetsförvaltning.
2
Offentligrättsliga avgifter består av förarprovsavgifter, banavgifter och ansökan
om sjöfartsstöd.

De offentligrättsliga avgifter som Trafikverket
inte disponerar är ansökningsavgifter för främst
transportdispenser. De redovisas i tabell 3.22.
Tabell 3.22 Intäkter som Trafikverket inte disponerar

Övriga avgifter för uppdragsverksamhet1

Resultat

Kostnadstäckning i procent

1

I tabellen nedan framgår kostnader och intäkter
för den avgiftsbelagda verksamheten i Trafikverket.

Kostnadstäckning i procent

Resultat

E4 Sundsvall

Resultat

0

0

Kostnadstäckning i procent

0

100

Tusental kronor (löpande priser)
2014

2015

Offentligrättsliga avgifter
Intäkter

24 000

24 000

Kostnader

24 000

24 000

0

0

100

100

Resultat
Kostnadstäckning i procent

Investeringsplan

Trafikverkets investeringar omfattar de investeringar som fastställts av regeringen i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling
av transportsystemet för perioden 2010–2021
och av länen i de regionala planerna. Trafikverkets investeringsvolym bestäms av anvisade anslag, de lån Trafikverket tar upp och de tillskott
som erhålls via medfinansiering, bl.a. externa bidrag från kommuner och bidrag från EU (TENbidrag). De trängselskatteinkomster som används för investeringar ingår i anvisade anslag.
Redovisade belopp för planerade investeringar i
nationell plan är preliminära. De baseras på anslagsnivåer som är beräknade utifrån riksdagens
beslut om planeringsramar för perioden 2014–
2025 och kan komma att förändras med anledning av regeringens beslut om fastställelse av
69

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

nationell plan för perioden 2014–2025 som planeras att fattas under våren 2014.

Trafikverket beräknar att under 2014 genomföra investeringar för cirka 21 882 miljoner
kronor (tabell 3.23).

Tabell 3.23 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

Totalt

8 956

9 768

8 487

9 169

9 806

13 409

59 595

10 672

8 803

7 398

8 735

10 686

12 434

58 728

23

271

124

314

413

227

1 372

2 303

3 291

3 170

2 799

2 827

2 856

17 246

550

600

687

635

638

638

3 748

266

608

652

663

584

2 773

Investeringar i nationell plan1
Väg
Järnväg
Sjöfart
Investeringar i regional plan

2

Investeringar med överskott från trängselskatt i Stockholm
Investeringar med överskott från trängselskatt i Göteborg (väg)
Investeringar med överskott från trängselskatt i Göteborg (järnväg)

227

0

106

156

250

739

El- och teleinvesteringar

857

632

558

295

295

295

2 932

Investeringar i anläggningstillgångar
(väg)

150

475

495

520

355

200

2 195

Investeringar i anläggningstillgångar
(järnväg)

175

575

355

480

295

0

1 880

Summa investeringar

23 686

24 908

21 882

23 705

26 134

30 893

151 208

Anslag

16 402

15 271

15 815

18 870

20 743

22 377

109 478

Lån i Riksgäldskontoret

5 401

4 749

2 703

2 356

3 209

6 366

24 784

Medfinansiering, förskottering m.m.

1 883

4 888

3 364

2 479

2 182

2 150

16 946

23 686

24 908

21 882

23 705

26 134

30 893

151 208

Summa finansiering
1

Inklusive medfinansiering, däribland TEN-medel
2
Inklusive finansiering från förskottering

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
93 100 000 000 kronor 2015–2050.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet som Trafikverket bedriver förutsätter att
myndigheten ingår avtal med externa parter om
ekonomiska åtaganden för flera år framåt i tiden.
Bemyndigandet bör avse all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som
inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen
(2011:203). Bemyndigandet ska avse det totalbe70

lopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid
budgetårets utgång.
I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare
har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall
lånen inte är bundna. I aktuella planer ingår ett
stort antal medelstora och stora byggprojekt,
som t.ex. Norra Länken i Stockholm. Avgörande
för när ett åtagande inträffar (enligt gällande redovisningsregler) är när respektive kontrakt
tecknas. De exakta tidpunkterna för kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara svåra att
förutse. Av detta följer att det behövs viss buffert i bemyndigandet. Utan en sådan buffert försämras möjligheterna till att genomföra upphandlingar och därmed också byggandet på ett
effektivt sätt. Exempelvis kan det då bli nödvändigt att skjuta upp den avslutande delen av en
upphandling för att inte överskrida bemyndi-
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gandet vilket försenar och även kan fördyra projektgenomförandet.
Mot bakgrund av att regeringen i denna proposition föreslår att anslagen till Väghållning och
Banhållning ska ersättas med de två nya anslagen
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur redovisas inte uppgifter för beställningsbemyndiganden 2012 och 2013. Dock
överensstämmer ingående åtaganden 2014 på de

nya anslagen med beräknade utestående åtaganden 2013 på de gamla anslagen. Åtagandena på
de gamla anslagen förs således över till de nya
anslagen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
93 100 000 000 kronor 2015–2050.

Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
Tusental kronor
Förslag
2014

Ingående åtaganden

92 046 000

Nya åtaganden

13 754 000

Infriade åtaganden

-13 047 000

Utestående åtaganden

92 753 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

93 100 000

Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst
44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt.

Skälen för regeringens förslag: Trafikverket
har tagit upp lån för att finansiera anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor, vissa prioriterade väg- och järnvägsprojekt, investeringar i
el- och teleanläggningar, statens andel av vissa
investeringar i Stockholmsområdet i enlighet
med avtal från 1983 mellan Statens järnvägar,
Stockholms läns landsting och staten samt investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt där kapitalkostnaderna ska finansieras med inkomster
från trängselskatt eller vägavgifter. Trafikverkets
investeringskostnader för uppbyggnad av system
för administration av trängselskatt och vägavgifter belastar också låneramen.
Anläggningstillgångar ska enligt budgetlagen
(2011:203) finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Dessa omfattas inte av den låneram som redovisas här. Trafikverkets omsättningstillgångar
finansieras över verkets räntekonto med därtill
kopplad kredit. I det följande ges en närmare redovisning av vad de olika delposterna i tabell
3.25 (beräknad nettoupplåning) innebär.

Beräknat
2015

Beräknat
2016-2050

-13 589 000

-79 164 000

Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret
för broinvesteringar som ersätter färjor på statens vägnät utan att öka Trafikverkets anslagsförbrukning. För att betala lånekostnaderna för
sådana objekt ska Trafikverket använda inbesparade driftsmedel från färjetrafiken.
Regeringen undertecknade 2002 ett avtal med
den norska regeringen om byggandet av Svinesundsförbindelsen. Investeringsutgifterna är
lånefinansierade både i Sverige och i Norge. De
svenska lånen för Svinesundsförbindelsen ska
vara slutamorterade till 2022.
Riksdagen beslutade med anledning av tilläggsbudgeten i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet.
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att regeringen får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för de prioriterade vägprojekten E 6
delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen
Brämhult–Hester,
Rv 40
delen
Haga–
Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr och Rv 49
Skara–Varnhem samt de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala,
Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i
Stockholmsområdet.
Den trafikslagsövergripande nationella planen
för utveckling av transportsystemet för perioden
2010–2021 samt länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för perioden 2010–2021 innehåller även ett antal nya investeringar som del71
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vis kommer att finansieras med inkomster från
trängselskatt eller vägavgifter. Det gäller de objekt som enligt Stockholmsöverenskommelsen
respektive Västsvenska infrastrukturpaketet delvis ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter samt de vägavgiftsfinansierade broarna över Sundsvallsfjärden på väg E4
och över Motalaviken på riksväg 50. Den del av
investeringarna som täcks av framtida trängselskatte- eller avgiftsintäkter finansieras genom
lån. I detta inkluderas även kostnader för uppbyggnaden av administrationen av systemen.
Riksdagen beslutade med anledning av regeringens proposition Vårtilläggsbudget för 2010
(prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr.
2009/10:348) att planeringsramen för dessa investeringar för perioden 2010–2021 ska uppgå till
50 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå. Denna
planeringsram inkluderar ovan nämnda projekt
och utgör ett komplement till den statliga planeringsram för infrastrukturåtgärder för samma

period på 417 000 000 000 kronor i 2009 års
prisnivå som riksdagen dessförinnan hade beslutat om (prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2,
rskr. 2008/09:145). Planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter uppräknades till 2013 års prisnivå i anslutning till propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) och ska uppgå
till 53 miljarder kronor för perioden 2010–2025.
Låneramen 2014 för ovan angivna ändamål föreslås sammanlagt uppgå till 44 000 000 000 kronor.
I tabell 3.25 redovisas Trafikverkets nettoupplåning med utgångspunkt från nu fattade beslut
och förslag om anslag för amortering.
I tabell 3.26 redovisas den ackumulerade skulden 2012–2021, vilken är en konsekvens av den
nettoupplåning som anges i tabell 3.25.

Tabell 3.25 Beräknad nettoupplåning för projekt som med riksdagens godkännande finansieras med lån åren 2012–2021
Miljoner kronor
Objekt

Broinvesteringar

Skuld
2012-12-31

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021-12-31

75

-12

-8

-8

-8

-8

-7

-6

-2

-2

14

E6 Svinesundsförbindelse

566

-44

-46

-49

-51

-54

-57

-59

-62

-66

78

E6 Svinesundsförbindelse, Tullstation

-72

-72

Prioriterade vägprojekt

5 023

60

115

-240

-240

-240

-240

-240

-240

-243

3 515

E 4 Sundsvall

678

734

265

200

26

25

23

20

18

16

2 005

Rv 50 Motala–Mjölby

602

201

19

-2

-4

-6

-7

-10

-12

-16

765

Västsvenska infrastrukturpaketet (vägar)

344

16

126

234

50

768

432

409

164

52

2 595

0

0

0

519

2 048

5 154

5 337

5 799

5 512

3 412

27 781

Förbifart Stockholm
Skurubron

0

51

140

168

263

-1

-2

-3

-6

-7

603

2 450

391

338

159

150

141

132

122

113

104

4 100

600

94

61

-34

-35

-36

-38

-39

-40

-43

490

13 300

1 820

173

-267

-267

-622

-622

-622

-622

-621

11 650

0

15

52

70

13

204

432

955

862

822

3 425

Botniabanan

15 807

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

-429

11 946

Summa

39 517

2 825

806

321

1 516

4 896

4 954

5 897

5 256

2 979

68 967

Eldriftsanläggningar
Teleanläggningar
Prioriterade järnvägsprojekt
Västsvenska infrastrukturpaketet (bana)

72
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Tabell 3.26 Beräknad låneskuld för projekt som med riksdagens godkännande finansieras med lån åren 2012–2021
Miljoner kronor
Objekt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

75

63

55

47

39

31

24

18

16

14

E6 Svinesundsförbindelse

566

522

476

427

376

322

265

206

144

78

E6 Svinesundsförbindelse, Tullstation

72
5 023

5 083

5 198

4 958

4 718

4 478

4 238

3 998

3 758

3 515

E 4 Sundsvall

678

1 412

1 677

1 877

1 903

1 928

1 951

1 971

1 989

2 005

Rv 50 Motala–Mjölby

602

803

822

820

816

810

803

793

781

765

Västsvenska infrastrukturpaketet (vägar)

344

360

487

721

771

1 539

1 971

2 380

2 545

2 595

519

2 567

7 721

13 058

18 857

24 369

27 781

51

191

359

622

621

619

616

610

603

2 841

3 179

3 338

3 488

3 629

3 761

3 883

3 996

4 100

Broinvesteringar

Prioriterade vägprojekt

Förbifart Stockholm
Skurubron
Eldriftsanläggningar
Teleanläggningar

2 450
600

694

755

721

686

650

612

573

533

490

13 300

15 120

15 293

15 026

14 759

14 137

13 515

12 893

12 271

11 650

0

15

66

136

149

353

785

1 740

2 603

3 425

Botniabanan

15 807

15 378

14 949

14 520

14 091

13 662

13 233

12 804

12 375

11 946

Summa

39 517

42 342

43 148

43 469

44 985

49 881

54 835

60 732

65 990

68 967

Prioriterade järnvägsprojekt
Västsvenska infrastrukturpaketet (bana)

Merparten av de lån som tagits upp ska återbetalas genom att Trafikverkets anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur belastas med
kostnader för räntor och amorteringar. Undantagen utgörs av lånen för nya Svinesundsförbindelsen och den nya bron över Motalaviken på
riksväg 50 och längre fram även lånen för E4 och

bron över Sundsvallsfjärden och Skurubron som
ska återbetalas med avgifter. I tabell 3.27 nedan
redovisas det beräknade årliga anslagsbehovet
2012–2021 för räntor och amortering av de lån
som ska återbetalas genom att Trafikverkets anslag belastas med kostnader för räntor och amorteringar, vid en kalkylränta på 4,5 procent.

Tabell 3.27 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar åren 2012–2021
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

61

105

110

120

135

140

140

140

130

120

Amorteringar vägar

108

287

240

240

240

240

240

240

240

240

Räntor järnvägar

182

429

473

585

581

546

551

532

514

495

Amorteringar järnvägar

100

147

426

437

447

819

829

840

850

861

Räntor Botniabanan

384

395

408

486

545

528

546

529

512

495

Amorteringar Botniabanan

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

30

27

29

33

38

38

40

40

40

40

127

140

140

140

140

140

140

140

140

140

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1 439

1 979

2 275

2 490

2 575

2 900

2 935

2 910

2 875

2 840

Lån i Riksgäldskontoret
Räntor vägar

Räntor Arlandabanan
Villkorslån
Teleanläggningar
Hyra matarledningar
Total anslagsbelastning
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Regeringens överväganden

En ny anslagsstruktur för ett trafikslagsövergripande arbetssätt och ökad effektivitet
Ett nytt anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur förs upp på statsbudgeten. I april
2010 inrättades den nya trafikslagsövergripande
myndigheten Trafikverket. Den senaste långsiktiga infrastrukturplaneringen kännetecknades av
ett tydligt trafikslagsövergripande perspektiv och
processen utmynnade i en nationell trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2010–2021. För att fullt
ut kunna ta tillvara den potential till ökad effektivitet och optimerad medelsanvändning som
den förändrade och nu transportslagsövergripande organisations- och planeringsstrukturen
möjliggör, bör även strukturen för de anslag Trafikverket disponerar genomsyras av ett trafikslagsövergripande perspektiv.
Regeringen föreslår därför en ny anslagsstruktur från 2014 som innebär att anslag 1:1
Väghållning och 1:2 Banhållning ersätts med dels
ett anslag för investeringar och andra åtgärder
för att utveckla transportsystemet dels ett anslag
för åtgärder som syftar till att vidmakthålla den
befintliga infrastrukturens funktion. Två nya anslag förs därmed upp på statsbudgeten från 2014:
anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.
Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem
Regeringen föreslog i propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
(prop. 2012/13:25) en ny långsiktig ekonomisk
ram för perioden 2014–2025. Riksdagen biföll
regeringens förslag (bet. 2012/13:TU2, rskr.
2012/13:119). Med anledning av budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22,
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118) höjdes anslagen för väg- och banhållning beräkningsmässigt med totalt 5 174 miljoner kronor för budgetåret 2014. Av denna satsning avsåg 2 127
miljoner kronor väghållning och 2 128 miljoner
kronor banhållning och anslag 1:1 Väghållning
respektive 1:2 Banhållning har i konsekvens med
detta höjts med motsvarande belopp. Den nya
anslagsstruktur som regeringen i denna proposition föreslår ska införas från 2014 innebär att
satsningen på totalt 5 174 miljoner kronor för
2014 som aviserades i budgetpropositionen för
74

2013 fördelats på anslag 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur som får användas för investeringar i statliga vägar och järnvägar samt i
stora och strategiska farleder och slussar respektive 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som får användas för statliga vägar
och järnvägar.
Satsning inom sjöfarten
Regeringen föreslår i denna proposition en satsning på sjöfarten. De föreslagna åtgärderna beräknas stärka den ekonomiska ställningen i Sjöfartsverket och därmed minska behovet av
avgiftsökningar på kort sikt, vilket i sin tur är ett
led i regeringens ambition att stärka basindustrins konkurrenskraft.
Satsningen finansieras delvis genom att anslagsmedlen till utveckling av statens transportinfrastruktur samt vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur minskas med sammanlagt
250 miljoner kronor per år 2014–2016. Medlen
återförs dock senare under planperioden, vilket
innebär att den totala infrastrukturramen på 522
miljarder kronor för 2014–2025 ligger fast. Därför minskas anslag 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur med 100 miljoner kronor
per år 2014–2016. Anslag 1:2 Vidmakthållande
av statens transportinfrastruktur minskas med 150
miljoner kronor per år 2014–2016.
Pågående effektiviseringsarbete
Inom Trafikverket pågår ett omfattande effektiviseringsarbete som inleddes under 2011. Effektiviseringsarbetet har sin grund i ett trafikslagsövergripande arbetssätt som syftar till högre
intern effektivitet, sänkta kostnader i upphandlade entreprenader och ökad produktivitet i anläggningsbranschen.
Med de ytterligare effektiviseringar för trafikledningen av tåg, som regeringen möjliggör med
särskilda satsningar, beräknas Trafikverkets totala effektiviseringar frigöra ca 17 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Ett utrymme för
ytterligare åtgärder i infrastrukturen motsvarande detta belopp tillkommer därmed utöver de
resursförstärkningar som riksdagen på regeringens förslag beslutade om med anledning av propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119). Detta innebär
att fler infrastrukturåtgärder kommer att kunna
genomföras inom den ekonomiska ramen för
den kommande planperioden 2014–2025.
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Åtgärder i nationalstadsparken
I december 2007 inkom dåvarande Vägverket
med en reviderad beräkning av totalkostnaden
för att bygga Norra länken, delvis beroende på
behovet av byggandet av en 155 meter lång jordtunnel vid Bellevueparken i Stockholms kommun. Projektet bedömdes bli avsevärt dyrare än
vad som tidigare redovisats. Kostnaderna skulle
dock bli ca 800–1 200 miljoner kronor lägre om
bygget inte skedde genom rörtryckning utan genomschaktning från markytan. För att möjliggöra schaktning från markytan infördes en ny
bestämmelse i 4 kap. 7 § miljöbalken som gör det
möjligt att vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark (prop. 2008/09:110). Genom att bygget kunde ske genom schaktning från markytan
gjordes en besparing på ca 1 miljard kronor. Som
ett led i arbetet med att stärka arbetet med att
bevara och utveckla nationalstadsparken och i
samband med den gjorda ändringen i miljöbalken, har regeringen bedömt det som rimligt att
medel avsätts för åtgärder i nationalstadsparken.
Regeringen bedömer att 100 000 000 kronor är
en rimlig summa. Finansiering sker dels genom
att anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur belastas med 75 000 000 kronor,

dels genom bidrag från Stockholms stad med
25 000 000 kronor.
Ändrad ansvarsfördelning för föreskrifter om tekniska egenskapskrav
Aktualiserat av förändringar i ansvarsfördelningen för föreskrifter om tekniska egenskapskrav
enligt plan- och byggförordningen (2011:338)
mellan Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår regeringen att 5 000 000 kronor överförs
från anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur till anslag 1:12 Transportstyrelsen.
Förslag och beräkningar
I december 2012 beslutade riksdagen om den
ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen m.m. under perioden
2014–2025. Beräkningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur utgår från
den del av ramen som ska användas till utveckling av transportsystemet. I ramen ingår dock
även anslagsmedel till icke statliga flygplatser
och vissa utgifter för el- och teleanläggningar i
järnvägssystemet och vissa prioriterade projekt
som finansieras med lån.
Regeringens preliminära beräkning av anslagets fördelning på poster redovisas i tabellen nedan. Det ankommer dock på regeringen att slutligt besluta om medlens fördelning på poster.
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Tabell 3.28 Anslag 1.1 Utveckling av statens transportinfrastruktur fördelning på anslagsposter
Tusental kronor

Myndighetsutövning
Lagfartskostnader
Investeringar i nationell plan

Utfall
2012 1

Budget
2013 1

Prognos
2013 1

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

153 036

161 300

161 300

155 300

156 853

158 406

159 959

0

6 000

6 000

0

13 437 845

11 089 000

11 306 024

11 649 663

14 577 995

16 359 014

17 949 328

Väg

7 164 436

5 477 000

6 090 780

5 813 913

6 854 997

6 477 777

6 652 264

Järnväg

6 250 409

5 411 000

5 014 244

5 741 750

7 470 998

9 468 237

11 070 064

23 000

201 000

201 000

94 000

252 000

413 000

227 000

Sjöfart
Investeringar i regional plan

1

Räntor och återbetalning av lån

2 415 027

2 874 000

2 872 447

2 870 000

2 898 700

2 927 400

2 956 100

1 847 826

2 419 000

1 979 000

2 868 000

2 979 000

2 979 000

2 979 000

168 826

392 000

392 000

424 000

443 000

458 000

458 000

1 679 000

2 027 000

1 587 000

2 444 000

2 536 000

2 521 000

2 521 000

Väg
Järnväg
Vissa bidrag till trafiksystem

136 789

Bidrag till Inlandsbanan och
Öresundsbrokonsortiet

397 369

417 000

417 000

417 000

421 170

425 340

429 510

Övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet2

409 542

423 000

423 000

427 000

431 270

435 540

439 810

1 567

2 206

2 206

2 204

2 219

2 244

2 275

18 662 212

17 391 506

17 303 766

18 389 167

21 467 207

23 286 944

24 915 982

Kammarkollegiets disposition
Summa
1

Mot bakgrund av att regeringen i denna proposition föreslår att anslagen till Väghållning och Banhållning ska ersättas med de två nya anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur avser de tre första kolumnerna i tabellen den gamla anslagsstrukturen, medan
övriga kolumner avser den nya anslagsstrukturen

3.7.2

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

1:2 Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

0
455 867

17 933 300

0
3 408 374

18 058 833

0
5 030 845

18 256 099

0
6 408 816

18 507 166

Övrigt

2012

Utfall

2013

Anslag

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

2014

Förslag

19 572 580

1

2015

Beräknat

19 709 588

2

2016

Beräknat

19 924 887

3

2017

Beräknat

20 353 702

4

0
0

1

Förslag/
beräknat anslag

18 389 167

21 467 207

23 286 944

24 915 982

Nytt anslag.
2
Motsvarar 19 572 580 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 572 581 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 19 722 579 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2.
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
.

Regeringen föreslår att 18 389 167 000 kronor
anvisas under anslag 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 21 467 207 000
kronor, 23 286 944 000 kronor respektive
24 915 982 000 kronor.
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Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för
–

trafikledning, drift, underhåll och bärighetsåtgärder på statliga vägar och järnvägar,

–

bidrag till anläggningar i anslutning till det
kapillära bannätet i enlighet med tidigare
riksdagsbeslut,
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–

statsbidrag till drift av enskilda vägar,

–

ersättning för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon eller spårbundna fordon liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta,

–

stakning av vinterled till Holmön,

–

eventuella böter till följd av försenat genomförande av EU-direktiv,

–

betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal
fastställt användande av infrastrukturen
som orsakats av Trafikverket.

Kompletterande information

Bestämmelser finns i förordningen (2009:236)
om en nationell plan för transportinfrastruktur
och förordningen (1989:891) om statsbidrag till
enskild väghållning. I bilaga 1 till beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan
för utveckling av transportsystemet samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2010–2021
framgår att kostnader för bärighetshöjande åtgärder på järnväg ska ingå i ramen för drift och
underhåll av det statliga järnvägsnätet (dnr
N2009/6374/TE, N2008/8869/TE ).
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av
statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
14 300 000 000 kronor 2015–2019.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet som Trafikverket bedriver förutsätter att
myndigheten ingår avtal med externa parter om
ekonomiska åtaganden för flera år framåt i tiden.
Bemyndigandet bör avse all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som
inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen
(2011:203). Bemyndigandet ska avse det totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid
budgetårets utgång.
I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare
har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall
lånen inte är bundna. Avgörande för när ett åtagande inträffar (enligt gällande redovisningsregler) är när respektive kontrakt tecknas. De exakta tidpunkterna för kontraktstecknandet i de
enskilda fallen kan vara svåra att förutse. Av
detta följer att det behövs viss buffert i bemyndigandet. Utan en sådan buffert försämras möjligheterna till att genomföra upphandlingar och
därmed också byggandet på ett effektivt sätt.
Exempelvis kan det bli nödvändigt att skjuta upp
den avslutande delen av en upphandling för att
inte överskrida bemyndigandet vilket försenar
och även kan fördyra projektgenomförandet.
Mot bakgrund av att regeringen i denna proposition föreslår att anslagen till Väghållning och
Banhållning ska ersättas med de två nya anslagen
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur redovisas inte uppgifter för beställningsbemyndiganden 2012 och 2013. Dock
överensstämmer ingående åtaganden 2014 på de
nya anslagen med beräknade utestående åtaganden 2013 på de gamla anslagen. Åtagandena på
de gamla anslagen förs således över till de nya
anslagen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
14 300 000 000 kronor 2015–2019.
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Tabell 3.31 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Tusental kronor
Förslag
2014

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utestående åtaganden

14 046 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

14 300 000

Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem
Regeringen föreslog i propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) en ny långsiktig ekonomisk ram för perioden 2014–2025. Riksdagen biföll regeringens förslag (bet. TU2, rskr.
2012/13:119). Genom riksdagens beslut med
78

-5 820 000

-8 226 000

6 500 000
-6 074 000

En ny anslagsstruktur för ett trafikslagsövergripande arbetssätt och ökad effektivitet
Ett nytt anslag 1:2 Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur förs upp på statsbudgeten. Den senaste långsiktiga infrastrukturplaneringen kännetecknades av ett tydligt trafikslagsövergripande perspektiv och processen
utmynnade i en nationell trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2010–2021. I
april 2010 inrättades vidare den nya myndigheten Trafikverket. För att fullt ut kunna ta
tillvara den potential till ökad effektivitet och
optimerad medelsanvändning som den förändrade och nu transportslagsövergripande organisations- och planeringsstruktur möjliggör
bör även strukturen för de anslag Trafikverket
disponerar genomsyras av ett trafikslagsövergripande perspektiv.
Regeringen föreslår därför en ny anslagsstruktur från 2014 som innebär att anslag 1:1
Väghållning och 1:2 Banhållning ersätts med
dels ett anslag för investeringar och andra åtgärder för att utveckla transportsystemet och
ett anslag för åtgärder som syftar till att vidmakthålla den befintliga infrastrukturens
funktion. Två nya anslag förs därmed upp på
statsbudgeten från 2014 anslag 1:1 Utveckling
av statens transportinfrastruktur och anslag 1:2
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.

Beräknat
2016-2019

13 620 000

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

Beräknat
2015

anledning av budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1
utg.omr. 22,
bet.
2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118) höjdes anslagen för väg- och banhållning beräkningsmässigt med totalt 5 174 miljoner kronor för
budgetåret 2014. Av denna satsning avsåg
2 127 miljoner kronor väghållning och 2 128
miljoner kronor banhållning och anslag 1:1
Väghållning respektive 1:2 Banhållning har i
konsekvens med detta höjts med motsvarande
belopp. Den nya anslagsstruktur som regeringen i denna proposition föreslår ska införas
från 2014 innebär att satsningen på totalt 5 174
miljoner kronor för 2014 som aviserades i
budgetpropositionen för 2013 fördelats på anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur som får användas för investeringar i
statliga vägar och järnvägar samt i stora och
strategiska farleder och slussar respektive 1:2
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som får användas för statliga vägar och
järnvägar.
Satsning inom sjöfarten
Regeringen föreslår i denna proposition en
satsning på sjöfarten. De föreslagna åtgärderna
beräknas stärka den ekonomiska ställningen i
Sjöfartsverket och därmed minska behovet av
avgiftsökningar på kort sikt, vilket är ett led i
regeringens ambition att stärka basindustrins
konkurrenskraft.
Satsningen finansieras delvis genom att anslagsmedlen till utveckling av statens transportinfrastruktur samt vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur minskas med sammanlagt 250 miljoner kronor per år 2014–2016.
Medlen återförs dock senare under planperioden, vilket innebär att den totala infrastrukturramen på 522 miljarder kronor för 2014–
2025 ligger fast. Därför minskas anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med
100 miljoner kronor per år 2014–2016. Anslag
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1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskas med 150 miljoner kronor per
år 2014–2016.
Pågående effektiviseringsarbete
Inom Trafikverket pågår ett omfattande effektiviseringsarbete som inleddes under 2011. Effektiviseringsarbetet har sin grund i ett trafikslagsövergripande arbetssätt som syftar till
högre intern effektivitet, sänkta kostnader i
upphandlade entreprenader och ökad produktivitet i anläggningsbranschen.
Med de ytterligare effektiviseringar för trafikledningen av tåg, som regeringen möjliggör
med särskilda satsningar, beräknas Trafikverkets totala effektiviseringar frigöra ca 17 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Ett
utrymme för ytterligare åtgärder motsvarande
detta belopp tillkommer därmed utöver de resursförstärkningar som riksdagen på regeringens förslag beslutade om med anledning av
propositionen Investeringar för ett starkt och
hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25,
bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119).
Detta innebär att fler åtgärder kommer att
kunna genomföras inom den ekonomiska ramen för den kommande planperioden 2014–
2025 och därmed fås mer infrastruktur för
pengarna.
Ersättning för eftersök av vilt
I propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop.
2011/12:58) föreslogs ändringar i jaktlagen
(1987:259) som innebär att bestämmelserna
om eftersök av vilt som har varit inblandat i en
sammanstötning med motorfordon utvidgas
till att avse även vilt som har kolliderat med
spårbundna fordon. Ändringarna i jaktlagen
trädde i kraft den 1 juli 2012. Regeringen bedömde då att ersättningen för eftersök av vilt
som varit inblandat i sammanstötning med

spårbundna fordon liksom polisens ökade administrations- och fakturahanteringskostnader
bör finansieras genom anslaget 1:2 Banhållning
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Regeringen föreslår i denna proposition en
förändrad struktur för Trafikverkets anslag. I
konsekvens med detta föreslår regeringen att
anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur även får användas för ersättning för eftersök av vilt som varit inblandat i
sammanstötning med spårbundna fordon liksom polisens ökade administrations- och fakturahanteringskostnader.
Förslag och beräkningar
I december 2012 beslutade riksdagen om den
ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen m.m. under perioden
2014–2025. Beräkningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
utgår från de delar av ramen som ska användas
till drift och underhåll av och reinvestering i
statliga järnvägar samt till drift och underhåll
av statliga vägar. I ramen ingår dock även vissa
utgifter för el- och teleanläggningar i järnvägssystemet som finansieras med lån.
Regeringens preliminära beräkning av anslagets fördelning på poster redovisas i tabellen
nedan. Det ankommer dock på regeringen att
slutligt besluta om medlens fördelning på poster.
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Tabell 3.32 Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Utfall
2012 1

Budget
2013 1

Prognos
2013 1

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

11 869 935

12 990 202

12 983 464

12 845 543

12 935 462

13 076 763

13 334 000

9 318 736

10 141 202

10 259 732

10 192 327

10 263 673

10 375 789

10 579 894

Bärighet och tjälsäkring

1 507 190

1 788 000

1 662 732

1 606 864

1 618 112

1 635 788

1 667 966

Bidrag för drift av enskild väg

1 044 009

1 061 000

1 061 000

1 046 352

1 053 676

1 065 186

1 086 140

6 628 861

7 012 953

7 744 811

6 727 037

6 774 126

6 848 124

7 019 702

6 628 861

7 012 953

7 744 811

6 727 037

6 774 126

6 848 124

7 019 702

18 498 796

20 003 155

20 728 275

19 572 580

19 709 588

19 924 887

20 353 702

Tusental kronor

Vidmakthållande väg
Drift och underhåll

Vidmakthållande järnväg
Drift, underhåll och trafikledning
Summa
1

Mot bakgrund av att regeringen i denna proposition föreslår att anslagen till Väghållning och Banhållning ska ersättas med de två nya anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur avser de tre första kolumnerna i tabellen den gamla anslagsstrukturen, medan
övriga kolumner avser den nya anslagsstrukturen.

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

3.7.3

Tusental kronor

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:3 Trafikverket

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

0

0

0

-150 000

-151 050

-152 700

0

19 722 580 19 860 638 20 077 586 20 353 703

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

19 572 580

19 709 588

19 924 887

20 353 702

1:3 Trafikverket

2012

Utfall

1 333 893

2013

Anslag

1 407 092

2014

Förslag

1 327 878

2015

Beräknat

1 323 713

2

2016

Beräknat

1 345 389

3

2017

Beräknat

1 374 439

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

170 052
1 329 232

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 307 390 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 307 390 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 307 391 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 19 572 580 000 kronor
anvisas under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
19 709 588 000 kronor, 19 924 887 000 kronor
respektive 20 353 702 000 kronor.
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Ändamål

Anslaget får användas för Trafikverkets förvaltningsutgifter. Från anslaget finansieras utgifter
för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av
verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte
är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.
Anslaget finansierar vidare administration av
statens miljöansvar inom det transportpolitiska
området. Anslaget får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet
samt för verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som
bedrivs inom sjöfartsområdet. Anslaget får vidare användas för verksamhet rörande den lång-
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siktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt administration av driftoch investeringsbidrag till icke statliga flygplatser och administrationen av trafikavtal.

Förslag och beräkningar 2014–2017
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Trafikverket
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

1 407 092

1 407 092

1 407 092

1 407 092

34 296

52 291

76 189

108 216

Beslut

-91 377

-113 261

-115 116

-117 601

Överföring
till/från andra
anslag

-20 000

-20 250

-20 581

-21 026

-2 133

-2 160

-2 195

-2 242

1

Anvisat 2013

Regeringens överväganden

Förändring till följd av:

Trafikverkets effektiviseringsarbete ger mer verksamhet för pengarna
Inom Trafikverket pågår ett omfattande effektiviseringsarbete som inleddes under 2011. Effektiviseringarna inom administrationen innebar för
budgetåret 2013 att 60 000 000 kronor kunde
överföras från Trafikverkets administrationsanslag till anslagen för väg- och banhållning. Effektiviseringsarbetet har på så sätt mycket tydligt
resulterat i mer väg och järnväg för pengarna.
Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat
om en ny långsiktig ekonomisk ram för åtgärder
i den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014–2025 (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119). I denna nya
ekonomiska ram ingår medel som under samma
period beräknas frigöras genom effektiviseringar
inom administrationen. Totalt under planperioden beräknas effektiviseringarna inom administrationen att resultera i att åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen för ytterligare ca 2
miljarder kronor kommer att kunna genomföras.
Utgångpunkten bör även för framtiden vara
den att de medel som frigörs på Trafikverkets
administrationsanslag genom Trafikverkets effektiviseringsarbete ska användas till statens utveckling av transportinfrastrukturen och vidmakthållande av infrastrukturen.

Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag

1 327 878

1 323 713

1 345 389

1 374 439

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2011 minskas anslaget fr.o.m.
2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 1 327 878 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Trafikverket för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
1 323 713 000 kronor, 1 345 389 000 kronor respektive 1 374 439 000 kronor.
3.7.4

1:4 Ersättning för sjöräddning,
fritidsbåtsändamål m.m.

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Tusental kronor

Stärkt styrning
Regeringen föreslår att anslag 1:3 Trafikverket
minskas med 32 500 000 kronor från 2014 för att
finansiera insatser avseende utredningsverksamhet och styrning av de transportpolitiska frågorna under det under utgiftsområdet 1 Rikets
styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m.

2012

Utfall

143 308

2013

Anslag

143 308

2014

Förslag

388 308

2015

Beräknat

388 308

2016

Beräknat

388 308

2017

Beräknat

188 308

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
143 308

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via
handelssjöfarten, såsom flyg- och sjöräddning,
81
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isbrytningsverksamhet
struktur.

samt

fritidsbåtsinfra-

3.7.5

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anslaget ökas permanent med 45 miljoner kronor när det gäller sjöräddningsverksamheten
samt med 200 miljoner kronor under åren 2014–
2016 som får användas till utgifter för isbrytningsverksamhet inom Sjöfartsverket.
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

143 308

143 308

143 308

143 308

245 000

245 000

245 000

45 000

388 308

388 308

388 308

188 308

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

1:5 Ersättning till viss kanaltrafik
m.m.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 388 308 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Ersättning för sjöräddning,
fritidsbåtsändamål m.m. för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 388 308 000 kronor, 388 308 000 kronor respektive 188 308 000
kronor.

2012

Utfall

62 284

2013

Anslag

62 284

2014

Förslag

162 284

2015

Beräknat

162 284

2016

Beräknat

162 284

2017

Beräknat

62 284

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
62 284

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för att täcka underskott vid drift av Trollhätte
kanal och Säffle kanaler. Anslaget får användas
för utgifter för utredningar med anknytning till
kanaltrafiken.
Regeringens överväganden

Anslaget ökas med 100 miljoner kronor under
åren 2014–2016.
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

62 284

62 284

62 284

62 284

100 000

100 000

100 000

162 284

162 284

162 284

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

62 284

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 162 284 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 162 284 000 kronor,
162 284 000 kronor respektive 62 284 000 kronor.
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3.7.6

1:6 Driftbidrag till icke statliga
flygplatser

Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Tabell 3.40 Anslagsutveckling 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Tusental kronor

Tusental kronor

1

Anvisat 2013

2012

Utfall

110 016

2013

Anslag

70 013

2014

Förslag

70 013

2015

Beräknat

70 013

2016

Beräknat

70 013

2017

Beräknat

70 013

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2014

2015

2016

2017

70 013

70 013

70 013

70 013

70 013

70 013

70 013

70 013

-3
Beslut
70 009

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och
privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer
som upphandlas av staten. Anslaget får användas
för utgifter för att upprätthålla beredskap för
samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 70 013 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Driftbidrag till icke statliga
flygplatser för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 70 013 000 kronor,
70 013 000 kronor respektive 70 013 000 kronor.
3.7.7

1:7 Trafikavtal

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 1:7 Trafikavtal

Kompletterande information

Tusental kronor

Bestämmelser om fördelning av medel som avser
driftunderskott finns i förordningen (2006:1577)
om driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Regeringens överväganden

2012

Utfall

804 381

2013

Anslag

831 000

2014

Förslag

831 000

2015

Beräknat

831 000

2016

Beräknat

831 000

2017

Beräknat

831 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

26 619
811 007

1

Liksom innevarande år avser regeringen 2014 att
anvisa 7 000 000 kronor av anslaget till kostnader
för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga
transporter på vissa flygplatser och 63 000 000
kronor till driftunderskott vid kommunala och
privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer
som upphandlas av staten.

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Anslaget får användas
för utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk, eller
annan expertis vid ingående av nya avtal samt för
förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till
trafikavtal. Anslaget får även användas till statligt
tonnage för färjetrafiken till och från Gotland.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän
trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av
transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2015–
2027.
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet föreslås vara något högre än beräknade
utestående åtaganden för att ta höjd för den variation och osäkerhet som förekommer. Vissa trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, främst flygavtal och
avtal om färjetrafik till och från Gotland, innehåller rörliga ersättningsvillkor. Framför allt
handlar det om förändringar av t.ex. oljepris. Re-

geringens förslag till bemyndigande tar således
hänsyn till denna rörliga komponent.
Riksdagen beslutade med anledning av regeringens föreslag i 2013 års budgetproposition
(prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1,
rskr. 2012/13:118) en ökning av bemyndigandet
i förhållande till tidigare år mot bakgrund av att
Trafikverket, för statens räkning, planerar att
teckna ett nytt avtal för perioden 2017–2027 vad
avser linjesjöfarten till Gotland. Tecknande av
ett sådant avtal kommer eventuellt att fördröjas
och ske först under 2014. Det nuvarande avtalet
gäller till den 31 januari 2017. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i
samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt
motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 7 500 000 000 kronor 2015–2027.

Tabell 3.43 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Trafikavtal
Tusental kronor
Utfall
2012

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2016–2027

2 814 400

2 293 000

7 155 000

6 589 000

6 028 000

-6 028 000

130 000

5 500 000

-651 400

-638 000

-566 000

-561 000

6 589 000

6 028 000

Utestående åtaganden

2 814 400

2 293 000

7 155 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 500 000

7 500 000

7 500 000

Investeringsplan
Regeringens förslag: Investeringsplanen för an-

skaffande av fartyg för Gotlandstrafiken till
2014–2016 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens
förslag utgår från bedömningen att det bör vidtas förebyggande åtgärder för en eventuell alternativ lösning i syfte att säkerställa trafikförsörjningen till och från Gotland. Färjetrafiken är
grund-läggande för Gotlands transportförsörjning och en förutsättning för Gotlands möjligheter till god välfärd, utveckling och tillväxt.
Gotlands-trafiken har sedan 1971 varit föremål
för statliga insatser och sedan 1986 har trafiken
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upphandlats genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden.
Konkurrensen har i alla genomförda upphandlingar varit svag och 2005 inkom inget anbud
alls. Eftersom osäkerheterna som är förknippade
med upphandlingen av Gotlandstrafiken är väsentligt större än vad som är fallet i alla andra
liknande upphandlingar som staten ansvarar för,
finns skäl att vara förberedd på att upphandlingen kan misslyckas.
I maj 2013 inledde Trafikverket upphandling
avseende nästa avtalsperiod i vilken anbudsgivarna ska tillhandahålla såväl fartyg som transporttjänster.
I händelse att Trafikverket inte kan teckna ett
avtal om Gotlandstrafiken inom ramen för den
pågående upphandlingen, bedöms ett statligt engagemang i fartygsförsörjningen för Gotlandstrafiken nödvändigt för att säkerställa färjetrafi-
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ken till och från Gotland. Staten bör under sådana omständigheter anskaffa fartyg som ställs till
en eller flera transportörers förfogande. Nuvarande avtal om Gotlandstrafiken löper ut den 31
januari 2017. Anskaffade fartyg bör dock finnas
tillgängliga i god tid innan detta datum för att
medge nödvändiga provturer. Totalt beräknas
anskaffande av fartyg uppgå till 4 500 miljoner
kronor. Kostnaderna för fartyg avses belasta an-

slaget för trafikavtal, vilket sker redan i dag, och
bedöms inte innebära några ytterligare kostnader. Investeringsramens årliga fördelning kan
komma att behöva ändras beroende på hur det
slutgiltiga avtalet med leverantören blir förhandlat.
Om Trafikverket tecknar trafikavtal till följd
av den i maj 2013 inledda upphandlingen kommer ovanstående åtgärder inte att genomföras.

Tabell 3.44 Investeringsplan
Miljoner kronor
Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Tonnage Gotlandstrafiken

500

1 500

2 500

Summa investeringar

500

1 500

2 500

Lån i Riksgäldskontoret

500

1 500

2 500

Summa finansiering

500

1 500

2 500

Beräknat
2016–2027

Anslag

Regeringens överväganden

Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Trafikavtal

Regeringen bedömer att nuvarande anslagsnivå
kommer att vara tillräcklig för åren 2014–2017,
under förutsättning att det inte sker kraftiga avvikelser från de antaganden som regeringen gör
gällande framtida oljepriser och valutakurser.
Regeringen följer noga utgiftsutvecklingen för
anslaget 1:7 Trafikavtal.
Regeringen beslutade i december 2011 att ge
Trafikanalys i uppdrag att utreda användningen
och styrningen av anslaget för trafikavtal. Trafikanalys lämnade sin redovisning den 2 maj 2012
(dnr N2012/2406/TE). Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

831 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

831 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 831 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Trafikavtal för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
831 000 000 kronor, 831 000 000 kronor respektive 831 000 000 kronor.
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3.7.8

1:8 Viss internationell verksamhet

3.7.9

Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:8 Viss internationell verksamhet

Tabell 3.48 Anslagsutveckling 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tusental kronor

2012

Utfall

25 085

2013

Anslag

25 085

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1:9 Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Tusental kronor

0
2012

24 481

Utfall

45 626
1

2014

Förslag

25 085

2013

Anslag

44 366

2015

Beräknat

25 085

2014

Förslag

45 437

2016

Beräknat

25 085

2015

Beräknat

46 010

2

2017

Beräknat

25 085

2016

Beräknat

46 768

3

2017

Beräknat

47 783

4

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5
43 299

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 45 436 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 436 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 45 437 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University,
WMU).
Regeringens överväganden
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Viss internationell verksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

25 085

25 085

25 085

25 085

Förändring till följd av:

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler,
särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts
deltagande i EU-projekt.
Avgiftsfinansierad verksamhet vid Statens vägoch transportforskningsinstitut

Beslut
Tabell 3.49 Uppdragsverksamhet i Statens väg- och transportforskningsinstitut

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

25 085

25 085

25 085

25 085

Utfall 2012

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

(varav tjänsteexport)

Regeringen föreslår att 25 085 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 25 085 000 kronor, 25 085 000
kronor respektive 25 085 000 kronor.

(varav tjänsteexport)

1
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Prognos 2013
Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

144 391

147 747

-3 356

(3 969)

(3 967)

(2)

150 800

150 000

800

(4 500)

(4 500)

(0)

155 000

155 000

0

(4 650)

(4 650)

(0)
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Regeringens överväganden

Ändamål

Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas till utgifter för bidrag som
EU beviljar till projekt och studier som ingår i
det transeuropeiska transportnätverket (TENT) för investeringar i transportinfrastruktur.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

44 366

44 366

44 366

44 366

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Kompletterande information
1 130

1 704

2 463

3 479

-59

-60

-61

-62

45 437

46 010

46 768

47 783

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2011 minskas anslaget fr.o.m.
2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 45 437 000 kronor anvisas under anslaget 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 46 010 000 kronor,
46 768 000 kronor respektive 47 783 000 kronor.
3.7.10 1:10 Från EU-budgeten
finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk
Tabell 3.51 Anslagsutveckling 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Tusental kronor

1

2012

Utfall

211 909

2013

Anslag

348 500

2014

Förslag

348 500

2015

Beräknat

348 500

2016

Beräknat

348 500

2017

Beräknat

348 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

308 932
419 655

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Bidrag från EU betalas in på statens budgets inkomstsida. Beviljade bidrag utbetalas sedan från
statens budgets utgiftssida till de aktuella projekten. De bidrag som Sverige får inom ramen
för TEN-T utgör en medfinansiering som utökar den totala ramen för investeringar.
Regeringens överväganden

Riktlinjerna för TEN-T är för närvarande föremål för en omfattande revidering och nya regler
kommer att träda i kraft från och med 2014.
Dessa beskrivs i avsnitt 3.6.
Tills de nya förordningarna träder i kraft gäller
fortsatt de nuvarande TEN-T-riktlinjerna. Regeringen anser att det inom ramen för såväl de gällande som de nya riktlinjerna är viktigt att Sverige deltar aktivt i sökandet av bidrag från
budgeten för TEN-T och att projekt som tilldelats bidrag slutredovisas så snabbt som möjligt så
att bidraget kan betalas ut från EU-kommissionen.
Kommissionen har under 2012 samt början av
2013 gjort flera utlysningar i både det ettåriga
och fleråriga programmet.
Sverige har med anledning av dessa utlysningar ansökt om medel från budgeten. I kommissionens beslut från augusti 2013 beviljas TEN-T
bidrag för 21 projekt där svenska aktörer ingår.
Enskilda beslut per projekt tas under hösten och
de 21 projekten föreslås få sammanlagt över 300
miljoner euro i bidrag.
Det kan noteras att bidrag till järnvägsprojekt
föreslås, bland annat till ERTMS (European Rail
Traffic Management System) samt flera sjömotorvägsprojekt med miljöprofil.
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Förslag och beräkningar 2014–2017

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

348 500

348 500

348 500

348 500

Förändring till följd av:

under 2014 för anslaget 1:11 Trängselskatt i
Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 7 000 000 000 kronor
2015–2048.

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

348 500

348 500

348 500

348 500

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 348 500 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
348 500 000 kronor, 348 500 000 kronor respektive 348 500 000 kronor.
3.7.11 1:11 Trängselskatt i Stockholm
Tabell 3.53 Anslagsutveckling 1:11 Trängselskatt i Stockholm
Tusental kronor

2012

Utfall

721 222

2013

Anslag

850 176

2014

Förslag

873 886

2015

Beräknat

815 000

2016

Beräknat

813 000

2017

Beräknat

813 000

1

Anslagssparande

933 284

Utgiftsprognos

756 843

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten.
Anslaget får även användas till system- och administrationsutgifter för trängselskatten.
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Skälen för regeringens förslag: De investeringar i väginfrastrukturen som finansieras från
anslaget för trängselskatt i Stockholm förutsätter
att Trafikverket ingår avtal med externa parter
om ekonomiska åtaganden för flera år framåt i
tiden. Bemyndigandet bör avse all upphandlad
verksamhet där fleråriga avtal sluts, som inte falller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203).
Bemyndigandet avser det totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets
utgång.
I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare
har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall
lånen inte är bundna. Räntekostnader redovisas
som ett åtagande inom bemyndiganderamen
först då lån upptagits. Bemyndigandet föreslås
vara något högre än beräknade utestående åtaganden för att svara upp mot den variation som
förekommer framför allt i större projekt. Avgörande för när ett åtagande inträffar är när respektive kontrakt tecknas. De exakta tidpunkterna för kontraktstecknandet i de enskilda
fallen kan vara svåra att förutse. Av detta följer
att det behövs viss buffert i bemyndigandet. Om
sådan saknas försämras möjligheterna till att genomföra upphandlingar och därmed också byggandet på ett effektivt sätt. Exempelvis kan det
bli nödvändigt att skjuta upp avslutet av en upphandling för att inte överskrida bemyndigandet
vilket försenar och fördyrar projektgenomförandet.
I bemyndigandet har Transportstyrelsens
ekonomiska åtaganden avseende investeringar i
det nya nationella centralsystemet för trängselskatt och infrastrukturavgifter på väg hittills
ingått. Därmed har även Transportstyrelsens lån
för dessa delar ingått i ramen för s.k. övriga krediter avseende lån för infrastrukturprojekt. Regeringen bedömer att dessa investeringar kan betraktas som investeringar i anläggningstillgångar
som används i statens verksamhet och att Trans-
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portstyrelsen i stället kan ta upp dessa lån med
stöd i 7 kap. 1 § i budgetlagen (2011:203).
Transportstyrelsens ekonomiska åtaganden behöver därmed inte ingå i beställningsbemyndigandet. Detta innebär också att ramen för övriga
krediter avseende prioriterade vägprojekt m.m.
inte längre behöver innefatta Transportstyresens
lån avseende investeringar i det nya nationella

centralsystemet för trängselskatt och infrastrukturavgifter på väg.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 7 000 000 000 kronor 2015–2048.

Tabell 3.54 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm
Tusental kronor
Prognos
2013

Ingående åtaganden

Förslag
2014

805 000

3 180 200

3 099 200

4 330 000

-724 000

-820 200

Utestående åtaganden

3 180 200

6 690 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

7 500 000

7 000 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016–2048

-1 754 000

-4 936 000

Anm: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman

Låneram

Överskottet från trängselskatten ska i enlighet
med den s.k. Stockholmsöverenskommelsen huvudsakligen finansiera Förbifart Stockholm.
Därutöver ska överskottet användas till andra
väganknutna projekt i Stockholmsregionen för
5 miljarder kronor. Den del av investeringarna
som täcks av framtida skatteintäkter finansieras
genom lån i Riksgäldskontoret. Dessa lån redovisas under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, tillsammans med övriga lån
som Trafikverket tar upp för infrastrukturprojekt, eftersom de ingår i den samlade låneramen
för infrastrukturprojekt. Lån tas även upp för
räntekostnader. Räntor och amortering av lån
beräknas börja återbetalas runt 2025 och kostnaderna kommer att belasta anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm.
Regeringens överväganden

Uppföljning av överskott i förhållande till avsatta
medel
Tilldelningen av medel från trängselskatteinkomster till väginvesteringar utgår från en prognos av hur stort överskott trängselskattesystemet förväntas ge det kommande året, dvs. hur
stort nettot av inbetald trängselskatt och kostnaderna för att administrera systemet förväntas
bli. I fastställandet av de medel som avsätts till
väginvesteringar tas hänsyn till hur väl tidigare
beräknade överskott och avsatta medel har stämt

överens. I tabell 3.55 nedan finns en sammanställning av inbetald trängselskatt, kostnaderna
för administration samt avsatta medel till väginvesteringar under perioden 2007–2012. Som
framgår av tabellen var den ackumulerade differensen mellan överskott och avsatta medel
65 886 000 kronor vid utgången av 2012. Detta
belopp läggs till det beräknade överskottet 2014,
se vidare i tabell 3.57. Det belopp som i tabellen
redovisas som avsatt till väginvesteringar (på anslagspost i regleringsbrev) 2012 är dock
377 350 000 kronor lägre än det belopp som faktiskt avsattes i regleringsbrev för Trafikverket
2012. Detta beror på att det vid beräkningen av
tilldelade medel 2012 gjordes ett redovisningsmässigt avsteg från principen att ackumulerat
överskott från väginvesteringar förs över till
kommande år som anslagssparande. Bakgrunden
var att ett nytt anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm fördes upp på statens budget den 1 januari
2011. Detta innebar att medel till väginvesteringar som härrör från trängselskatten i Stockholm
inte längre tilldelades under anslag 1:1 Väghållning från 2011 utan istället under det nya anslaget. Mot den bakgrunden tillfördes det nya anslaget även det sparande på 377 350 000 kronor
som vid utgången av 2010 hade ackumulerats
under anslag 1:1 Väghållning. Regeringen drog
genom beslut in motsvarande belopp under anslag 1:1 Väghållning. Konsekvensen av detta är
att det belopp som faktiskt avsattes i regleringsbrevet för Trafikverket 2012 är 377 350 000 kronor högre än vad det skulle ha varit utan detta
redovisningsmässiga avsteg. För att uppföljning89
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en av överskott i förhållande till avsatta medel till
väginvesteringar 2012 ska bli korrekt behöver

beloppet i tabell 3.55 därför justeras ner med
motsvarande belopp.

Tabell 3.55 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2007–
2012
Tusental kronor
2007-2009

2010

2011

2012

2007-2012

Intäkter från inbetald trängselskatt

1 784 293

781 388

785 741

797 487

4 148 909

Kostnader för administration

1 117 745

261 700

186 578

171 242

1737 265

Överskott

666 548

519 688

599 163

626 245

2 411 644

Avsatt till väginvesteringar (på anslagspost i
regleringsbrev)

788 700

410 000

558 523

588 5351

2 345 748

Differens mellan överskott och avsatta medel

-122 152

109 688

40 640

37 710

65 886

Ackumulerad differens

-122 152

-12 464

28 176

65 886

1

Belopp som faktiskt avsattes i regleringsbrevet för Trafikverket 2012 är 377 350 000 kronor högre än det belopp som redovisas i tabellen ovan. Bakgrunden är att ett
nytt anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm fördes upp på statens budget den 1 januari 2011 och att investeringsmedlen i och med detta fördes från anslag 1:1 Väghållning till den nya anslaget. I konsekvens med detta gjordes ett redovisningsmässigt avsteg från principen att ackumulerat överskott från väginvesteringar förs över till
kommande år som anslagssparande. I stället tillfördes anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm 2012 ett belopp motsvarande utgående anslagssparande för 2010 på 1:1
Väghållning på cirka 377 miljoner kronor.

Uppföljning av avsatta medel och hur de har använts
Enligt den s.k. Stockholmsöverenskommelsen
ska överskottet från trängselskatten huvudsakligen finansiera Förbifart Stockholm. Därutöver
ska överskottet användas till andra väganknutna
projekt i Stockholmsregionen för 5 miljarder
kronor. Fram till och med 2013 har sammanlagt
974 miljoner kronor avsatts för det senare ändamålet.

Det bör understrykas att beräkningen av de medel som avsätts till väginvesteringar endast är avsedd att spegla de överskott som trängselskattesystemet ger och därmed inte hur stor del av
överskottet som används till investeringar. Medel till väginvesteringar som inte används enskilda år överförs i stället som anslagssparande
till kommande år. Som framgår av tabell 3.56 nedan hade ett anslagssparande på cirka 736 miljoner kronor ackumulerats vid utgången av 2012.

Tabell 3.56 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av hur avsatta medel har använts 2008–2012
Tusental kronor

Avsatt till väginvesteringar (på anslagspost i
Vägverket/Trafikverkets regleringsbrev)

2008

2009

2010

2011

2012

222 000

566 700

410 000

558 523

965 885

65 681

504 453

01

319 727

Ingående anslagssparande
Summa tillgängliga medel

222 000

632 381

914 453

558 523

1 285 612

Användning (kostnader för genomförda väginvesteringar)

156 319

127 928

537 103

238 796

549 979

65 681

504 453

377 350

319 727

735 633

Utgående anslagssparande
1

I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 fördes det utgående anslagssparandet för 2010 på cirka 377 miljoner kronor direkt till anslag 1:11
Trängselskatt i Stockholm för 2012. Bakgrunden var att investeringsmedlen fördes från anslag 1:1 Väghållning till anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm fr.o.m. 2011.

Beräkning av medel som ska avsättas till investeringar
Av tabellen nedan framgår att nettoöverskottet
från inbetalad trängselskatt beräknas uppgå till
621 100 000 kronor 2014. I beräkningen av hur
stort belopp som ska avsättas till väginvesteringar för 2014 tas hänsyn till den ackumulerade differensen mellan överskott och avsatta medel
t.o.m. 2012 på 65 886 000 kronor.
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Med beaktande av beräknat överskott för
2014, samt differens mellan överskott och avsatta medel t.o.m. 2012 avser regeringen att avsätta 686 986 000 kronor till väginvesteringar i
Trafikverkets regleringsbrev för 2014, se tabell
3.57 nedan.
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Tabell 3.57 Trängselskatten i Stockholm – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2014–2017
Tusental kronor
Beräknat 2014

Beräknat 2015

Beräknat 2016

Beräknat 2017

Intäkter från trängselskatt

808 000

815 000

813 000

813 000

Kostnader för administration

186 900

180 150

175 400

175 450

Överskott

621 100

634 850

637 600

637 550

634 850

637 600

637 550

Justering för ackumulerad differens

65 886

Till väginvesteringar (avsätts på anslagspost i Trafikverkets regleringsbrev)

686 986

Beräkning av anslagsnivån
Som framgått ovan avser regeringen att avsätta
686 986 000 kronor till väginvesteringar 2014.
Dessutom avser regeringen att avsätta samman

lagt 186 900 000 kronor för administrationskostnader. Det sammanlagda anslagsbehovet för
2014 blir därmed 873 886 000 kronor.

Tabell 3.58 Anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm – fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
Beräknat 2014

Beräknat 2015

Beräknat 2016

Beräknat 2017

Trafikverket: väginvesteringar

686 986

634 850

637 600

637 550

Trafikverket: administration

40 000

40 000

40 000

40 000

Transportstyrelsen

132 000

125 000

120 000

120 000

Kronofogdemyndigheten

2 200

2 200

2 200

2 200

Sveriges Domstolar

1 100

1 150

1 200

1 250

Skatteverket

11 600

11 800

12 000

12 000

Summa

873 886

815 000

813 000

813 000

Förslag och beräkningar 2014-2017

3.7.12 1:12 Transportstyrelsen

Tabell 3.59 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Trängselskatt i Stockholm

Tabell 3.60 Anslagsutveckling 1:12 Transportstyrelsen
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

850 176

850 176

850 176

850 176

Förändring till följd av:
Beslut

2 710

-103 176

23 645

23 645

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

21 000

68 000

-60 821

-60 821

Förslag/
beräknat anslag

873 886

815 000

813 000

813 000

2012

Utfall

1 864 746

2013

Anslag

1 988 239

2014

Förslag

2 014 838

2015

Beräknat

2 038 539

2

2016

Beräknat

2 068 190

3

2017

Beräknat

2 110 649

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

197 866
1 865 256

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 014 838 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 014 837 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 014 837 tkr i 2014 års prisnivå.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 873 886 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 815 000 000 kronor, 813 000 000 kronor respektive 813 000 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för Transportstyrelsens
förvaltningsutgifter samt för att betala svenskt
medlemskap i internationella organisationer
inom transportområdet.
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Kompletterande information

Tabell 3.62 Avgiftsfinansierade transfereringar inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens förvaltningskostnader för
trängselskatt finansieras från anslagen 1:11
Trängselskatt i Stockholm och 1:14 Trängselskatt i
Göteborg.

Tusental kronor

Avgiftsfinansierad verksamhet vid
Transportstyrelsen

Utfall 2012

1 677 913

Prognos 2013

1 650 960

Budget 2014

1 553 826

1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

30 616

1 457 223

251 306

1 425 370

258 065

1 497 643

90 834

32 475
2

34 652

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

0

848 151

826 273

21 878

Prognos 2013

0

868 876

892 177

-23 301

Budget 2014

0

839 663

848 675

-9 012

1

Intäkterna 2014 består av GAS-avgiften (607 749 tkr) samt den del av undervägsavgiften som disponeras för medlemsavgift i Eurocontrol (144 437 tkr) och
flygplatsers kostnader för kommunikation, navigation och övervakning (CNS) (87
477 tkr).

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

1

Tabell 3.61 Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig
verksamhet

Offentligrättslig
verksamhet

1

Inklusive intäkter om 10 miljoner kronor från de farledsavgifter Sjöfartsverket
debiterar handelssjöfarten. Överföringen av medel från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen var en konsekvens av tidigare organisering.
2
Av intäkterna som disponeras 2014 avser 31 868 tkr tillsyn av flygtrafiktjänst i
svenskt luftrum och 2 784 tkr administration av infrastrukturavgifter på väg.

I enlighet med de finansieringsprinciper som gäller för Transportstyrelsens verksamhet tar myndigheten ut avgifter för att täcka kostnader för
tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning.
Intäkterna från dessa redovisas mot inkomsttitel.
Detsamma gäller den s.k. myndighetsavgift som
tas ut per avresande passagerare från svenska
flygplatser och som finansierar regelgivningen
och delar av den övriga verksamheten på luftfartsområdet.
Intäkterna som redovisas mot inkomsttitel
minskar, vilket huvudsakligen beror på att myndighetens effektiviseringsarbete resulterat i lägre
kostnader för verksamheten och att avgiftsnivåerna successivt anpassas till verksamhetens kostnadsnivå. Enligt Transportstyrelsen pågår ett arbete för att fullt ut anpassa avgiftsnivåerna till
kostnaderna för verksamheten.

När det gäller avgifter som disponeras för särskilda ändamål redovisas i tabell 3.61 den del av
intäkterna som motsvaras av verksamhet inom
Transportstyrelsen. I tabell 3.62 redovisas den
del av intäkterna som är av transfereringskaraktär.
På luftfartsområdet disponerar Transportstyrelsen intäkter från två avgifter, den gemensamma avgiften för säkerhetskontroll (GAS)
och den s.k. undervägsavgiften. Intäkterna från
GAS-avgiften finansierar Transportstyrelsens
bidrag till svenska flygplatsers arbete med säkerhetskontroller. Transportstyrelsens andel av undervägsavgiften ska täcka Transportstyrelsens
kostnader för tillsyn av flygtrafiktjänster i
svenskt luftrum samt den medlemsavgift som
Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol.
Från 2014 kommer Transportstyrelsen att, för
Trafikverkets räkning, ta ut infrastrukturavgifter
på den nya vägbron över Motalaviken som disponeras för finansiering av bron inklusive administrationskostnaderna för avgiftsupptaget (se
avsnitt 3.7.1). De cirka 2,8 miljoner kronor som
Transportstyrelsen under 2014 beräknas disponera för administration av avgiftsupptaget ingår i
tabell 3.61.

Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet 2014 – fördelning av budgeterade kostnader på verksamhetsområden och trafikslag
Tusental kronor
Väg

Järnväg

Sjöfart

Luftfart

Summa

0

0

0

67 469

67 469

Tillsyn

134 777

31 271

61 154

137 121

364 323

Tillstånd

253 997

17 672

15 440

86 414

373 523

Registerhållning

670 657

2 563

14 580

4 530

692 329

1 059 430

51 506

91 174

295 534

1 497 643

Regelgivning

Summa
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Av tabell 3.63 framgår hur de budgeterade kostnaderna i den avgiftsbelagda offentligrättsliga
verksamheten inom Transportstyrelsen fördelas
mellan de fyra trafikslagen och myndighetens
verksamhetsområden.
Tabell 3.64 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Resultat
(intäkt kostnad)

Intäkter

Kostnader

113 803

141 042

Prognos 2013

97 461

85 867

11 594

Budget 2014

98 677

86 938

11 739

Utfall 2012

1

-27 239

1

Inklusive registerverksamhet om cirka 55 miljoner kronor som kostnadsförts som
uppdragsverksamhet.

Den uppdragsverksamhet som Transportstyrelsen bedriver hör i sin helhet till vägtrafikområdet. Den omfattar följande tjänster:
–

Informationsuttag ur vägtrafikregistret,

–

direktregistrering av t.ex. ägarbyten, försäkringsstatus och besiktningsutfall via terminal för bl.a. bilhandlare, försäkringsbolag
och besiktningsföretag,

–

personligt utformade registreringsskyltar,

–

administration av felparkeringsavgifter åt
kommuner och enskilda markägare,

–

tillverkning och distribution av intyg om
behörighet att frakta farligt gods åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

–

tillverkning av färdskrivarkort åt Island,
samt

–

t.o.m. 2013, certifikat för digitala färdskrivarkort åt Norge och Danmark.

Uppdragsverksamheten ger för närvarande ett
överskott. Enligt Transportstyrelsen pågår ett
arbete inom myndigheten för att anpassa avgiftsnivåerna till verksamhetens kostnader.
Regeringens överväganden

Föreskriftsrätt enligt plan- och byggförordningen
Aktualiserat av förändringar i ansvarsfördelningen för föreskrifter om tekniska egenskapskrav
enligt plan- och byggförordningen (2011:338)
mellan Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår regeringen att 5 000 000 kronor överförs
från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur till anslaget 1:12 Transportstyrelsen.

Effektivisering av avgiftsfinansierad verksamhet
Under åren 2011–2013 har anslaget minskat med
52 miljoner kronor per år i 2011 års prisnivå i
syfte att kompensera för att myndigheten engångsvis tillfördes medel för att balansera det
ackumulerade underskott som fanns vid övergången till redovisning mot inkomsttitel för
Transportstyrelsens avgiftsfinansierade verksamhet.
Då Transportstyrelsens effektiviseringsarbete
har resulterat i lägre kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten föreslår regeringen att
denna tillfälliga anslagsminskning permanentas.
Någon ytterligare minskning av anslaget föreslås
dock inte, trots att kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten budgeteras till ett
lägre belopp än i tidigare budgetpropositionen.
Regeringen avser att kontinuerligt följa utvecklingen av kostnaderna för verksamheten.
Undantag från finansieringsprinciperna
På luftfartsområdet täcks kostnaderna för regelgivningen och delar av den övriga verksamheten
fortfarande av myndighetsavgiften som redovisas
mot inkomsttitel.
Under 2013 har Transportstyrelsen på regeringens uppdrag analyserat konsekvenserna av
att fullt ut tillämpa de nya finansieringsprinciperna (dnr N2013/1368/TE). Transportstyrelsen bedömer att effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten kommer att göra det
möjligt att tillämpa självkostnadsbaserade avgifter för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning utan att belastningen på aktörerna inom
transportområdet generellt sett blir mer än begränsad. Inom några delområden bedömer
Transportstyrelsen dock att det saknas tillräckliga möjligheter till effektiviseringar och att subventioner av avgifterna därför behövs. Det gäller
kulturhistorisk verksamhet, medicinska dispenser samt flygoperatörer och verkstäder inom
luftfartsområdet.
Trots att nuvarande finansiering av verksamheten på luftfartsområdet inte följer principerna för Transportstyrelsens finansiering anser
regeringen att den rådande modellen bör kvarstå
tills vidare. Regeringen avser att möjliggöra för
Transportstyrelsen att inom några delområden
frångå det krav på full kostnadstäckning som gäller för avgifterna för tillsyn, tillståndsprövning
och registerhållning.
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Fördelning mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet
Sedan 2013 är anslaget 1:12 Transportstyrelsen
uppdelat i anslagsposter för avgiftsfinansierad
respektive skattefinansierad verksamhet. Anslagsposten för avgiftsfinansierad verksamhet
används till de kostnader som täcks med avgifter

som redovisas mot inkomsttitel. Kostnader för
verksamheter för vilken ingen avgift tas ut finansieras från anslagsposten för skattefinansierad
verksamhet.

Tabell 3.65 Anslag 1:12 Transportstyrelsen fördelat på anslagsposter
Tusental kronor

Skattefinansierad
verksamhet

Beräknat BP 2013

1

Ej tidigare aviserade
förändringar BP 2014
Beräknat BP 2014

Avgiftsbelagd verksamhet

Beräknat BP 2013

2

Ej tidigare aviserade
förändringar BP 2014
Beräknat BP 2014

Förslag/
beräknat anslag

2014

2015

2016

2017

528 961

535 183

542 968

554 114

5 000

5 059

5 132

5 238

533 961

540 242

548 100

559 352

1 534 864

1 552 970

1 575 557

1 607 901

-53 987

-54 673

-55 467

-56 604

1 480 877

1 498 297

1 520 090

1 551 297

2 014 838

2 038 539

2 068 190

2 110 649

1

I budgetpropositionen för 2013 angavs 530 642 tkr för 2014, 538 827 tkr för 2015 och 549 042 tkr för 2016, Skillnaderna i förhållande till angivna belopp här beror på
förändrad pris- och löneomräkning.
I budgetpropositionen för 2013 angavs 1 539 756 tkr för 2014, 1 563 505 tkr för 2015 och 1 593 146 för 2016, Skillnaderna i förhållande till angivna belopp här beror
på förändrad pris- och löneomräkning.

2

Förslag och beräkningar 2014–2017
Beräkningar i tidigare budgetpropositioner påverkar beräknade anslagsramar 2014–2017.
Tabell 3.66 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Transportstyrelsen
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

1 988 239

1 988 239

1 988 239

1 988 239

3.7.13 1:13 Trafikanalys
Tabell 3.67 Anslagsutveckling 1:13 Trafikanalys
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Regeringen föreslår att 2 014 838 000 kronor anvisas under anslaget 1:12 Transportstyrelsen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 2 038 539 000 kronor, 2 068 190 000 kronor
respektive 2 110 649 000 kronor.

24 805

48 485

78 110

120 531

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

5 000

-3 206

5 059

-3 244

5 132

-3 291

5 238

-3 358
1

2 014 838

2 038 539

2 068 190

2 110 649

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2011 minskas anslaget fr.o.m.
2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.
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2012

Utfall

59 597

2013

Anslag

61 813

2014

Förslag

62 700

2015

Beräknat

63 464

2

2016

Beräknat

64 432

3

2017

Beräknat

65 787

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 382
62 117

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 62 700 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 62 701 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 62 701 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

Anslaget får användas till utgifter för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och
väg i Göteborg. Från anslaget finansieras även
system- och administrationskostnader för trängselskatten i Göteborg.

Regeringens överväganden
Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Trafikanalys

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

61 813

61 813

61 813

61 813

976

1 741

2 710

4 067

-89

-90

-91

-93

62 700

63 464

64 432

65 787

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2011 minskas anslaget fr.o.m.
2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med eförvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 62 700 000 kronor anvisas under anslaget 1:13 Trafikanalys för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
63 464 000 kronor, 64 432 000 kronor respektive
65 787 000 kronor.
3.7.14 1:14 Trängselskatt i Göteborg
Tabell 3.69 Anslagsutveckling 1:14 Trängselskatt i Göteborg
Tusental kronor

2012

1

Utfall

2013

Anslag

2014

Förslag

817 000

2015

Beräknat

959 000

2016

Beräknat

1 006 000

2017

Beräknat

1 016 000

840 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
589 468

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2015–
2039.
Skälen för regeringens förslag: De investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg som Trafikverket ska göra för överskottet från trängselskatten i Göteborg innebär att myndigheten
måste ingå avtal med externa parter om ekonomiska åtaganden för flera år framåt i tiden. Bemyndigandet bör avse all upphandlad verksamhet där fleråriga avtal sluts, som inte faller under
6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). Bemyndigandet avser det totalbelopp som regeringen får
ha bundit upp i avtal vid budgetårets utgång.
I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare
har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall
lånen inte är bundna. Räntekostnader redovisas
som ett åtagande inom bemyndigandet först då
lån upptagits.
Bemyndigandet föreslås vara något högre än
beräknade utestående åtaganden för att svara upp
mot den variation som förekommer framför allt i
de större projekten. Avgörande för när ett åtagande inträffar är när respektive kontrakt tecknas. De exakta tidpunkterna för kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara svåra att
förutse. Av detta följer att det behövs viss buffert i bemyndigandet. Om sådan saknas försämras möjligheterna till att genomföra upphandlingar och därmed också byggandet på ett
effektivt sätt. Exempelvis kan det bli nödvändigt
att skjuta upp avslutet av en upphandling för att
inte överskrida bemyndigandet vilket försenar
och fördyrar projektgenomförandet.
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När det gäller hanteringen av Transportstyrelsens ekonomiska åtaganden avseende investeringar i det nya nationella centralsystemet för
trängselskatt och infrastrukturavgifter bedömer
regeringen att samma princip som redovisas under anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm kan följas. Det innebär att dessa investeringar kan omfattas av låneramen för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksam

het. Transportstyrelsens åtaganden behöver
därmed inte ingå i beställningsbemyndigandet.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2015–2039.

Tabell 3.70 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg
Tusental kronor
Prognos
2013

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016-2039

-870 000

-2 830 000

2 663 200
2 663 200

Infriade åtaganden

1 628 000
-591 200

Utestående åtaganden

2 663 00

3 700 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 300 000

4 000 000

Anm: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman

Låneram

Överskottet från trängselskatten i Göteborg ska
bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg, bland annat
Västlänken samt en ny älvförbindelse för vägtrafik vid Marieholm. Den del av investeringarna
som täcks av framtida skatteintäkter finansieras
genom lån i Riksgäldskontoret. Dessa lån redovisas under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur eftersom de ingår i den samlade
låneramen för infrastrukturprojekt. Lån tas även
upp för räntekostnader. Räntor och amortering
av lån beräknas börja återbetalas omkring 2027
och kostnaderna kommer att belasta anslag 1:14
Trängselskatt i Göteborg.
Regeringens överväganden

Tilldelning av anslagsmedel till investeringar
Tilldelningen av medel från trängselskatteinkomster till investeringar utgår från en prognos

96

av hur stort överskott trängselskattesystemet
förväntas generera det kommande året, dvs. hur
stort nettot av inbetald trängselskatt och kostnaderna för att administrera systemet förväntas
bli. En viktig princip vid fastställandet av de medel som avsätts till investeringar ett visst år är att
hänsyn även tas till hur väl tidigare beräknade
överskott och avsatta medel har stämt. En sådan
justering kommer dock att bli aktuell att göra
först 2015, när uppgifter finns tillgängliga vad
gäller faktiskt utfall vad avser budgetåret 2013.
Samma princip tillämpas vid fastställande av
överskott från trängselskatt i Stockholm. Det
bör understrykas att beräkningen av de medel
som avsätts till investeringar endast är avsedd att
spegla det överskott som trängselskattesystemet
genererar och därmed inte hur stor del av överskottet som används till investeringar. För det
fall medel som avsatts till investeringar ett enskilt år inte används fullt ut överförs det som
sparande till kommande år.
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Tabell 3.71 Trängselskatt i Göteborg – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2014–2017
Tusental kronor
Beräknat 2014

Beräknat 2015

Beräknat 2016

Beräknat 2017

Intäkter från trängselskatt

817 000

959 000

1 006 000

1 016 000

Kostnader för administration

209 450

201 500

186 550

181 600

Överskott

607 550

757 500

819 450

834 400

Till investeringar (avsätts på anslagspost i Trafikverkets regleringsbrev)

607 550

757 500

819 450

834 400

Beräkning av anslagsnivån
Som framgått ovan avser regeringen att avsätta
607 550 000 kronor till investeringar 2014. Desssutom
avser
regeringen
att
avsätta

sammanlagt 209 450 000 kronor för administrationskostnader. Det sammanlagda anslagsbehovet för 2014 blir därmed 817 000 000 kronor.

Tabell 3.72 Anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg – fördelning på anslagsposter
Tusental kronor
Beräknat 2014

Beräknat 2015

Beräknat 2016

Beräknat 2017

607 550

757 500

819 450

834 400

Trafikverket: investeringar
Trafikverket: administration
Transportstyrelsen
Kronofogdemyndigheten

32 000

32 000

22 000

22 000

168 000

160 000

155 000

150 000

1 650

1 650

1 650

1 650

Sveriges Domstolar
Skatteverket
Summa

800

850

900

950

7 000

7 000

7 000

7 000

817 000

959 000

1 006 000

1 016 000

3.7.15 Sjöfartsverket

Förslag och beräkningar 2014–2017
Tabell 3.73 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Trängselskatt i Göteborg
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

840 000

840 000

840 000

840 000

-23 000

119 000

166 000

176 000

817 000

959 000

1 006 000

1 016 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Sjöfartsverkets ekonomiska mål
Regeringens förslag: Sjöfartsverket ska, räknat på
resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel, ha en räntabilitet om lägst 3,5 procent.
Sjöfartsverket ska, på lång sikt, ha en soliditet
om lägst 25 procent.
Regeringen bemyndigas att besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Sjöfartsverkets ekonomiska resultat.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 817 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till
959 000 000
kronor,
1 006 000 000kronor respektive 1 016 000 000
kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sjöfartsverket
ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Detta ska ske på ett företagsekonomiskt
sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Sjöfartsverkets ekonomiska resultat har påverkats negativt av konjunkturläget och av flera
stränga vintrar ur ett isbrytarperspektiv. Omvär97
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deringar av pensionsskulden har också haft en
stor negativ inverkan på resultatet och bidragit
till att den ekonomiska ställningen urholkats.
Vid bokslutet 2012/13 var det egna kapitalet
negativt och uppgick till -26 miljoner kronor.
Soliditeten var således också negativ.
Som restriktion för prisökningar gäller att
verkets farledsavgifter får öka med högst nettoprisindex räknat fr.o.m. 2004.
För perioden 2014–2016 prognostiserar Sjöfartsverket i sin treårsplan att resultatet före
skattemotsvarighet under perioden utvecklas
från ca 1,8 miljoner kronor 2014 till 3,5 miljoner
kronor 2016. Soliditeten förväntas vid periodens
slut ligga på 3,0 procent.
Regeringen anser att den ekonomiska utvecklingen är bekymmersam och att ett stort fokus
måste läggas på att vända den ekonomiska utvecklingen.
Beslutet om skärpta krav för svavelhalten i
marint bränsle från 2015 beräknas leda till ökade
kostnader för sjöfartsnäringen. I syfte att motverka effekten av de ökade kostnaderna föreslår
regeringen en tillfällig ökning av anslagen till
Sjöfartsverket under åren 2014–2016. Anslag 1:4
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål
m.m. ökas tillfälligt med 200 miljoner kronor
som får användas till utgifter för isbrytningsverksamhet. Anslag 1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. ökas tillfälligt med 100 miljoner kronor som får användas till driften av Trollhätte
och Säffle kanaler m.m. En permanent höjning
av anslag 1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. på 45 miljoner kronor genomförs för att få full kostnadstäckning för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsverksamhet.
De föreslagna åtgärderna beräknas stärka den
ekonomiska ställningen i Sjöfartsverket. Därmed
minskar behovet av avgiftsökningar som är ett
led i regeringens ambition att stärka basindustrins konkurrenskraft. Regeringen avser att
noga följa den ekonomiska utvecklingen hos Sjöfartsverket samt att utvärdera den ekonomiska
styrningen och organisationen i ett bredare perspektiv.
I dagens läge där det egna kapitalet är negativt
är ett räntabilitetskrav på det egna kapitalet inte
ett ändamålsenligt mål. På sikt är dock räntabilitetskravet om 3,5 procent räknat på resultatet
efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel fortfarande motiverat som ett långsiktigt
mål.
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Vad avser Sjöfartsverkets soliditet pekar prognosen mot en avsevärd avvikelse mot det långsiktiga målet om 25 procent. Regeringen anser
dock att soliditetsmålet är motiverat mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs i Sjöfartsverket, och att verket på lång sikt bör nå upp till
detta mål.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta på sikt bör vara en tredjedel av vinsten,
räknat som resultatet efter skattemotsvarighet.
I enlighet med principerna för beskattning av
bolag bör ingen skattemotsvarighet tas ut från
Sjöfartsverket innan de ackumulerade förlusterna som redovisats i Sjöfartsverket motsvaras av
ett lika stort redovisat positivt resultat.
Utdelning och skattemotsvarighet föreslås
även fortsättningsvis beslutas av regeringen i
samband med bokslutet mot beaktande av dessa
principiella synpunkter.
Nedanstående tabell redovisar en aktuell prognos över Sjöfartsverkets resultat med hänsyn
tagen till de föreslagna åtgärderna för att förbättra den ekonomiska ställningen. Enligt prognosen förbättras den finansiella ställningen jämfört med treårsplanen.
Tabell 3.74 Prognos för Sjöfartsverkets resultat
Miljoner kronor där inte annat anges
2013

2014

2015

2016

Resultat efter
skattemotsvarighet

-50,1

0,0

0,0

0,0

Räntabilitet på eget
kapital efter skattemotsvarighet (%)

Neg.

0

0

0

Soliditet (%)

Neg.

1,0

3,4

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Beräknad skattemotsvarighet
Beräknad utdelning
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Sjöfartsverkets finansiella befogenheter

Sjöfartsverkets investeringsplan

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Regeringens förslag: Investeringsplanen för Sjö-

under 2014 låta Sjöfartsverket ta upp lån i och
utanför Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
upplåning uppgår till högst 835 000 000 kronor.
Regeringen bemyndigas att för 2014 låta Sjöfartsverket placera likvida medel på räntebärande
konto i och utanför Riksgäldskontoret.
Regeringen bemyndigas att under 2014 låta
Sjöfartsverket besluta om kapitaltillskott om
högst 10 000 000 kronor till förmån för Sjöfartsverket Holding AB.

fartsverket för 2014–2016 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Investeringarna uppgick 2012 till 326 miljoner kronor.
Finansieringen skedde helt med egna medel.
Likvida medel uppgick vid årets slut till 301 miljoner kronor vilket är en minskning med 136
miljoner kronor jämfört med föregående år.
I enlighet med tabellen nedan så planerar Sjöfartsverket för 803 miljoner kronor för perioden
2014 till 2016.
Investeringarna ska användas främst till nya
helikoptrar samt till dammsäkerhetshöjande åtgärder i Trollhätte kanal. Investeringar ska också
ske i lotsbåtar, arbetsfartyg, isbrytare, sjötrafikinformationscentraler samt it-system.
Regeringen delar Sjöfartsverkets bedömning
när det gäller vilka investeringar som bör göras
de närmaste åren. Regeringen föreslår därför att
investeringsplanen för Sjöfartsverket godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens
inriktning är att Sjöfartsverket ska finansiera det
pågående projektet med anskaffning av sju nya
flyg- och sjöräddningshelikoptrar med egna likvida medel samt med lån. Sjöfartsverket har i dag
inga upptagna lån. Med anledning av detta är regeringens förslag att Sjöfartsverkets låneram
fastställs till 835 miljoner kronor. Vidare föreslår
regeringen att Sjöfartsverket, i enlighet med nu
gällande ordning, ges möjlighet att sätta in kassamässigt överskott på räntebärande konto i
Riksgäldskontoret eller affärsbank.
Tabell 3.75 Investeringsplan för Sjöfartsverket
Miljoner kronor

Farleder/utmärkning

Totala utgifter
under perioden
2014-2016

Utfall
2012

Prognos
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

172,9

17,0

63,7

97,2

44,0

31,7

Isbrytning

68,5

40,8

41,0

48,5

12,0

8,0

Sjötrafikinformation (VTS)

41,6

0,3

1,3

26,1

13,0

2,5

Sjögeografisk information

37,2

4,4

13,9

15,9

11,4

9,9

Lotsning

95,2

4,9

30,6

45,0

29,7

20,5

370,7

242,1

277,6

350,7

10,0

10,0

Flyg- och sjöräddning
Övriga myndighetsuppgifter

0

0

0

0

0

0

18,7

15,8

23,4

7,3

4,9

6,5

Summa investeringar

804,8

325,3

451,5

590,7

125,0

89,1

Lån

350,0

0

275,0

350,0

0

0

Egna medel

454,8

325,3

176,5

240,7

125,0

89,1

Summa finansiering

804,8

325,3

451,5

590,7

125,0

89,1

Gemensamma funktioner
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3.7.16 Luftfartsverket
Luftfartsverkets ekonomiska mål
Regeringens förslag: Luftfartsverket ska, räknat
på resultatet efter skattemotsvarighet, ha en räntabilitet om lägst 4 procent.
Luftfartsverket ska, på lång sikt, ha en soliditet om lägst 15 procent.
Regeringen bemyndigas att besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Luftfartsverkets ekonomiska resultat.

Skälen för regeringens förslag: Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för
civil och militär luftfart. Luftfartsverket ska
verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Luftfartsverket verkar inom de mål för flygtrafiktjänst som sätts i det europeiska samarbetet,
där man med säkerhet som högsta prioritet, arbetar för att reformera och effektivisera Europas
flygtrafiktjänstsystem. Den övergripande ambitionen är att skapa ett gemensamt luftrum. Ett
steg på vägen är skapandet av ett antal regionala
(s.k. funktionella) luftrumsblock med ett ökat
samarbete syftande till integrering mellan nationella luftrum. Sverige har ingått avtal med
Danmark om det dansk-svenska luftrumsblocket, och har som ett led i implementeringen av
detta bildat ett gemensamt handelsbolag,
NUAC HB, vilket numera sköter driften av
flygtrafiktjänsten under väg åt Luftfartsverket.
Det europeiska arbetet med integrering och effektivisering fortsätter dock, bl.a. genom utveckling av tekniskt samarbete mellan de europeiska flygtrafiktjänstleverantörerna. Luftfartsverket är ett viktigt instrument för den svenska
utvecklingen av flygtrafik-tjänsten och för att
säkerställa ett helhetsperspektiv på flygtrafiktjänsten. Trenden för utvecklingen är fortsatt integrering och detta utgör också grunden för
Luftfartsverkets strategiska arbete. Utöver samarbetet med danska Naviair inom ramen för
NUAC HB är Luftfartsverket drivande i utvecklingen av tekniska och forskningsinriktade
samarbetskonstellationer. Detta arbete är fortsatt viktigt för Luftfartsverket, samtidigt som
det behövs ett ökat fokus på att realisera potentialen i dessa samarbeten. I syfte att skapa bättre
100

förutsättningar för forsknings- och innovationsinsatser ges därför Luftfartsverket numera vissa
möjligheter att via Trafikverkets anslag finansiera
viss FoI-verksamhet (prop. 2012/13:25, bet.
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119).
Som ett led i arbetet med effektivisering av
flygtrafiktjänsten arbetar man på europeisk nivå
aktivt med de fyra parametrarna säkerhet, kostnadseffektivitet, kapacitet och miljö. För dessa
sätts mål i s.k. prestationsplaner för verksamheten under en referensperiod (nuvarande period
omfattar t.o.m. 2014). Dessa mål inkluderar
också ekonomiska åtaganden vad gäller avgiften
för flygning en route eller under väg (den s.k. en
route-avgiften eller undervägsavgiften). Konsekvensen av det nya systemet är att kostnadsökningar i verksamheten inte med självklarhet eller
fullt ut kan kompenseras av avgiftshöjning i
syfte att få inbyggda effektiviseringsmekanismer.
Den kommande referensperioden avses omfatta
fem år. För Luftfartsverkets del innebär systemförändringen ett ökat behov av att kunna absorbera fluktuationer.
Flygets utveckling, som är av stor betydelse
för Luftfartsverkets intäkter, har under 2011 och
2012 inneburit minskad tillväxt av volymer och
sedan mars 2012 en minskning av trafiken. Trafikens utveckling är mycket nära kopplad till
konjunkturutvecklingen och trafikvolymerna
väntas vända upp först under senare delen av
2013. Den totala trafikvolymen uppgick 2012 till
688 654 en route-rörelser, vilket innebar en
minskning med 2,5 procent jämfört med 2011.
För 2013 bedöms trafiken öka endast marginellt,
enligt nuvarande prognos med ca 1 procent.
De ekonomiska förutsättningarna för Luftfartsverket styrs under de kommande åren i hög
grad av prestationsplanen för en route, enligt vilken Luftfartsverkets enhetskostnader i fast pris
ska reduceras med 10 procent till 2014. Åtaganden för prestationsplanen under perioden 2015–
2019 är ännu inte fastställda och kan därmed inte
beaktas. Under planeringsperioden väntas också
omfattande upphandlingar av lokal flygtrafiktjänst genomföras, vilket också ställer krav på att
reducera kostnaderna för att möta konkurrensen. Dessutom har den starka svenska kronan
under året medfört en relativ fördyring för avgifterna från brukarna av svensk luftrum i förhållande till övriga motsvarande avgifter i Europa,
vilket riskerar framkalla miljömässigt mindre optimala flygrutter och ge minskade intäkter för
Luftfartsverket. I syfte att möta dessa krav och
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det besvärliga kostnadsläget för den svenska avgiften genomförs ett fortsatt omfattande effektiviseringsprogram. Luftfartsverket kommer också
fortsatt att utnyttja möjligheterna till breddad
intäktsbas genom uppdrag utanför Sverige i enlighet med sitt uppdrag. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i särskild ordning med
förslag vad gäller förutsättningarna för flygtrafiktjänsten med anledning riksdagens tillkännagivande
(bet.
TU2012/13:TU18,
rskr.
2012/13:259) och de effekter detta får för Luftfartsverket och myndighetens verksamhet.
För perioden 2014–2017 prognostiserar Luftfartsverket att resultatet före skattemotsvarighet
under perioden utvecklas från 40 miljoner kronor 2014 till 47 miljoner kronor 2017. Soliditeten förväntas vid periodens slut ligga på 11 procent.
Regeringen anser att ett räntabilitetskrav om 4
procent av eget kapital (som beräknas på resultatet efter skattemotsvarighet) är motiverat. Regeringen anser vidare att målet för soliditeten långsiktigt ska vara lägst 15 procent. Enligt den
prognos som redovisats uppnås alltså bara 11
procent och utvecklingen innebär dessutom en
försämring. Regeringen anser dock att det inte är
rimligt att minska målet för soliditeten, även om
det innebär att målet inte nås fram till 2017.
En viktig förklaring till den försämrade räntabiliteten är att det har funnits ett behov att öka
avsättningarna för tjänstepensioner. Behovet har
uppstått till följd av allt lägre nivåer för den långa
realränta som används när avsättningarna beräknas.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara 15 procent av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet. Utdelning och skattemotsvarighet som ska inbetalas
till inkomsttitel bör fastställas slutligt av regeringen i samband med bokslutet.
Tabell 3.76 Prognos för Luftfartsverkets resultat
Miljoner kronor där inte annat anges

Resultat efter
skattemotsvarighet
Räntabilitet på eget
kapital efter skattemotsvarighet (%)
Soliditet (%)

2013

2014

2015

2016

2017

35

40

44

47

47

5

5

6

6

6

13

12

12

11

11

Beräknad skattemotsvarighet

0

0

0

17

17

Beräknad utdelning

5

5

6

6

6

Luftfartsverkets finansiella befogenheter
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 låta Luftfartsverket ta upp lån i och
utanför Riksgäldskontoret som inklusive tidigare
upplåning uppgår till högst 1 500 000 000 kronor.
Regeringen bemyndigas att för 2014 låta Luftfartsverket placera likvida medel på räntebärande
konto i och utanför Riksgäldskontoret.
Regeringen bemyndigas att under 2014 låta
Luftfartsverket teckna borgensförbindelser för
krediter till förmån för LFV Holding AB inom
en ram om högst 100 000 000 kronor. Vidare
bemyndigas regeringen att låta Luftfartsverket
teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV
Holding AB inom en ram om högst 150 000 000
kronor.
Skälen för regeringens förslag: Luftfartsverkets investeringar har finansierats med internt
tillförda medel. Verket har under 2013 ett bemyndigande att ta upp lån inom en total ram av
1 500 miljoner kronor. Denna ram föreslår regeringen bör fortsatta gälla även för 2014.
I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Holding
AB som bildades 1995 för att samordna och förvalta Luftfartsverkets bolagsverksamhet. Luftfartsverket har även ett bemyndigande att teckna
borgensförbindelser för krediter till förmån för
dotterbolaget LFV Holding AB inom en total
ram på 60 miljoner kronor, liksom att teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding
AB inom en ram på 150 miljoner kronor. Regeringen föreslår att bemyndigandet att teckna
borgensförbindelser för krediter till förmån för
dotterbolaget LFV Holding AB ökas från 60
miljoner kronor till 100 miljoner kronor i syfte
att ge utrymme för garantiåtaganden i och med
kommande nya affärer inom LFV Aviation Consulting AB. Satsningarna inom det exportinriktade dotterbolaget ingår i den affärsplan som ligger till grund för Luftfartsverkets treårsplan och
innebär en ökning av omsättningen från 20 miljoner kronor till 165 miljoner kronor.
Luftfartsverket väntas under större delen av
2013 fortsatt ha ett betydande likviditetsöverskott som föranleds av flygplatsbolaget Swedavia
AB:s ersättning för den del av flygtrafiktjänstens
pensionsskuld som efter delningen inte längre
motsvaras av anläggningstillgångar. Under 2011
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löste Luftfartsverket in del av pensionsskulden
som avser pensionärer, fribrev och livräntor.
Liksom övriga affärsverk har Luftfartsverket i
dag möjlighet att sätta in kassamässigt överskott
på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i
affärsbank. Medlen ska placeras räntebärande
och förbehållas placeringar med låg risk.
Luftfartsverkets investeringsplan
Regeringens förslag: Investeringsplanen för Luftfartsverket för 2014–2016 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: Luftfartsverkets investeringsplan för perioden 2014–2016
uppgår till 442 miljoner kronor, vilket huvudsakligen är i nivå med föregående års investeringsplan.
För att fullt ut kunna utnyttja flygtrafikledningssystemets (COOPANS, COOPeration
between ANS-providers) kapacitet genomför
Luftfartsverket fortlöpande uppgraderingar av
såväl det tekniska systemet som arbetsmetodiken. COOPANS är ett internationellt samarbetsprojekt avseende kontinuerlig utveckling av
flygledningssystemet mellan leverantörer av
flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning
och samma systemleverantör, Thales.
Utvecklingen av ATM-systemet (Air Traffic
Management) inom COOPANS går in i en implementeringsfas. Kommande år sker en stegvis
uppgradering av systemet för att säkerställa ett
väl fungerande system både funktions- och kapacitetsmässigt.
Den gemensamma finansieringen av systemutvecklingen ger en kostnadseffektiv systemuppgradering och medverkar till SES-kraven på
harmonisering av tekniska och operativa system.
Under perioden genomförs insatser avseende
underhålls- och ersättningsinvesteringar för att
höja flygsäkerheten, säkerställa kapacitet och regularitet, samt att reducera kostnaderna.
En viktig utveckling under perioden är s.k.
fjärrstyrda torn (RTC, Remote Tower Center).
Detta är ett system för att effektivisera driften av
flygtrafiktjänst vid små- och medelstora flygplatser genom s.k. fjärrstyrda torn för att leda och
övervaka trafik utan att flygledare är placerade i
flygplatsernas tornbyggnader. Implementering
av projektet pågår i Sundsvall och Örnsköldsvik
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avseende flygtrafikledningsfunktioner, displayer,
master för kameror etc. Saab AB utvecklar tekniken medan LFV svarar för den operativa metodiken. Av central betydelse för fortsättningen
av projektet är att man lyckas med säkerhetsbevisning och certifiering.
Det första RTC väntas kunna driftsättas under 2012–2013, för att sedan vid ett positivt resultat inleda en större implementering under
planeringsperioden. Om den första driftsättningen i Sundsvall blir lyckosam, kan ytterligare
investeringar i fjärr-styrda torn bli aktuella senare under planeringsperioden, vilket inte är beaktat i den framlagda planen.
Däremot har utrymme lagts in för att hantera
alternativa anläggningar för kontrollcentralerna i
Malmö och Stockholm (contingency) i syfte att
säkerställa kapacitet i händelse av att ordinarie
anläggningar slås ut, liksom anskaffning av s.k.
primärradar (PSR TMA SA, Primary Surveillance Radar Terminal Area Stockholm) som behövs som back-up till den normala radarövervakningen. Nytt objekt är också ett system
för hantering av aeronautisk information
(ADQ).
Därutöver inkluderas i investeringsplanen ersättningsinvesteringar för modernisering och utbyte av äldre system. Det gäller såväl uppgradering av nuvarande radarstationer (SUPS,
Surveillance Upgrade Program Sweden) som utbyte av radiostationer i norra Sverige (VHF) och
ersättning av nationellt nätverk för kommunikation mellan olika operativa enheter och anläggningar, såsom radarstationer, radio och navigationsutrustningar (LFV-ATN). Den sistnämnda investeringen är en konsekvens av delningen av Luftfartsverket, då det befintliga nätverket tillfaller Swedavia AB.
Övriga investeringar avser investeringar i
byggnader och it, bl.a. it-stöd för NUAC och
den med Sjöfartsverket gemensamma servicefunktionen.
Regeringen delar Luftfartsverkets bedömning
avseende de prioriteringar som bör göras för att
möta investeringsbehoven under de närmaste
åren. Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att investeringsplanen godkänns.
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Tabell 3.77 Investeringsplan för Luftfartsverket
Miljoner kronor
Totala utgifter
under perioden
2014-2016

Utfall
2012

Prognos
2013

Budget
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

COOPANS

89

28

27

27

27

35

Contingency

50

-

-

-

25

25

SUPS

17

17

14

17

-

-

PSR TMA SA

20

-

20

20

-

-

RTC

-

24

8

-

-

-

VHF

12

2

5

4

4

4

LFV-ATN

18

3

12

12

6

-

ADQ

20

-

10

10

10

-

Övrigt

216

26

44

40

89

87

Summa investeringar

442

100

140

130

161

151

Egna medel

442

100

140

130

161

151

Summa finansiering

442

100

140

130

161

151

Lån

3.8

Bolagsförvaltningen

3.8.1

Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB

Uppgiften för Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB (Svedab) är att direkt eller via
Öresundsbrokonsortiet äga och förvalta den
svenska 50-procentiga ägarandelen i Öresundsbron och de svenska landanslutningarna till
bron. Sverige bildade Svedab 1991 och på motsvarande sätt bildade Danmark samma år A/S
Øresund
(prop.
1990/91:158,
bet.
1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379). Bolagen sattes upp för att bygga och driva den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Svedab
och A/S Øresund bildade därefter det samägda
Öresundsbrokonsortiet. Konsortiet byggde och
finansierade den 16 km långa kust-till-kust förbindelsen, Öresundsbron. Broförbindelsen är
avgiftsfinansierad och omfattar både väg- och
järnvägstrafik mellan de två länderna.
Öresundsbron utgör i dag en viktig länk i ett
internationellt infrastruktursystem som knyter
samman Öresundsregionen och Sverige med övriga Europa. Svedab förvaltar för staten viktiga
och värdefulla anläggningar och avtal, som reglerar ovan beskrivna ansvarsförhållanden.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag i 2010 års budgetproposition (prop.

2009/10:1, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117)
att utöka Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB:s låneram till 3 361 000 000 kronor, exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt. Låneramen är beräknad i januari
2009 års prisnivå och driftskostnaderna ska därför indexjusteras till denna prisnivå.
3.8.2

Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiet ägs till lika delar av det
svenska bolaget Svedab och det danska bolaget
A/S Øresund. Verksamheten i det samägda konsortiet regleras i ett konsortialavtal från januari
1992 och består i att driva och underhålla den
fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Byggandet av den fasta förbindelsen skedde i
Öresundsbrokonsortiets regi och finansierades
genom upplåning på kapitalmarknaden. Avgifterna från såväl väg- och järnvägstrafiken över
förbindelsen används för att täcka konsortiets
alla kostnader för drift och underhåll, liksom för
kapitalkostnader i form av ränta och amortering
på de utestående skulderna. När konsortiet redovisar ett fritt eget kapital ska konsortiet börja
lämna utdelning till ägarbolagen så att dessa ska
kunna amortera sina utestående lån för respektive landanslutning. Målsättningen för Svedab är
att samtliga lån ska vara återbetalda senast 2040.
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Avgifterna för vägtrafiken över bron fastställs
av konsortiets styrelse utifrån bestämmelserna i
konsortieavtalet och tillfaller konsortiet. För
järnvägstrafiken betalar Trafikverket och Banedanmark en årlig avgift till konsortiet som räknas upp med index i enlighet med ett avtal från
2000.
Betalstationerna
för
vägtrafiken
över
Öresundsbron återfinns på den svenska sidan.
För att underlätta passagen genom betalstationen finns möjlighet att teckna abonnemang för en
BroBizz, som är en elektronisk transponder som
fästs i bilen och automatiskt registrerar passager
genom betalstationen. Frekventa resenärer kan
även teckna avtal som ger rabatt på det ordinarie
priset. En BroBizz kan även användas i andra betalstationer som ingår i det s.k. EasyGosamarbetet. EasyGo är ursprungligen ett skandinaviskt samarbete mellan ett antal avgiftsupptagare. I dag deltar betalstationer, betalvägar, brobolag och färjeoperatörer från Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland i samarbetet som gör det
möjligt att använda en enda transponder i de anslutna betalstationerna i de olika länderna. Kunderna slipper därigenom teckna separata abonnemang och hantera olika betalningssystem, i
olika valutor, för varje betalstation.
EU-kommissionen beslutade i oktober 2009
om definitionen av det europeiska systemet för
vägtullar (beslut EG nr 750/2009), det s.k.
EETS-beslutet. Det syftar till att skapa ett europeiskt system för elektroniska vägtullar där standardiserad utrustning i fordon ska kunna användas för att färdas i alla elektroniska vägtullsystem
inom EU. I avvaktan på att en marknad för betalningsförmedlare etableras utifrån EETSbeslutet har Öresundsbrokonsortiet beslutat att
tills vidare fortsätta driva avgiftsupptagningen i
egen regi och att kvarstå i EasyGo-samarbetet.
3.8.3

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan, järnvägen Rosersberg–Stockholm
Arlanda Airport–Odensala med tillhörande station och plattform på Stockholms central, invigdes i november 1999. Genomförandet av projektet föregicks av flera utredningar där bl.a.
förutsättningarna att få privata intressenter att
delta belystes. Arlandabanan Infrastructure AB
bildades av staten för att sköta upphandlingen av
Arlandabanan och för att hantera statens rättigheter
och
skyldigheter
i
projektet
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(prop.1993/94:39, bet. 1993/94:TU6, rskr.
1993/94:74). Bolaget äger anläggningarna, övervakar driften av Arlandabanan och svarar för att
rättigheter och skyldigheter i avtalen följs. Arlandabanan har anlagts av A-Train AB som också
svarar för att finansiera anläggningen med privat
kapital och för att driva anläggningen. Anläggningen överläts av A-Train AB till Arlandabanan
Infrastructure AB när den var färdigställd. Som
ersättning för detta har A-Train AB dels fått ensamrätt att fram till 2040 bedriva snabbtågstrafik
mellan Stockholms central och Arlanda flygplats, dels nyttjanderätt till hela anläggningen till
2040 med vissa skyldigheter att upplåta den för
genomgående tågtrafik via Arlanda flygplats.
Snabbtågspendeln bedrivs under namnet Arlanda
Express. A-Train AB är infrastrukturförvaltare
för Arlandabanan vilket innebär att bolaget fördelar kapacitet, leder trafiken och tar ut avgifter
för trafiken på banan. Arlandabanan Infrastructure AB äger Arlandabanan och är part i
Arlandabaneavtalet och förvaltar därigenom för
staten viktiga och värdefulla avtal, som reglerar
ovan beskrivna ansvarsförhållanden.
För närvarande pågår på initiativ av Arlandabanan Infrastructure AB en översyn av Arlandabaneavtalen i syfte att förenkla och uppdatera
dem med anledning av de förändringar som skett
inom järnvägslagstiftningen och statens myndighetsstruktur. Avsikten är att uppdateringen
ska ske inom ramen för gällande riksdagsbeslut
rörande Arlandabanan.
I december 2012 startade AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) direkt pendeltågstrafik mellan
Tumba/Älvsjö och Uppsala via Arlanda, vilket
har medfört ett breddat tågutbud och ett nytt
attraktivt alternativ för resa med tåg till Arlanda
som ett ytterligare komplement till den befintliga snabbtågpendeln som trafikerar StockholmArlanda utan mellanliggande stopp. Utöver
snabbtågpendeln Arlanda Express och SLtrafiken trafikeras Arlanda också av regionaloch fjärrtåg.
Regeringen lämnade den 8 mars 2012 en skrivelse till riksdagen som närmare redogjorde för
de förhållanden som rör Arlandabanan och regeringens syn på vissa frågor avseende banan inklusive regeringens bedömning av förutsättningarna
att utnyttja den s.k. optionen (skr. 2011/12:93).
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3.8.4

Ökad samordning av Svedab och
Arlandabanan Infrastructure AB

Riksdagen bemyndigade efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 regeringen
(prop. 2010/11:1 utg.omr 22) att överlåta statens
aktier i Arlandabanan Infrastructure AB till
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB i
syfte att uppnå en effektivare förvaltning genom
fusion av bolagen (prop. 2010/11:1, bet.
2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).
Sedan dess har bolagen vidtagit ett antal åtgärder för ökad effektivitet och lägre kostnader.
Den verkställande direktören är nu gemensam
för de två bolagen, med huvudanställningen förlagd till Svedab. Samtliga uppgifter inom ekonomiadministration och finansiell rapportering
utförs av Svedab för de två bolagens räkning. Itdriften är samordnad och säkerhetsnivån i driften har höjts. Syftet med investeringarna är att
säkra kritisk kompetens och höja informationssäkerheten i bolagen. Med hjälp av modern teknik görs bolagens dokument, såväl historiska
som nya, sökbara i löpande text. Samtidigt säkras
också tillgången och tillgängligheten till informationen för framtiden.
Bolagen utnyttjar varandras kompetens i tekniska besiktningar och i samråd. Yttranden avges
ofta i form av gemensamma svar.
Regeringens bedömning är att bolagen nu integrerat sina verksamheter på ett ändamålsenligt
sätt och att en formell fusion av bolagen inte
skulle leda till ytterligare effektivitetsvinster.
Bemyndigandet från riksdagen återtogs genom
riksdagens beslut med anledning av 2013 års
budgetproposition (prop. 2012/13:1, utg.omr.
22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118) och
verksamheten drivs nu vidare i de separata bolagen, med fortsatt samordnade administrativa resurser.
3.8.5

Den officiella invigningen av Botniabanan ägde
rum den 28 augusti 2010. Banan är överlämnad
till Trafikverket och bolaget har tecknat ett hyresavtal med Trafikverket fram till 2050. Hyran
betalas från Trafikverkets anslag och används för
att betala räntor, amorteringar och avgifter på de
lån som är upptagna i Riksgäldskontoret för
Botniabanan samt för bolagets förvaltningskostnader.
Den 1 januari 2012 övergick förvaltningen avstatens aktier i Botniabanan AB från Regeringskansliet till Trafikverket i enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 2011/12:1, bet.
2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87). Vid en extra
bolagsstämma den 18 januari 2012 beslutade
stämman att avregistrera bolaget som publikt,
vilket var nödvändigt för att kunna minimera
styrelsen. Den 27 mars 2012 förvärvade staten
kommunernas aktier till ett belopp om 90 000
kronor, i enlighet med riksdagens ovan nämnda
bemyndigande. Förvärvet finansierades med medel från Trafikverkets anslag. Riksdagen godkände även att Botniabanan AB avvecklas (prop.
2011/12:1, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).
På en extra bolagsstämma den 14 maj 2012 beslutade stämman att begära Botniabanan AB i
s.k. frivillig likvidation. I samband med likvidationen tog Trafikverket över bolagets skuld för
Botniabanan i Riksgäldskontoret och andra åtaganden som bolaget hade. I stället för att betala
hyra för Botniabanan kommer Trafikverket att
betala kapitalkostnader för banan. Övertagandet
av lånen i Riksgäldskontoret påverkar inte de totala anslagen för Trafikverket med undantag för
att kostnader för bolagets löpande förvaltning
försvinner efter likvidationen.
Likvidationen av Botniabanan AB avslutades
formellt i april 2013.

Botniabanan AB

Botniabanan AB bildades den 1 juli 1998 för
byggandet av Botniabanan. Botniabanan AB ägdes fram till mars 2012 till 91 procent av staten,
medan Kramfors, Örnsköldsviks, Nordmalings
och Umeå kommun ägde 2,25 procent vardera
(prop. 1997/98:150, bet. 1997/99:FiU20, rskr.
1997/98:318). Botniabanan omfattar en cirka 19
mil ny, enkelspårig järnväg från Nyland, nordväst om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå.
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4 Politiken för informationssamhället

4.1

Omfattning

Politiken för informationssamhället omfattar
områdena informationsteknik (it), elektronisk
förvaltning, elektronisk kommunikation, post
samt grundläggande betaltjänster. Åtgärder och
resultat följs även upp och redovisas inom andra
utgiftsområden.
Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och
tillsynsmyndighet inom områdena elektroniska
kommunikationer och post. Myndighetens uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva tillsyn
över operatörerna på marknaderna för elektroniska kommunikationer och post samt att inom
ramen för sitt sektorsansvar följa och främja utvecklingen inom dessa områden.

E-legitimationsnämnden
inrättades
den
1 januari 2011 och har till uppgift att stödja och
samordna den offentliga sektorns behov av säkra
metoder för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i förvaltningens e-tjänster. Nämnden ska också tillhandahålla ett system
för säker elektronisk identifiering, som upphandlande myndigheter kan ansluta sig till efter
överenskommelse med nämnden.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom politiken för informationssamhället
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

21

21

20

27

28

28

29

Politiken för informationssamhället
2:1 Post- och telestyrelsen
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

148

145

140

127

138

140

140

2:3 Grundläggande betaltjänster

37

37

31

37

37

37

37

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

15

25

24

19

24

17

18

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

175

260

273

250

120

120

120

2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk
betydelse

27

39

38

38

3

0

0

423

526

527

499

350

343

344

Summa Politiken för informationssamhället
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

År 2012 uppgick de totala utgifterna inom politiken för informationssamhället till 423 miljoner
kronor. Prognosen för 2013 avseende de totala
utgifterna uppgår till 526 miljoner kronor. Huvudorsaken till ökningen är främst att medel
omfördelats till området och anslaget för driftsäker och tillgänglig kommunikation (prop.
2012/13:1,
bet.
2012/13:TU1,
rskr.
2012/13:118). Regeringens förslag till anslag
2014 för politiken för informationssamhället
uppgår till sammanlagt 499 miljoner kronor. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslagen till sammanlagt 350 miljoner kronor, 343 miljoner kronor respektive 344 miljoner kronor.

4.3

Mål

Det övergripande målet för politiken för informationssamhället är säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande marknader.
Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som
underlättar vardagen för hushåll och företag i
hela landet (prop. 2008/09:100, utg. omr. 22, bet.
2008/09:TU1, rskr. 2008/09:154).
Utöver detta övergripande mål har riksdagen
beslutat om mål för it-politiken inklusive bredband, sektorn för elektronisk kommunikation,
postmarknaden samt för grundläggande betaltjänster. Dessa redovisas nedan.
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It-politik
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/2012:1, bet. 2011/2012:TU1,
rskr. 2011/2012:87). Ett delmål är att Sverige ska
ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via
bredband
(prop.
2009/10:193,
bet.
2009/10:TU18, rskr 2009/10:297).
Elektronisk kommunikation
Målet för sektorn för elektronisk kommunikation är att enskilda, företag och myndigheter ska
få tillgång till effektiva och säkra elektroniska
kommunikationer (prop. 2002/03:110, bet.
2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228). De elektroniska kommunikationerna ska ge största möjliga
utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige ska i ett
internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa
avseenden.
De elektroniska kommunikationerna ska vara
hållbara, användbara och tillgodose framtidens
behov. De främsta medlen för att uppnå detta
ska vara att skapa förutsättningar för en effektiv
konkurrens utan snedvridningar och begränsningar samt att främja internationell harmonisering. Staten ska ha ett ansvar på området där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av
marknaden.
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Post

Grundläggande betaltjänster

Målet för postsektorn är att det ska finnas en
posttjänst av god kvalitet i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och andra försändelser som väger högst 20 kilo. Det ska finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser
befordrade till rimliga priser.
Dessutom ska enstaka försändelser befordras
till enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att
försäkra försändelser och få kvitto från mottagaren på att försändelsen har tagits emot (prop.
1997/98:127,
bet.
1997/98:TU13,
rskr.
1997/98:304).

Målet för politiken för de grundläggande betaltjänsterna är att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser
(prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr.
2006/07:205).

Tabell 4.2 Målstruktur för politiken för informationssamhället
.
Politiken för informationssamhället
Övergripande mål: Säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande marknader.
Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet.
It-politik

Elektronisk kommunikation

Post

Grundläggande betaltjänster

Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens
möjligheter.

Enskilda, företag och myndigheter
ska få tillgång till effektiva och
säkra elektroniska kommunikationer.

Det ska finnas en posttjänst av
god kvalitet i hela landet som
innebär att alla kan ta emot brev
och andra försändelser som väger
högst 20 kilo. Det ska finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga
priser. Dessutom ska enstaka
försändelser befordras till enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att försäkra försändelser och
få kvitto från mottagaren på att
försändelsen har tagits emot.

Alla i samhället ska ha tillgång
till grundläggande betaltjänster
till rimliga priser.

Delmål: Sverige ska ha bredband
i världsklass. Alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via
bredband.
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4.4

Resultatredovisning

Tabell 4.3 Indikatorer på måluppfyllelse
Män/
2009

2010

2011

2012

kvinnor1

Individer, andel av befolkningen som:

%

%

%

%

%

under året köpt eller beställt varor och tjänster över internet

63

66

71

74

76 / 72

under året köpt eller beställt varor och tjänster över internet från andra EUländer

10

13

16

19

22 / 15

under årets första kvartal uträttat bankärenden över internet

71

75

78

79

83 / 75

som under året använt offentliga e-tjänster (e-förvaltning)

65

68

74

78

80 / 76

med minst 10 anställda som beställt varor/tjänster via EDI eller en webbplats

63

69

49

47

med minst 10 anställda som tagit emot beställning av varor/tjänster via EDI
eller en webbplats

22

25

26

32

med minst 10 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter
för att söka information (e-förvaltning)

90

92

93

med 1-9 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter för
att söka information (e-förvaltning)

76

82

84

27

32

17

19

i.u.

44

49

53

2800

1100

800

500

89

91

93

94

93 / 94

83

85

87

88

90 / 86

använder internet regelbundet (en gång per vecka eller oftare)

86

88

90

91

93 / 89

aldrig använt internet

7

7

5

5

4/7

med minst 10 anställda som har tillgång till internet

95

96

96

98

med 1-9 anställda som har tillgång till internet

83

86

88

90

erbjuder mobil kommunikation

39

39

54

55

erbjuder fast telefoni

105

109

108

106

erbjuder bredband

157

169

157

161

Antal abonnemang för IP-baserad telefoni (tusental)

966

1189

1316

1437

Årsutveckling pris abonnemang fast bredband minst 8 Mbit/s, mars-mars

4

-13

0

i.u.

Årsutveckling lägstapris snittanvändare mobila samtalstjänster, mars-mars

-3

-28

-15

i.u.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
(It-politik)

Företag, andel:

med minst 10 anställda som använt internet för att få tillgång till anbudshandlingar i myndigheters elektroniska upphandlingssystem
med minst 10 anställda som skickar e-fakturor som kan processas automatiskt
hos mottagaren

15

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. (Bredband)
Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s
Antal hushåll och företag som saknar tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s
Individer, andel av befolkningen som:
har tillgång till internet i hemmet
har tillgång till bredband i hemmet

2

Företag, andel:

De elektroniska kommunikationerna ska ge största möjliga utbyte när det
gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet
Antal tjänsteleverantörer som:

Prisutveckling (procent)

1

Andelen män respektive kvinnor för år 2012
2
Bredband inklusive anslutningar via DSL-uppkoppling (t.ex. ADSL eller VDSL), annan typ av snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller lokalt nätverk) samt anslutning via
3Gnätet
Källor: SCB, Eurostat, PTS.
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Tabell 4.3 visar utvecklingen i Sverige inom områdena för målen för it-politik inklusive bredband samt elektroniska kommunikationer.
Sammantaget kan sägas att utvecklingen går i
den riktning som regeringen slagit fast. En mer
utförlig resultatredovisning och analys återfinns
under respektive områdes rubrik i detta avsnitt.
4.4.1

It-politik

Sverige har en fortsatt stark position vad gäller
it-användning och bredband. Digitaliseringens
möjligheter utnyttjas av individer och företag i
Sverige och användningen för kommunikation,
handel och kontakter med myndigheter fortsätter generellt att öka.
Sverige är en av få verkligt kunskapsbaserade
ekonomier enligt en internationell jämförelse
rapporterad av World Economic Forum
(www.weforum.org), men andra länder gör stora
satsningar. I World Economic Forums index,
Network Readiness Index, har Sverige tappat
den förstaplacering som landet haft i tre år till
Finland och är nu på tredje plats men behåller sin
plats bland de tre främsta för sjunde året i rad. På
andra plats återfinns Singapore. Ett nytt sammansatt index, Social Progress Index
(www.socialprogressimperative.org), jämför bl.a.
tillgång till information och kommunikation i
olika länder och där är Sverige på tredje plats.
I EU:s resultattavla för flaggskeppsinitiativet
En digital agenda för Europa (KOM[2010] 245),
beskrivs hur EU-länder utvecklas i relation till
agendans mål. Bland EU-länderna har Sverige
den näst högsta andelen regelbundna internetanvändare och den minsta andelen som aldrig använt internet.
Ovan nämnda och andra internationella index
och resultattavlor innehåller detaljerade data om
hur Sverige presterar och förhåller sig till målet
att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Medan det är tydligt att
Sverige presterar jämförelsevis bra och i flera avseenden bättre än andra, finns dels områden där
Sveriges starka position hotas, dels områden där
andra redan i dag presterar bättre.
En digital agenda för Sverige
Den 29 september 2011 beslutade regeringen en
ny strategi för it-politiken, It i människans tjänst
– en digital agenda för Sverige. Den digitala
agendan är en bred och sammanhållen strategi

för it-politiken där regeringen presenterar ambitioner och insatser som tillvaratar de möjligheter
som digitaliseringen ger. Agendan presenterar
regeringens ambitioner, beslutade insatser samt
förslag till nya åtgärder inom 22 sakområden.
En viktig faktor för att nå målet är ett strategiskt arbete med digitaliseringsfrågor på regional
nivå. Därför erbjuds kommunala samverkansorgan, länsstyrelser och landsting möjlighet att bli
signatärer till den digitala agendan. Det innebär
att organisationerna ställer sig bakom det itpolitiska målet och gör ett frivilligt åtagande att
ta fram en regional digital agenda. För att stödja
detta arbete fick Länsstyrelsen i Örebro län den
21 februari 2013 ett uppdrag av regeringen att
under 2013 främja arbetet med regionala digitala
agendor och sprida goda exempel mellan länen.
I april 2013 hade representanter för 18 län signerat en sådan avsiktsförklaring. Många av länen
involverar flera olika parter, exempelvis näringslivet, i sitt arbete med agendan. Därtill har närmare 130 företag och organisationer från olika
samhällssektorer blivit signatärer, vilket innebär
att de ställer sig bakom det it-politiska målet och
åtar sig att presentera hur de kan bidra till dess
genomförande.
I juni 2012 tillsatte regeringen Digitaliseringskommissionen med uppdrag att verka för att det
it-politiska målet i agendan uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs (dir.
2012:61). En del av kommissionens uppdrag är
att ta fram indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.
Digitaliseringskommissionen överlämnade sitt
första betänkande i maj 2013, En digital agenda i
människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem,
dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31). Betänkandet innehåller en överblick över tidigare
motsvarande it-kommissioner samt en beskrivning av de viktigaste aktörerna inom den digitala
agendans sakområden.
För fem av agendans sakområden: digitalt innanförskap, jämställdhet, skola och undervisning, digital kompetens samt entreprenörskap
och företagsutveckling föreslås indikatorer och
en uppföljning av insatser och åtgärder. Digitaliseringskommissionen konstaterar att många av
de förslag som tidigare it-kommissioner lämnat
till stor del har genomförts, t.ex. bättre vidareutnyttjande av offentlig data, åtgärder för att
minska det digitala utanförskapet och inrättande
av ett användningsforum. (För redovisning av
digitaliseringsarbetet inom kulturområdet, se ut111
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giftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid).
Innanförskap och miljö

Resultat
Ökat digitalt innanförskap
Genom att en så stor andel som möjligt av Sveriges invånare och företag är digitalt delaktiga ökar
möjlighet att nå målet att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I internationell jämförelse ligger Sverige bra till när det
gäller digital delaktighet. Sverige har lyckats nå
ut till den breda befolkningen på ett annat sätt än
många andra länder. Den största delen av Sveriges befolkning använder internet regelbundet.
Män använder i något större utsträckning än
kvinnor internet för att uträtta ärenden samt
köpa varor och tjänster. Den del som aldrig använt internet har sjunkit stadigt till ca 5 procent,
4 procent för män och 7 procent för kvinnor. De
som kvarstår som icke-användare finns bl.a. i de
äldsta grupperna i samhället. Det är i sammanhanget värt att notera att ju lägre andelen är
desto mer osäkert blir det statistiska underlaget
(se tabell 4.3).
PTS har en viktig roll i arbetet med att öka det
digitala innanförskapet. Myndigheten har under
2012 och 2013 fortsatt arbeta med innovationstävlingar. Vidare har PTS fortsatt upphandla
tjänster inom området elektronisk kommunikation och har arbetat med flera regeringsuppdrag
som bl.a. syftar till att göra olika media tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
En annan viktig fråga för det digitala innanförskapet är att produkter och tjänster som exempelvis webbplatser är tillgängliga och användbara så att alla som vill kan använda dem. Edelegationen har tagit fram en vägledning för
webbutveckling och samarbetar med PTS i syfte
att bl.a. främja privata sektorns tillämpning av
denna vägledning och att mäta tillgänglighet och
användbarhet på privata aktörers webbplatser.
Regeringen uppdrog den 16 juni 2011 åt
Svenska Filminstitutet och PTS att ta fram en
förstudie om ökad tillgänglighet till film på digitala biografer genom syntolkning. I uppdraget
har tre tekniska helhetslösningar utvecklats som
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kan göra det möjligt att genomföra reguljära visningar med syntolkning på biografer.
För att följa utvecklingen av digitaliseringen
av kulturen uppdrog regeringen den 20 december 2012 åt Statens kulturråd att genomföra en
studie om hur scenkonstaktörer använder sig av
digitaliseringen för att tillgängliggöra produktioner. Uppdraget rapporterades den 31 maj 2013.
Studien visar att en tredjedel av de tillfrågade
scenkonstinstitutionerna påbörjat arbetet med
digitalisering. Kulturrådet pekar på att en ökad
tillgänglighet till scenkonst genom digitaliseringen torde ha goda förutsättningar i ett land som
Sverige där många människor är kulturaktiva och
befolkningen är förhållandevis tidiga i att ta till
sig ny teknik.
Dessutom inrättade regeringen den 29 mars
2012 Användningsforum, vars kansli ligger på
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam), för att säkerställa att användarperspektivet diskuteras i ett forum mellan offentlig sektor, näringsliv och forskarsamhället.
Forumet har identifierat inriktningsområden för
att kunna exemplifiera arbetssätt och modeller
för att öka tillgängligheten och användbarheten i
digitala lösningar.
Regeringen uppdrog även åt Handisam den 29
mars 2012 att utveckla ett system för uppföljning av e-tillgänglighet under 2013 samt en hållbar statistik om tillgång och användning inom itområdet. I uppdraget definieras e-tillgänglighet
som att digitala lösningar ska kunna användas av
alla oavsett funktionsförmåga. Dessutom säkerställs uppföljning av e-tillgänglighet genom att
it-statistiken nu även omfattar personer med
funktionsnedsättning och personer i åldern 75–
85 år samt genom förbättrad mätmetod av webbtillgänglighet och användarnas upplevelse.
För att få överblick över de många aktörer
som arbetar med de digitala delaktighetsfrågorna
har regeringen den 17 januari 2013 givit Linnéuniversitet (LNU) i uppdrag att kartlägga hur
frivilliga krafter i samhället bidrar till att öka den
digitala delaktigheten. Bland annat påpekar LNU
den viktiga roll kampanjen Digidel haft för att
ökad den digitala delaktigheten i samhället. Personer med psykiskt funktionsnedsättning, äldre
kvinnor med invandrarbakgrund och gruppen
med socialt och ekonomiskt utanförskap nämns
som de allra mest utsatta grupperna i sammanhanget.

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Jämställd it-utveckling
Andelen kvinnor i it-yrken är fortfarande låg enligt SCB, 20 procent kvinnor och 80 procent
män. Andelen kvinnor som utexaminerats från
en it-utbildning på universitets- eller högskolenivå är också fortsatt låg enligt siffror från Universitetskanslersämbetet, men andelen har ändå
ökat något, från 19 procent kvinnor och 81 procent män läsåret 2010/11 till 22 procent kvinnor
och 78 procent män läsåret 2011/12.
Digitaliseringskommissionen har valt jämställdhet som ett av sina första fokusområden.
Kommissionen konstaterar i sitt betänkande En
digital agenda i människans tjänst att den generella användningen av it i Sverige skiljer sig väldigt lite mellan kvinnor och män. En skillnad är
dock att män som grupp är något tidigare än
kvinnor med att testa ny teknik.

brevsuppdrag, utifrån regeringens agenda It för
en grönare förvaltning.
Naturvårdsverket har i oktober 2012 redovisat
sitt uppdrag att genomföra pilotstudier av sina
förslag till nya indikatorer inom området it för
miljön (dnr N2012/5328/ITP). Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)
visar att det bland företag med tio anställda eller
fler är något mer förekommande än 2011 att miljöpolicy eller motsvarande innehåller främjande
av resfria möten, minskad energiförbrukning vid
användning av it samt hänsyn till energiförbrukningen vid val av system och hårdvara. Ungefär
hälften av företag med tio anställda eller fler har
en miljöpolicy eller motsvarande för att minska
pappersförbrukningen vid utskrifter eller kopiering, en variabel som inte mätts specifikt tidigare.

It och småföretag
Regeringen tillsatte en särskild utredare i juni
2011 i syfte att se över åtgärder för att öka småföretagens it-användning (dir. 2011:54). Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i oktober
2012, Små företag – stora möjligheter med it
(SOU 2012:63), vilket bereds inom Regeringskansliet.
Även Digitaliseringskommissionen har i sitt
betänkande En digital agenda i människans tjänst
berört frågan om it och småföretag. Sverige är en
av de ledande länderna avseende tillgången till
teknik, men landets position är sämre avseende
användningen av tekniken. Små företag (färre än
tio anställda) använder it och internet generellt
sett i mindre utsträckning än större företag.

Analys

It för miljön
Enligt Naturvårdsverkets sammanställning av
statliga myndigheters miljöledningsarbete, Miljöledning i staten 2012 (dnr M2013/611/S),
angav 98 procent av myndigheterna att de använt
it för att minska sin energianvändning, vilket är
en ökning med fem procent sedan 2011. Den åtgärd flest myndigheter beskriver är att de fortsatt att införskaffa energisnål it-utrustning. Av
myndigheterna anger 98 procent att de använt it
för att minska antalet tjänsteresor. Detta är en
ökning med 3 procent jämfört med föregående
år. De flesta myndigheter tillhandahåller teknik
för video- och telekonferenser. Flera myndigheter nämnde att de deltar i projektet Resfria
möten i myndigheter som Trafikverket driver, i
enlighet med ett tidsbegränsat reglerings-

Ökat digitalt innanförskap
Att Sverige ligger bra till i internationella jämförelser kan till stor del bero på att Sverige har en
hög andel användare i de äldre åldersgrupperna i
förhållande till övriga världen, i enlighet med Digitaliseringskommissionens analys. Sverige har
också kommit längre än många andra länder med
tillgänglighets- och användarfrågorna utan att
lagstifta och har dessutom förbättrat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar
att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Det digitala innanförskapet kan inbegripa
många olika frågor. Det kan handla om allt från
funktionshinderfrågor, användbarhet för alla,
tillgänglighet i form av faktisk tillgång till dator
och fasta eller mobila uppkopplingar med tillräcklig kapacitet eller möjlighet att få praktisk
hjälp om problem uppstår, kompetensfrågor och
digitalisering av t.ex. tidningar, litteratur och
scenkonst. Detta innebär en utmaning när det
gäller mätning och uppföljning av den digitala
delaktigheten. Dessutom är det också en utmaning att få med samtliga grupper i samhället i
mätningen och uppföljningen.
Jämställd it-utveckling
Utvecklingen mot en ökad andel kvinnor i ityrken och inom it-utbildningen går långsamt.
Digitaliseringskommissionen menar i sitt betänkande från maj 2013 att det saknas starka och
pådrivande aktörer inom området och menar att
en ökad mobilisering är angelägen. Regeringen
anser att den sneda köns-fördelningen inom it113
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området kan vara negativ för it-utvecklingen.
Kvinnors potential utnyttjas inte fullt ut, vilket
leder till att branschen går miste om värdefull
kompetens.
It och småföretag
It-lösningar kan möjliggöra effektivare administration och it-användningen kan även öka företagens konkurrenskraft samt ge tillgång till nya
marknader, ett exempel på det sistnämnda är ehandeln.
Enligt Digitaliseringskommissionens analys
har forskning visat att de tre största hindren för
att småföretag använder sig av it är tidsåtgången
för att installera och lära sig nya it-system, avgöra vilka it-lösningar som kan bidra till företagets utveckling samt investerings- och driftskostnader för it. Teknikutvecklingen är snabb
och framförallt kommer utvecklingen av olika
s.k. molntjänster sannolikt vara av betydelse för
småföretagens ökade it-användning. Genom
molntjänster kan företagen få tillgång till lämpliga it-system utan att behöva göra stora initiala
investeringar i hård- eller mjukvara.
It för miljön
Regeringen kan konstatera att de statliga myndigheterna ytterligare har ökat användningen av
it i syfte att minska sin negativa miljöbelastning.
Bland företagen har utvecklingen när det gäller
innehållet i företagens miljöpolicys inte förändrats i någon större grad.
Elektronisk förvaltning

Resultat
E-förvaltning
Av tabell 4.3 framgår att andelen av befolkningen
som använder sig av offentliga e-tjänster har ökat
och att den under 2012 uppgick till 78 procent.
Män använder sig av offentliga e-tjänster i något
högre grad än kvinnor. Likaså har andelen företag som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga elektroniska ärendehantering ökat.
EU:s studie över e-förvaltning i Europa ”Digital by default; or by Detour?” visar att Sverige
fortsatt har en hög användning av e-tjänster i relation till övriga Europa och att de gemensamma
tjänster som finns, t.ex. e-legitimation, är väl använda. När användningen av e-tjänster i Sverige
jämförs med övriga Europa utifrån kategorier av
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flera sammanhängande tjänster som är relevanta i
särskilda skeenden (s.k. livshändelser) blir resultaten mer blandade. Inom kategorin Att starta
ett företag hamnar Sverige på tionde plats. Inom
kategorin Förlora och hitta ett jobb hamnar Sverige på 24:e plats (av 32). Inom kategorin Studera hamnar Sverige på 15:e plats.
Regeringen fattade den 13 december 2012 beslut om en ny strategi för digital samverkan mellan myndigheter, Med medborgaren i centrum –
Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning. Strategins mål preciserar de
övergripande mål och ställningstaganden som
finns i den förvaltnings-politiska propositionen
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt (prop. 2009/10:175) och i den digitala agendan. Detta ligger också i linje med de
grundläggande principerna för det internationella initiativet Open Government Partnership
(OGP) samt den s.k. Malmödeklarationen och
EU-kommissionens handlingsplan för eförvaltning.
Målen och delmålen för digitaliseringsarbetet i
statsförvaltningen är:
− en enklare vardag för medborgare,
- digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov,
- digitala tjänster ska vara enkla och säkra att
använda,
- det ska bli lättare att hitta rätt digital
tjänst,
− öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet,
- det ska bli lättare att hitta och använda
öppna data,
- fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster,
- möjligheter till insyn och delaktighet i
verksamheten ska öka,
− högre kvalitet och effektivitet i verksamheten,
- statsförvaltningens informationsförsörjning ska bygga på gemensamma standarder,
- statsförvaltningens informationssäkerhet
ska förbättras samt
- statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering.
Delegationen för e-förvaltning (dir. 2009:19)
(E-delegationen) ska i nära samverkan med Regeringskansliet koordinera de statliga myndig-
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heternas it-baserade utvecklingsprojekt samt
följa upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen koordinerar dessutom vissa it-standardiseringsfrågor
samt bistår regeringen i det internationella arbetet på området. Under 2013 tilldelades Edelegationen ytterligare medel för förstudier och
projekt, däribland Effektiv informationsförsörjning, e-Arkiv och e-Diarium samt Mina
Fullmakter.
Regeringen beslutade den 26 juli 2012 om en
ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte
för att driva på myndigheternas arbete med införandet av elektroniska beställningar. I denna
första etapp omfattas ca 50 myndigheter. Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens
uppdrag att leda och samordna införandet av
elektronisk handel i staten. ESV arbetar också
tillsammans med Kammarkollegiet och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) med att främja
förutsättningarna för elektronisk handel. Detta
för att skapa en kostnadseffektivare hantering av
inköps- och fakturaprocesserna. Statens servicecenter erbjuder e-beställningar som tjänst åt statliga myndigheter.
Verket för innovationssystem (Vinnova) fick
den 26 juli 2012 i uppdrag av regeringen att utveckla öppnadata.se, en teknisk plattform för
förmedling av data som tillgängliggjorts elektroniskt för vidareutnyttjande. Målet är att plattformen ska vara enkel att använda, ha tydliga licenser och villkor, ge stöd för att data kan
användas till innovationer samt möjliggöra delning av resurser och lösningar.
Regeringen beslutade den 26 juli 2012 att det
skulle finnas en myndighetsgemensam infrastruktur för säker meddelandeförmedling – Mina
meddelanden. Skatteverket fick genom förordningen i uppdrag att förvalta infrastrukturen.
Regeringen gav 2011 Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Transport-styrelsen i uppdrag att främja och samordna myndigheternas
arbete med e-förvaltning inom var sitt område. I
februari 2013 lämnade myndigheterna den tredje
rapporten från uppdraget. I samband med den
senaste rapporteringen lämnade de fyra myndigheterna även den gemensamma rapporten En
finansieringsmodell som går i takt med eförvaltningens utveckling (dnr N2012/734/ITP).
I rapporten lyfter myndigheterna frågan om att
avgifter som tas ut mellan myndigheter i samband med hämtning av information hämmar ut-

vecklingen av svensk e-förvaltning. De menar
bl.a. att avgifter mellan myndigheter leder till
onödig och kostsam dubbellagring av data eller
till att vidareutnyttjande av information för
tjänsteutveckling hämmas.
E-delegationens nationella it-standardiseringsråd etablerades under 2013. Rådet utgör regeringens plattform för att hantera standardiseringsfrågor på it-området, även frågor som inte
enbart avser e-förvaltning. Rådet samlar företrädare för de viktigaste intressenterna i staten,
kommuner och landsting samt i intresseorganisationer och företag. It-standardiseringsrådet bidrar också till att förbättra Sveriges möjligheter
att verka och påverka it-standardiseringsarbete
på europeisk och global nivå.
(Insatser inom e-förvaltning redovisas även
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.)
E-signaturer och e-legitimation
Antalet unika användare av e-legitimation 5 uppskattades 2012 uppgå till ca 5,6 miljoner. Av alla
svenskar äldre än 13 år hade 67 procent en elegitimation. I en undersökning, utförd av ESV i
september 2012, uppgav 71 procent av de tillfrågade att de hade använt sin e-legitimation i någon myndighets e-tjänst.
Riksdagen beslutade i maj 2013 att bifalla förslagen i propositionen Myndigheters tillgång till
tjänster för elektronisk identifiering (prop.
2012/13:123,
bet.
2012/13:FiU37,
rskr.
2012/13:212). En ny lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering trädde därmed i kraft den 1 juli
2013. Lagen gör det möjligt för myndigheter att
få tillgång till elektroniska identifieringstjänster
från alla leverantörer som lever upp till på förhand uppställda krav. Syftet är att öka tillgängligheten till e-legitimationer och öka valfriheten
för användaren.
Lagen innebär att de myndigheter som har
behov av e-legitimationstjänster kan besluta att
tillämpa valfrihetssystem och ansluta sig till ett
system för säker elektronisk identifiering. Ett

5 En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan
användas för att identifiera innehavaren på elektronisk väg. Elegitimationen kan användas av t.ex. enskilda och företrädare för
företag vid åtkomst till olika typer av e-tjänster. Genom en elektronisk signatur kan användaren också bekräfta lämnade uppgifter.
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sådant system ska tillhandahållas av en särskild
myndighet, E-legitimationsnämnden. Nämnden
ska ställa upp de regler och krav som ska gälla för
aktörerna i systemet. Alla leverantörer som ansöker om att få delta och uppfyller de uppställda
kraven ska godkännas för deltagande i systemet.
Den enskilde användaren har därefter möjlighet
att välja e-legitimation från valfri godkänd leverantör.
Analys
E-förvaltning
Regeringen har genom strategin Med medborgaren i centrum satt mål för det förvaltningsgemensamma arbetet. Det ger en tydligare riktning
åt det gemensamma arbetet med att använda it
för att utveckla statsförvaltningens verksamhet.
För att kunna nå dessa mål krävs att offentlig
sektor samverkar. E-delegationens arbete fokuserar på förvaltningsgemensamma tjänster där
det naturligen inte finns någon myndighet som
ensam kan ta ansvar för att utveckla och tillhandahålla tjänsten. EU:s jämförande studie samt de
förstudier som E-delegationen i samverkan med
myndigheterna tagit fram visar att det fortsatt
finns stor utvecklingspotential för gemensamma
digitala tjänster. För att verksamheterna ska
kunna anpassas till nya förvaltningsgemensamma
tjänster behöver principer och riktlinjer utformas, t.ex. standarder för utbyte och enhetlig användning av information. Utvecklingsmyndigheternas rapport, En finansieringsmodell som
går i takt med e-förvaltningens utveckling (dnr
N2012/734/ITP), visar på ett behov av att se
över dagens finansieringsstruktur för utbyte av
information mellan myndigheter.
EU:s studie, E-delegationens och utvecklingsmyndigheternas arbete samt de nu aktuella
utvecklingsprojekten, aktualiserar behovet av
förbättrad styrning, finansiering, samordning
och förvaltning av de gemensamma tjänsterna.
Frågan om utvecklad samverkan med kommunoch landstingssektorn aktualiseras också.
Kravet på likvärdig service till dem som inte
använder digitala möjligheter ska också beaktas i
utvecklingen. Antalet svenskar över 12 år som
inte, eller mycket sällan, använder internet är 1,2
miljoner (Svenskarna och internet 2012). Utgångspunkten bör vara en så långt möjlig likvärdig tillgång till service för alla och att alla människor
ska
kunna
kommunicera
med
myndigheterna och ta del av deras information.

E-signaturer och e-legitimation
Allt fler använder sig av offentliga e-tjänster och
utnyttjar möjligheterna med myndigheternas
elektroniska ärendehandläggning. Det är i många
fall en grundläggande förutsättning att användaren då kan identifieras elektroniskt. E-legitimationer är därför viktiga för att ärenden ska kunna
hanteras på ett enkelt och tillförlitligt sätt på
elektronisk väg.
Riksdagen har uttalat att ”[s]tatens roll bör
vara att gynna användningen av e-legitimationer,
stimulera konkurrens mellan utfärdare av sådana
legitimationer och att undanröja infrastrukturella, marknadsmässiga och konkurrensmässiga
hinder. Likaså bör staten för att säkra en dynamisk utveckling av informationssamhällets säkerhetslösningar, samt för att gynna konkurrens
och kostnadseffektivitet i säkerhetslösningar,
verka för att det etableras teknikneutrala standarder för elektroniska signaturer inom offentlig
sektor.”6 Riksdagen har även uttalat att ”utnyttjande av it inte får försämra rättssäkerheten eller
myndigheters förutsättningar att fungera.”7
Bakgrunden till den modell för e-legitimationer som föreslogs i propositionen Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering (2012/13:123) är att få till stånd en mer
hållbar och långsiktig lösning för det svenska elegitimationssystemet och att möta de krav som
riksdagen ställt upp. Den hittillsvarande modellen med ramavtalsupphandlingar har skapat
svårigheter för nya aktörer att få tillträde till
marknaden. Ytterligare ett skäl till att skapa ett
nytt system för hantering av e-legitimationer var
att i större utsträckning än hittills samordna och
styra offentlig sektors inköp av tjänster för
elektronisk identifiering.
Den nya modellen skapar möjligheter för flera
olika leverantörer att tillhandahålla e-legitimationer. Detta väntas leda till att konkurrensen på
området ökar och att utvecklingen av nya tekniska lösningar stimuleras, och i sin tur leda till
ökad användarvänlighet och tillgänglighet av elegitimationer. Genom att fastställa gemensamma krav för myndigheters användning av elegitimationer skapas en sammanhållen och enhetlig infrastruktur på området vilket främjar

6 Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU4, Från IT-politik för sam-

hället till politik för IT-samhället.
7 Ibid
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och underlättar myndigheternas hantering av elegitimationer. Den nya modellen väntas sammantaget i högre grad än tidigare uppfylla de av
riksdagen uttalade kraven på rättssäkerhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och teknikneutralitet.
Bredband och övrig it-infrastruktur

Resultat
Bredband
I regeringens Bredbandsstrategi för Sverige
anges att med bredband i världsklass avses att
minst 90 procent av alla hushåll och företag bör
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
senast 2020. Enligt PTS bredbandskartläggning
2012 hade ca 53 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober
2012. Det är en ökning med ca fyra procentenheter jämfört med oktober 2011 (se tabell 4.3).
Ökningen beror helt på utrullning av fiber i accessnätet. I områden utanför tätort och småort
hade ca nio procent av hushållen tillgång till 100
Mbit/s. Andelen hushåll och företag som finns
inom 354 meter (statistik utifrån 250 x 250metersrutor) från en fastighet som är ansluten
till ett fibernät har ökat från 60 procent 2011 till
65 procent 2012. Förutsättningarna för att tillgången till höghastighetsbredband ska öka ytterligare under 2013 är därför goda. Den andel av
hushållen som kan få 100 Mbit/s och som också
väljer abonnemang med denna kapacitet har
ökat, från 22 procent i oktober 2011 till 27 procent i oktober 2012.
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredbandsutbyggnaden ska vara
marknadsdriven. Enligt PTS har de sammanlagda
investeringarna i fasta och mobila bredbandsnät
de senaste åren varit i genomsnitt 8,6 miljarder
kronor per år. De marknadsmässiga investeringarna sker primärt i tätorter. I områden där marknadens investeringar inte räcker till genomför
regeringen satsningar på flera områden för att
stimulera en fortsatt bredbandsutbyggnad.
PTS bredbandskartläggning 2012 visar också
att tillgången till bredband för hushåll och arbetsställen med 4G (LTG) ökat mycket snabbt
under 2012, framför allt utanför tätorter. Ca 93
procent av hushållen och arbetsställena i Sverige
hade tillgång till 4G i oktober 2012, vilket kan

jämföras med ca 48 procent året innan. Siffrorna
avser 4G-täckning där folk bor och arbetar, dvs.
inte yttäckning. Utanför tätort och småort har
tillgången till 4G för hushåll och arbetsställen
ökat från 10 till 79 procent. Tillgången till bredband via 4G uppskattas dessutom ha ökat ytterligare i områden utanför tätort och småort efter
oktober 2012. Anledningen är att operatörerna
löpande aktiverar 4G i 800 MHz-bandet, som
har goda yttäckningsegenskaper, i hela landet.
Regeringen tillsatte i december 2012 en utredning, Utvärdering av bredbandsstrategin (dir.
2012:123), som har till uppgift att följa upp hur
tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målet i regeringens bredbands-strategi.
Utredningen ska vid behov föreslå justeringar av
bredbandsstrategin för att uppnå målen samt
analysera bredbandsstrategins insatsområde Offentliga aktörer på marknaden. Utredningen har
överlämnat ett delbetänkande Effektivare bredbandsstöd (SOU 2013:47).
Bredbandsforum har under 2013 bedrivit arbetsgrupper som fokuserat på frågor om byanät,
robusthet samt täckning och kapacitet i de mobila näten (för mer information se
www.bredbandivarldsklass.se).
Internet
För att använda internet krävs dels fysiska anslutningar till nät för elektronisk kommunikation, dels en logisk anslutning genom en s.k. internet protokoll-adress (IP-adress). Europeiska
kommissionen och PTS har framhållit vikten av
övergång
till
internetprotokollet
IPv6
(KOM[2008] 313). Under 2013 rapporterar PTS
resultatet av regeringens uppdrag från den 20
juni 2012 om att genomföra informationsinsatser och uppföljning kring myndigheters införande av IPv6.
Den centrala tilldelningen av domännamn och
IP-nummer styrs av Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) i en
modell av samverkan i flerpartsforum där representanter för länder, företag och civilsamhället
lämnar råd till ICANN som fattar beslut. Den
svenska regeringen deltar genom representation i
ICANN:s Governmental Advisory Committé
(GAC). Med internets ökade betydelse ökar intresset för internets globala förvaltning och engagerar allt fler länder och aktörer runt om i
världen.
Frågan om internets globala förvaltning diskuteras också i möten inom ramen för Internat117
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ionella teleunionens (ITU) arbete. Detta har
skett under World Conference on International
Telecommunications 2012 (WCIT-12), World
Telecommunication Policy Forum 2013, och
väntas vara aktuellt också under World Telecommunication Development Conference samt
ITU:s Fullmäktigekonferens under 2014. Vid
WCIT-12 beslutade Sverige, i likhet med övriga
EU:s medlemsstater samt bl.a. USA, Kanada och
Japan, att inte skriva på konferensens slutakt.
Robusthet
Infrastrukturen för elektronisk kommunikation
är samhällskritisk. Regeringen har bl.a. i sin
bredbandsstrategi betonat att robusthetsnivån
behöver vidmakthållas och utvecklas i takt med
teknikutvecklingen och det ökade beroendet av
elektronisk kommunikation. Med robusthet avses förmågan att motstå störningar och avbrott
samt förmågan att minimera konsekvenserna om
de ändå inträffar.
PTS bedriver ett aktivt arbete inom området
för robust elektronisk kommunikation och ett
säkrare internet. Detta arbete sker fortsatt enligt
strategin för robust elektronisk kommunikation
2012–2014 och årligen upprättade risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan den 1 april 2012 är operatörerna enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation skyldiga att rapportera större
incidenter till PTS. PTS har tagit fram en e-tjänst
för operatörernas incidentrapportering. Under
2012 har operatörerna rapporterat 30 störningar
där mobiltelefoni, IP-telefoni samt mobilt internet svarar för majoriteten. Mjukvarurelaterade
fel är den orsak som föranlett flest rapporter,
gett längst störningstid och drabbat flest abonnenter.
Ledningskollen är en webbtjänst (finns även
en mobilanpassad version) som underlättar för
bl.a. entreprenörer, kommuner och privatpersoner att få kontakt med dem som har nedgrävd infrastruktur. De som planerar att gräva,
schakta eller spränga ritar in det aktuella området
i Ledningskollens karta. En förfrågan skickas då
till alla ledningsinnehavare som har angett att de
har intressen i närheten och därmed kan avgrävningar förhindras. Någon officiell statistik kring
antalet avgrävningar finns inte, men en samlad
bild från flera ledningsägare indikerar att antalet
avgrävningar minskat med 60–80 procent sedan
Ledningskollen infördes. Flera uppger också att
Ledningskollen medfört en effektiviserad administration vid hantering av ledningsärendena.
118

För att bibehålla och utveckla sektorns
krishanteringsförmåga genomförs krisledningsövningar (TelÖ), den senaste 2011. Utvärderingarna utgör underlag för bl.a. risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), robusthetsåtgärder och
utbildningsinsatser. En särskild utbildnings- och
övningsstrategi för sektorn elektronisk kommunikation 2013–2015, har tagits fram i samverkan
med sektorns aktörer.
Vardagssäkerhet
Den andel personer i åldern 16–74 som inte har
internet hemma på grund av integritets- och säkerhetsskäl har enligt SCB minskat från ca två
procent (ca en procent avseende män och ca tre
procent avseende kvinnor) av befolkningen 2011
till ca en procent (för båda könen) 2012.
Enligt SCB:s undersökningar från 2010 och
2012 (motsvarande siffror för 2011 föreligger
inte) framgår också att den andel och det antal
personer i åldern 16–74 som inte har kopplat
upp sig mot internet via bärbar dator eller surfplatta eller annan handburen utrustning på grund
av integritets- och säkerhetsskäl har minskat från
ca sju procent (för båda könen) av befolkningen
2010 till ca två procent (för båda könen) 2012.
Som framgår av statistiken ovan har säkerhets- och integritetsskäl blivit ett allt mindre skäl
till varför personer inte är uppkopplade mot internet. Det gäller både om man kopplar upp sig i
eller utanför hemmet. Enligt SCB:s undersökningar från 2012 upplevde nästan 50 procent av
företagen med 250 anställda eller fler säkerhetsrisker som begränsande eller hindrande faktorer
till att använda mobila anslutningar till internet.
Detta kan jämföras med 14 procent av företagen
med färre än tio anställda.
Det förekommer fortfarande it-incidenter av
olika slag. It-attacker genomförs enligt OECD
alltjämt i stor skala (jfr. OECD Communications Outlook 2011).
Inom internetområdet har PTS fortsatt sitt
arbete med information och tjänster till konsumenter och småföretag för att de ska kunna använda internet på ett säkrare sätt. Nätverksorganisationen Surfa Lugnt arbetar sedan länge med
ökad trygghet och säkerhet på nätet. PTS bidrar
bl.a. med finansiering till det arbetet. Det finns
dock fortfarande en rad olika typer av intrång i
och obehörigt utnyttjande av vanliga användares
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datorer, t.ex. virus, trojaner8, botnät9, spionprogramvara och annan oönskad lagring av skadlig
kod. På PTS webbplats finns myndighetens råd
och tjänster kring nät- och informationssäkerhet
samlade. Där finns bl.a. tjänsten Testa Datorn,
som skannar datorn efter säkerhetshål. PTS fick
den 20 oktober 2011 i uppdrag av regeringen, i
enlighet med intentioner i den digitala agendan
för Sverige, att stärka denna möjlighet för internetanvändare att kontrollera sin datorsäkerhet
genom att utveckla sin tjänst Testa Datorn på
olika sätt. Uppdraget slutredovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i november 2012 (dnr N2012/6051/ITP).
Utifrån krav i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (se SFS 2011:590) har PTS
tagit fram föreskrifter om dels obligatorisk rapportering av integritets-incidenter, dels obligatorisk rapportering av driftincidenter. Båda föreskrifterna trädde i kraft den 1 april 2012.
I PTS återrapportering av uppdrag om att redovisa effekterna av lagändringen avseende kakor (på engelska kallat ”cookies”) dras slutsatsen
att många webbplatsansvariga är medvetna om
den förändrade regleringen men att användningen av kakor i stort sett är oförändrad.
Regeringen har deltagit aktivt i förhandlingarna om ett nytt mandat för den Europeiska Unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
(Enisa) avsett att stärka och modernisera byrån.
EU-förordningen med det nya mandatet antogs
av ministerrådet den 13 maj 2013.
Analys
Bredband
Tillgången till bredband har ökat stadigt de senaste åren och är generellt god i Sverige. I storstäder och större tätorter är it-infrastrukturen väl
utbyggd och konkurrensen god. Sverige står
samtidigt inför en utmaning att öka bredbandstillgången för att nå målen i bredbandsstrategin.
Hushållen och företagens efterfrågan på bredband med hög överföringshastighet är stor, vilket indikerar att det finns en betalningsvilja för

8 Trojaner är en skadlig kod som finns i ett program eller en bit kod som i

sig verkar ofarlig och inväntar en förutbestämd tidpunkt, instruktioner
utifrån eller lämpligt tekniskt tillfälle för att utföra sitt uppdrag.
9 Botnät ger personerna bakom näten kontroll över datorerna och kan

användas för att sprida skräppost eller utföra överbelastningsattacker mot

sådana tjänster. Detta påverkar operatörernas investeringsvilja positivt.
En omständighet som har stor betydelse är att
marknadens aktörer ges goda förutsättningar att
bygga ut näten. Att allt fler regioner, län och
kommuner beslutar om bredbandsstrategier bidrar till förbättrade förutsättningar och underlättar att få bredbandsinfrastrukturen på plats. Den
goda utvecklingen på bredbandsområdet har varit beroende av den stora efterfrågan från hushåll
och företag samt ett engagemang för bredbandsutbyggnad från olika aktörer, inte minst från byalag som bygger ut bredband med hjälp av statliga och kommunala stödinsatser.
Internet
Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och
robust internet i Sverige och globalt. För att nå
det målet är införandet av IPv6 hos svenska
myndigheter en viktig del och regeringen angav i
Digital agenda för Sverige att alla myndigheter
bör ha infört IPv6 senast 2013. PTS har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning för
organisationer som ska införa IPv6 och följer utvecklingen av myndigheters arbete med att göra
sina webbplatser tillgängliga för IPv6. PTS
undersökning visar att nästan tre av tio myndigheter har infört IPv6 för någon del av sin externa
kommunikation och fyra av tio planerar att införa internetprotokollet under 2013.
Konferensen World Summit on the Information Society (WSIS) gav 2005 i uppdrag till FN:s
generalsekreterare att samla det internationella
samfundet i diskussioner om internets globala
förvaltning i Internet Governance Forum (IGF).
De stora frågor som diskuteras för närvarande i
IGF-sammanhang gäller formerna för arbetet
och ett utökat deltagande från låg- och medelinkomstländer. Låg- och medelinkomstländerna
har ofta låg representation inom GAC:s diskussioner om internets förvaltning, men har mycket
att vinna på ett väl fungerande internet för sina
medborgare och företag.
Det svenska engagemanget i ICANN och
IGF har bidragit i arbetet med att behålla ett
globalt internet som präglas av frihet och öppenhet. Frågor kring internets förvaltning med
modellen av flerpartssamverkan för beslut i
ICANN och tilldelning av namn och nummer
diskuteras också i sammanhang där ITU samlar
till möten. Sverige har i dessa sammanhang drivit
en tydlig linje att modellen med flerpartsamverkan ska kvarstå och att ITU:s mandat inte ska

webbplatser.
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sträckas utanför reglering av telekommunikationer.
ICANN:s sannolikt viktigaste verksamhet
2013 och 2014 är att föra in ett stort antal nya
toppdomäner i internets rotkatalog. Det är ett
komplicerat förfarande av ansökningar och utvärdering som i vissa fall ifrågasätts och skapar
osäkerheter för intressenter, inte minst bland
länder som ifrågasätter modellen med flerpartsforum för internets globala förvaltning. ICANN
tar dock viktiga steg mot en bredare global närvaro och behöver fortsätta att verka för transparens och att bygga förtroende för organisationen
i alla delar av världen.
Robusthet
Den infrastruktur som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster är mycket komplex och exponerad för en rad sårbarheter. Störningar och avbrott kan uppstå till följd av allt
från naturhändelser så som höga flöden och
jordskred till kopparstölder, sabotage, terrorhandlingar och enskilda handhavandefel. Majoriteten av de avbrott och störningar som påverkar
elektroniska kommunikationstjänster uppstår
dock som en konsekvens av fel i logiska system
så som exempelvis felaktigt utförda uppdateringar.
Många slutanvändare av elektroniska kommunikationstjänster uppfattar robusthet som en
kostnad som endast syftar till att uppnå en godtagbar lägstanivå. Vid t.ex. upphandlingar behöver tillgänglighet och driftsäkerhet beaktas utifrån verksamhetens behov, risker och
sårbarheter. Nätägare och operatörer får därigenom konkreta drivkrafter för att utveckla och
erbjuda mer anpassade och kanske bättre robusthetslösningar till sina kunder. I förlängningen medför detta även att de som levererar och
underhåller fiberinfrastrukturen ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla ekonomiskt
gångbara robusthetslösningar.
Avgrävda kablar är en av huvudanledningarna
till störningar i elektronisk kommunikation. Det
är därför mycket positivt att Ledningskollen
kommit till stånd och utvecklats samt uppnått
avsedda goda effekter i form av minskat antal avgrävningar och effektiviserad administration för
operatörerna.
Vardagssäkerhet
Av den statistik från SCB som redovisats i avsnitt 4.4.3, Resultat framgår att säkerhets- och
integritetsskäl blivit ett allt mindre viktigt skäl
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till varför privatpersoner inte är uppkopplade
mot internet. Det gäller både om man kopplar
upp sig i hemmet eller någon annanstans.
Det kan dock konstateras att oron är en procentenhet högre när man kopplar upp sig mobilt.
Detta är tydliga indikationer på att förtroendet
för internet har ökat. En bidragande orsak kan
vara att it-användningen ökar explosionsartat
samtidigt som effekterna för gemene man av de
incidenter som inträffar inte upplevs som för allvarliga i förhållande till nyttan med internet.
Samtidigt återkommer rapporter via OECD och
andra aktörer om att incidenter i form av dels intrång i it-utrustning, dels i form av it-relaterade
intrång i den personliga integriteten fortsätter.
En slutsats av statistiken från SCB är också att
företag verkar vara mer oroliga över att koppla
upp sig mot internet än vad privatpersoner är.
PTS internetsäkerhetsundersökning från 2011
visar att det finns en förbättringspotential kring
användares medvetande och åtgärder kring internetsäkerhet. Samtidigt är det främjande för itanvändningen att de tillfrågade ändå generellt
sett upplever sig trygga när de använder internet.
Det bör de också kunna göra mot bakgrund av
att Europeiska kommissionen i konsekvensanalysen till ett nytt förslag till direktiv om nätoch informationssäkerhet konstaterat att Sverige
tillhör de fem bästa EU-länderna på området.
Uppmärksamheten kring den nya regleringen
om kakor (jfr. avsnitt 4.4.3 Resultat) har lett till
ökad medvetenhet om problematiken med användning av kakor och att informationen som
lämnas om kakor har förbättrats.
4.4.2

Elektronisk kommunikation

Resultat
Effektivt fungerande marknader
Enligt OECD:s statistik ligger de svenska priserna för kommunikation generellt sett i den
lägsta kvartilen bland medlemsstaterna. Under
de senaste tre åren har lägstapriset för en genomsnittlig användare av mobila samtals-tjänster
minskat betydligt. Priserna för fasta bredbandsabonnemang med en hastighet på minst 8 Mbit/s
har under samma period varit relativt oförändrade. Generellt har dock bredbandshastigheterna
ökat. Konkurrensen på slutkundsmarknader är
generellt relativt god, men det finns tecken på att
kunderna ges förväntningar på användningen av
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bl.a. smarta telefoner som inte överensstämmer
med det som företagen faktiskt levererar. Flera
åtgärder från regeringens och PTS sida fokuserar
på att skapa förutsättningar för större kundnöjdhet, exempelvis genom att förbättra möjligheterna att välja och byta leverantör, förbättra
informationen till användarna och skapa förutsättningar för bättre mobiltjänster, se vidare
längre ned i detta avsnitt.
Den 1 juli 2011 trädde ett antal nya bestämmelser i kraft i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation. Relativt omfattande förstärkningar har genomförts när det gäller vilket innehåll som måste finnas i konsumentavtal och hur
det ska presenteras. PTS har mot bakgrund av
detta i februari 2013 remitterat förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd om vilket innehåll
som ska finnas med i konsumentavtal utifrån de
nya lagkraven. Villkoren ska innehålla tydlig, heltäckande och lättillgänglig information om vad
abonnemang kan användas för samt pris och
kvalitet.
PTS redogjorde i rapporten Transparenta internetaccesser för de åtgärder myndigheten har
vidtagit för att förbättra informationen till konsumenter vad gäller begränsningar i bredbandsoch
internetuppkopplingar
(dnr
N2011/7206/ITP). PTS utövar tillsyn över
marknadens erbjudanden, t.ex. när det gäller
kontraktuella såväl som tekniska begränsningar.
PTS redovisar i rapporten att de större operatörerna uppger att de inte kommer blockera IPtelefoni. Ett undantag finns dock och det rör en
av operatörernas billigaste abonnemang. PTS redovisar även att man har fått information om att
vissa operatörer kommer att begränsa möjligheten att internetdela i vissa abonnemang. Vidare
har PTS uppmärksammat att flera operatörer har
publicerat information om sin trafikhantering på
sina respektive webbplatser.
PTS har under 2012 fört en viktig dialog med
företrädare för konsumenter och marknadsaktörer. Vid dialogen framkom att det är särskilt viktigt att konsumentavtal innehåller tydlig information om tjänstekvalitet och begränsningar i
tjänsterna. PTS har även genomfört konsumentstudier med fokusgrupper som legat till grund
för det vidare arbetet.
Under 2012 utredde Regeringskansliet åtgärder för att underlätta byten av elektroniska
kommunikationsleverantörer. Bakgrunden är
flera myndighetsrapporter där bl.a. svårigheter
med att byta leverantör av bredband, tv och mo-

bila tjänster konstaterats. Detta resulterade i att
det inom Regeringskansliet togs fram en promemoria Lätt byte – Enklare att välja leverantör
av elektroniska kommunikationstjänster (Ds
2013:9) om hur konsumenternas liv kan göras
enklare genom bättre förutsättningar för leverantörsbyten. Promemorian innehåller två lagförslag. För det första föreslås uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang
begränsas till en månad (på mobilmarknaden är
den i dag oftast tre månader). För det andra föreslås att s.k. SIM-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en särskild
operatör, inte ska få användas när den första
abonnemangstiden löpt ut. Promemorian har
remitterats under 2013.
Regeringen fattade den 16 maj 2013 tre beslut
om uppdrag till PTS inom området mobiltäckning. Uppdragen handlar om att på sikt utvärdera utbyggnaden av mobilnät genom insamling av statistik, granska mobiloperatörernas
täckningskartor genom stickprovsmätningar
samt att underlätta utbyggnaden av mobilnäten
genom att samla berörda lokala och regionala aktörer till dialogmöten. Syftet med dialogmöten
är att sammanföra teleoperatörer med lokala aktörer som kan medverka och stödja utbyggnaden. En sådan samverkan ökar möjligheterna för
etablering av infrastruktur i kommersiellt mindre
attraktiva områden.
PTS redovisade sitt uppdrag om täckningskartor i juni 2013 (dnr N2013/2537/ITP). Undersökningen visade att det finns stora skillnader
mellan det som operatörernas täckningskartor
utfäster och faktisk täckning. Endast en av de
undersökta operatörerna har faktisk täckning på
nio av tio undersökta platser. Övriga två har bara
faktisk täckning på en av de tio platser där deras
täckningskartor visar att det ska finnas täckning.
Regeringen beslutade därför den 1 augusti 2013
att ge Konsumentverket och PTS i uppdrag att
föreslå hur operatörernas information till konsumenterna om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagaregenskaper kan bli tydligare (dnr
N2013/3639/ITP).
PTS fattar enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation beslut om fastställande av relevanta marknader, identifiering av
operatörer med betydande marknadsinflytande
och åläggande av konkurrensfrämjande skyldigheter (SMP-beslut). En operatör med betydande
marknadsinflytande kan bl.a. åläggas skyldighet
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att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för
reglerade tjänster, t.ex. samtrafik och tillträde.
Det har varit förhållandevis vanligt att PTS
beslut i frågor om prisreglering överklagas. Förvaltningsdomstolarna har också i flera fall upphävt eller ändrat PTS beslut. Det har lett till en
debatt om de operatörer som omfattas av respektive drar nytta av regleringen kan lita på att
PTS beslut står sig.
Näringsdepartementet har i en promemoria
som remitterats i juni 2013 lagt fram förslag till
ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation. Ändringarna syftar till att bestämmelserna om prisreglering ska fungera
bättre och att de skyldigheter som PTS ålägger
ska få ett effektivt genomslag på marknaden.
Därigenom ska konkurrensen på marknaderna
för elektronisk kommunikation fungera bättre,
till nytta för slutanvändarna.
Radiofrekvenser
Användningen av bärbara datorer med mobil anslutning, surfplattor och smarta telefoner har
ökat mycket kraftigt under senare år. Företag
som erbjuder trådlöst internet marknadsför
också sina anslutningar som en ersättning för
trådbunden internetaccess på slutkundsmarknaden. Efterfrågan på mobilt internet ökar alltså
väsentligt och därmed även efterfrågan på täckning.
Radiofrekvenser utnyttjas emellertid också av
många andra användare. Som exempel kan nämnas sjöfart, luftfart, satellittjänster och militära
system. Utrymmet i radiospektrum är begränsat
och omfördelningar av frekvenser måste ta hänsyn till alla påverkade användares behov och förutsättningar.
Radiofrekvenser sprider sig över gränserna
och regleringen har därför en stark internationell
prägel. Marknaderna för utrustning som använder frekvenser är också i hög grad global. Sverige
har därför i praktiken begränsade möjligheter att
vidta helt nationella åtgärder för att förändra användningen av frekvenser. Det krävs internationell samordning för att hantera gränsöverskridande störningar och ge industrin möjlighet att
ta fram utrustning för stora marknader.
Att omplanera frekvensband och göra dem
tillgängliga för andra tjänster är ofta tidskrävande
processer. Det beror både på den omfattande internationella samordning som krävs och behovet
av att ge befintliga användare tid att t.ex. köpa ny
utrustning för andra frekvensband.
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ITU anordnar regelbundet Världsradiokonferenser (WRC) där övergripande regler för frekvensanvändning på global nivå tas fram. Vid
2012 års WRC beslutades bl.a. att det s.k. 700
MHz-bandet (ca 694–790 MHz) vid nästa WRC
(2015) ska allokeras även för mobila tillämpningar.
PTS har påbörjat arbetet med en spektrumstrategi för Sverige. Myndigheten kommer att
systematiskt inventera användningen av alla frekvensband. Syftet är att maximera den samhällsekonomiska effektiviteten av olika användningar,
utifrån dagens och framtidens behov.
Roamingförordningen
Internationell roaming uppstår när en mobiltelefonkund ringer, sms:ar eller använder datatjänster utanför det egna landet och användningen
måste gå över en utländsk operatörs nät. En EUförordning har sedan 2007 satt pristak för roamingavgifterna i grossist- och slutanvändarledet
inom EU.
En omarbetad roamingförordning antogs av
rådet och Europaparlamentet i juni 2012, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning). Förordningen innehåller bestämmelser om successivt sänkta pristak på grossist- och slutkundsnivå
för samtal, sms och dataroaming. Roamingoperatörer får tillträde, på reglerade villkor,
till mobilnät för att de ska kunna träda in på
marknaden och tillhandahålla roamingtjänster.
Därutöver införs en möjlighet för slutanvändaren att välja en annan operatör för roamingtjänsten än för den nationella mobiltjänsten.
Denna del av förordningen ska tillämpas från
2014.
Telefoni
Tillgången till telefoni i stadigvarande bostäder
och fasta verksamhetsställen är överlag god i hela
landet. PTS har i uppdrag att se till att stadigvarande bostäder eller fasta verksamhetsställen
som har haft tillgång till telefoni, men som nu
saknar detta, får tillgång till telefoni om det begärs. Uppdraget att upphandla telefonitjänster
redovisades i mars 2013 (dnr N2013/1803/ITP ).
Det kan noteras att samtliga hittills 17 upphandlade telefonilösningar har skett som en följd av
tvingande förändringar i omvärlden, som i sin
tur påverkar telenätet, exempelvis flytt av vägar
eller större grävarbeten.
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Under 2012 har TeliaSonera AB (TeliaSonera)
återupptagit arbetet med det så kallade teknikskiftet, som innebär att bolaget avvecklar delar
av det fasta telenätet och ersätter det med en telefonilösning via mobilnätet men där en särskild
antenn vid behov monteras för att förbättra
mottagningen. Det är kunder hos TeliaSonera
eller hos telebolag som hyr in sig i TeliaSoneras
nät som har berörts eller kan komma att beröras.
TeliaSonera har tidigare meddelat att omställningen kan komma att beröra 50 000 abonnenter
och pågå till 2015. TeliaSonera har i en skriftlig
utfästelse åtagit sig att de fasta bostäder och företag som påverkas av förändringarna i teknikskiftet kommer att erbjudas telefoni från TeliaSonera även i framtiden.
Under sommaren 2012 konstaterades dock att
det fanns ett fortsatt behov av stöd och rådgivning från en oberoende part dit konsumenter
kan vända sig med frågor som rör fast telefoni
och teknikskiftet. PTS fick därför ett förnyat
uppdrag av regeringen att tillhandahålla en upplysningstjänst med möjligheter till individanpassade råd. Uppdraget delredovisades i februari
2013 (dnr N2013/1187/ITP).
Analys
Effektivt fungerande marknader
Konsumenters förståelse av teleoperatörernas
avtal och erbjudanden samt möjligheten att
kunna byta teleoperatör är centrala delar av en
väl fungerande marknad. Frågan om information
om bl.a. tjänsternas kvalitet har stor vikt för att
konsumenter ska kunna fatta välgrundade beslut
om köp av bredbands- och internettjänster.
Konsumenter bör framför allt ha god kännedom
om eventuella begränsningar i tjänsterna. Regeringens bedömning är att det finns en stor förbättringspotential i de avtal som existerar i dag
och att de åtgärder som nu vidtas i form av föreskrifter från PTS kommer att stärka konsumentmakten. Användningen av internetbaserade
tjänster genom bl.a. smarta telefoner, surfplattor
och smart-tv har utvecklats mycket snabbt de
senaste åren. En konsekvens av den mycket positiva utvecklingen är att användarna förväntar sig
att kunna använda it-tjänster på samma sätt
överallt och när som helst, på den plattform man
själv väljer. Detta har också medfört en ökad
förväntan även på mobiltäckningen i landet.
Kontinuerlig utveckling av nya erbjudanden och
affärsmodeller gör det dock särskilt svårt för
många konsumenter att jämföra och hitta rätt

information när de ska välja mobil-tv- eller bredbandstjänster. Marknadsundersökningar visar på
en klyfta mellan vad konsumenterna förväntar
sig och vad de faktiskt får (se bl.a. Ds 2013:9 s.
29–33).
Mobiltäckning är av stor individuell och samhällelig betydelse i områden där människor bor,
ofta vistas eller passerar. Bra mobiltäckning är en
förutsättning för att människor och företag ska
kunna verka och utvecklas i hela landet. Att mobiltäckningen motsvarar användares behov över
hela landet är väsentligt för att även glesbygden
ska ha förutsättningar att växa. De uppdrag som
regeringen har beslutat om är viktiga bidrag till
att uppmärksamma och förbättra näringsidkarnas marknadsföring kring utlovad täckning och
ytterst till att förstärka mobiltäckningen.
Radiofrekvenser
Näten för mobil datakommunikation behöver
kunna möta dagens och framtidens behov. Det
sker bl.a. genom en gradvis övergång från den
äldre GSM-tekniken till modernare UMTS(3G) och LTE-teknik (4G).
En förutsättning för att det ska gå att tillhandahålla mobilt internet med den hastighet, kapacitet och täckning som slutkunderna förväntar
sig är att det finns tillgång till radio-frekvenser.
En prioriterad uppgift är därför att försöka hitta
mer utrymme i radiospektrum till mobila bredbandstjänster.
Den spektrumstrategi som PTS utarbetar kan
exempelvis komma att visa att vissa frekvensband på sikt bör planeras om för annan användning som bedöms bidra mer till den övergripande samhällsnyttan.
Telefoni
Att tillgången till telefoni i stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen generellt sett är
god i hela landet säkerställs främst genom marknadens försorg och ytterst genom regeringens
fortsatta insatser på området i form av upphandlade lösningar.
Genom regeringens insatser får stadigvarande
bostäder eller fasta verksamhetsställen som tidigare har haft tillgång till telefoni men som nu
saknar detta, tillgång till telefoni om de så begär.
PTS har möjlighet att enligt ramavtal med ett
visst antal leverantörer upphandla olika tekniska
lösningar till abonnenter som inte har tillgång till
telefoni.
Ett exempel är en s.k. repeater som placeras på
en redan befintlig telefonmast eller annat före123
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mål varifrån den sedan fångar upp signalen och
skickar denna vidare till abonnentens vanliga
mobiltelefon. Några exempel på geografiska
platser dit denna teknik upphandlats är Vardofjäll, Vilhelmina kommun, Åre, Krokoms
kommun och området Nattavaara i Gällivare
kommun. En annan lösning som kan upphandlas
enligt ramavtalet är en riktantenn som abonnenten fäster utanpå sin fastighet. Antennen
fångar upp signalen och skickar denna sedan in i
en fast mobil som är placerad inne i byggnaden.
Riktantenn har upphandlats exempelvis till
Åbo/Järpen i Åre kommun.
På de platser där förhållandena är sådana att
ingen signal alls kan uppmätas, har PTS enligt
ramavtal möjlighet att upphandla en satellittelefonlösning. Ett exempel på geografisk plats där
det har varit aktuellt är Falträsk i Sorsele kommun.
Genomförandet av TeliaSonera AB:s teknikskifte bevakas noggrant av PTS och regeringen
och följs upp vid behov.
4.4.3

Post

Resultat
Post
Från och med den 1 januari 2013 ska alla EUmedlemsstaters postmarknader vara öppna för
konkurrens i enlighet med tredje postdirektivet
(Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring
av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt
genomförande av gemenskapens inre marknad
för posttjänster). Detta innebär att ingen medlemsstat får upprätthålla ett monopol på någon
del av postmarknaden.
Vid utgången av 2012 fanns det 32 postoperatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet i
Sverige. Fyra nya tillstånd att bedriva postverksamhet meddelades under året och två tillstånd
återkallades. Posten AB:s (Posten) marknadsandel mätt i antal befordrade brev har minskat från
87,7 procent 2011 till 87,2 procent 2012 medan
Bring Citymail Sweden AB har ökat från 12,1
procent 2011 till 12,5 procent 2012. Övriga
postoperatörers marknadsandel har ökat från
0,2 procent 2011 till 0,3 procent 2012.
Posten har genom PTS beslut om tillståndsvillkor utsetts att vara den postoperatör som ska
tillhandahålla den samhällsomfattande post124

tjänsten, dvs. daglig service till alla hushåll, företag och organisationer. I maj 2012 avslog Kammarrätten i Stockholm (mål 4041-11) Postens
överklagan av tillståndsvillkoren från 2010. Posten har valt att inte överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.
PTS har på regeringens uppdrag under 2012
granskat om Postens prissättning överensstämmer med bestämmelserna i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) om att prissättningen ska vara
öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad. Uppdraget redovisades den 26
september 2012. PTS ser inte att den nuvarande
graden av öppenhet är tillräcklig och beslutade
därför den 11 september 2012 om nya tillståndsvillkor för Posten där det bl.a. framgår hur
årsvolymrabatter ska presenteras på ett tydligare
sätt. Posten överklagade dessa nya tillståndsvillkor till Förvaltningsrätten i Stockholm och i oktober 2012 beslutade förvaltningsrätten att vissa
delar av de nya tillståndsvillkoren inte ska gälla
tills vidare.
Antalet distribuerade försändelser 2012 var
2,6 miljarder. Minskningen mellan 2011 (2,7 miljarder) och 2012 (2,6 miljarder) är något större
än föregående år, trots en normaliserad konjunktur. Undantag från daglig utdelning medges för
ett mindre antal mottagare. Under 2011 var det
ca 1 100 hushåll som hade utdelning färre än fem
dagar i veckan.
PTS upphandlar på regeringens uppdrag två
tillgänglighetstjänster inom postområdet för att
tillgodose behov hos personer med funktionsnedsättning: befordran av punktskriftsförsändelser och posttjänster för äldre (fyllda 80 år)
och personer med funktionsnedsättning boende
i glesbygd. År 2012 var statens sammanlagda
upphandlingskostnad för dessa tjänster 24,0 miljoner kronor jämfört med 24,6 miljoner kronor
2011.
Det europeiska samarbetet på postområdet
har stärkts sedan Europeiska kommissionen inrättade European Regulators Group for Postal
Services (ERGP) 2010. Under 2012 har PTS generaldirektör varit ordförande i detta samrådsorgan för nationella reglerings-myndigheter.
I september och oktober 2012 deltog Sverige i
Världspostföreningens 25:e kongress. Världspostföreningen (Univeral Postal Union, UPU)
är ett fackorgan inom FN. En av de frågor som
den 25:e kongressen beslutade om, och som Sverige länge arbetat för, är reformeringen av systemet för terminalavgift (avgifter mellan nat-
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ionellt ansvariga postoperatörer för gränsöverskridande postbefordran).
Analys
Post
Utgångspunkten för de politiska målen för posttjänster är medborgarnas och samhällets behov
av en effektiv, sammanhållen och tillförlitlig
posttjänst. Staten har ansvar för att säkerställa en
sådan posttjänst i hela landet. Tillsynen på postområdet 2012 visar att målen för postservicen i
landet är uppfyllda och att samtliga postoperatörer uppfyller kraven på en tillförlitlig postverksamhet, vilket gör att kraven på den samhällsomfattande posttjänsten är tillgodosedda.
Brevvolymerna i Sverige fortsätter alltjämt att
minska, vilket påverkar postmarknaden och dess
aktörer. Minskningen beror främst på övergången till elektroniska kommunikationsformer.
Konkurrenssituationen på postmarknaden är i
princip oförändrad. De formella hindren för
marknadstillträde på postmarknaden är alltjämt
mycket låga men det krävs fortfarande en stor
arbetsinsats och stora investeringskostnader för
att etablera sig som rikstäckande postoperatör.
För rikstäckande befordran av enstaka försändelser är Posten AB (Posten) i praktiken den enda
operatören. Inom marknaden för sändningar är
dock konkurrensen hård mellan Posten och
Bring Citymail Sweden AB.
4.4.4

Grundläggande betaltjänster

Resultat
Grundläggande betaltjänster
I enlighet med riksdagens beslut med anledning
av propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster (prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16,
rskr. 2006/07:205) omfattar statens ansvar för de
grundläggande betal-tjänsterna de orter och den
landsbygd där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden. På regeringens uppdrag upphandlade PTS 2008 grundläggande betaltjänster på 15 orter, kallad
Betalservice, och via lantbrevbäringen till äldre
och personer med funktionsnedsättning i hela
landet samt till samtliga boende i 73 glesbygdsområden, kallad Brevgiro. Den 31 augusti 2012
löpte de upphandlade avtalen ut. Under 2012 har
PTS på regeringens uppdrag arbetat intensivt för
att i samarbete med länsstyrelserna ha regionalt

framtagna lösningar på plats när avtalen om de
tidigare tjänsterna löpte ut. Regeringen följde
detta arbete noga för att säkerställa att behovet
av grundläggande betaltjänster tillgodosågs. Sedan hösten 2012 finns nu regionalt anpassade
lösningar med betaltjänstombud på ett tjugotal
orter.
Under en övergångsperiod har PTS tillhandahållit en taxitjänst för att de 18 personer som använt tjänsten Brevgiro och som önskat fortsatt
hjälp av myndigheten för att kunna transportera
sig till en ort där betaltjänster kan utföras. PTS
fick inte in några anbud på sin upphandling av
taxitjänsten och tecknade därför avtal med Riksfärdtjänst. PTS har även under en övergångsperiod upphandlat värdetransporter till och från de
orter där de nuvarande betaltjänstombuden finns
för att in- och utflödet av kontanter på en specifik ort ska fungera.
Landets samtliga länsstyrelser ska enligt bevakningsuppdraget i regleringsbrevet göra en bedömning av huruvida samhällets behov av grundläggande betaltjänster är tillgodosett. Detta
sammanställs årligen av Länsstyrelsen i Dalarnas
län som rapporterar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Förberedelsearbetet inför
omställningen 2012 gjorde att många länsstyrelser ökade sin bevakning av grundläggande betaltjänster avsevärt. Detta avspeglas även i den rapport som Länsstyrelsen i Dalarnas län lämnade
till Regeringskansliet den 30 november 2012.
Flertalet länsstyrelser rapporterar att privatpersoners problem med grundläggande betaltjänster i många fall hör samman med svårigheter
att använda tekniken för ändamålet. I vissa fall är
svårigheterna kopplade till en funktionsnedsättning och i andra fall till hög ålder. Rapporten pekar även på att problem kan förekomma för småföretagare inom handel och turism samt för
föreningar i glesbygd och skärgårdsområden.
Länsstyrelserna efterfrågar bra it-infrastruktur i
hela landet, tillgänglighetsanpassning av ny och
befintlig teknik inom området samt tydliga förutsättningar för länsstyrelsernas långsiktiga arbete inom området.
Samtliga länsstyrelser sökte och beviljades
stöd från PTS under 2012 för att genomföra bedömningarna av behovet av statliga insatser för
att säkerställa det politiska målet för grundläggande betaltjänster. Under 2012 och 2013 har 17
länsstyrelser även beviljats bidrag för regionalt
utvecklingsarbete avseende grundläggande betaltjänster. Utvecklingsarbetet syftar till att ut125
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forma och genomföra insatser som långsiktigt
kan trygga tillgången till grundläggande betaltjänster i dessa län.
Analys
Grundläggande betaltjänster
Marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt,
men av länsstyrelsernas rapportering för 2012
framgår att möjligheten att använda elektroniska
betaltjänster fortfarande varierar i olika delar av
landet men även inom ett och samma län. En utbyggnad av it-infrastrukturen underlättar både
privatpersoners möjligheter att använda elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. för att betala sina räkningar, och näringsidkares möjligheter att på olika sätt ta emot kortbetalningar
och på så sätt också minska sina dagskassor.
Några grupper av användare med vissa funktionsnedsättningar har fortfarande svårt att använda en del av de tjänster som marknaden i dag
erbjuder. Om tillgängligheten och användbarheten av elektroniska kommunikationstjänster
förbättrades än mer skulle sannolikt fler välja att
t.ex. betala sina räkningar elektroniskt.
Trots ökad kortanvändning ser regeringen
fortfarande att allmänheten har ett visst behov av
kontanter inom ramen för grundläggande betaltjänster. Den tjänst som var vanligast hos de tidigare, av PTS upphandlade, betalserviceombuden var t.ex. kontantuttag med kort som
utgjorde 75 procent av transaktionerna. Länsstyrelserna rapporterar även om problem för främst
småföretagare inom handel och turism i glesbygd och skärgårdsområden som ibland har svårt
att ta emot kortbetalningar och som ibland får
resa långa sträckor för inlämning av dagskassor.

4.5

Politikens inriktning

4.5.1

It-politik

Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället
och driver fram utveckling av nya lösningar och
strukturer. I takt med att ny teknik, nya tjänster,
nya digitaliserade arbetssätt och nya användarmönster utvecklas och får spridning, ökar digitaliseringens bidrag till ekonomisk tillväxt, social
välfärd och en bättre miljö. Tidigare produktivitetsutveckling drevs till 40 procent av it. Itsektorn stod för merparten av denna utveckling,
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men senare har även it-utvecklingen inom andra
sektorer bidragit till den samlade utvecklingen
(www.euklems.net). Trots en svag global ekonomi har digitaliseringen de senaste två åren bidragit med en global ökning i produktionen med
193 miljarder USD och skapat sex miljoner arbetstillfällen (WEF, Global Information Technology Report, 2013).
Enligt samma källa hör Sverige till de världsledande länderna på it-området och utgör ett av
världens få verkligt kunskapsbaserade ekonomier. Denna utveckling kan förklaras av satsningar från både företag och regeringen under en
lång rad år. Regeringen har prioriterat insatser
som syftat till att underlätta marknadens utveckling. Under perioden 2008–2014 har regeringen satsat drygt 1,4 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Detta innebär att tillsammans
med tillgängliga EU-medel har närmare två miljarder kronor satsats. Det är i första hand marknadsaktörernas uppgift att göra investeringar i
bredbandsinfrastruktur. I gles- och landsbygder
saknas dock i vissa områden incitament för
marknaden att göra sådana investeringar. Det
finns därför ett fortsatt behov av statliga stödinsatser i dessa områden.
Andra länder satsar nu stort vilket kan leda till
att de kommer i fatt och förbi Sverige. För att
kunna nå det it-politiska målet och därmed öka
Sveriges konkurrenskraft, är det viktigt med ett
medvetet och långsiktigt perspektiv för att stärka
svenska positioner.
Utvecklingen av offentlig sektor är i dag beroende av projekt där digitala tjänster är en viktig
del i den samlade lösningen. Digitala lösningar är
en kritisk hävstång för att lyckas med framtida
sakpolitiska såväl som förvaltningspolitiska reformer.
Den digitala infrastrukturen är en avgörande
förutsättning för att öka it-användningen i samhället och ta tillvara de möjligheter till ökad
konkurrens- och innovationskraft som utvecklingen ger. För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster krävs att det
finns god tillgång till bredband i hela landet.
För att nå det it-politiska målet att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och möta de utmaningar som
finns både på global och nationell nivå, finns behov av insatser inom flera områden.
Digitaliseringskommissionen har en viktig roll
i att verka för att det it-politiska målet nås genom att bl.a. följa upp de insatser och åtgärder
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som finns i den digitala agendan och genom att
föreslå indikatorer för den digitala agendans
olika områden. I sitt nästa betänkande avser Digitaliseringskommissionen att presentera förslag
på indikatorer för agendans alla områden. Det
kommer att ge förutsättningar för Digitaliseringskommissionen att identifiera möjligheter
som stödjer utvecklingen och uppmärksamma
eventuella problem som hindrar utvecklingen
mot det it-politiska målet.
En viktig del för att nå målet är it-politiskt
strategiskt arbete på regional nivå. I många delar
av landet pågår arbete med framtagande av regionala digitala agendor, ett arbete som regeringen
uppmuntrar. Inom ramen för den digitala agendan för Sverige fortsätter främjandet av regionalt
strategisk it-politiskt arbete.
Under perioden 2012 till våren 2014 genomför regeringen kommunikationsplatt-formen Attraktionskraft Sverige, som syftar till att tillsammans med aktörer på lokal, regional och
nationell nivå, tydliggöra och utveckla de frågor
som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Initiativet bidrar till att ytterligare förstärka
de faktorer och det samspel som är en förutsättning för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer.
Människor flyttar till attraktiva platser och
regioner, där tillgången på arbete endast är en av
flera attraktivitetsskapande faktorer. It-politiken
medverkar till att främja attraktiva miljöer både
för människor och företag genom bl.a. främjande av utbyggnad av it-infrastruktur och i arbetet med regeringens digitala agenda.
Innanförskap och miljö

Ökat digitalt innanförskap
En förutsättning för att möta det it-politiska målet är att alla som vill vara digitalt delaktiga ska
ges denna möjlighet oavsett personliga förutsättningar som ålder, funktionsnedsättning och
kunskapsnivå eller andra förutsättningar som
kan beskrivas som ekonomiska, kulturella eller
etniska. Det ska finnas möjlighet för alla att på
ett enkelt och tryggt sätt tillgodogöra sig sina
rättigheter och uppfylla sina skyldigheter som
medborgare samt att kunna delta i samhället i
stort.
Internationella index och resultat visar att Sverige presterar jämförelsevis bra när det gäller digitalt innanförskap men det finns områden där

andra länder presterar bättre. För att ytterligare
stärka svenska positioner behövs ett medvetet
och långsiktigt arbete.
Frågan om digitalt innanförskap spänner över
i stort sett alla politikområden och kräver samarbete och dialog mellan myndigheter, privata aktörer, organisationer och företrädare för olika
användargrupper. Därför krävs fortsatta insatser.
Tillgången till bredband är betydelsefull, likaså
behöver produkters och tjänsters användbarhet
och tillgänglighet beaktas i ett tidigt skede i utvecklingskedjan och det behöver skapas bättre
utvecklingsprocesser för detta. Genom det av
regeringen inrättade Användningsforum skapas
en plattform för dialog för användbarhets- och
tillgänglighetsfrågorna på en strategisk nivå som
bör främja utvecklingen på området.
Jämställd it-utveckling
Inriktningen är att jämställdheten inom itområdet ska öka. Det handlar om att jämna ut
könsfördelningen, dels bland yrkesverksamma
inom it-området, dels inom it-relaterade utbildningar inom universitet och högskola. För att
lyckas med detta behöver intresset för it och itrelaterade yrken öka bland kvinnor och flickor.
Regeringen ser positivt på det arbete som Digitaliseringskommissionen påbörjat inom området it och jämställdhet.
It för miljön
Inriktningen för området it för miljön är att it
ska bidra till ett miljöanpassat samhälle. Det innebär att minska it:s negativa miljöpåverkan,
men också att utnyttja it som ett verktyg för att
minska miljöbelastningen inom andra områden,
t.ex. energi och transporter. För att till fullo
kunna utnyttja it:s potential för ett miljöanpassat
samhälle behövs dock mer kunskap och dialog
mellan den privata och offentliga sektorn.
Det är viktigt att statlig förvaltning fortsätter
att arbeta för att utgöra ett gott exempel inom
området it för miljön. Regeringen kommer fortsatt följa myndigheternas arbete utifrån regeringens agenda It för en grönare förvaltning –
agenda för it för miljön 2010–2015. Det är också
önskvärt att privat sektor arbetar aktivt med frågor inom it och miljö.
Grön ekonomi
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och kräver såväl regionala, nationella som
globala lösningar. Det är regeringens övertygelse
att klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör
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en möjlighet för teknik, varu- och tjänsteutveckling inom alla branscher. Affärsmöjligheter
skapas för svenska företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna hanteras av regeringen med flera instrument och
inom flera områden. Det behövs därför en fortsatt och utvecklad samverkan mellan myndigheter liksom mellan myndigheter och den kommunala och regionala nivån. Den nationella och
regionala tillväxtpolitiken, närings-, miljö-, it-,
innovations- och energipolitiken samt politik för
de areella näringarna, landsbygd och livsmedel
ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd, förbättrat miljötillstånd, innovationer och export. Omställningen till en grön
ekonomi innebär möjligheter att med hjälp av it
utveckla hållbara varor, tjänster och produktionssystem. Därigenom kan miljöpåverkan
minska såväl nationellt som globalt samt skapa
nya jobb i både stads- och landsbygdsregioner.
It och småföretag
För att öka småföretagens konkurrenskraft och
ge dem tillgång till nya marknader är det viktigt
att småföretagen kan tillgodogöra sig och använda sig av digitaliseringens möjligheter i större
utsträckning. Det är bl.a. viktigt att itkompetensen hos småföretagare utvecklas och
att tekniken utformas på ett sätt som är användarvänligt. Utvecklingen av molntjänster kommer sannolikt vara betydelsefull för småföretagens ökade it-användning eftersom det kräver
mindre investeringar i hård- eller mjukvara.
Elektronisk förvaltning

E-förvaltning
Regeringen avser att förstärka styrningen av
statsförvaltningens digitalisering genom att utarbeta ett flerårigt utvecklingsprogram – Digitala
steget. Programmet ska stimulera digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen och
bygga på regeringens e-förvaltningsstrategi Med
medborgaren i centrum, verka för att nå dess mål
samt stödja och stimulera andra strategiska digitaliseringsprojekt. Digitaliseringen ska också
stödja myndigheternas samverkan med motsvarigheter i andra länder, framför allt inom EU.
Statsförvaltningen ska i större utsträckning
tillsammans utveckla och dela digitala lösningar
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som skapar en enklare, öppnare och effektivare
förvaltning till nytta för medborgare och företag.
Finansiering bör bl.a. ske genom omfördelning av en del av myndigheternas framtida
besparingar från digitala tjänster, som leder till
realiserbara och spårbara besparingar.
Ekonomistyrningsverket (ESV) ska under
2013 följa upp vilka ekonomiska nyttor som hittills realiserats hos statliga myndigheter till följd
av ett antal digitala projekt. Omfördelning ska
ske utifrån principen att myndigheterna ska få
fortsatt starka incitament att delta i gemensamma utvecklingsprojekt och använda gemensamma lösningar. Utgångspunkten för alla offentliga e-förvaltningsprojekt är att de ska vara
väl underbyggda med förstudier som specificerar
hur kostnader ska fördelas och hur besparingar
och andra nyttor ska uppnås, fördelas och realiseras. I vissa fall krävs investeringar i den mjuka
infrastrukturen där nyttor uppstår indirekt.
Regeringen överväger att genom reglering
göra det obligatoriskt för myndigheterna att ansluta sig till infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser, Mina meddelanden. Vissa
myndigheter torde dock behöva undantag från
en sådan reglering, t.ex. av säkerhetsskäl. Edelegationens analys av denna tjänst visar att besparingar kan göras hos myndigheterna. En del
av de besparingar som myndigheterna skulle
kunna göra genom att använda tjänsten omfördelas för förvaltning och nyutveckling av gemensamma tjänster.
Regeringen avser att utreda vilken myndighet
som är mest lämpad att sköta driften av tjänsten
Mina meddelanden samt reglera transaktionsavgifterna så att kostnaderna för förvaltningen av
systemet minimeras.
Regeringen avser att tillsätta en utredning om
hur förbättrad styrning av det allmännas digitala
information och digitala tjänster kan öka effektiviteten, transparensen och innovationsmöjligheterna inom offentlig sektor.
Regeringen avser att under det kommande
året börja bereda frågan om hur arbetet med att
digitalisera den offentliga förvaltningen framöver
bäst bör samordnas på myndighetsnivå. Edelegationen ska enligt sina direktiv (dir.
2009:19) senast den 31 mars 2014 ge förslag till
hur arbetet kan föras vidare i ett längre perspektiv.
Regeringen har slutit ett avtal med Sveriges
Kommuner och Landsting om närmare samver-
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kan kring digitaliseringsfrågor. Hur denna samverkan ska ske ska gemensamt utredas vidare.
Den 26 juni 2013 presenterade Europeiskakommissionen ett förslag till direktiv om
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
(KOM[2013] 449 slutlig). Förslaget förutser att
en ny europeisk standard för innehållet i e-fakturor, en så kallad semantisk datamodell, ska utarbetas av den Europeiska standardiseringskommittén
(CEN).
Digitaliseringen
skapar
möjligheter till effektivisering inom statsförvaltningen och gemensamma standarder och regler inom EU medverkar till att uppnå detta mål.
Standarder är en viktig grund för att skapa återanvändbara lösningar och hållbar samverkansförmåga. Digitala tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder och använda programvara som frigör
statsförvaltningen från beroendet av enskilda
tekniker och lösningar. Standardisering inom ehandelsområdet är en prioriterad fråga för regeringen. I Sverige infördes elektronisk fakturahantering för statliga myndigheter vid halvårsskiftet 2008. Det aktuella förslaget innebär att
även kommuner, landsting och sådana juridiska
personer som omfattas av upphandlingslagstiftningen måste kunna ta emot e-fakturor som
överensstämmer med den nya europeiska standarden. Det är i dagsläget oklart när direktivet
kan antas och vilket slutligt innehåll det kommer
att få.
Den 26 juni 2013 presenterade Europeiska
kommissionen också meddelandet Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig
förvaltning (KOM[2013] 453 slutlig) som behandlar genomförande av ”genomgående e-upphandling” och de åtgärder som kommissionen
menar att medlemsstaterna bör vidta för att detta
ska möjliggöras. Med genomgående e-upphandling avses i detta sammanhang hela den elektroniska inköpsprocessen, inklusive e-fakturering.
Meddelandet behandlas närmare under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 6 Offentlig upphandling.
E-signaturer och e-legitimation
Lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering trädde i
kraft den 1 juli 2013. Genom den nya lagen vill
regeringen att det ska bli lättare för enskilda att
få tillgång till e-legitimationer och att dessa ska
utformas efter användarens behov.

Den nya modellen för upphandling av e-legitimationer syftar också till att samordna elektronisk identifiering av enskilda i den offentliga förvaltningens
e-tjänster.
En
samordnad
infrastruktur för användning av e-legitimationer
väntas underlätta och främja utvecklingen av etjänster. Ett system för säker elektronisk identifiering kommer att tillhandahållas av E-legitimationsnämnden, som kommer att bistå upphandlande myndigheter vid köp av tjänster för
elektronisk identifiering. E-legitimationsnämnden kommer också att överta vissa administrativa och tekniska funktioner från de upphandlande myndigheterna (prop. 2012/13:123). Detta
medför fördelar ur samordningssynpunkt och
förenklar administrationen för anslutna aktörer.
Mot denna bakgrund anser regeringen att det är
av stor vikt att de myndigheter som har behov av
tjänster för elektronisk identifiering ansluter sig
till det nya systemet så snart som möjligt. Regeringen avser att följa utvecklingen för att säkerställa att det sker en kontinuerlig övergång till
det nya systemet för e-legitimationer.
Europeiska kommissionen lämnade den 4 juni
2012 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner
på den inre marknaden (KOM[2012] 238 slutlig). Lagstiftnings-förfarandet pågår för närvarande och det är i dagsläget oklart när förordningen kan antas och vilket slutligt innehåll den
kommer att få. Regeringens inriktning är dock
att förslaget ska bidra till att underlätta gränsöverskridande elektronisk identifiering.
Bredband och övrig it-infrastruktur

Bredband
Sverige ska ha bredband i världsklass. Delmålet
för 2015 i regeringens bredbandsstrategi (dnr
N2009/831/ITP) är att 40 procent av alla hushåll
och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s. Sverige har dock redan kommit längre än så. I dagsläget har ungefär 53 procent av hushåll och företag tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s.
I oktober 2012 hade dock knappt nio procent
av befolkningen i områden utanför tätort och
småort tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Utmaningen ligger i att öka tillgången
till höghastighetsbredband i dessa områden. Ytterligare en utmaning är att nå EU:s mål om att
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alla européer bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 30 Mbit/s.
Tillgången till bredband med hög överföringshastighet förbättrar möjligheterna att bo,
arbeta och bedriva verksamhet i hela landet. Nya
digitala tjänster och förändrade användarmönster
gör att efterfrågan på hög överföringskapacitet
och mobilitet ökar kontinuerligt, vilket i sin tur
ställer krav på stora investeringar i itinfrastrukturen. I gles- och landsbygder saknas i
vissa områden incitament för marknaden att göra
sådana investeringar. Det finns därför ett fortsatt
behov av stödinsatser i vissa gles- och landsbygdsområden.
Intresset för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet 10, är stort.
Regeringens insatser för att stimulera en fortsatt
bredbandsutbyggnad och för att göra tillgängliga
kommunikationer robusta och driftsäkra fortsätter. Regeringen kommer även fortsättningsvis att
satsa på bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet. (se även utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel). Satsningen
görs under förutsättning att bredband ingår som
ett prioriterat område i den svenska partnerskapsöverenskommelsen med Europeiska kommissionen.
Det delbetänkande som Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin överlämnat, utgör ett viktigt bidrag till att skapa effektiva former för stöd till bredbandsutbyggnad (se mer i
avsnitt 4.4.1, Resultat).
Staten är genom sina verksamheter en stor
ägare av bredbandsinfrastruktur och en betydande aktör på bredbandsmarknaden. Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning
med uppdrag att utreda hur statens verksamheter på bredbandsområdet och innehav av
bredbandsinfrastruktur kan samordnas till stöd
för regeringens bredbandsstrategi. Utredningens
förslag ska syfta till effektivisering och inte innebära totalt sett ökade utgifter för staten.
För att ytterligare främja utbyggnaden av
bredband i hela landet är dialog och samverkan
mellan de olika aktörer som verkar på den
svenska bredbandsmarknaden viktig. Regeringen
fortsätter därför arbetet med Bredbandsforum

10 Stöd för anläggning av rör eller liknande som är avsedda för it-

infrastruktur.
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för att tillsammans med berörda aktörer hantera
de utmaningar som finns på området.
Internet
Internets utveckling ska karaktäriseras av öppenhet, frihet och säkerhet, till gagn för medborgare, företag, organisationer och offentlig
sektor. Målet är ett globalt, tillgängligt, öppet
och robust internet som präglas av frihet och respekt för mänskliga rättigheter och personlig integritet.
Flerpartssamverkan i olika fora ska stärkas.
För att bibehålla ett globalt och robust internet
som präglas av frihet och öppenhet behöver det
svenska engagemanget i bl.a. Internet Governance Forum (IGF) och Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN)
fortgå (se mer i avsnitt 4.4.1, Resultat).
Det är viktigt att fortsatt driva positionen att
modellen med flerpartsforum bevaras och att
den statliga styrningen av internet inte ökar.
Detta då det i allt kraftfullare termer framgår att
det finns länder runt om i världen som vill se en
statsledd förvaltning av internet, vilket står i
kontrast till den svenska synen på flerpartssamverkan kring internets förvaltning.
Sverige bör fortsätta engagera sig internationellt, samarbeta med branschen, civilsamhället och
med andra länder och därigenom kunna påverka
utvecklingen för att internet fortsatt ska vara en
öppen decentraliserad plattform för kommunikation. Sverige kommer fortsatt vara aktivt inom
relevanta internationella fora. Sverige bör arbeta
för att fler länder ansluter sig till GAC och deltar
i GAC:s arbete. I sammanhanget är det viktigt
att Sverige deltar aktivt i FN-processen för utökat samarbete som startas i Commission on Science and Technology for Development (CSTD)
arbetsgrupp för Enhanced Cooperation. (Se även
avsnitt 4.4.1, Resultat.)
Alla myndigheter bör använda sig av säkerhetsstandarden DNSSEC och vara nåbara med
internetprotokollet IPv6. Arbetet med offentlig
sektors utveckling av e-tjänster ska stödja övergången till IPv6. Arbetet med att öka användningen av DNSSEC bland offentliga användare
bör också fortsätta.
Robusthet
Den elektroniska kommunikationen ska vara
uppbyggd på ett sådant sätt att allvarliga händelser, inklusive otillbörlig påverkan, inte leder till
oacceptabla avbrott eller allvarliga störningar. I
takt med samhällets ökade beroende av internet
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och telefoni så minskar acceptansen för avbrott.
Avbrott i internet- och teletrafiken kan få allt
allvarligare följder för samhället.
Åtgärder för att skapa en robust elektronisk
kommunikation kräver framförhållning, långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt går det inte att
på förhand förutse och förebygga alla händelser.
Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser är därför ett viktigt instrument liksom att bygga upp
en krishanteringsförmåga. Övningsverksamhet
understödjer detta arbete genom att lyfta fram
risker och sårbarheter, samtidigt som förmågan
att hantera allvarliga händelser och kriser förbättras.
Ett effektivt arbete med kontinuerligt robusthetshöjande åtgärder kräver fortsatt utveckling
och samverkan med marknadens aktörer. Statliga
och gemensamma insatser är viktiga där marknaden inte kan agera på egen hand. Denna privatoffentliga samverkan bidrar till framtida minskade kostnader för samhället till följd av färre
avbrott och driftsäkrare nät för tele- och internettrafiken.
Samarbete och samverkan inom och mellan
sektorer, särskilt i detta sammanhang mellan
sektorn för elektronisk kommunikation och elsektorn, får allt större betydelse i takt med att
komplexiteten och beroendeförhållandena ökar.
Vardagssäkerhet
Samtliga aktörer i samhället ska kunna lita på att
informationssystemen är robusta och tillförlitliga avseende tillgänglighet, konfidentialitet och
riktighet. En viktig del av detta är fortsatt arbete
med vardagssäkerhet. I detta bör ingå att förstärka säkerheten, tilliten och kunskaperna hos
verksamheter och medborgare eftersom den enskildes agerande kan få effekter för säkerheten i
samhället i stort. Ansvaret för nät- och informationssäkerhet delas av användare, marknadens aktörer och staten. Alla dessa parter bör därför bidra
till
att
förbättra
nätoch
informationssäkerheten och för att öka tilliten
till it-systemen. Denna tillit driver användning av
tjänster som i sin tur driver utveckling av innovation, tillväxt, delaktighet m.m. framåt.
Välinformerade och medvetna it-användare är
avgörande för att öka säkerheten i och tilliten till
elektronisk kommunikation. De olika typer av
intrång i och obehörigt utnyttjande av vanliga
användares datorer som finns måste motverkas.
Därför krävs kontinuerliga insatser för att öka
skyddet och kompetensen hos användare kring

rutinmässig och förebyggande säkerhet. Marknadsaktörer som besitter den bästa kunskapen
om dessa frågor har ett stort ansvar att bidra till
detta ökade skydd. Staten bör dock utifrån sitt
ansvar, vid behov, bistå med kompletterande insatser. PTS bör t.ex. fortsätta sitt arbete med information och tjänster till konsumenter och
småföretag för att de ska kunna använda internet
på ett säkrare sätt.
Det internationella arbetet kring nät- och informationssäkerhet är viktigt och bör fortsätta.
En av de viktigare bevekelsegrunderna för det
internationella arbetet är att funktionen i Sveriges del av internet och de svenska it-systemen är
beroende av att nätverk och kontaktpunkter
även utanför Sverige och EU fungerar. Dessutom kommer många it-attacker från datorer utomlands. Motståndskraften i Sverige behöver således vidmakthållas. Sverige bör även arbeta för
att andra länder ska bli bättre på att förebygga
och hantera hot och risker avseende informationssäkerhet. Detta beskrivs mer omfattande
under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap.
4.5.2

Elektronisk kommunikation

Effektivt fungerande marknader
Användare efterfrågar i allt högre utsträckning
bredbandstjänster med hög bandbredd för att
kunna nyttja tjänster bl.a. via internet. Detta ställer krav på att operatörerna kan erbjuda bredbandstjänster med hög kapacitet. Dessutom efterfrågar användare uppkoppling från allt fler
platser samt under förflyttning. Detta leder till
stor geografisk spridning och en ökad efterfrågan på mobilitet.
Utvecklingen karaktäriseras också av den s.k.
ip-fieringen. Den innebär att användningen av
internetprotokollet kommer att dominera samtidigt som samma tekniker kan användas för att
leverera olika specifika tjänster (s.k. konvergens), t.ex. telefoni, video eller tv. Denna utveckling sker gradvis. Utbudet av tjänster ökar
kontinuerligt, även av tjänster och tillämpningar
som erbjuds över internet. Tillsammans med den
stora mångfalden av tjänster innebär utvecklingen att användare blir mindre låsta till utbudet hos
operatören som tillhandahåller själva bredbandsanslutningen.
Information om bl.a. tjänsternas kvalitet är av
stor vikt för att konsumenter ska kunna fatta
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välgrundade beslut om köp av bredbands- och
internettjänster. Marknaden är dessutom under
ständig utveckling. Det är därför viktigt att PTS
utövar tillsyn både vad gäller hur avtalen på
marknaden ser ut men också att inte användares
valfrihet kringskärs. För att konsumenterna
också ska få största möjliga nytta av utvecklingen ser regeringen att det måste bli lättare och
kunna gå snabbare att välja och byta abonnemang för mobiltelefoni, bredband och tv.
Europeiska kommissionen har aviserat att
man under senare delen av 2013 kommer att presentera ett förslag till bestämmelser om nätneutralitet i tre delar. Den första delen handlar om
hur konsumentavtal ska vara utformade för att
leva upp till lagens numera strängare krav avseende att informationen ska vara tydlig, heltäckande och lättillgänglig. Den andra delen kommer
innehålla hur regleringsmyndigheter kan hantera
så kallade trafikhanteringsåtgärder som operatörerna vidtar i näten för att optimera sina tjänster
och styra trafik. Den tredje delen handlar om
hur kundrörligheten på marknaden kan främjas.
Rekommendationen som helhet kommer att bli
ett viktigt bidrag i arbetet med att skapa framför
allt transparens för konsumenterna på marknaden vilket är en förutsättning för att i slutändan säkerställa valfriheten att kunna välja de
tjänster och tillämpningar man önskar.
Mobil kommunikation
God tillgång till mobila tjänster, både taltjänster
och bredbandstjänster via mobilnät, är av stor
individuell och samhällelig betydelse i områden
där människor bor, ofta vistas eller passerar.
En prioriterad fråga för regeringen är att information om täckning, t.ex. operatörernas
täckningskartor, inte är vilseledande för konsumenter, så att konsumenterna får det de förväntar sig och får all väsentlig information de behöver. Operatörer som tillhandahåller information
eller marknadsför sig har ett informationsövertag. För konsumenten är det inte alltid lätt att
förstå vad t.ex. operatörernas täckningskartor
exakt återspeglar, exempelvis om det rör sig om
inomhus- eller utomhustäckning. Täckningsförhållanden kan även variera stort beroende på vilken terminal, dvs. telefoner eller annan liknande
utrustning, som används eller hur den hålls. Därför bör operatörer bära ett stort ansvar för att
konsumenterna får den information som behövs
för att kunna använda tjänsterna och för att
kunna fatta välinformerade beslut.
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God mobiltäckning är av stor vikt för att
kunna bo och verka i alla delar av landet. Det gäller både taltjänster och datatjänster via mobilt
bredband vilka också används alltmer från olika
platser och under förflyttning. Regeringen har
en viktig roll i att skapa goda förutsättningar och
underlätta för marknaden att bygga infrastruktur. Den senaste tidens besked från flera mobiloperatörer om stora satsningar på 4G- och 3Gtäckning är positivt. Förbättrad täckning kan
komma att ta i anspråk ytterligare radiofrekvenser vilket är grundförutsättningen för att åstadkomma mobila tjänster. Mot denna bakgrund
kommer regeringen att prioritera att identifiera
ytterligare radiofrekvensutrymmen som skulle
kunna användas för mobilt bredband.
Radiofrekvenser
Rådet och Europaparlamentet har antagit ett beslut om ett program för radiospektrumpolitik. I
programmet anges att tillräckliga mängder kapacitet och spektrum ska göras tillgängliga inom
EU, så att unionen kan få den högsta bredbandshastigheten i världen. På grundval av en inventering av frekvensanvändningen mellan 400
MHz–6 GHz ska åtminstone 1 200 MHz radiospektrum identifieras för att möta efterfrågan på
trådlös datatrafik. Europeiska kommissionen har
under 2012 inlett inventeringen.
I Sverige finns det i dag digitala marksändningar av tv i frekvensbanden 174–230 MHz och
470–790 MHz. Regeringen ska inför den nya
tillståndsperioden 2014–2020 för marksänd tv
besluta om vilket utrymme som ska avsättas för
sändningarna. Myndigheten för radio och tv
(MRTV) har avlämnat en rapport, Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden
2014–2020, där två alternativ utreds. Det ena alternativet är att hela frekvensutrymmet 470–790
MHz används för marksänd tv fram till 2020.
Det andra alter-nativet är att det s.k. 700 MHzbandet (ca 694–790 MHz) tas i anspråk för annan användning, t.ex. mobilt bredband, någon
gång efter Världsradiokonferensen 2015. 700
MHz-bandet har utbredningsegenskaper som
gör det mycket väl lämpat för tillhandahållande
av trådlösa bredbandstjänster med god täckning.
Uppdraget har genomförts i nära dialog med
PTS och Konkurrensverket. MRTV:s rapport
har remitterats. Regeringen planerar att besluta i
frågan under hösten 2013.
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Telefoni
Inför de fortsatta förändringarna i och med TeliaSonera AB:s teknikskifte är det angeläget att
bolaget har en hög grad av service för berörda
abonnenter och noggrant följer upp hur ersättningslösningen fungerar hos kunderna. Det är
också viktigt att andra operatörer, vars abonnenter berörs, visar framförhållning och hög servicegrad i god tid inför förändringarna. PTS har
en viktig roll för att bevaka att TeliaSonera AB:s
teknikskifte genomförs på ett för kunderna tillfredsställande sätt. Regeringen fortsätter att
noggrant följa denna utveckling.
För 2014 anslås fortsatt medel för att tillgodose hushållens behov av samhällsomfattande
tjänster såsom telefoni och funktionell tillgång
till internet för de stadigvarande bostäder eller
fasta verksamhetsställen som tidigare haft tillgång men nu saknar det och om det begärs.
Medlen används för drift och underhåll av befintliga telefonilösningar samt eventuella nya
upphandlingar av telefoni respektive internetanslutning. Därutöver används medlen till informationsinsatser, utvärdering och kartläggning
kring samhällsomfattande tjänster. Regeringen
avser att återkomma med en bedömning av eventuellt fortsatt behov av nya upphandlingar inom
området.
4.5.3

Post

Det är viktigt både för privatpersoner och för
företag att det finns en väl fungerande postmarknad i hela landet. Postservicen ska i så stor
utsträckning som möjligt tillgodose behoven hos
alla hushåll och företag. Regeringen ställer, genom de tillståndsvillkor som PTS utfärdar med
stöd av bestämmelserna i postlagen (2010:1045),
långtgående krav på den utsedda tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten Posten AB.
Digitaliseringen av samhället har i många fall
fört med sig ändrade kommunikationsmönster
vilket är en av orsakerna till utveckling med
sjunkande brevvolymer på postmarknaden. Expansionen av e-handel kan dock bidra till fler
försändelser inom vissa segment. Postmark-

nadens framtida utveckling påverkas även av
konkurrenssituationen på postmarknaden, konjunkturutvecklingen i stort, den samhällsomfattande posttjänstens utformning samt av andra
faktorer i Sverige och i omvärlden.
Regeringen fortsätter att följa denna utveckling för att säkerställa att det fortsatt kommer
finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet.
4.5.4

Grundläggande betaltjänster

Inriktningen för det statliga åtagandet för grundläggande betaltjänster är att det endast omfattar
de orter och landsbygder där behovet inte tillgodoses av marknaden.
Statens arbete med att trygga tillgången till
grundläggande betaltjänster måste utgå från regionala och lokala förutsättningar och lösningar
eftersom behoven och förutsättningarna skiljer
sig åt mellan olika delar av landet. PTS ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att
trygga tillgången till grundläggande betaltjänster.
Länsstyrelserna har även ett ansvar att göra en
bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsernas arbete inom området är en förutsättning
för att de regionala och lokala behoven ska
kunna tillgodoses på ett så kostnadseffektivt sätt
som möjligt. Genom regional anpassning bidrar
åtgärderna till lokal och regional utveckling och
tillväxt.
Regeringen följer utvecklingen av området för
grundläggande betaltjänster och ser att en fortsatt utbyggnad av it-infrastrukturen är en förutsättning för att kunna trygga tillgången till
grundläggande betaltjänster. Utvecklingen med
nya betaltjänster samt mer användarvänliga
tjänster som är anpassade för specifika behov är
ytterligare faktorer som påverkar det statliga åtagandet
för
grundläggande
betaltjänster.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Post- och telestyrelsen

Avgift för skydd av elektroniska
kommunikationer

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
Tusental kronor

2012

Utfall

21 298

2013

Anslag

20 689

2014

Förslag

27 300

2015

Beräknat

27 656

2

2016

Beräknat

28 129

3

2017

Beräknat

28 746

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-173
20 022

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 300 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 300 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 27 299 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för PTS förvaltningsutgifter i den mån dessa inte finansieras med avgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2012

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

75 546

267 449

268 199

-750

Prognos 2013

119 150

278 882

277 325

1 557

Budget 2014

100 500

279 010

279 710

-700

PTS disponerar vissa av de avgifter som myndigheten tar ut av operatörer inom verksamheterna
för elektronisk kommunikation, post och kvalificerade elektroniska signaturer. Beräknade intäkter som myndigheten får disponera är
279 010 000 kronor för 2014.
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Regeringens förslag: Regeringen föreslår att avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller
elektronisk kommunikation fastställs till högst
100 000 000 kronor under 2014.

Skälen för regeringens förslag: Finansieringen av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och
påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation sker genom att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation betalar en avgift.
Åtgärder som finansieras från anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation,
med ett belopp som motsvarar avgiftsuttaget,
syftar till att säkra de elektroniska kommunikationernas driftsäkerhet och robusthet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslag 2:1 Post- och telestyrelsen: ökas med 6 000 000 kronor fr.o.m.
2014 i syfte att stärka PTS verksamhet inom
funktionshindradeområdet. Anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
minskas därmed med 6 000 000 kronor (se även
avsnitt 4.6.2).
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Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:1
Post- och telestyrelsen

Ändamål

Tusental kronor

Anslaget får användas för utgifter för ersättning
för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning i syfte att trygga behovet av effektiva elektroniska kommunikationer och posttjänster. Anslaget får användas för utgifter för
utvecklingsprojekt med inriktning på elektronisk
kommunikation och it-användning för personer
med funktionsnedsättning, t.ex. tillgänglighet till
kommunikation, utbildning och media.

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

20 689

20 689

20 689

20 689

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

641

919

1 289

1 771

6 000

6 078

6 182

6 318

-30

-30

-31

-32

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Förslag/
beräknat anslag

27 300

27 656

28 129

28 746

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 27 300 000 kronor anvisas under anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen för
2014. För 2015 beräknas anslaget till 27 656 000
kronor, för 2016 till 28 129 000 kronor och för
2017 till 28 746 000 kronor.
4.6.2

2:2 Ersättning för särskilda tjänster
till funktionshindrade

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:2 Ersättning för särskilda
tjänster till funktionshindrade

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 197 000 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet behövs för att möjliggöra att det för
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden,
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid
upphandling. Regeringen bör därför bemyndigas
att under 2014 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 197 000 000 kronor 2015 och 2016.

Tusental kronor

2012

Utfall

148 490

2013

Anslag

145 078

2014

Förslag

127 278

2015

Beräknat

138 278

2016

Beräknat

140 278

2017

Beräknat

140 278

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 412
140 210

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Tabell 4.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Ingående åtaganden

132 756

143 305

196 546

196 546

86 546

Nya åtaganden

124 187

150 000

110 000

Infriade åtaganden

-113 638

-96 759

-110 000

-86 546

Utestående åtaganden

143 305

196 546

196 546

86 546

Erhållet/föreslaget bemyndigande

220 000

205 000

197 000

Regeringens överväganden

4.6.3

Regeringen föreslår att 11 000 000 kronor tillfälligt förs till anslag 2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse för fortsatt arbete med e-förvaltningsutveckling under
2014 (se även avsnitt 4.6.6). Anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
minskas därmed med 11 000 000 kronor 2014.
Regeringen föreslår vidare att 6 000 000 kronor förs till anslag 2:1 Post- och telestyrelsen för
arbete inom funktionshindradeområdet (se även
avsnitt 4.6.1). Överföringen innebär att medlen
blir föremål för pris- och löneomräkning. Anslag
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade minskas därför med 6 800 000 kronor.

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 2:3 Grundläggande betaltjänster

Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, 2:2
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

145 078

145 078

145 078

145 078

-17 800

-6 800

-4 800

-4 800

127 278

138 278

140 278

140 278

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

2:3 Grundläggande betaltjänster

Tusental kronor

2012

Utfall

36 700

2013

Anslag

37 000

2014

Förslag

37 000

2015

Beräknat

37 000

2016

Beräknat

37 000

2017

Beräknat

37 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

300
31 230

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för tillhandahållandet av grundläggande betaltjänster på de
orter och den landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Anslaget får
användas för utgifter för tillhandahållande av
grundläggande betaltjänster för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning boende
i landsbygd. Detta inbegriper upphandling av
dessa tjänster. Anslaget får användas för utgifter
för regionala stöd- och utvecklingsinsatser.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 127 278 000 kronor anvisas under anslaget 2:2 Ersättning för särskilda
tjänster till funktionshindrade för 2014. För 2015
beräknas anslaget till 138 278 000 kronor. För
2016 och 2017 beräknas anslaget till 140 278 000
kronor för respektive år.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2015
och 2016.
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Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet behövs för att möjliggöra att det för
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden,
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid
upphandling. Regeringen bör därför bemyndigas

att under 2014 för anslaget 2:3 Grundläggande
betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor
2015 och 2016.

Tabell 4.11 Beställningsbemyndigande för 2:3 Grundläggande betaltjänster
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

33 000

2 677

40 000

55 000

20 000

-20 000

2 677

40 000

40 000

-33 000

-2 677

-25 000

-35 000

2 677

40 000

55 000

20 000

60 000

60 000

55 000

Regeringens överväganden

4.6.4

Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:3 Grundläggande betaltjänster
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

37 000

37 000

37 000

37 000

Tabell 4.13 Anslagsutveckling 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

2:4 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.

2012

Utfall

14 900

2013

Anslag

24 760

2014

Förslag

19 344

2015

Beräknat

23 844

2016

Beräknat

17 094

2017

Beräknat

17 844

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

25 109
24 163

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

37 000

37 000

37 000

37 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 37 000 000 kronor anvisas under anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
37 000 000 kronor för respektive år.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för insatser
som bidrar till att förverkliga målet för politiken
för informationssamhället, liksom uppföljningar
och utvärderingar av politiken.
Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att de insatser som genomförts under året har bidragit till att förverkliga
regeringens politik för informations-samhället.
Under 2013 har anslaget bl.a. använts till uppdrag till PTS inom bredband, internetprotokollet
IPv6 och mobiltäckning, till Länsstyrelsen i
Örebro län och Lantmäteriet samt konsultstudier inom bredband, till Linnéuniversitetet och
DigiDel inom digitalt innanförskap, till Statens
137
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kulturråd inom digitalisering av scenkonst, till
Digitaliserings-kommissionens verksamhet samt
till samverkansavtal mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting för regionala digitala agendor.
Regeringen föreslår att 4 000 000 000 kronor
förs till anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde
22 Kommunikationer, för fortsatt arbete med eförvaltningsutveckling 2014 (se även avsnitt
4.6.6).
Regeringen föreslår vidare att 166 000 kronor
förs till anslag 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskapför SOS Alarm AB:s verksamhet kring det
EU-gemensamma journumret för försvunna
barn, 116 000, se även propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop. 2012/13:99). Anslag
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
minskas därför permanent med 166 000 kronor
fr.o.m. 2014.
Anslaget minskas även med 1 500 000 kronor
2014, 1 000 000 kronor 2015 och 750 000 kronor
2016 för delfinansiering av Ekonomistyrningsverkets deltagande i Open Pan European Public
Procurement On-Line (OpenPEPPOL) och för
uppdraget som PEPPOL-myndighet (dnr
S2012/4580/RU [delvis]).
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

4.6.5

2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation
Tusental kronor

2012

Utfall

174 602

2013

Anslag

260 000

2014

Förslag

250 000

2015

Beräknat

120 120

2016

Beräknat

120 120

2017

Beräknat

120 120

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 502
273 264

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer. Detta inbegriper stöd till bredbandsprojekt i områden där utbyggnad inte genomförs på marknadsmässig grund. Anslaget får
användas för utgifter för åtgärder för driftsäkra
och robusta elektroniska kommunikationer för
att skydda kommunikationerna mot allvarliga
hot och påfrestningar i fredstid samt för samhällsomfattande tjänster inom området elektronisk kommunikation. Anslaget får användas för
utgifter för administration av åtgärderna.

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

25 010

25 010

25 010

25 010

-16 166

-22 916

-22 166

15 000

15 000

15 000

Förändring till följd av:
Beslut

-5 666

Överföring
till/från andra
anslag

Kompletterande information

Närmare villkor för vissa stöd till itinfrastrukturprojekt enligt ovan ges i förordning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
19 344

23 844

17 094

17 844

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 19 344 000 kronor anvisas under anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. för 2014. För 2015 beräknas anslaget till 23 844 000 kronor. För 2016
beräknas anslaget till 17 094 000 kronor. För
2017 beräknas anslaget till 17 844 000 kronor.
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under 2014 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 155 000 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigande krävs för att möjliggöra att det för verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden som
främst avser flerårigt avtalstecknande vid upp-
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handling. Bemyndigandet föreslås sänkas med
105 miljoner kronor jämfört med 2013 då den
tidigare satsningen på medfinansieringsmedel för
bredband inom landsbygdsprogrammet löper ut
2014.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig

elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
155 000 000 kronor 2015 och 2016.

Tabell 4.16 Beställningsbemyndigande för 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Ingående åtaganden

90 091

90 284

219 200

155 000

20 000

Nya åtaganden

56 023

209 200

135 000
-20 000

Infriade åtaganden

-55 830

-80 284

-199 200

-135 000

Utestående åtaganden

90 284

219 200

155 000

20 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

170 000

240 000

155 000

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor förs
till anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt
av
strategisk
betydelse
2014
för
Elegitimationsnämndens verksamhet. Anslag 2:5
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation minskas därför med 10 000 000 kronor för
2014.
Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

Regeringen föreslår att 250 000 000 kronor anvisas under anslaget 2:5 Driftsäker och elektronisk
kommunikation för 2014. För 2015, 2016 och
2016 beräknas anslaget till 120 120 000 kronor
för respektive år. Av detta belopp motsvarar
100 000 000 kronor det utgiftsuttag som föreslås
för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk
kommunikation. Minst motsvarande belopp
kommer att användas för detta ändamål.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

260 000

260 000

260 000

260 000

-125 000

-125 000

-125 000

-14 880

-14 880

-14 880

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

-10 000

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

4.6.6

2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk
betydelse

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse
Tusental kronor

250 000

120 120

120 120

120 120

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

2012

Utfall

27 326

2013

Anslag

38 516

2014

Förslag

38 048

2015

Beräknat

3 086

2

2016

Beräknat

0

3

2017

Beräknat

0

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 502
37 677

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 3 049 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 0 tkr i 2014 års prisnivå.
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Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för styrning
och samordning samt finansiering av eförvaltningsprojekt som är av strategisk betydelse för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Anslaget får användas för utgifter för
E-legitimationsnämndens verksamhet i den mån
dessa inte finansieras med avgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.19 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

-

-

-

-

Prognos 2013

-

-

-

-

Budget 20141

-

3 000

3 000

0

ökas med totalt 35 000 000 kronor 2014. Av
dessa medel föreslår regeringen att 25 000 000
kronor får användas för ytterligare arbete med eförvaltningsutveckling. Anslag 2:2 Ersättning för
särskilda tjänster till funktionshindrade minskas
därmed med 11 000 000 kronor (se även avsnitt
4.6.2) och anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. minskas med 4 000 000
kronor (se även avsnitt 4.6.4).
Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor av
ovan nämnda medel får användas för Elegitimationsnämndens verksamhet 2014. Anslag
2:5 Driftsäker och elektronisk kommunikation
minskas med motsvarande belopp (se även avsnitt 4.6.5).
Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

Tabellen avser avgiftsintäkterna. Verksamheten finansieras under en övergångsperiod även med medel från anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt
av strategisk betydelse.

Regeringen bedömer att de insatser som genomförts under året har bidragit till att förverkliga
regeringens politik för informationssamhället.
Under 2013 har anslaget använts till projekten
Elektroniska beställningar, Elektroniska legitimationer, Mina meddelanden, Arkitektur och
interoperabilitet, Effektivare Informationsförsörjning samt eArkiv och eDiarium.
Regeringen föreslår att anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
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2014

2015

2016

2017

38 516

38 516

38 516

38 516

351

819

1 403

2 233

-10 819

-36 249

-39 920

-40 751

3 086

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

E-legitimationsnämnden får fr.o.m. 2014 disponera de avgifter som myndigheten kommer att ta
ut av de upphandlande myndigheter som ansluter sig till det system för säker elektronisk identifiering som nämnden tillhandahåller (se även
avsnitt 4.4.1, Resultat).
Regeringens överväganden

1

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

10 000

Övrigt
Förslag/
beräknat anslag

38 048

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.

Regeringen föreslår att 38 048 000 kronor anvisas under anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för 2014. För
2015 beräknas anslaget till 3 086 000 kronor. Regeringen avser att återkomma angående anslagets
nivå för de kommande åren.

Areella näringar,
landsbygd och
livsmedel

23
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 20 000 000 kronor 2015,
21 000 000 kronor 2016 och 29 000 000
kronor 2017–2018 (avsnitt 3.1.2),

2.

bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
om en kredit i Riksgäldskontoret som
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår
till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden (avsnitt 3.1.7),

3.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
48 000 000 kronor 2015 och 32 000 000
kronor 2016 (avsnitt 3.1.11),

4.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö
och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
11 332 162 000 kronor 2015–2022 (avsnitt
3.1.18),

5.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 9 966 141 000
kronor 2015–2022 (avsnitt 3.1.19),

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 1 500 000 000 kronor 2015–
2019 (avsnitt 3.1.25),

7.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel enligt följande
uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
Summa

12

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till veterinär fältverksamhet
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtskadegörare
Gårdsstöd m.m.
Intervention för jordbruksprodukter m.m.
Finansiella korrigeringar m.m.
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Livsmedelsverket
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

405 533
257 873
115 093
107 298
12 933
124 349
37 778
521 089
5 000
5 932 000
144 100
75 472
23 985
75 412
304 035
88 660
42 913
2 665 527
1 993 633
32 830
4 116
1 029
107 915
1 702 926
495 660
1 177
15 278 336
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2 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel omfattar verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd, rennäring och samefrågor. Vidare omfattar utgiftsområdet även verksamhet inom utbildning och
forskning.
Verksamheten gällande jordbruks- och
fiskerinäringarna är i hög grad inriktad på
tillämpning av EU:s regleringar och stödsystem.
Utgifterna för verksamheten inom både
jordbruks- och fiskeområdena bestäms i stor
utsträckning av beslut inom EU. De djurfrågor
som omfattas berör djur som människan håller
eller på annat sätt har tagit ansvar för samt den
del av faunavården som avser viltvård. Djur- och
folkhälsa, djurskydd och viltvård behandlas
under utgiftsområdet.
Verksamhet inom landsbygdsområdet syftar
till att bidra till en hållbar utveckling av landsbygden genom bl.a. fler och växande företag
samt att naturresurser brukas utan att förbrukas
där odlingslandskatets natur- och kulturvärden
är en viktig utgångspunkt. Denna verksamhet
består huvudsakligen av åtgärder som påbörjats
inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram
2007–2013 och som kommer att fortsätta inom
ramen för Sveriges Landsbygdsprogram 2014–
2020.
Inom livsmedelsområdet bedrivs verksamhet
genom att utarbeta regler och utöva kontroll
enligt livsmedelslagen samt att främja goda
matvanor. Därtill bedrivs verksamhet som avser

att främja livsmedelssektorns konkurrenskraft
samt att öka livsmedelsexporten.
Verksamheten inom skogsområdet är inriktad
på tillsyn, inventering, uppföljning, utvärdering
samt rådgivning, utbildning och information.
Vidare ingår framför allt miljöinriktade bidrag.
Verksamhet inom sameområdet syftar till att
verka för en levande samisk kultur, inklusive det
samiska språket, byggd på en ekologisk hållbar
rennäring och andra samiska näringar. Området
omfattar också anslag under andra utgiftsområden. Landsbygdsdepartementet har samordningsansvar för frågor som rör samerna.
Verksamhet inom utbildning och forskning
utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna samt om människans förvaltning och
hållbara nyttjande av dessa. Den forskning som
bedrivs inom de areella näringarna har ett särskilt
ansvar för att kunskaperna om naturresurserna
utvecklas för kommande generationers behov.
Samarbete mellan länder bedrivs inom utgiftsområdet särskilt inom ramen för EU men även
internationellt inom FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), det
nordiska samarbetet, WTO (World Trade Organisation), OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development), Forest Europe
(alleuropeiskt skogssamarbete), Codex Alimentarius (FAO:s och WHO:s gemensamma livsmedelsstandardiseringsprogram), IPPC (Internationella
växtskyddskonventionen),
OIE
(Världsorganisationen för djurhälsa) och en rad
andra internationella organisationer.
Inom utgiftsområdet ingår följande myndigheter: Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Ansvarsnämnden för djurens
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hälso- och sjukvård, Centrala djurförsöksetiska
nämnden, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt vissa
verksamheter
vid
länsstyrelserna
och
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas). Sametinget redovisas under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Av utgifterna finansieras 53 procent genom
Europeiska garantifonden för jordbruk, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska fiskerifonden. En stor del
av EU-stöden avser obligatoriska stöd såsom
gårdsstöd och intervention. Därtill kommer
delfinansierade stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering, i huvudsak
nationell finansiering av landsbygdsprogrammet
och det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige.
I diagrammet 2.1 visas fördelningen av medel
inom utgiftsområdet.
Diagram 2.1 Utgiftsområde 23, 2014
Myndigheter
(exkl. SLU)
9%

Forskning och
utbildning (inkl.
SLU och stöd
via Formas)
14%

Övrigt
8%

EU-stöd
53%

Nationell
medfinansiering
av EU-stöd
16%

–

EU-stöd (8,1 miljarder kronor): Finansiering från EU-budgeten, t.ex. gårdsstöd, intervention och landsbygdsprogrammet. En
del av EU-stödet förutsätter nationell medfinansiering.

–

Nationell medfinansiering av landsbygdsprogrammet m.m. (2,4 miljarder kronor).

–

Forskning och utbildning (2,2 miljarder
kronor): SLU och stöd till forskning.

–

Myndigheter (1,3 miljarder kronor): Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej SLU).

–

Övrigt (1,2 miljarder kronor): Nationellt
stöd, bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m.m.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1

Skogsstyrelsen

376

400

384

406

394

377

385

1:2

Insatser för skogsbruket

233

262

256

258

249

239

218

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

114

113

114

115

117

119

122

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

106

107

107

107

108

110

112

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

13

12

12

13

13

15

15

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

129

124

128

124

124

124

124

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

42

38

37

38

38

38

38

1:8

Statens jordbruksverk

492

506

515

521

505

502

502

1:9

Bekämpande av växtsjukdomar

5

7

7

5

5

5

5

1:10

Gårdsstöd m.m.

5 922

5 819

5 996

5 932

5 870

5 872

5 909

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

175

258

134

144

144

142

143

1:12

Finansiella korrigeringar m.m.

429

190

178

75

75

75

75

1:13

Strukturstöd till fisket m.m.

19

38

26

24

16

28

28

1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till
fisket m.m.

37

92

68

75

55

70

70

289

294

292

304

306

309

315

1:15

Livsmedelsverket

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

79

88

79

89

15

15

15

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer
m.m.

42

43

42

43

43

43

43

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 002

3 200

3 149

2 666

2 478

2 545

2 324

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur

2 659

2 780

2 391

1 994

1 682

1 698

1 893

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

29

29

29

33

38

48

55

1:21

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

3

3

3

4

4

4

4

1:22

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1

1

1

1

1

1

2

1:23

Främjande av rennäringen m.m.

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet

1:25

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning:

1:26

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

110

108

103

108

108

108

100

1 632

1 634

1 634

1 703

1 721

1 781

1 819

421

443

436

496

523

579

590

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

16 387

16 592

15 278

14 634

14 849

14 909

Äldreanslag
2012 1:3 Internationellt skogssamarbete
2012 1:17 Livsmedelsstatistik
2012 1:18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik
finansierad från EU-budgeten
2011 1:14 Fiskeriverket
Totalt för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
1

16 121

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Utgifterna för 2012 inom utgiftsområdet blev
1,3 miljarder kronor lägre än anvisade medel. De
främsta förklaringarna till avvikelserna är att
utgifterna för gårdsstöd och djurbidrag, landsbygdsprogrammet och intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter blev lägre än
anvisade medel. Utgifterna för gårdsstödet och
djurbidrag m.m. blev drygt 600 miljoner kronor
lägre, där orsaken i huvudsak beror på att den
svenska kronan blev starkare i förhållande till
euron än beräknat i budgeten. Utgifterna för
landsbygdsprogrammet blev drygt 400 miljoner
kronor lägre, vilket främst beror på att myndigheterna under 2012 prioriterat beslut om ansökningar om nya stöd, vilket medfört att beslut om
utbetalningar till redan pågående projekt
fördröjts. Anledningen är bl.a. att 2013 är det
sista året för beslut om nya stöd inom nuvarande
programperiod (2007–2013). Större delen av
utbetalningarna kommer att ske under 2014 och
2015, när stödberättigade projekt slutredovisas.
Utgifterna för intervention och exportbidrag för
jordbruksprodukter blev knappt 150 miljoner
kronor lägre vilket främst beror på att behovet
av offentlig lagring varit lågt till följd av fortsatt
höga världsmarknadspriser.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

16 591

16 591

16 591

16 591

76

120

178

255

-2 362

-3 105

-1 529

-1 589

111

49

62

99

-112

-112

-125

-124

1

1

1

1

974

1 091

-329

-324

15 278

14 634

14 849

14 909

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

11 079 065
4 179 032
19 699
15 278 336

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Skatteutgifter

Statens stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i
form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en
likformig beskattning utgör en skatteförmån om
t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas av
en skattelättnad i förhållande till en likformig
beskattning och som en skattesanktion om det
rör sig om ett överuttag av skatt. Många av
skatteutgifterna har införts, mer eller mindre
uttalat, som medel inom specifika politikområden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljöeller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter
påverkar statens budgetsaldo och kan därför
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En
utförlig beskrivning av redovisningen av
skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse
Redovisning av skatteutgifter 2012 (skr.
2011/12:136). I det följande redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel. Därutöver tillkommer kapitalvinst på näringsfastigheter. Det har dock inte
varit möjligt att i redovisningen särskilja hur stor
andel som hänför sig till lantbruksfastigheter
respektive övriga näringsfastigheter.
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Tabell 2.4 Skatteutgifter

Anläggning av ny skog m.m.

Miljoner kronor
2013

2014

160

160

-

-

610

240

-

-

Nedsatt energiskatt på
uppvärmningsbränslen inom
växthus- och jordbruksnäringen

70

70

Nedsatt koldioxidskatt för
uppvärmning inom växthus- och
jordbruksnäringen

270

270

Särskild nedsättning av
koldioxidskatt för uppvärmning
inom växthus- och
jordbruksnäringen

10

10

Nedsatt energiskatt på el som
används inom växthus- och
jordbruksnäringen

480

490

Nedsatt koldioxidskatt för diesel till
arbetsmaskiner inom jord- och
skogsbruksnäringen

600

600

2 200

1 840

Uttag av bränsle
Avverkningsrätt till skog
Anläggning av ny skog m.m.
Skogsavdrag

Totalt för utgiftsområde 23

Uttag av bränsle

Enligt huvudregeln är uttag ur näringsverksamhet skattepliktigt. Uttag av bränsle från en
fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet ska dock inte uttagsbeskattas, om bränslet
används för uppvärmning av den skattskyldiges
privatbostad på fastigheten. Skatteutgiften avser
skatt på inkomst av näringsverksamhet och
särskild löneskatt.
Avverkningsrätt till skog

Enligt god redovisningssed uppkommer intäkten
när bindande avtal träffas. Enligt gällande
lagstiftning tillämpas dock i detta fall kontantprincipen, vilket innebär att beskattningen skjuts
upp, och en räntefri kredit uppstår i näringsverksamheten (21 kap. 2 § IL). I princip borde
räntan på krediten utgöra underlag för skatt på
inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.

Utgifter för anläggning av ny skog och dikning
som främjar skogsbruk ska kostnadsföras direkt.
Utgifter för inköp samt plantering av träd och
buskar för frukt- eller bärodling får dras av
direkt (21 kap. 3 § och 20 kap. 17 § IL). Skatteutgiften utgörs av ränteeffekten på den omedelbara avskrivningen och avser skatt på inkomst av
näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Skatteutgiften beräknas med hjälp av en uppskattad realränta. Om realräntan är negativ
redovisas en negativ skatteutgift.
Skogsavdrag

Vid avyttring av skog får fysisk person under
innehavstiden avdrag med högst 50 procent av
anskaffningsvärdet medan avdraget för juridiska
personer är begränsat till 25 procent. Vid
inkomstbeskattningen av ett visst beskattningsår
får avdrag göras med högst halva den
avdragsgrundande skogsintäkten (21 kap. 4–19
§§ IL). Syftet med avdragsrätten är att undanta
rena kapitaluttag från beskattning. Å andra sidan
saknas anledning att ge avdrag när värdeökningen på skogstillväxten överstiger gjorda
uttag. Skatteutgiften uppkommer genom den
schablon som är vald för beräkning av avdragets
storlek och avser skatt på inkomst av
näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen
inom växthus- och jordbruksnäringen

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 lagen (1994:1776)
om skatt på energi (LSE) gäller energiskattebefrielse med 70 procent för användning av vissa
fossila bränslen för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet. Normen utgörs av full
energiskattesats på bränsle.
Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmning inom
växthus- och jordbruksnäringen

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 LSE gäller koldioxidskattebefrielse med 70 procent för
användning av fossila bränslen för annat ändamål
17
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än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig
växthusodling eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen har
beslutat att sänka skattebefrielsen till 40 procent
fr.o.m. 2015.

Riksdagen har beslutat att begränsa återbetalningen till 0,90 kronor/liter 2015.

2.4

Mål

Målen för utgiftsområdet är:
Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom växthus- och
jordbruksnäringen

–

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald.

Enligt 9 kap. 9 § LSE medges energiintensiva
företag inom jordbruks-, skogsbruks- och
vattenbruksnäringarna nedsättning av koldioxidskatten, utöver den generella nedsättningen,
om koldioxidskatten överstiger 1,2 procent av de
framställda produkternas försäljningsvärde. För
det överskjutande beloppet sätts skatten ned till
24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock
alltid respekteras. Normen utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att slopa
den särskilda nedsättningsregeln fr.o.m. 2015.
Skatteutgiften upphör därmed.

–

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

–

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

–

De gröna näringarna bidrar till en globalt
hållbar utveckling.

Nedsatt energiskatt på el som används inom
växthus- och jordbruksnäringen

El som används vid yrkesmässig växthusodling
eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet
beskattas
med
0,5 öre/kWh (11 kap. 3 § respektive 11 kap. 12 §
LSE). Normen utgörs av normalskattesatsen på
el.
Nedsatt koldioxidskatt för diesel till
arbetsmaskiner inom jord- och
skogsbruksnäringen

Enligt 6 a kap. 2 a § LSE gäller nedsatt koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet. Nedsättningen motsvarar en återbetalning med 1,70 kronor/liter
2013. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
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Vidare finns för skogspolitiken två jämställda
mål, ett produktionsmål och ett miljömål,
beslutade av riksdagen (prop. 1992/93:226, bet.
1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252 och prop.
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr.
2007/08:244).

2.5

Resultatredovisning

Regeringen lämnar i budgetpropositionen för
2014 resultatredovisningen för 2012 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt regeringens vision bruka utan att
förbruka. Visionen är indelad i de ovan nämnda
fyra övergripande målen och utgör strukturen
för regeringens redovisning och uppföljning.
Regeringen redovisar nedan uppnådda resultat
och effekter av gjorda insatser. En årligt återkommande dialog förs med Miljö- och jordbruksutskottet om utvecklingen av resultatredovisningen. År 2012 är det fjärde året som myndigheterna har rapporterat till regeringen enligt
bruka utan att förbruka.
Skogspolitikens två jämställda mål, beslutade
av riksdagen, redovisas i avsnittet En skogspolitik i takt med tiden.
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Tabell 2.5 Bruka utan att förbruka
Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt
näringsliv i hela landet
som präglas av öppenhet
och mångfald

De gröna näringarna är
miljö- och resurseffektiva
och har en nyckelroll i
Sveriges energiproduktion

De gröna näringarna
utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög
etik

De gröna näringarna bidrar
till en globalt hållbar
utveckling

Regeringens
resultatredovisning

De gröna näringarnas
konkurrenskraft

De gröna näringarnas
klimatarbete

Djurhälsa och folkhälsa

En trygg global
livsmedelsförsörjning

Förenkla för företagen

De gröna näringarna har en
nyckelroll i Sveriges
energiproduktion

Djurskydd

De gröna näringarna är en
del av lösningen i det
globala miljö- och
klimatarbetet

Sverige – det nya
matlandet

Förbättra miljön och
landskapet

Konsumenter ska ha
verktyg och förutsättningar
att välja

En öppen och global
ekonomi

Samepolitik

En skogspolitik i takt med
tiden

Säker och hälsosam mat
som också ger positiva
upplevelser

Landsbygden – med stärkt
utvecklingskraft

Ett hållbart fiske

Jordbruk och
livsmedelsförädling i norra
Sverige

Utbildning och forskning

Fiskeriprogrammet
Vattenbruk, fritidsfiske och
fritidsfiskebaserat
företagande
Viltvård
Sammanfattande
bedömning av
måluppfyllelsen

2.5.1

Sammanfattande
bedömning av
måluppfyllelsen

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

De gröna näringarnas konkurrenskraft

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används indikatorerna nedan. Med anledning av förändringar i
rapporteringen av den officiella statistiken har
vissa indikatorer bytts ut.
–

Prisutveckling: avräkningspriser för vegetabilier och animalier, priser för jordbrukets
insatsvaror, priser på jordbruksmark,
arrendepriser.

–

Strukturutveckling: jordbrukshushållens inkomster, antalet sysselsatta inom jordbruket, antalet mjölkkor, slaktsvin och
smågrisar, areal åkermark, spannmålsareal
och vallareal.

Sammanfattande
bedömning av
måluppfyllelsen

Sammanfattande
bedömning av
måluppfyllelsen

–

Företagande och utrikeshandel: antalet
jordbruksföretag, export av livsmedel.

–

Administration: andel utbetalda stöd och
ersättningar inom innevarande stödår.

Resultat
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet med
ambitionen att svenska jordbrukare ska ha likvärdiga konkurrensförhållanden jämfört med
jordbrukare i övriga EU. Resultat av arbetet för
att öka konkurrenskraften för områdena livsmedel, landsbygd, fiske och skog finns under
avsnitten Sverige – det nya matlandet, Landsbygdsprogrammet, Fiskeriprogrammet och En
skogspolitik i takt med tiden.
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Prisutveckling
Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter
har varierat kraftigt de senaste åren. Priserna
inom EU och därmed i Sverige påverkas i hög
grad av fluktuationerna på världsmarknaden.
Under 2012 var de låga mjölkpriserna och de
höga spannmålspriserna exempel på detta.
Avräkningspriserna för jordbruksprodukter steg
med i genomsnitt 3,4 procent mellan februari
2012 och februari 2013. För vegetabilier ökade
avräkningspriserna med 6,6 procent och för
animalieproduktionen steg priserna med 1,2
procent under samma period.
I tabellen nedan beskrivs förändringen av
avräkningsprisindex för åren 2010–2013.
Tabell 2.6 Avräkningsprisindex för jordbruksprodukter
2010–2013,
Index 2005=100
År

2010

2011

2012

2013

Avräkningspriser
jordbruksprodukter

116,8

137,9

132,8

137,4

Avräkningspriser
vegetabilier

115,6

159,3

143,6

153,0

Avräkningspriser
animalier

117,6

124,5

126,1

127,6

Källa: Jordbruksverket Sveriges oficiella statistik, statistiska meddelanden JO 49
SM 1304.

Variationerna inom vegetabilieområdet är stora.
Avräkningspriserna för spannmål steg under
2012 efter att ha varit låga under 2011. För
matpotatis steg priserna kraftigt under 2012 efter
att ha sjunkit mycket under 2011. För animalieproduktionen har priserna gått tillbaka till den
nivå som gällde 2011, efter att tidigare ha sjunkit.
Priserna för svin samt får och getter har ökat
medan priserna för mjölk har sjunkit.
Priserna för jordbrukets produktionsmedel
ökade med 2,7 procent mellan februari 2012 och
februari 2013. Det som ökade mest var priserna
på djurfoder som steg med 15,9 procent under
perioden. Samtidigt sjönk energi- och smörjmedelspriserna med 2,9 procent och gödningsoch jordförbättringsmedel med 3,9 procent.
I tabellen nedan beskrivs förändringen av
priserna för produktionsmedel mellan 2010 och
2013.
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Tabell 2.7 Index för produktionsmedelspriser 2010–2013
Index 2005=100
År

2010

2011

2012

2013

Djurfoder

129,9

155,9

145,5

168,6

Energi och
smörjmedel

125,5

134,8

140,8

136,7

Gödnings- och
jordförbättringsmedel

112,2

132,4

134,2

128,9

Produktionsmedel
totalt

119,3

127,6

130,4

134,0

Källa: Jordbruksverket Sveriges oficiella statistik, statistiska meddelanden JO 49
SM 1304.

Priserna på jordbruksmark hade 2011 ökat med
26 procent sedan 2008. På tio år har priset nära
nog tredubblats. Sedan 1995 har priserna fyrdubblats. I tabellen nedan beskrivs förändringen
i priserna på jordbruksmark för åren 1995–2011.
Tabell 2.8 Genomsnittliga priser på jordbruksmark 1995–
2011
Tusental kronor per hektar
År

1995

2000

2008

2010

2011

Pris

10,8

16,8

40,2

40,7

44,2

Källa: Jordbruksverket Sveriges oficiella statistik, statistiska meddelanden JO 38
SM 1201.

Under samma period, 1995 till 2012, har
arrendepriserna för jordbruksmark fördubblats.
Ökningstakten har varierat under perioden.
Störst var ökningen mellan 2010 och 2011.
Mellan 2011 och 2012 var ökningen ca 2 procent.
I tabellen nedan beskrivs index för genomsnittliga arrendepriser för åren 1995–2012.
Tabell 2.9 Index för genomsnittliga arrendepriser för
jordbruksmark 1995–2012
Index 1994=100
År

1995

2002

2008

2010

2011

2012

Pris

102

134

164

176

202

207

Källa: Jordbruksverket Sveriges oficiella statistik, statistiska meddelanden JO 39
SM 1301.

Strukturutveckling
Inkomsterna för jordbrukshushållen var i
genomsnitt ca 408 238 kronor per hushåll 2011.
Det är en ökning med ca 3 procent sedan 2010
och med ca 20 procent sedan 2005.
I tabell 2.10 beskrivs förändringen av jordbrukshushållens inkomster 2005–2010.
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Tabell 2.10 Jordbrukshushållens inkomster mellan 2005–2011
Kronor per hushåll
År

Jordbrukshushållens inkomst

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

341 364

350 643

366 154

381 901

389 194

398 366

408 238

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.

Antalet växtodlingsföretag ökade med ca 500
mellan 2003 och 2010. Mellan 2009 och 2010
vara antalet relativt stabilt. Andelen företag med
husdjur har minskat med ca 5 300 sedan 2003.
Företag med mjölkkor minskade med ca 3 500
mellan 2003 och 2010.
I tabellen nedan beskrivs utvecklingen av
antalet företag uppdelade i kategorierna växtodlingsföretag och företag med husdjur. Av de
senare visas även företag med mjölkkor.
Tabell 2.11 Växtodlingsföretag och företag med husdjur
Antal företag
År

2003

2005

2007

2010

Växtodlingsföretag

20 163

20 575

19 543

20 063

Företag med husdjur

26 098

24 420

22 708

20 768

8 553

7 576

6 334

5 048

Varav företag med
mjölkkor

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.

Antalet mjölkkor för mjölkproduktion har
minskat under en lång period. Sedan 2005 har
antalet minskat med ca 45 000. Även antalet
slaktsvin och smågrisar har minskat under
samma period. För slaktsvinen har andelen
minskat med ca 30 procent, motsvarande ca
234 000 djur. För smågrisarna har andelen
minskat med ca en tredjedel, motsvarande ca
167 000 djur.
I tabellen nedan beskrivs utvecklingen av
antalet mjölkkor, slaktsvin och smågrisar mellan
2005 och 2012.
Tabell 2.12 Antal mjölkkor, slaktsvin och smågrisar 2005–2012
Antal djur
År

Mjölkkor
Slaktsvin
Smågrisar

2005

2007

2009

2011

2012

393 263

369 646

356 776

346 495

347 969

1 085 304

1 015 365

942 521

900 897

851 358

537 800

479 518

425 953

428 866

370 412

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.
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Tabell 2.13 Åkerarealen i Sverige 2005–2012
Hektar
År

2005

2007

2008

2009

2011

2012

Åkerareal totalt

2 703 057

2 647 700

2 630 902

2 643 350

2 618 885

2 608 274

Spannmålsareal

1 023 976

990 086

1 087 721

1 048 583

992 763

1 000 240

Vallareal

1 027 294

1 081 077

1 114 293

1 120 808

1 139 695

1 121 769

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.

År 2012 var den totala åkerarealen 2 608 300
hektar. Det är en minskning med ca 94 000 ha,
motsvarande ca 3 procent, sedan 2003. Mellan
2011 och 2012 var minskningen av åkerarealen ca
10 000 ha. Arealen spannmål har varierat mycket
under perioden. Under 2008 och 2009 ökade
arealen till de högsta nivåerna under perioden.
Därefter sjönk de under de kommande åren för
att under 2012 åter igen öka.
I tabell 2.13 beskrivs utvecklingen av åkerarealen i Sverige.
Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick
2010 till 177 384 personer, vilket var ungefär lika
många som år 2007 då jordbruket sysselsatte
totalt 177 615 personer. Tar man hänsyn till att
definitionen för att räknas som jordbruksföretag
ändrats, vilket fått till följd att fler jordbruksföretag och därmed fler sysselsatta individer
inkluderas i statistiken, är minskningen större.
Med den gamla definitionen har antalet sysselsatta minskat med knappt 7 000 personer, eller
knappt 4 procent, till 170 717 personer år 2010.
Under perioden 1999–2010 har det varit viss
variation i antalet sysselsatta, vilket till viss del
kan förklaras av antalet tillfälligt sysselsatta.
Tabell 2.14 Antal sysselsatta i Sverige inom jordbruket
1999–2010
Antal personer
År

1999

2003

2005

2007

2010

Män

-

-

113 709

108 323

105 871

Kvinnor

-

-

60 175

69 292

71 513

177 068

167 950

173 884

177 615

177 384

Totalt

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.

Andelen kvinnor sysselsatta inom jordbruket har
ökat sedan mätningarna började 2005. Under
2010 var andelen kvinnor ca 40 procent, jämfört
med 34 procent under 2005.
Antalet företagare var 2010 ca 71 100. Under
perioden 2003–2010 ökade antalet företag med
ca 3 000. Högst var antalet 2005 då det uppgick
till ca 75 800. Sedan 2005 har antalet företag
minskat med ca 4 700.
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Tabell 2.15 Antal jordbruksföretag 2003–2010
Antal företag
År

Antal
jordbruksföretag

2003

2005

2007

2010

67 890

75 808

72 609

71 091

Källa: Statens jordbruksverks statistikdatabas.

Under 2013 har regeringen tillsatt en utredning
för att undersöka konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion (dir. 2013:20). Ett viktigt
underlag för direktivet var de diskussioner som
förts i Landsbygdsdepartementets högnivågrupp. Högnivågruppen inrättades 2010 av Jordbruksdepartementet för att diskutera åtgärder
för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften i jordbrukets primärproduktion i Sverige.
I maj 2012 hölls ett uppföljningsmöte där
gruppen bl.a. diskuterade de åtgärder som vidtagits inom näringen, på myndighetsnivå samt på
politisk nivå. Tomträtts- och arrendeutredningen fick den 2 februari 2012 genom tilläggsdirektiv (dir. 2011:60) i uppdrag att utreda
frågan om besittningsskydd för sådana jordbruksarrenden som utgör sidoarrenden. Uppdraget ska redovisas den 30 maj 2014.
Administration
Jordbruksverket och länsstyrelserna har sedan
2010 haft i uppdrag från regeringen att förbättra
styrningen och hanteringen av stödverksamheten. Målet med uppdraget är att möjliggöra att
gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar i så hög utsträckning som möjligt
kan betalas ut så tidigt som regelverket tillåter
samt att minska risken för fel i hanteringen av
stöd. Resultatet av Jordbruksverkets och länsstyrelsernas arbete har under dessa år varit
mycket bra och målen för utbetalningarna har
nåtts, i flera fall med marginal. År 2012 betalades
hela 97 procent av gårdsstödet ut den 1 december, vilken är första möjliga dag att betala ut
stöd. Före årsskiftet hade 98,4 procent av
brukarna fått gårdsstödet utbetalt. Resultatet för
utbetalningarna av kompensationsbidragen och
miljöersättningarna 2012 var att 75 procent av
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stöden betalades ut den 1 december och 94 procent före årsskiftet. Jordbruksverket och länsstyrelserna har under 2012 genomfört ett projekt
för förbättrad styrning och uppföljning av stöd
till landsbygdens utveckling med syfte att bl.a.
förkorta handläggningstiderna. Preliminära
resultat visar på framgång avseende detta och
också på förbättrad samordning mellan länsstyrelser.
Jordbruksverket har löpande genomfört
à jourhållning av blockdatabasen och arbetat
med att öka andelen ansökningar via internet,
vilket minskar andelen felaktiga ansökningar.
Blockdatabasen är den databas med kartmaterial
och arealuppgifter som används vid ansökan om
gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar. Under 2012 och 2013 har andelen
elektroniska ansökningar ökat till 99,55 procent,
vilket medför effektivare hantering och färre
felaktiga ansökningar.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i
uppdrag att vara nationellt revisionsorgan för
användningen av de EU-medel som Sverige fått
tilldelat under perioden 2007–2013. Vid den
årliga granskningen av utbetalning av stöd 2011
och 2012 fann ESV fel i hanteringen av stöd till
landsbygdsåtgärder. De fel som har påvisats för
projektstöd och företagsstöd har hittats vid flera
länsstyrelser. För övriga stöd till jordbruket och
landsbygden var mängden fel inom kommissionens accepterade gräns för fel.
Med anledning av ESV:s granskning har
Jordbruksverket genomfört en utökad granskning av hanteringen av stöd till jordbruket och
landsbygden. Granskningen har gjorts enligt de
kriterier som kommissionen har satt upp för
myndigheter som hanterar EU-stöd till jordbruket och landsbygden. I granskningen har
Jordbruksverket identifierat brister hos samtliga
granskade myndigheter: länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget. De
brister som identifierats rör både rutiner för
hantering av stöd och felaktig hantering av stöd.
En del i bristerna rörde Jordbruksverkets interna
organisation vilket har resulterat i att Jordbruksverket har genomfört en omorganisation
som skiljer på Jordbruksverkets förvaltande och
utbetalande roller. Jordbruksverket har föreslagit
förändringar i ansvarsfördelningen mellan de
myndigheter som hanterar stöden, för att på så
sätt uppnå en effektivare hantering av stöden
och för att undvika finansiella korrigeringar.

Kommissionen lade i oktober 2011 fram
förslag på förändringar i stödsystemen till
jordbruket efter 2013. Regeringens aktiva deltagande i förhandlingarna av förslagen har
bidragit till att rådets överenskommelse inför de
interinstitutionella diskussionerna är enklare,
mer kostnadseffektivt och i högre grad anpassat
till de förhållanden som råder i Sverige jämfört
med kommissionens förslag. Regeringen har
också arbetat för fortsatt marknadsanpassning
och tillsammans med likasinnade medlemsstater
fungerat som motvikt mot de medlemsstater
som motsätter sig ökad marknadsorientering.
Under 2012 har det förberedande arbetet med
den kommande europeiska jordbrukspolitiken
efter 2013 fortsatt. Med anledning av att
förhandlingarna försenats så kommer stora delar
av de ändrade stödsystemen att införas först
2015.
Analys och slutsatser
Det svenska jordbruket agerar på en alltmer
internationellt konkurrensutsatt marknad. För
att jordbruksnäringen ska vara framgångsrik och
för att dess potential ska kunna tillvaratas krävs
att den är konkurrenskraftig och lönsam, inte
enbart i förhållande till annan verksamhet i
Sverige och i jämförelse med andra producenter
inom EU utan även i förhållande till en alltmer
effektiv produktion i länder utanför EU.
Under de senaste åren har både avräkningspriserna och kostnaderna för insatsvaror uppvisat stora variationer. Eftersom kostnaden för
insatsvarorna stigit mer än avräkningspriserna
för animalier har det haft en negativ effekt på
produktionen av animalier. För vegetabilieproduktionen har dock avräkningspriserna
överstigit priserna för insatsvaror vilket lett till
en bättre utveckling för vegetabilieproduktionen
än för andra produkter.
Produktionsmedelsskatter
och nationell
lagstiftning om t.ex. miljö och djurskydd har
påverkan på det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
De stimulansåtgärder för företag som regeringen har genomfört under de senaste åren har
varit betydelsefulla för de areella näringarna för
att möta ökad konkurrens och rörligare priser.
Exempel på åtgärder är generella åtgärder för
företagen såsom sänkningen av egenavgifterna
samt specifika åtgärder för sektorn som t.ex.
borttagande av handelsgödselskatten och
sänkningen av slakteriavgifterna.
23
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Gårdsstödet och vissa stöd inom landsbygdsprogrammet har fortsatt stor betydelse för att
upprätthålla inkomsterna inom det svenska
jordbruket. Utbetalningstakten av gårdsstödet
har varit hög under de senaste åren och i och
med den tidigarelagda utbetalningen av stödet
förbättras planeringsmöjligheterna för brukarna.
Uppdateringen av blockdatabasen har lett till att
brukarna har fått bättre och säkrare material att
grunda sina ansökningar om stöd och ersättningar på. Det är viktigt att denna höga kvalitet
upprätthålls genom en kontinuerlig à jourhållning av databasen och fortsatt arbete med en
korrekt hantering av stöden. Även användningen
av elektronisk ansökan om stöd ger ansökningar
med högre kvalitet. En korrekt hantering av
stöden och elektroniska ansökningar bedöms
minska risken för finansiella korrigeringar från
EU-kommissionen.
Med anledning av kritiken från ESV behöver
åtgärder vidtas för att förbättra styrningen och
hanteringen av landsbygdsstöden. De åtgärder
Jordbruksverket har vidtagit för att förbättra
styrningen och hanteringen av stöden hos
myndigheterna bedöms leda till en bättre
hantering av stöden som minskar risken för
sanktioner. Samtliga granskade myndigheter har
tagit fram planer för hur de identifierade
bristerna ska hanteras. Åtgärdsplanerna kommer
att följas upp under 2013. Den organisationsförändring som Jordbruksverket genomfört
bedöms minska risken för felaktig hantering av
EU-medel på myndigheten. Även regeringens
uppdrag till Jordbruksverket och länsstyrelserna
om att göra en processgenomgång för
landsbygdsstöden har förbättrat och effektiviserat stödhanteringen. Regeringen arbetar dessutom för att få ett enklare regelverk i samband
med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, för att på så sätt minska risken för
felaktig hantering.
Genom reformerna av den gemensamma
jordbrukspolitiken under 1990- och 2000-talen
har denna successivt blivit mer marknadsorienterad, mer samstämmig med utvecklingspolitiken samt fått ett ökat fokus på miljö- och
klimatåtgärder, i linje med regeringens målsättning. I jämförelse med dessa reformer innehöll kommissionens förslag till reform av den
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 inte
samma ambitioner vad gäller ytterligare marknadsorientering och inte heller vad gäller ökat
fokus på effektiva miljöåtgärder. Kommis24

sionens förslag var ur svensk synvinkel även
otillräckligt i fråga om förenklingar av regelverken och kostnadseffektivitet. Dessa frågor
har därför varit prioriterade i regeringens
förhandlingsarbete. Genom nära kontakt med
institutionerna och andra medlemsstater har
regeringen bidragit till att förbättra förslaget i sin
helhet.
Förenkla för företagen

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används
följande indikator:
–

Minskning av administrativa kostnader för
jordbruksområdet,
skogsbruksområdet,
fiskeområdet och livsmedelsområdet.

Resultat
Målet har utvecklats till att, förutom att minska
de administrativa kostnaderna, även omfatta
kvalitativa aspekter som hur företagarna
upplever reglerna. Regeringen har under året
utvecklat den breddade ambitionen för
förenkling till övergripande mål med sju delmål
utifrån fem fokusområden (skr. 2012/13:5).
Dessa fem fokusområden är: minskade
kostnader (inklusive administrativa kostnader)
för företagen, lättare för företagen att lämna
uppgifter, enklare kontakt med kommun och
länsstyrelse, förslag på minskat krångel ska följas
upp, samt bättre konsekvensutredningar innan
nya regler införs.
En utredning om ett minskat och förenklat
uppgiftslämnande för företagen har tillsatts (dir.
2012:35).
I tabell 2.16 presenteras Tillväxtverkets beräkningar av förändringen av de administrativa kostnaderna t.o.m. 2009 samt en prognos för 2010.
Berörda myndigheter har fått i uppdrag att under
2013 bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader för att göra en
avslutande uppdatering av förändringar i regelverken för 2010–2012. Enligt prognosen för
2010 har de administrativa kostnaderna för
Landsbygdsdepartementets
ansvarsområden
minskat med ca 37 procent.
De största förenklingarna på jordbruksområdet har skett inom djurområdet, t.ex. införandet av elektronisk stalljournal och förenklad rapportering i stalljournalen. Nyligen har
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även förprövning av djurstallar och betesregler
förenklats.
Minskningen på skogsområdet har skett
genom avskaffande av kravet på att upprätta
skogs- och miljöredovisning (SMÖR).
De administrativa kostnaderna till följd av
livsmedelslagstiftningen har minskat framför allt
beroende på klargöranden rörande spårbarhet av
livsmedel.
Tabell 2.16 Förändring av de administrativa kostnaderna
2006–2010
Tusental kronor
2006

2007

2008

2009

2010
(prognos)

Föränd
ring i
%
2006–
2010

Jordbruk

357

340

332

329

321

-10,2

Skog

228

228

228

5

5

-98,0

23

23

23

23

23

0

Livsmedel

8 400

8 400

5 400

5 333

5 333

-36,5

Totalt

9 009

8 992

5 983

5 691

5 682

-36,9

Fiske

Källa: Tillväxtverket

Under 2012 har förhandlingarna om ny
jordbruks- och fiskeripolitik fortsatt. Frågan om
förenklingar är prioriterad i förhandlingarna
eftersom den största delen av reglerna på jordbruks- och fiskeområdet har sitt ursprung i EUregelverket.
Landsbygdsdepartementets myndigheter har
under året fortsatt arbetet med förenkling för
företagen och särskilt med de kvalitativa aspekterna för att nå en märkbar positiv förändring i
företagens vardag. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen har även fått i uppdrag
att ta fram åtgärder för förenkling och förslag på
indikatorer för uppföljning av de kvalitativa
målen.
Jordbruksverkets arbete med förenklingar
under 2012 har varit fokuserat på åtgärder som
ligger inom ramen för den kommande jordbruks- och fiskeripolitiken. Som exempel har
Jordbruksverket tagit fram en rapport med
förenklingsförslag för åtgärder i kommande
landsbygdsprogram.
Jordbruksverket har på regeringens uppdrag
under 2010 och 2011 genomfört ett förberedande arbete för att starta en gemensam kundtjänst tillsammans med länsstyrelserna, digitala
akter och e-arkiv för lantbrukaren samt fortsatt
utveckling av Mina sidor för lanbrukaren för att
på så sätt öka tillgängligheten och överblicken.

Under 2012 var länsstyrelsen i Örebro pilotlän
för arbetet med digitala akter och under 2013
infördes detta på alla länsstyrelser.
Jordbruksverket har även arbetat med andra etjänster, t.ex. att underlätta överföring av stödrätter mellan lantbrukare. Från 2012 var SAMinternet den enda ansökningsmöjligheten för
gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Det finns dock möjlighet att söka
stöd via pappersblankett, men 99,55 procent av
alla stödansökningar gjordes via SAM-internet.
Under 2012 har ändringar gjorts i den
nationella fiskeförordningen i syfte att åstadkomma kortare handläggningstider inom ramen
för det pågående fiskeriprogrammet, vilket
minskar stödsökandenas upplevda regelkrångel.
Havs- och vattenmyndigheten har i början av
2013 fått i uppdrag att samlat och systematiskt
identifiera samt genomföra sådana ändringar av
myndighetens föreskrifter som kan leda till
–

minskade administrativa kostnader för
företagen inom fiskets område,

–

faktiska regellättnader för företagen inom
fiskets område.

I uppdraget ingår också att identifiera möjligheter till och föreslå administrativa och andra
förenklingar av befintliga regler som påverkar
företagen inom fiskets område men som ligger
utanför myndighetens eget handlingsutrymme.
Inom ramen för en särskild satsning utvecklar
Livsmedelsverket sin rådgivning till livsmedelsföretag för att underlätta deras tillämpning av
livsmedelslagstiftningen och insatserna riktas
främst till små företag, eftersom behoven där har
bedömts vara som störst. Under 2012 har
Livsmedelsverket satsat på information på
verkets webbplats för livsmedelsföretagare,
broschyrer om att starta livsmedelsföretag, att
medverka i möten med företag och branschorganisationer, stödja branschen att utveckla
branschriktlinjer och att utveckla verkets upplysningstjänst via telefon och e-post. Under 2012
har Livsmedelsverket i e-förvaltningsarbetet
fortsatt att fokusera på de livsmedelsföretag som
verket har kontrollansvar för. Det it-utvecklingsprojekt som bedrevs under ett antal år driftsattes
i sin helhet under året. Ett exempel är
Livsmedelsverkets ingång ”Mina sidor” för de
livsmedelsföretag Livsmedelsverket har kontrollansvar för som driftsattes 1 januari 2013.
Skogsstyrelsen har arbetat brett med förenkling. Genom utveckling av e-tjänster under25
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lättas skogsägarnas myndighetskontakter. Etjänsterna ”Mina sidor för skogsägare” och
”Skogens pärlor” kom i nya versioner under året
och användningen ökade kraftigt. I början av
året lanserades e-tjänsten ”Det gröna kuvertet”
som ger markägaren en överskådlig sammanställning av information om den egna skogen.
Anmälningar och ansökningar om avverkning
kan nu skickas via tjänsten ”eAvverka”, en
möjlighet som används alltmer. Under 2012 kom
55 procent av anmälningar och ansökningar om
avverkning in via eAvverka vilket är en
fördubbling jämfört med tre år bakåt.
Vidare har möjligheten att inrätta en
myndighetsövergripande inlämningsfunktion för
skogsärenden analyserats under året. I början av
2013 antog regeringen en förordning som
möjliggör detta vilket förväntas underlätta och
på sikt leda till minskade kostnader både för
skogsägare och myndigheter. Vidare har
myndighetssamverkan under året fortsatt genom
projektet En dörr in. Skogsstyrelsen har också
gjort en bred genomlysning av vilka möjligheter
till förenkling i regelverket som finns och
förslagen har remissbehandlats. I några fall har
förenklingar beslutats genom ändring i
föreskrifter, i övrigt bereds förslagen vidare i
Regeringskansliet.
Analys och slutsatser
Regeringen har utvecklat målet för förenkling till
att, förutom att minska de administrativa kostnaderna, även omfatta kvalitativa aspekter som
hur företagarna upplever reglerna.
Arbetet med att utveckla e-tjänster och e-ansökningar samt tjänster genom ”Mina sidor”
ligger väl i linje med att göra företagens
myndighetskontakter enklare.
Övergången till att endast söka stöd via
internet beräknas leda till färre fel i ansökningarna och därmed till en säkrare hantering av
stöd. Risken för finansiella korrigeringar från
EU-kommissionen minskar när andelen fel
sjunker. Övergången förväntas även medföra
minskningar av berörda stödsökande företags
administrativa börda.
En fortsatt god utveckling av förenklingsarbetet kräver mer systematiskt fokus på att
åstadkomma enklare och mer ändamålsenliga
regler på EU-nivå. I arbetet med ny jordbruksoch fiskeripolitik har frågan om förenkling varit
högt prioriterad och särskilt fokuserat på implementeringen av de nya reformerna. Eftersom det
26

är EU-området som står för den största delen av
regelmängden är det främst på EU-området som
det behövs ytterligare förenklingssatsningar.
Detta är viktigt för att nettoeffekten av de nya
regelverken, i synnerhet landsbygds- och fiskeriprogrammen, ska vara positiv, dvs. att nyttan ska
överstiga kostnaderna för att uppnå syftet med
regelverken.
Effekten för varje enskild företagare varierar
beroende på produktions- och driftsinriktning.
För företagare med djurproduktion eller livsmedelsförädling har påverkan varit mer påtaglig
jämfört med effekten för t.ex. renodlade växtodlingsföretag. Det beror bl.a. på de förenklingar
som har gjorts av exempelvis stalljournaler.
Flera av de åtgärder som Jordbruksverket har
vidtagit syftar till att korta handläggningstiderna
och att underlätta för stödsökandena. Vidare kan
de s.k. irritationskostnaderna, dvs. företagens
upplevda kostnader, komma att minska om
stödhanteringen blir mer strömlinjeformad och
synergier kan skapas mellan fiskeriprogrammet
och landsbygdsprogrammet.
Sverige – det nya matlandet

Syftet med visionen Sverige – det nya matlandet
är att skapa bättre förutsättningar för arbete och
tillväxt i hela landet. Visionen är uppdelad i fem
fokusområden: primärproduktion, måltiden
inom offentlig sektor, förädlad mat, matturism
och restaurang. Insatser för att nå visionen
genomförs i huvudsak inom ramen för anslaget
en konkurrenskraftig livsmedelssektor och
landsbygdsprogrammet, i mindre omfattning
används även medel inom fiskeprogrammet.
Visionen omfattar en stor mängd målsättningar
av olika karaktär. Där finns mål av mer visionär
karaktär, vars uppfyllande ligger utom ramen för
enbart de insatser som görs inom matlandet,
likväl som målsättningar av specifik karaktär
med direkta kopplingar till de insatser som görs.
Resultat
En konkurrenskraftig livsmedelssektor
Utvecklingen för en rad av Matlandets indikatorer och målsättningar är positiv. Mot bakgrund
av bl.a. tillgängliga data och att många projekt
fortfarande pågår så har den översyn som gjorts
haft svårt att belägga i vilken mån som måluppfyllelsen är kopplad till de insatser som
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gjorts. Nedan redovisas utvecklingen för några
av målsättningarna.
Målet om ökad produktion och lönsamhet för
livsmedelsbranschen bedöms vara på väg att
uppfyllas. Livsmedelsindustrins förädlingsvärde
ökar under perioden 2008–2010 med 10 procent,
och ökar snabbare än näringslivet i övrigt.
Målet om att antalet livsmedelsföretag ska öka
med 20 procent till år 2020 är på väg att
uppfyllas. Antalet företag inom livsmedels- och
dryckesbranschen ökar. Mellan 2008–2012
uppgår ökningen till 11 procent.
Målet om att livsmedelsexporten ska fördubblas mellan åren 2008–2020 går åt rätt håll.
Mellan åren 2008–2012 har exporten ökat med
22 procent, från 47,3 miljarder till 58,1 miljarder
kronor.
För åren 2008–2012 har totalt 225 projekt
beviljats medel motsvarande 121 miljoner kronor
inom ramen för anslaget 1:16 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor under utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel. Enligt
projektägarna har projekten i de allra flesta fall
lett till måluppfyllelse för berörda verksamheter,
t.ex. i form av ökad kompetens, utökade nätverk
samt produkt- och processutveckling.
När det gäller fokusområdet offentlig mat, så
arbetade t.ex. Karolinska Institutet under 2012
med att ta fram ett it-verktyg för bedömning av
skolmat för dokumentering och uppföljning mot
den nya skollagen (2010:800). Personer som
arbetar inom måltidsområdet i offentlig sektor
har också inom flera projekt fått ta del av
kunskaps- och kompetenshöjande insatser. Det
har handlat om ämnen som rör bl.a. offentlig
upphandling av livsmedel, råvarukunskap, smakupplevelser och hälsa.
Livsmedelsverket bildade 2011, på uppdrag av
regeringen, ett nationellt kompetenscentrum för
måltiden i offentlig sektor. Syftet med
centrumet är att det ska stödja och stimulera
kommuner och landsting i arbetet med att ta
fram handlingsprogram för den offentliga
måltiden inom vård, skola och omsorg. Under
det första året har fokus varit på utåtriktat arbete
för att tillhandahålla kunskap och för att ta del av
andra aktörers behov. Livsmedelsverket har
vidare i samråd med Statens skolverk på uppdrag
av regeringen 2011 stött arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning.
Uppdraget ska slutredovisas i mars 2014. Som
ett stöd vid planering av skolmåltider i linje med

den nya skollagen har nya råd tagits fram, "Bra
mat i skolan". Råden publicerades 2013.
Inom ramen för regeringens satsning på
livsmedelsexport har regeringen gett Livsmedelsverket och Jordbruksverket i uppdrag att stärka
arbetet med landsgodkännanden vid livsmedelsexport. Syftet är att få Sverige som land eller
enskilda anläggningar i Sverige godkända för
export av en viss vara till ett visst mottagarland.
Arbetet sker i samråd med andra berörda
myndigheter. Under året har ca 20 ärenden
avslutats vilka bl.a. har möjliggjort export av
specifika varugrupper till exempelvis Sydkorea,
Australien, Hong Kong, Japan, Benin och
Serbien. (Se även avsnittet om En öppen global
ekonomi.)
Vid sidan av myndigheternas arbete med
landsgodkännanden har Exportrådet genomfört
ett 40-tal exportfrämjande livsmedelsaktiviteter i
Sverige och på marknader utomlands. Sammantaget deltog drygt 180 livsmedelsföretag i en eller
flera av dessa aktiviteter. Jämfört med år 2010
har antalet exportfrämjande aktiviteter med
inriktning mot livsmedel i Exportrådets regi
tredubblats. Under året fortsatte även Exportrådets exporttekniska rådgivning riktad mot
livsmedelsföretag. Ett 20-tal livsmedelsföretag
erhöll en egen exportmentor inom ramen för
Almi Företagspartners mentorsatsning.
Under 2011–2014 har Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utveckla kompetensen i
den offentliga livsmedelskontrollen ytterligare
till nytta för företag och konsumenter. Regeringen har avsatt 3 miljoner kronor för detta
under 2013. Projektet omfattar bl.a. framtagande
av kontrollhandböcker och genomförande av
utbildningar i exempelvis kontrollmetodik och
bemötandefrågor. I arbetet ingår också att
förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter. Livsmedelsverket har under året
utvecklat stödet till regionala och lokala
kontrollmyndigheter genom bl.a. ett utvecklat
webbforum. Ett systemstöd för att underlätta
livsmedelsföretagens kontakter med Livsmedelsverket har utvecklats.
Småskalig livsmedelsproduktion
Matlandet stöttar även utvecklingen av den
småskaliga livsmedelsproduktionen bl.a. med
kompetensutveckling, affärsutveckling och
distribution. Antalet företag inom den småskaliga livsmedelsproduktionen har ökat de
senaste åren, vilket framgår av tabell 2.17
27
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Regeringen har beslutat om bidrag för ett
nationellt kompetenscentrum för mathantverk.
Med stöd från Matlandet har Livsmedelsverket
även rådgivning särskilt riktat till små företag
kring
livsmedelslagstiftningen
och
dess
tillämpning samt om geografisk ursprungsmärkning.
Under 2012 avsattes 12 miljoner kronor för
att sänka kostnaderna för köttkontroll, främst
vid mindre slakterier. Medlen har även använts
för att ta bort avgiften för godkännandeprövning av nya slakterier.
Regeringen har beslutat att Livsmedelsverket
ska ta över kontrollen av bl.a. småskaliga charkuterier, fiskrökerier och mejerier. Målet är att
kontrollen ska vara likvärdig i hela landet.

Mellan 2007 och 2012 har det från landsbygdsprogrammet satsats 838 miljoner kronor
inom ramen för Sverige – det nya matlandet.
Under perioden har omkring 2 000 företag
eller projekt med verksamhet inom visionens
fem olika fokusområden fått stöd. Förädlad mat
är det fokusområde som störst andel stöd från
landsbygdsprogrammet gått till.

Tabell 2.17 Småskalig livsmedelsproduktion
Antal företag
2008

2012

113

151

98

184

Mejeri och glassindustri
(<10 anställda)

107

136

Frukt-, bär- och
grönsaksindustri
(<10 anställda)

143

198

Övrigt livsmedelsindustri
(<10 anställda)

371

456

Småslakterier
Dryckesvaruindustri
(<10 anställda)

Källa: SCB Företagsdatabasen samt Livsmedelsverket.

Landsbygdsprogrammet
Medel från landsbygdsprogrammet används för
stöd och projekt med koppling till matlandets
fokusområden. Det har även gjorts en särskild
satsning där medel inom programmet har riktats
specifikt mot matlandetprojekt.

Tabell 2.18 Beviljade stöd till matlandetprojekt och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och anslaget 1:16
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Tusental kronor
Fokusområde

Offentlig mat
Primärproduktion
Förädlad mat
Matturism
Restaurang
Totalt
Antal beviljade stöd
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totalt

54

220

6 076

10 255

16 949

9 427

42 981

5 822

6 708

5 339

33 979

51 988

38 037

141 874

29 229

108 461

79 299

107 123

106 082

98 271

528 466

6 873

26 868

289 824

68 229

52 567

7 472

191 832

645

6 481

6 034

14 538

10 732

15 631

54 061

42 623

148 738

126 572

234 125

238 319

168 838

959 215

114

325

402

450

556

385

2 232
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Tabell 2.18 sammanfattar insatserna inom en
konkurrenskraftig livsmedelssektor och landsbygdsprogrammet.
Fiskeriprogrammet
Inom fiskeriprogrammet görs flera satsningar
för att främja Sverige – det nya matlandet.
Åtgärderna är av betydelse främst för visionens
fokusområden primärproduktion, förädlad mat
och matturism. Vidare har det under 2012
funnits möjligheter att söka medel till åtgärder
inom vattenbruket och beredningsindustrin.
Medlen har även gått till satsningar på fisketurism och god fiskevård, vilket ger möjligheter
för turistföretagare på landsbygden.
Vilt som mat
Svenska Jägareförbundet har fått bidrag för att
inom en begränsad region etablera ett lokalt
nätverk för viltprodukter i syfte att göra viltprodukter tillgängliga för konsumenter och
förädlingsindustri. Etableringen av kontakter
mellan godkända vilthanteringsanläggningar och
restauranger har genomförts.
Regeringen har i juli 2013 lämnat bidrag till
Svenskt Viltkött som representerar vilthanteringsanläggningar i Sverige i syfte att utveckla
branschriktlinjer samt för att främja ökad samverkan mellan dessa.
Synliggörande av samisk mat och matkultur
Under 2012 förlängdes Sametingets uppdrag att
synliggöra den samiska matproduktionen och
matkulturen. Satsningen har fått god respons
inom det samiska samhället och berör fokusområdena primärproduktion, förädlad mat samt
matturism. Sameskolstyrelsen får bidrag till
åtgärder med betydelse för fokusområdet
offentlig mat. Syftet är att öka kunskapen och
intresset kring samisk mat och matkultur i
sameskolorna och i de kommunala skolorna där
integrerad samisk undervisning bedrivs. Målet är
att förbättra elevernas kunskaper och utveckla
undervisningen på lång sikt om samisk mat och
matkultur – från jord till bord – och att integrera
detta i skolmåltiderna.
Kommunikation om visionen
Arbetet med att kommunicera Matlandets olika
fokusområden baseras på den kommunikationsstrategi som tidigare tagits fram genom särskilt
uppdrag. Under 2012 delades arbetet med
genomförandet upp så att ansvariga organisatio-

ner och myndigheter arbetar vidare med att ta
fram kommunikationsstrategier för varje fokusområde. Jordbruksverket har ett övergripande
ansvar för primärproduktion och förädlad mat.
Livsmedelsverket ansvarar för offentlig mat och
VisitSweden ansvarar för restaurang och matturism. Exportrådet, nuvarande Business
Sweden, har ett särskilt ansvar för frågor som rör
svensk livsmedelsexport. Under året har marknadsföringskonceptet ”Try Swedish” utvecklats
och konceptet ska användas vid Visit Swedens
och Exportrådets/Business Swedens aktiviteter
utomlands.
Sverige har som matland med innovativa måltidsupplevelser fått mycket uppmärksamhet
internationellt under 2012. Det internationella
kommunikationsarbetet har enligt Visit Swedens
mätningar lett till artiklar motsvarande ett pressvärde på 660 miljoner kronor under 2012, jämfört med 120 miljoner kronor under 2011. För
fokusområdet primärproduktion har en strategi
utvecklats av Jordbruksverket och arbetet via
digitala kanaler, events och mötesplatser har
stärkts under året.
Översyn av Sverige – det nya matlandet
Våren 2012 gjordes en upphandling av en
översyn av satsningen på Matlandet. Ett externt
analysföretag anlitades för uppdraget som
genomfördes under hösten 2012. I uppdraget
ingick att ta reda på i vilken utsträckning målen
som har satts upp till 2020 är på väg att uppnås,
vilka effekter som kan identifieras av de insatser
som genomförts inom ramen för Matlandet samt
en analys av visionens betydelse. Översynen
överlämnades till Landsbygdsdepartementet den
20 februari 2013 och visar att måluppfyllelsen för
många områden i Matlandet har kommit igång
bra och att många mål bedöms nås till år 2020,
men också att det finns områden och
målsättningar
där
mätbarheten
behöver
utvecklas och där arbetet behöver förstärkas för
att förbättra möjligheterna att nå målen.
Översynen har i många fall svårt att värdera
måluppfyllelsens koppling till Matlandets
insatser.
Översynen visar dock med viss osäkerhet
positiva
mätbara
effektsamband
mellan
Matlandets företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och omsättningsutvecklingen för
de mindre företagen. Viss samvariation mellan
mängden stöd inom en avgränsad region och
utvecklingen av företagens omsättning och
29
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sysselsättning kan också uppmätas men utan
tydlig kausalitet eller någon värdering av kostnadseffektiviteten (inom fokusområdena Primärproduktion respektive Förädlad mat).
Med översynen som grund pågår under våren
2013 ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att
ytterligare öka möjligheterna att nå uppsatta mål
till år 2020. Landsbygdsdepartementet driver
arbetet som kommer att ske i nära samarbete
med andra berörda aktörer inom Sverige – det
nya matlandet.
Analys och slutsatser
Översynen av satsningen på Sverige – det nya
matlandet som gjordes under 2012 visar att måluppfyllelsen på ett antal områden går åt rätt håll
men att det också finns områden där förändringar av mål och/eller insatser behövs för att
stärka möjligheterna till måluppfyllelse. Översynen rekommenderar att man inom arbetet
med visionen bör förbättra möjligheterna att
mäta effekterna av genomförda insatser.
Översynen visar att Matlandetvisionen är väl
förankrad i Livsmedelssverige. Visionens mål
och syfte är väl kända bland satsningens målgrupper och intressenter. På väg att uppnås är
exempelvis mål om ökad lönsamhet för
restaurangbranschen, ett ökat antal livsmedelsföretag, ökad produktion och lönsamhet för
livsmedelsbranschen samt om att fler små och
medelstora företag deltar och vinner kontrakt i
offentliga upphandlingar. Mål där utvecklingen
enligt översynen är oklar är exempelvis övergripande mål om att öka sysselsättningen på
landsbygden, där bara en liten ökning har kunnat
noteras men inte kunnat kopplas direkt till
insatserna. Men även mål om tillgången till
utbildad personal och mål om ökat antal
gästnätter på landsbygden är oklara.
Det utvecklingsarbete som inletts mot bakgrund av översynen tar sikte på att bl.a.
tydliggöra målformuleringar och indikatorer
men också på att förfina de insatser som görs
och identifiera vad som behöver göras ytterligare
för att nå målen till 2020.
Trots den lågkonjunktur som ekonomin
genomgår har livsmedelsindustrin klarat sig
relativt bra.
Trenden under de senaste åren visar på effektivare och mer innovativa svenska livsmedelsföretag, men med färre anställda. Samtidigt ökar
antalet företag inom livsmedelssektorn med
småskalig produktion och t.ex. gårdsförsäljning.
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Företagen har gynnats av ökad efterfrågan på
djupfrysta produkter, färdigmat, ekologiska
produkter samt mat med lokal prägel. Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka
i värde även om ökningen med tre procent 2012
är lägre än föregående år. Att antalet livsmedelsföretag ökar trots pågående strukturomvandling
bidrar till att Sverige även fortsatt ska kunna vara
konkurrenskraftigt inom sektorn.
Turistnäringen fortsätter att växa. Närmare en
tredjedel av de pengar som en turist spenderar i
Sverige går till mat och måltider, andelen ökar
också över tid. Utländska turister spenderar 35
miljarder kronor per år på restaurang- och livsmedelskonsumtion. Regeringens bedömning är
att arbetet med visionen bidrar till att öka medvetenheten om svenska mervärden i mat och
måltider och är viktigt för att skapa möjligheter
att ta vara på den outnyttjade tillväxtpotential
som finns inom området för livsmedel och
matturism.
Regeringens satsning på att synliggöra den
samiska maten tillsammans med åtgärder för
samisk matturism gynnar turistnäringen och förväntas innebära ökad efterfrågan på förädlade
samiska matprodukter.
De satsningar som görs inom ramen för en
konkurrenskraftig livsmedelssektor, landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet kompletterar varandra och stärker möjligheterna att nyttja
den totala potential som finns till ett dynamiskt
och konkurrenskraftigt näringsliv med ökat
företagande, tillväxt och fler jobb i hela landet
inom ramen för Sverige – det nya matlandet.
Samepolitik

Resultat
Mål
Det övergripande målet för samepolitiken är att
verka för en levande samisk kultur byggd på en
ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska
näringar.
En levande samisk kultur
I regeringsformen betonas att samiska folkets
möjlighet att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas. Samiska
folket har en särskild ställning som urfolk i
landet. Samerna är därutöver erkända som en
nationell minoritet och samiskan som ett

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

nationellt minoritetsspråk i Sverige. En
redovisning av minoritetspolitiken sker under
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Nationella
minoriteter.
Samhällsplanering
Sametinget har ett särskilt uppdrag att bevaka att
samiska behov beaktas i samhällsplaneringen. På
regeringens initiativ har Sametinget tillsammans
med Skogsstyrelsen tagit fram s.k. renbruksplaner. Dessa har som syfte att underlätta
dialogen mellan samebyar och andra markanvändare i det samiska renbetesområdet och
fungerar som beslutsunderlag vid samrådsmöten.
Renbruksplaner kan dessutom vara ett effektivt
verktyg i rennäringens klimatanpassning.
Regeringens vision bruka utan att förbruka
sammanfaller till stor del med Sametingets arbete
med landsbygdsprogrammet och Sametingets
livsmiljöprogram Eallinbiras. Sametinget driver
inom programmet flera åtgärder för företagsutveckling med fokus på hållbarhet och långsiktigt hållbart nyttjande. Inom det nuvarande
landsbygdsprogrammet har Sametinget ett
särskilt ansvar för samiska närings- och landsbygdsutvecklingsfrågor. För perioden 2007–
2013 är den sammanlagda budgeten drygt 75
miljoner kronor. Vid utgången av 2012 hade 203
ansökningar beviljats.
Samiska näringar
Renskötsel tillsammans med framför allt samisk
turism, samisk slöjd och konsthantverk (duodji)
och småskalig slakteri- och förädlingsverksamhet utgör samiska näringar. Rennäringen, jakt,
fiske och duodji (sameslöjd) utgör bärande delar
av det samiska kulturarvet.
Den svenska vinterrenhjordens storlek
uppgick 2011/2012 till ca 255 000 djur, vilket är i
nivå med föregående år. Under senare år har
antalet kontrollslaktade renar stabiliserats till
runt ca 55 000 renar. Även priset har
stabiliserats, strax över 50 kronor per kilo. För
säsongen 2010/2011 var priset drygt 53 kronor
per kilo och 2011/2012 var priset drygt 51 kronor per kilo. Under säsongen 2011/2012
slaktades 57 592 renar vilket är en marginell
ökning jämfört med året innan.
Samiskt turismföretagande utvecklas i nära
samarbete med samebyarna och hälften av turistföretagen kombinerar turism med traditionell
renskötsel. Under 2012 har sex nya turistföretag

godkänts enligt branschorganisationen visit
Sápmis kvalitetsmärke Sápmi Experience.
Antalet samiska slöjdföretag uppgick under
2012 till 152 stycken, varav omkring en tredjedel
har startat sedan 2005.
Det samiska språkarbetet
Det förstärkta minoritetsskyddet inom de språkliga förvaltningsområdena för samiska syftar bl.a.
till att höja minoritetsspråkets status, synliggöra
språket och att öka samhällsservicen på samiska.
Inom förvaltningsområdena genomförde samtliga kommuner ett flertal insatser för den
samiska minoriteten och samiskan under 2012.
Som exempel kan nämnas samråd, bidrag till
språkinsatser och spridning av information bland
kommuninvånarna. Sametinget har tillsammans
med Länsstyrelsen i Stockholms län under året
på olika sätt stöttat kommunerna i arbetet med
att implementera lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt även
genomfört en uppföljning som visar på de framsteg och brister som finns i genomförandet av de
rättigheter som tillkommer samerna som
nationell minoritet.
Nordiskt samarbete
Urfolket samerna lever i Sverige, Norge, Finland
och Ryssland. Samarbetet mellan de nordiska
länderna är välutvecklat och sker inom en rad
olika områden som rör samerna.
Förhandlingarna om en nordisk samekonvention, som har till syfte att stärka samers
rättigheter och harmonisera lagstiftningen
gällande samer i de tre nordiska länderna,
påbörjades under 2011 och ambitionen är att
slutföra förhandlingarna inom fem år. Ett
roterande ordförandeskap tillämpas och under
Finlands ordförandeskap 2012 hölls tre
förhandlingstillfällen.
Renskötselkonventionen, som bl.a. syftar till
att reglera det gränsöverskridande renbetet
mellan Sverige och Norge, har ännu inte
ratificerats av länderna och ärendet är under
fortsatt beredning i Regeringskansliet.
Rapportering till internationella organ
Flera av de internationella konventioner som
Sverige har ratificerat rör även samerna som urfolk. De internationella organens synpunkter
utgör underlag för regeringens framtida samepolitik och redovisas under utgiftsområde 1
Rikets styrelse, Nationella minoriteter.
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Analys och slutsatser
Det fortsatta arbetet med att utveckla och
anpassa rennäringen och de andra samiska
näringarna, bl.a. inom ramen för Sametingets
livsmiljöprogram Eallinbiras och landsbygdsprogrammet, utgör delar i att nå visionen bruka
utan att förbruka. Renbruksplaner är en viktig del
i den fortsatta dialogen mellan skogsbruket och
rennäringen och kan lyftas fram som ett positivt
exempel för andra samrådsområden. Den ökande
konkurrensen om användning av markerna,
främst gruv- och mineralnäringens anspråk
intensifierar behovet av samråd och dialog
mellan näringarna, berörda myndigheter och
samebyarna. Samråden som ofta är komplexa
och pågår under lång tid är resurskrävande,
särskilt för samebyarna. Framtidsutsikterna för
utökat samiskt turismföretagande bedöms som
god samtidigt som det finns ett behov av en
ökad samordning mellan de nordiska länderna
vad gäller samisk turism. En välförankrad
renskötselkonvention i respektive lands sameting samt rennäringsorganisationer bedöms ge
förutsättningar för en långsiktigt hållbar renskötsel över riksgränsen mellan Sverige och
Norge. Det samiska språkets ställning i samhället är fortsatt svag. Bedömningen är emellertid att insatser, inom ramen för minoritetspolitiken såsom kunskapshöjande insatser
riktade mot kommuner och etablering av
samiska språkcentra har fått vissa positiva
effekter.
Landsbygden – med stärkt utvecklingskraft

Resultat
Befolkning, sysselsättning och företagande på
landsbygden
Sveriges landsbygder uppvisar både områden
som är expansiva och områden med befolkningsminskningar. Generellt har områden i närheten
av större befolkningscentrum en mer dynamisk
utveckling än mer glest befolkade områden.
Sveriges folkmängd ökade med 372 966 personer
mellan 2007 och 2012. Sammantaget för perioden är det endast storstadsområdena som har ett
positivt flyttnetto. Tabell 2.19 visar befolkningsutvecklingen och sysselsättningsutvecklingen
sedan 2007 och bygger på Jordbruksverkets
indelning av kommuner.
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Tabell 2.19 Befolknings- och sysselsättningsutveckling
sedan 2007
Befolkningsutveckling,
2007–2012

Sysselsättningsutveckling,
2007–2011 (tillväxt i antal
förvärvsarbetande)

Stadsområden (exkl.
storstadsområden)

+4,3 %

+ 2,3%

Landsbygdsområden

-0,06 %

-1,16 %

-3,3 %

+1,4 %

+4,1 %

+2,6 %

Glest befolkade
landsbygdsområden
Hela riket
Källa: Statistiska centralbyrån.

Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder
I skrivelsen En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (skr. 2008/09:167,
2008/09:NU19, rskr. 2008/09:267) slog regeringen fast att Sveriges landsbygd är en viktig
resurs för hela landets utveckling och hållbara
tillväxt samt att arbetet med landsbygdsfrågor
ska bedrivas fortlöpande inom alla politiska
områden. Utifrån skrivelsen har regeringen
utvecklat arbetet genom landsbygdssäkring, ett
arbetssätt som syftar till att stärka samverkan
mellan departementen ytterligare i landsbygdsfrågor. Under 2012 har regeringen hållit två
landsbygdsforum, som syftar till att öka dialogen
mellan regeringen och landsbygdens aktörer.
Genomförandet av landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013
består av ett trettiotal olika åtgärder, var och en
med angivna omfattnings-, resultat- och effektmål, för vilka indikatorer har definierats. Nedan
redovisas huvuddragen av resultaten per
åtgärdsområde (s.k. axlar) för åren 2007–2012.
Effekten av åtgärderna kan redovisas först
efter genomförda utvärderingar. En halvtidsutvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet genomfördes under 2010 av Sveriges lantbruksuniversitet. Utvärderingen drog slutsatsen
att flera delar inom programmet fungerar bra
men att vissa delar, framför allt inom axel 1 och
axel 3, inte når upp till målen inom programmet.
Även andra utvärderingar har gjorts, bl.a. en
effektutvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006 samt en ESO-rapport
om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet.
Hösten 2012 överlämnades ett förslag till
ändring av landsbygdsprogrammet till EUkommissionen. Programändringen gjordes dels
av budgettekniska skäl, dels som en konsekvens
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av regeringens utökade satsning på bredband på
landsbygden i budgetpropositionen för år 2013.
Under 2012 har arbetet med nästa landsbygdsprogram intensifierats. Jordbruksverket
lämnade ett tekniskt underlag inför framtagandet av nästa landsbygdsprogram (för
perioden 2004–2020) i maj 2012. Förslaget
remitterades under sommaren. Av totalt 239
anmodade remissinstanser inkom 156 med svar.
Utöver de tillfrågade instanserna inkom ytterligare 18 svar. En sammanställning av remisssvaren gjordes under hösten och redovisades i
december 2012. Sammanställning och svar har
publicerats på regeringens hemsida. I en parallell
process
har
arbetet
med
den
s.k.
partnerskapsöverenskommelsen påbörjats under
2012. Överenskommelsen är ett gemensamt
strategiskt
ramverk
för
regionalfonden,
socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och
fiskerifonden med syfte att samordna möjligheterna i fonderna.
Under 2010 tillfördes landsbygdsprogrammet
ca 1,4 miljarder kronor, bl.a. på grund av den s.k.
hälsokontrollen. De tillförda medlen har använts
för satsningar på klimat, förnybar energi, vattenhushållning, biologisk mångfald, omstrukturering av mjölksektorn samt för bredband. Vid ett
jämnt utnyttjande av dessa medel skulle budgetutnyttjandet efter 2012 ha uppgått till 75 procent. Som framgår av tabell 2.20 nedan har delar
av stödet utnyttjats i snabbare takt.

Budget
2010–2013

Ackumulerat
utfall 2012

Klimat

183 700

216 177

118

Förnybar energi

408 300

235 752

58

Vattenkvalitet

247 500

206 179

83

Biologisk
mångfald

324 000

323 959

100

20 000

21 990

111

253 000

232 010

92

1 436 500

1 236 067

86

Summa

Tabell 2.21 Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft
Åtgärd

Indikator

Mål för hela
perioden
2007–2013

Utfall
2007–2012

Utfall
2007–2012
i % av
målet

Kompetensutveckling
– Jordbruk 1
– Skog 1

Antal
deltagare

471 900
105 000

554 520
189 770

118
181

Antal
etableringar

1 400

1 308

93

Investeringsstöd jordbruk 1

Antal företag

7 400

6 618

89

Investeringsstöd förädlingsledet

Antal företag

630

1035

164

Startstöd

Inklusive utmaningsmedel.
Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk (Årsrapporten).

Tusental kronor

Bredband

Förbättra jord- och skogsbrukssektorns
konkurrenskraft (axel 1)
Åtgärderna inom axel 1 syftar till att stärka företagens utvecklings- och konkurrenskraft genom
kompetensuppbyggnad, ny modern teknik,
resurseffektiva produktionsmetoder och nya
produkter. Målgruppen för åtgärderna är företagare inom de areella näringarna och livsmedelsföretagare.

1

Tabell 2.20 Beviljat stöd till särskilda utmaningar

Omstrukturering
mjölk

Den årliga beslutstakten för axel 1 och axel 3
är högre än en beräknad jämn belastning. Det
omvända gäller för axel 4 beroende på att
åtgärderna där kom i gång sent.
Resultaten av åtgärder med syftet att förbättra
miljön och landskapet (axel 2) redovisas under
avsnitt 2.5.2 De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

Budgetutnytttjande, %

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk.
1
Inklusive nationell medfinansiering.

Landsbygdsprogrammet är uppdelat i fyra
åtgärdsområden, s.k. axlar. Tillsammans har länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och
Jordbruksverket beviljat medel motsvarande
drygt 76 procent av programperiodens budget.

Investeringsstöd till modernisering av jordbruksverksamhet är den budgetmässigt största
åtgärden inom axel 1 och åtgärden efterfrågas i
snabbare takt än enligt planen. Flera län har
rapporterat att deras budget är intecknad.
Efterfrågan på kompetensutveckling, där bl.a.
arbetsmiljö är ett prioriterat område, och
startstöd har också varit stor.
Diversifiering och förbättrad livskvalitet på
landsbygden (axel 3)
Åtgärderna inom axel 3 ska leda till en ökad
diversifiering av landsbygdens näringsliv i syfte
att främja jobb och hög livskvalitet för dem som
bor på landsbygden samt ett hållbart utnyttjande
av landsbygdens samlade resurser. Målgruppen
för åtgärderna inom axeln är småföretagare på
landsbygden samt lokala och regionala aktörer
som verkar på landsbygden.
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är Den Moderna Landsbygden. En rad konferenser och aktiviteter sker under detta tema.

Tabell 2.22 Åtgärder för diversifiering och förbättrad
livskvalitet på landsbygden
Åtgärd

Indikator

Mål för hela
perioden
2007–2013

Utfall
2007–2012

Utfall
2007–2012
i % av
målet

Diversifiering i
jordbruksföretag

Antal stödda
företag/projekt

2 960

1 134

38

Affärsutveckling i mikroföretag

Antal stödda
företag/projekt

3720

1776

48

Främjande av
landsbygdsturism

Antal stödda
verksamheter

3 100

1 205

39

Grundläggande tjänster

Antal
aktiviteter

1 2251

599

49

Byutveckling

Omfattning,
antal
byar/lokal
grupper

600

287

48

Landsbygdens
natur- och
kulturarv

Antal
aktiviteter

600

226

38

Kompetensutveckling och
information

Antal
deltagare

82 000

74 546

91

1

Inklusive medel från den europeiska återhämtningsplanen.
Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk.

Efterfrågan på medel inom axel 3 ökade under
2010 och uppgången har hållit i sig. För att inte
låsa in pengar i åtgärder där budgetutnyttjandet
varit lågt har länsstyrelserna haft möjlighet att
flytta pengar mellan åtgärder och Jordbruksverket har även omfördelat pengar mellan länen.
Utmärkande för året är satsningen, om 600
miljoner kronor över två år, på bredband på
landsbygden.
Leader (axel 4)
Det övergripande målet för Leader är att främja
ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom förankring, inflytande och
samverkan på lokal nivå. Leadermetoden ska
omfatta programmets alla insatsområden med
särskilt fokus på axel 3. Målet är att minst 60
Leaderområden ska bildas under programperioden.
Under 2012 var 63 Leaderområden över hela
landet i gång med verksamheter. Beslutstakten
för projektstöd har ökat jämfört med 2011.
Totalt har 3 360 Leaderprojekt beviljats och
budgetutnyttjandet för axel 4 var vid 2012 års
utgång 86 procent.
Nordiska Ministerrådet
Temat för det svenska ordförandeskapet 2013
inom Ministerrådet för Fiske och vattenbruk,
Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk (MR-FJLS)
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Analys och slutsatser
Landsbygden i Sverige uppvisar en heterogen
bild med stora variationer mellan områden, där
den tätortsnära landsbygden i flera avseenden
uppvisar en expansiv och dynamisk utveckling.
Arbetet med landsbygdssäkring och uppföljningen av landsbygdsstrategin har fortgått
med syftet att tydliggöra landsbygdsperspektivet
i politiken.
Landsbygdsprogrammet bidrar till utveckling
på landsbygden. Omfattande insatser genomförs
inom alla axlar, bl.a. en utökad satsning på infrastruktur för bredband. Resultatmålen, som avser
hur stor andel av budgeten som har förbrukats,
är fullt uppfyllda för axel 1, 3 och 4. För en
närmare beskrivning av resultatet för axel 2 se
avsnitt 2.5.2. Den programändring som överlämnades till EU-kommissionen i slutet av 2012
innebar, förutom tekniska justeringar i
programmets finansiella tabeller, ytterligare en
satsning på bredband med 600 miljoner kronor.
Jordbruk och livsmedelsförädling i norra Sverige

Resultat
Grunden för det nationella stödet till jordbruket
i norra Sverige finns i Sveriges anslutningsfördrag med EU. I september 2010 fattade
kommissionen beslut om förenklingar, större
flexibilitet i utformningen av stödet och om
höjningar av stödnivåerna för vissa produktionsgrenar. Sedan 1995 har både antalet företag och
produktionen minskat inom stödets utbredningsområde och särskilt i de glesbygdsdominerande inlandsområdena. Det större
antalet företag återfinns i de mer livskraftiga
bygderna med bättre förutsättningar för jordbruksproduktion. Summan av utbetalat stöd
minskade med ca 4 miljoner mellan 2011 och
2012. Stödet uppgick 2012 till totalt 298 miljoner
kronor (exkl. stöd till potatis).
Analys och slutsatser
Trots att stödnivåerna höjdes 2010 minskar
produktionsvolymerna något. Nedgången i
mjölkproduktionen är tydlig i Västerbotten och
Norrbotten och antalet mjölkföretag minskar i
de inre delarna av stödets utbredningsområde.
Medelkoantalet ökar dock i samma takt i norra
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som i södra Sverige, vilket visar på att storleksrationaliseringen fortgår. Detta visas även genom
att mjölkföretag med fler än 75 kor blir allt fler
medan företag med 25 mjölkkor eller färre
minskar. Förändringarna i get-, svin- och fjäderfäproduktionen visar också på nedåtgående
trender och producenterna är i vissa fall enbart
några få inom ett stödområde Jordbruksverket
har sedan den 19 juli 2012 i uppdrag att genomföra en översyn av det nationella stödet till
jordbruket i norra Sverige, som en del i uppdraget att medverka med metoder, analyser och
underlag i Regeringskansliets arbete med att se
över stödet till områden med naturliga och
specifika begränsningar enligt EU:s förslag till
ny landsbygdsförordning.

och från regeringens satsning Sverige – det nya
matlandet ingår. Andelen beviljade stöd motsvarar 80 procent av den totala programbudgeten
för perioden. Programmet har därmed en relativt
hög genomförandegrad. Budgetutnyttjandet
varierar dock mellan de fem prioriterade
områdena. Tabell 2.23 visar läget vid utgången av
2012.

Fiskeriprogrammet

Resultat
Liksom flera andra EU-finansierade program är
det operativa programmet för fiskerinäringen i
Sverige 2007–2013 (fiskeriprogrammet) i slutfasen av genomförandet. Det började genomföras under våren 2008. Under perioden 2007–
2012 har ca 943 miljoner kronor beviljats i EUmedel från den europeiska fiskerifonden (EFF).
Den svenska offentliga medfinansieringen
uppgår till ca 755 miljoner kronor där medel bl.a.
från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 23 Allmän miljö- och
naturvård.
Tabell 2.23 Översikt över totalt beviljade medel (EU- och svensk medfinansiering) 2010–2012 samt ackumulerade siffror för
sexårsperioden fördelat på prioriterat område (PO)
Tusental kronor
Prioriterat område (PO)

Budget
2007-07-20

Utfall 2010

Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2007–
2012

Målvärde 85 %
(dvs. 6/7 år)

PO 1; Åtgärder för anpassning av
gemenskapens fiskeflotta

204 933

98 414

10 377

1 111

188 982

92 %

PO 2; Vattenbruk, inlandsfiske,
beredning och saluföring av fiskeri- och
vattenbruksprodukter

196 793

14 177

28 142

41 650

144 711

74 %

PO 3; Åtgärder av gemensamt intresse

344 388

82 509

61 450

46 027

304 660

88 %

PO 4; Hållbar utveckling av
fiskeområden

147 595

10 273

21 306

37 457

72 236

49 %

PO 5: Tekniskt stöd

49 194

10 739

5 565

13 806

44 056

91 %

Summa

942 903

216 112

126 844

140 051

754 644

80 %
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Förberedelser för den nya programperioden
2014–2020 pågår såväl inom EU som nationellt.
Vid ministerrådsmötet i oktober 2012 enades
medlemsstaterna kring en delvis allmän inriktning avseende förordningen för den Europeiska
havs- och fiskerifonden gällande för perioden
2014–2020. Därefter har dock förhandlingarna
avstannat då Europaparlamentet ännu inte yttrat
sig. Detta förväntas inte ske förrän tidigast i
september 2013.
Analys och slutsatser
Störst avvikelse från målvärdet för nyttjande
finns för prioritetsområde 4, Hållbar utveckling i
fiskeområden, vilket är fiskeprogrammets
motsvarighet till Leader. Skälen är en senare start
och behov av en uppbyggnadsfas av områdenas
verksamhet. Det finns dock en tydlig tendens att
fler och fler projekt beviljas. Under 2012 har
budgetutnyttjandet ökat med 25 procent.
En hög genomförandetakt förutsätter en
effektiv handläggning. Jordbruksverket har
sedan övertagandet av förvaltningen av
programmet arbetat aktivt med länsstyrelserna
för att öka effektiviteten. Jordbruksverkets målsättning är att hanteringen stöden och ersättningarna ska vara enhetlig samt genomföras
genom en korrekt tillämpning av regelverket.
Det blir viktigt att erfarenheter och ytterligare
möjligheter till samordning med landsbygdsprogrammet tas till vara i kommande programperiod.
I rådets allmänna inriktning avseende regelverket för nästa programperiod bibehålls många i
dag gällande stödformer, vilka Sverige inte
önskat, men de kringgärdas dock av striktare
villkor. Samtidigt enades rådet om fler stödformer som understödjer en reform av fiskeripolitiken för ett långsiktigt hållbart fiske.
Vattenbruk, fritidsfiske och fritidsfiskebaserat
företagande

Resultat
Vattenbruk
Produktionen inom svenskt vattenbruk har
stadigt ökat de senaste åren. På lång sikt kan
man se att från den låga produktionen på ca
1 500 ton matfisk respektive 1 500 ton musslor i
början av 1980-talet har produktionen av matfisk
i dag ökat till ca 12 000 ton medan mussel36

odlingen fortsatt har ungefär samma omfattning.
Matfiskodlingen har sedan slutet av 1980-talet
varierat mellan ca 5 000 och 7 000 ton. Sedan
2007 har produktionen dock stadigt ökat. Den
dominerande arten i matfiskodlingar är regnbåge
som uppgår till nära 11 000 ton, röding står för
dryga 1 000 ton medan lax och öring samt ål står
för 7 respektive 90 ton. Produktionen av såväl
regnbåge som röding har på de senaste 10 åren
ungefär fördubblats, dock med relativt stora
mellanårsvariationer. Sättfiskodlingens produktionsvolym har de senaste 10 åren legat relativt
konstant på drygt 1 000 ton.
Även den geografiska strukturen i svensk
vattenbruksnäring har förändrats de senaste 10–
15 åren. Produktionen i den expanderande matfiskodlingen har flyttat till regleringsmagasin och
norra ostkusten. Tidigare låg tyngdpunkten i
odlingen på södra ostkusten samt syd- och västkusten. Utvecklingen är ett resultat av att det är
ytterst olämpligt med konventionell fiskodling i
områden med redan hög näringsbelastning,
därför ger länsstyrelserna i de områdena inte
heller nya tillstånd för den typen av odlingar.
Även om odling ökat i havet i takt med ökad
total produktion bedrivs majoriteten av odlingen
i Sverige i sötvatten. För regnbåge avser det
70 procent samt för röding och ål 100 procent.
Det sammanlagda försäljningsvärdet av all
produktion har beräknats till 406 miljoner
kronor, varav matfisk står för 328 miljoner
kronor. Emellertid minskar antalet odlingar.
Detta har skett för alla typer av odlingar men
främst för de som producerar sättkräftor. Trots
den ökande produktionen verkar inte antalet
personer sysselsatta inom det svenska vattenbruket öka.
Tabell 2.24 Produktion, försäljningsvärde, antal odlingar
och antal sysselsatta i vattenbruk (matkräftor och blötdjur
ingår i matfisk och sättkräftor ingår i sättfisk)
2011

2010

2009

2008

13 441
1 065

10 643
1 078

9 352
994

8 587
1 276

327,5
76,9

253,7
79,7

211,6
68,1

223,5
92,2

Antal odlingar (1)
- Matfisk
- Sättfisk

126
150

141
152

154
141

-

Antal sysselsatta

392

399

424

379

Produktion (ton)
- Matfisk
- Sättfisk
Försäljn.värde
(mnkr, löp)
- Matfisk
- Sättfisk

(1) Odlingar med kombinationsverksamhet kan ingå i båda kategorierna.
Källa SCB.
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Den gemensamma myndighetsingång för vattenbruksföretagare som skapades under 2011 bidrar
till att underlätta för den enskilde vattenbruksföretagaren med bl.a. information och praktisk
hjälp. Samordningen av vattenbrukets utveckling
i Sverige har också förstärkts av den nationella
vattenbruksstrategi som presenterades i juli
2012. Strategin utformades i dialog med
näringen i syfte att utveckla näringen hållbart.
Jordbruksverket har nu regeringens uppdrag att i
samarbete med näringen ta fram en mer konkret
handlingsplan. Även på EU-nivå lyfts vattenbruket fram och kommissionen presenterade
under våren 2013 ett meddelande med en strategi
för europeiskt vattenbruk.
Fritidsfiske och företagande inom fisketurism
Den 5 april 2013 presenterade Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket
en strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism t.o.m. 2020. Myndigheternas gemensamma målsättning är att strategin ska vara ett
stöd både i arbetet med främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i
arbetet med bevarande, restaurering och hållbart
nyttjande av hav, sjöar och vattendrag.
Analys och slutsatser
Det svenska vattenbruket har visat på ökad
omsättning och en relativt stabil sysselsättningsgrad under de senaste åren. Kommissionens
förslag till en kommande havs- och fiskerifond
för perioden 2014–2020 innehåller flera
möjligheter att delfinansiera främjandet av
vattenbruk.
Viltvård

Resultat
Jaktlagsutredningen
Regeringen tillsatte i juli 2012 en utredning för
att se över den svenska jaktlagstiftningen. Syftet
med översynen är att ta fram moderna
bestämmelser för en långsiktig jakt och viltvård,
ge lagstiftningen en tydligare systematik än i dag
samt möjliggöra ett förbättrat genomförande av
Sveriges EU-rättsliga åtaganden.
Ett delbetänkande som ska redovisa en
utvärdering av myndighetsansvaret avseende
jakten planeras att lämnas den 1 oktober 2013.

Utredningen fick den 13 juni 2013 tilläggsdirektiv med uppdragen att undersöka möjligheten att införa ett undantag från tillståndsplikten enligt den föreslagna kameraövervakningslagen för övervakning av vilt, utreda
behovet av föreskrifter för utfodring av vilt samt
undersöka arrendatorers jakträtt. Delbetänkandet planeras lämnas den 30 juni 2014.
Uppdraget redovisas slutgiltigt senast den
30 december 2015.
Älg
En ny modell för förvaltning av älg trädde i kraft
2012. Den nya älgförvaltningen bygger på att
relevant kunskap om älgen och ekosystemet
samlas in och tillgängliggörs för den regionala
förvaltningen samt ett ökat lokalt inflytande
ifrån såväl markägare som jägare säkerställs.
Regeringens mål med den nya älgförvaltningen
är att skapa förutsättningar för en älgstam i
balans med de befintliga betesresurserna.
Naturvårdsverket genomförde under 2011 en
förstudie om en it-plattform för den nya älgförvaltningen. Länsstyrelserna uppdrogs i januari
2012 utifrån förstudien skapa en sådan plattform. It-plattformen för älgförvaltningen
planeras vara färdigbyggd vid älgjaktspremiären i
september 2013 med det förbättrade kunskapsunderlaget tillgängligt för de berörda.
SLU och länsstyrelserna har under 2012 haft
uppdrag att genomföra flera utbildningar i den
nya älgförvaltningen i syfte att utbilda
ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna och
älgförvaltningsgrupperna.
Vildsvin
Vildsvinsstammarna ökar i landet men det finns
inga statistiskt tillförlitliga beräkningar av vildsvinspopulationen i Sverige. Antalet vildsvin i
Sverige uppskattas någonstans mellan 90 000–
200 000. Antalet vildsvin som testades för
trikiner var 69 000 stycken år 2012, vilket är det
högsta någonsin. Det ökade antalet tester är en
stark indikator på en stark tillväxt av vildsvinsstammen. Även antal trafikolyckor ökar, vilket
också indikerar en ökad vildsvinsstam och
skadorna i trafiken översteg 4 000 stycken under
2012 att jämföras med ungefär 2 500 under 2010
och 2011. Svenska jägareförbundet har i sitt
allmänna uppdrag fått instruktion av regeringen
att arbeta med att stärka den lokalt baserade
förvaltningen av vildsvin samt utveckla metoder
för att uppskatta täthet av vildsvin. Den
37
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regionala vildsvinsförvaltningen har stärkts
genom arbete med ökad samverkan mellan jägare
och markägare, införandet av regionala viltförvaltningsdelegationer och genom att ta fram
länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin. Jaktlagsutredningen kommer att utreda huruvida utfordring av vilda djur behöver regleras.
Eftersök av trafikskadat vilt
Nationella viltolycksrådet, NVR, är ett nationellt
samarbetsorgan som arbetar med frågor inom
viltolycksproblematiken. Rikspolisstyrelsen fick
2007 i uppdrag av regeringen att ansvara för
rådet vars huvudinriktning är att organisera en
nationell viltolycksorganisation för eftersök av
trafikskadat vilt och verka för att organisationen
nyttjas, underhålls och utvecklas. Inom ramen
för sitt allmänna uppdrag svarar Svenska Jägareförbundet för att tillsammans med Jägarnas
Riksförbund
tillhandahålla
jägare
med
spårhundar och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. Trafikverket ansvarar för den del
i rådet som avser viltolycksförebyggande
åtgärder. NVR har varit banbrytande bl.a. genom
uppbygganden av ett nationellt samarbete i
viltolycksfrågor i vilket 6 000 jägare är
engagerade. I NVR:s verksamhet är samtliga 21
län i Sverige engagerade inom viltolycksorganisationen och i varje län finns en
länsansvarig från vardera jägarorganisation och
polismyndighet. Årssammanställningen för 2012
visar att det skedde drygt 46 000 viltolyckor i
landet. Viltolycksstatistik uppdelat på viltslag
framgår av tabell 2.25.
Tabell 2.25 Antal trafikolyckor med olika viltslag under åren
2010–2012
2010

2011

2012

Älg

7 227

5 994

5 963

Hjort

1 051

1 200

1 468

Rådjur

36 107

30 654

34 886

Vildsvin

2 445

2 647

4 198

Rovdjur

59

48

61

47 475

40 951

46 928

Alla viltolyckor

Källa: Data från www.viltolycka.se

Som framgår av statistiken varierar antalet
olyckor från år till år med några tusen. Det
verkar dock som antalet olyckor med vildsvin
och hjort inblandade har ökat under de senaste
åren. Det kan bl.a. bero på att stammarna av
dessa djur ökat under senare år.
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Trafikverket bedriver just nu inom ramen för
NVR ett arbete med syfte att ta fram en
nationell aktionsplan för att minska viltolyckorna. Målsättningen är att involvera berörda i
problematiken och att samordna åtgärder.
Toleransnivåuppdraget
Naturvårdsverket och Sametinget har i ett
gemensamt uppdrag redovisat toleransnivåer för
skador av de stora rovdjuren på renar och konsekvenser av dessa. En av uppdragets delar hade
tyngdpunkten på ett förvaltningsverktyg och att
redovisa olika toleransnivåers påverkan på rovdjuren och renarna. Syftet med ett förvaltningsverktyg är att det ska möjliggöra mer riktade
åtgärder för att minska rennäringens förluster till
följd av stora rovdjur samt ge effektivare
handläggning och större legitimitet för beslut
som avser både rovdjurs- och rennäringsförvaltningen. Målet är att inom givna ramar för en
toleransnivå skapa ett adaptivt förvaltningsverktyg där ny vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap implementeras löpande i dialog
mellan länsstyrelse och rennäring.
Analys och slutsatser
Regeringen har säkerställt att kvalitetssäkrade
metoder finns att tillgå för inventering av älgstammen och prognoser av fodertillgång.
Genom att initiera älgförvaltningsgrupper och
viltförvaltningsdelegationer har regeringen tagit
fram en arbetsform som möjliggör bl.a. dialog
och en utbildningsinsats i adaptiv älgförvaltning
med syfte att ta fram och följa upp mål för
älgförvaltningen.
It-plattformen för älgförvaltning ska vara till
stöd för förvaltande myndigheter och organisationer och därmed underlätta den kunskapsbaserade förvaltningen av älgen.
Vildsvinsstammen har ökat och förväntas
fortsätta öka ytterligare samt spridas geografiskt.
Antalet trafikolyckor där viltet varit inblandat
har ökat markant på senare år och uppgick förra
året till drygt 46 000. Samhällets kostnader för
viltolyckor överstiger tre miljarder kronor
årligen. Samtidigt har en effektiv eftersöksorganisation utvecklats så att eftersök kan ske
snabbt och kostnadseffektivt. Ett utvecklat
datastöd har medfört förbättrade möjligheter att
förebygga viltolyckor och gett förutsättningar
för utvärderingar som bör leda till en ökad
kvalitet och effektivitet inom eftersöksorganisa-
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tionen. En sådan utveckling bidrar till att stärka
djurskyddet vid eftersök av trafikskadat vilt.
Riksdagen har beslutat om miniminivåer för
björn, lodjur och kungsörn samt etappmål för
varg och järv. Motsvarande skydd mot
rovdjursskador för renskötseln har inte beslutats. Renskötselns skyddsbehov anges endast i
allmänt hållna ordalag och saknar skydd genom
toleransnivåer för skador av de stora rovdjuren
på renar och konkreta förvaltningsverktyg på
myndighetsnivå.
Ett förvaltningsverktyg som arbetsmodell
som används av länsstyrelserna och rennäringen i
rovdjursförvaltningen kommer att underlätta
dialogen mellan länen och samebyarna, ge större
legitimitet åt beslut som tas, innebär mindre
förluster för rennäringen och förbättra samexistensen mellan rennäringen och stora rovdjur.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen inom visionen
bruka utan att förbruka är Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som
präglas av öppenhet och mångfald. Ett flertal av
regeringens insatser under 2012 har ingått i
regeringens strävan att nå målet.
Vissa av de stimulansåtgärder för företag som
regeringen har genomfört under de senaste åren
har i någon utsträckning haft betydelse för de
areella näringarnas förmåga att möta ökad konkurrens och rörliga priser.
Gårdsstödet och vissa stöd inom landsbygdsprogrammet har fortsatt stor betydelse för att
upprätthålla inkomsterna inom det svenska jordbruket. Utbetalningstakten av gårdsstödet har
varit hög under de senaste åren och med den
tidigarelagda utbetalningen av stödet förbättras
planeringsmöjligheterna för brukarna. År 2012
hade 98,4 procent av brukarna fått gårdsstödet
utbetalt före årsskiftet.
Regeringen har utvecklat målet för förenkling
till att, förutom att minska de administrativa
kostnaderna, även omfatta kvalitativa aspekter
som hur företagen upplever reglerna. För att få
största möjliga effekt behöver fler aspekter av
företagens vardag och de utmaningar företagare
ställs inför beaktas. Arbetet med att utveckla etjänster och e-ansökningar ligger väl i linje med
att göra företagens myndighetskontakter
enklare. Övergången till att endast söka stöd via
internet leder till färre fel i ansökningarna och

därmed säkrare hantering av stöd. Regeringen
fortsätter att verka för lägre administrativ börda
också i arbetet med ny jordbruks- och
fiskeripolitik inom EU. Förbättringen av
styrningen och hanteringen av stödverksamheten har lett till både snabbare utbetalningar
och säkrare material för jordbrukarna.
Översynen av satsningen på Sverige – det nya
matlandet som gjordes under 2012 visar att måluppfyllelsen på ett antal områden går åt rätt håll
men att det också finns områden där
förändringar av mål och/eller insatser behövs för
att stärka möjligheterna till måluppfyllelse.
Översynen rekommenderar att man inom
arbetet med visionen bör förbättra möjligheterna
att mäta effekterna av genomförda insatser.
Även landsbygdsprogrammet är ett viktigt
verktyg som utvecklar landsbygden. Resultatmålen, som avser hur stor andel av budgeten
som har förbrukats, är fullt uppfyllda för axel 1,
3 och 4.
Sammantaget bedömer regeringen att de
redovisade insatserna under 2012 har bidragit till
att nå målet om ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.
2.5.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

De gröna näringarnas klimatarbete

Indikatorer
För att mäta resultatet för målet används följande indikatorer:
–

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn.

–

Skog och skogsmarks nettoupptag av växthusgaser.

Resultat
År 2012 hade utsläppen av metan och lustgas
från det svenska jordbruket minskat med ca 16
procent i jämförelse med 1990. Minskningen
beror främst på minskat antal nötkreatur och
svin. Kortfattat kan ur skrivelsen till riksdagen
om miljö, klimat- och energiinsatser inom
jordbruket (skr. 2011/12:124) lyftas fram flera
satsningar som har genomförts under 2011.
Omfattande informations- och rådgivningsinsatser har bedrivits inom ramen för lands39
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bygdsprogrammet 2007–2013. Bland annat har
projektet Greppa näringen under 2010 utökats
med en särskild rådgivningsdel; ”klimatkollen”.
Andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet
som har positiva effekter på utsläppen av
växthusgaser är t.ex. odling av fånggröda.
Jordbruksverket har under 2012 haft i
uppdrag att närmare studera olika aspekter, både
av hydroteknisk och vattenrättslig karaktär, för
vattenanläggningar i jordbruket. Uppdraget avrapporterades i april 2013 och av rapporten
framgår att det finns behov av både kunskapsuppbyggnad, investeringar och ändringar i
lagstiftningen för att kunna möta effekter av
klimatförändringarna.

lägre nettoupptaget jämfört med 1990 är främst
en generellt sett högre avverkningsnivå under
2000-talet. Under 2012 har avverkningen varit i
nivå med 2011 års avverkning och sannolikt
kommer nettoupptaget 2012 vara i nivå med
2011 års nivå.
Diagram 2.3 Nettoupptag av växthusgaser inom skogsbruket
2001–2011, exkl. träprodukter (tidsserien omräknad
jämfört med tidigare år på grund av metodutveckling)
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Diagram 2.2 Utsläpp av växthusgaser från jordbruket
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Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2012 (exklusive upplagring i
träprodukter).
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Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2012, samt preliminära data
för 2012 (exklusive nettoupptag av CO2 i jordbruksmark).

År 2012 har regeringen gjort fortsatta satsningar
för att ta till vara skogsbrukets roll för minskad
klimatpåverkan. Skogsstyrelsen har fortsatt att
utveckla sin rådgivning i syfte att höja skogsbrukets kunskapsnivå, dels om metoder för en
långsiktigt hållbar ökning av tillväxten i skogen,
dels om möjliga anpassningsåtgärder. En åtgärd
som vidtagits för att anpassa skogsbruket till ett
förändrat klimat är att underlätta framtida
tillgång till föryngringsmaterial med egenskaper
som passar i nya klimatförhållanden. Skogsstyrelsen har under 2013 beslutat om en strategi
att bevara skogsgenetiska resurser av alla
inhemska skogsträd samt genomfört utbildningsinsatser för genomförandet av strategin.
Genbevarandet följer europeiska riktlinjer och är
aktuellt i biotopskyddsområden beslutade efter
februari 2013.
Skog och skogsmark hade 2011 ett nettoupptag på ca 39 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning med 3 procent
jämfört med 1990 men en höjning med 10 procent jämfört med 2010. Anledningen till det
40

Sverige har fortsatt att driva frågan om skogens
betydelse för minskad klimatpåverkan i såväl de
internationella klimatförhandlingarna som inom
EU i syfte att hitta en lämplig balans mellan
möjligheten att lagra koldioxid i växande skog
respektive att använda skogsråvaran för träprodukter och biobränslen för att därigenom kunna
minska användningen av fossila bränslen. Under
2011 nåddes en överenskommelse om bokföringsmetoder för skogsbruk och annan markanvändning för Kyotoprotokollets andra
åtagandeperiod med start 2013. Det nya
regelverket inkluderar bl.a. träprodukters kollagrande funktion och ger möjlighet att ta hänsyn till naturkatastrofers påverkan på nationella
utsläpp.
Under 2012 nåddes en överenskommelse
inom EU om att använda samma bokföringsmetoder även för EU-intern klimatrapportering,
dock utan att inkludera upptag och utsläpp inom
skogsbruk och annan markanvändning i
medlemsländernas EU-interna åtaganden om
utsläppsreduktioner fram till 2020.
Analys och slutsatser
Minskningen av jordbrukets utsläpp av växthusgaser sedan 1990 beror på en fortsatt
nedåtgående trend för användningen av mineralgödsel, minskade volymer stallgödsel samt en
minskad åkerareal.
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Nettoutsläppen av växthusgaser från jordbruket totalt sett ligger jämförelsevis stabilt.
Eftersom produktionen av animaliska och vegetabiliska produkter har ökat innebär det att
effektiviteten har förbättrats och att klimatpåverkan per producerad enhet är mindre.
Mätosäkerheten kring upptag och utsläpp från
jord- och skogsbruk är fortsatt stor men det
löpande
utvecklingsarbetet
medför
att
noggrannheten förbättras kontinuerligt. I
Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention
redovisas resultaten som löpande genomsnitt för
att undvika att skillnader på grund av
mätosäkerhet påverkar enskilda år. Inom skogsbruket inkluderas nu bl.a. det kol som finns kvar
i stubbar. Tidigare antogs att kol bundet i
stubbar och rotsystem släpptes ut i atmosfären
som koldioxid omedelbart när träden avverkades. Metoder för beräkning av skogsmarkens
kolinnehåll har också utvecklats löpande.
Sammantaget innebär förändringarna att den
rapporterade kolsänkan har minskat. Förändringarna gäller hela tidsserien 1990–2013.
I landsbygdsprogrammet för perioden 2007–
2013 ingår ett antal åtgärder för att minska jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Ett flertal
av dessa åtgärder antas även ha en positiv effekt
för klimatet. Särskilt kan nämnas ersättning för
odling av fånggrödor, vilket minskar utsläppen
av kväveföreningar till vatten och därmed
lustgasavgången från de utlakade kväveföreningarna. De medel som öronmärktes för
klimatåtgärder i landsbygdsprogrammet förväntas minska utsläppen av växthusgaser med ca
650 000 ton koldioxid från 2007 till 2013.
Regeringen drar slutsatsen att de gröna
näringarnas miljö- och klimatarbete fortsatt har
bidragit till minskade utsläpp av växthusgaser.
Jordbrukets utsläpp ligger på samma nivå som de
senaste årens utsläpp. Skogsbrukets nettoupptag
ligger kvar på en hög nivå samtidigt som produktionen av skogsbaserad bioenergi fortsätter att
utvecklas positivt.
Energibesparing är med all sannolikhet den
åtgärd som på kort sikt får störst effekt på
utsläpp av växthusgaser i förhållande till insats.

De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion

Resultat
Bioenergi från den gröna sektorn svarar i
dagsläget för nästan en tredjedel av den svenska
energianvändningen. Ungefär 85 procent av
bioenergin kommer från skogssektorn och till
stor del från industrins biprodukter. I skogsindustrin eldas restprodukter såsom bark, rötskadad ved och svartlut för interna processbehov
men också för att producera el, värme och
biodrivmedel. Jordbruket bidrar med en till två
procent av Sveriges bioenergiproduktion.
Vid utgången av 2012 hade totalt 53 biogasanläggningar beviljats investeringsstöd, vilket
innebär att 20 anläggningar har tillkommit jämfört med 2011. Därtill har investeringsstöd
beviljats till bl.a. uppgradering av äldre anläggningar, hygieniseringsanläggningar och gödselbrunnar. Under 2012 fick 196 företag stöd för
energikartläggning. Av dessa företag är 28 lantbruksföretag. Checkar för energikartläggning
omfattar företag med en energianvändning om
minst 500 MWh per år eller med minst 100
djurenheter och leder med största sannolikhet
till minskad energianvändning liksom minskade
koldioxidutsläpp. Från och med oktober 2012 är
det även möjligt för mindre lantbruksföretag att
få hjälp med energikartläggning via den s.k.
Energikollen. Under perioden oktober–
december genomfördes drygt 70 individuella
rådgivningar samt 30 gruppträffar för jordbruksföretag, samt 1 gruppträff och 13 individuella
rådgivningar för trädgårdsföretag med växthus.
Vid Sveriges lantbruksuniversitet pågår forskning om de gröna näringarnas möjlighet att
ersätta fossila bränslen med förnybar energi t.ex.
i projektet StandUp for Energy. I projektet
MicroDrive pågår forskning som berör hela
produktionskedjan
av
biobränsle,
från
produktion och lagring av växtbiomassa, till återförsel av växtnäring till jordbruksmark.
Jordbruksverket och Transportstyrelsen har
fått i uppdrag att genomföra det s.k. MEKAprojektet (”MetandieselEfterKonvertering av
Arbetsmaskiner”). Projektet syftar till att utveckla biogasdrift för arbetsmaskiner samt är ett
sätt att arbeta med framtagandet av ett nytt
regelverk för efterkonvertering av arbetsmaskiner till förnybara bränslen.
En nationell samverkansgrupp för minskat
matavfall (SaMMa) har bildats med syftet att
41
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minska svinnet genom samverkan i hela livsmedelskedjan, vilket har positiva effekter både ur
energi- och klimatsynpunkt.
Analys och slutsatser
Medvetenheten i de gröna näringarna om
behovet av att minska beroendet av fossil energi
genom effektiv och hållbar energianvändning har
under senare år ökat.
Energiutvinning från biomassa ökar, vilket till
stor del beror på en ökad produktion och
användning av biomassa från skogssektorn.
Diagram 2.4 Andel biobränsle av totalt tillförd energi 1990–2010
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Även produktionen av bioenergi från jordbruket
ökar, bl.a. genom utnyttjande av restprodukter
såsom t.ex. halm, blast eller gödsel. Det är viktigt
att det ökade uttaget av biomassa framför allt
från skogen inte innebär negativa effekter på
biologisk mångfald. Sammanfattningsvis, och
med hänvisning till regeringens skrivelse (skr.
2011/12:124), konstateras att de gröna
näringarna bidrar substantiellt och på många
olika sätt till Sveriges energiproduktion samtidigt som kontinuerligt arbete för att minska
beroendet av fossil energi i de gröna näringarnas
bedrivs.
Förbättra miljön och landskapet

I detta avsnitt beskrivs ett antal av regeringens
insatser inom ramen för arbetet med de för
jordbruket relevanta miljökvalitetsmålen Ingen
övergödning, Ett rikt odlingslandskap, Giftfri
miljö samt Myllrande våtmarker.
Resultat
Generellt visar miljöövervakningen på nedåtgående trender (Naturvårdsverkets rapport
6557) vilket är i linje med vad som framkommit i
den rapport som publicerats av Sveriges lantbruksuniversitet 2011 och avsåg trenderna av
kväve- och fosforhalter i syd- och mellansvenska
vattendrag i jordbruksdominerade områden.
Jordbruket är fortfarande den största källan till
vattenburen belastning av fosfor och kväve.
Även utsläppen av ammoniak fortsätter att
minska. Sedan 1995 har en minskning med 20
procent nåtts, vilket är väl under den taknivå
som gäller för Sverige enligt EU:s takdirektiv
och delmålet 2010 om en 15-procentig minskning jämfört med 1995 års nivå. Överenskommelsen 2012 om ett nytt protokoll till
konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP) innebär att de svenska
ammoniakutsläppen till 2020 ska minska till en
nivå på 47 000 ton. Nuvarande nivå på 52 000
ton visar att Sverige är på god väg att nå denna
taknivå.
Sveriges rapport enligt nitratdirektivets artikel
10 (rådets direktiv 91/676/EEG) överlämnades i
slutet av juni 2012 till kommissionen. I
rapporten beskrivs bl.a. kvaliteten på vattnet och
tillståndet i sjöar, vattendrag och hav. Rapporten
innefattar även en redovisning av de viktigaste
delarna i åtgärdsprogrammet och revideringen av

de utpekade nitratkänsliga områden som
rapporterades till kommissionen 2011. Revideringen innebär att ett antal nya brukare under
2013 och 2014 ska anpassa sitt företag till
bestämmelserna i förordningen (1998: 915) om
miljöhänsyn i jordbruket och till Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring.
Regeringen gav, i enlighet med skrivelse om
Åtgärder för ett renare hav (skr. 2009/10:213),
Jordbruksverket i uppdrag att under 2011–2012
analysera och genomföra särskilda insatser för
att stärka och effektivisera tillsynen och
jordbruksföretagens egenkontroll i syfte att
minska växtnäringsförlusterna från jordbruket.
Utvärderingen av de genomförda insatserna visar
att arbetsformen med s.k. tillsynskampanj är ett
värdefullt redskap för att ge en förutsägbar och
effektiv tillsyn. Insatserna gav ett bra stöd för
miljöinspektörer och tydligheten genom kampanjen uppskattades av jordbrukarna. Samordnade tillsynsvägledningsinsatser är viktiga,
inte minst eftersom många miljöinspektörer
arbetat en förhållandevis kort tid inom sitt yrke.
Den särskilda utredaren med uppdrag att bl.a.
se över om det förekommer överlappningar,
luckor eller motstridiga regler som gäller miljöbestämmelser och berör jordbruksföretag och
djurhållning överlämnade sin utredning till regeringen i slutet av januari 2013 (kommittédirektiv
2011:49, Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning). Utredningen har därefter remitterats och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
I syfte att följa de kvalitativa förändringarna
och bedöma åtgärders effekt för att bevara den
biologiska mångfalden och därmed långsiktigt
säkra natur- och kulturmiljövärdena har regeringen i enlighet med proposition (prop.
2009/10:155) Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete gett Jordbruksverket i uppdrag
att utvärdera befintliga övervaknings- och
uppföljningssystem vad gäller odlingslandskapets naturvärden. Jordbruksverket har den
1 september 2012 redovisat uppdraget till regeringen. Frågan bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Mot bakgrund av den översyn av Svenska
artprojektet som genomfördes under 2012 fastställde regeringen i februari 2013 riktlinjer för
projektet. I dessa anges vilka mål som ska gälla
för projektet. Regeringen har därutöver upp43
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dragit åt Sveriges lantbruksuniversitet att lämna
förslag till effektiviseringar och kostnadsbesparingar
inom
Svenska artprojektets
verksamhet. SLU redovisade detta uppdrag den
15 maj 2013.
Översynen av artprojektet påpekade att stödet
till biologiska samlingar m.m. inom projektet
behövde ses över i särskild ordning. Inom
Regeringskansliet har därför under våren 2013
genomförts en översyn (kartläggning) av detta
stöds betydelse för Svenska artprojektet.
Det har under ett antal år framförts synpunkter från näringen om att miljölagstiftningens skydd mot åtgärder som rör olika
biotoper och landskapselement i jordbrukslandskapet ibland kan innebära hinder för
utveckling av jordbruket. Det har framförts att
effekten i värsta fall kan bli nedläggning av
jordbruksdriften, vilket skulle påverka den
biologiska mångfalden negativt. Regeringen
uppdrog därför i december 2012 åt Jordbruksverket att kartlägga och beskriva problem
med nuvarande tillämpning av det generella
biotopskyddet vad gäller förutsättningarna att
varaktigt bedriva jordbruk samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras. I uppdraget
ingick även för Jordbruksverket att föreslå
ändringar i nuvarande tillämpning av regelverket
i syfte att förbättra möjligheterna att varaktigt
bedriva jordbruk, t.ex. genom utökade
möjligheter till dispens från biotopskyddet.
Vidare att identifiera eventuella behov av
ändringar i regelverket. Uppdraget redovisades i
mars 2013 och har remitterats.
Växtskyddsmedel används i huvudsak för att
skydda växter inom jordbruk, skogsbruk och
trädgårdsbruk mot svampangrepp, skadedjur
eller konkurrerande växter. Hälso- och miljörisker från användning av växtskyddsmedel
beräknas årligen av Kemikalieinspektionen som
indikatortal. Riskindikatorerna speglar trender i
hälso- och miljöriskerna. Riskerna har 2011,
jämfört med basåret 1988, minskat med 74
respektive 35 procent för hälsa respektive miljö.
Jämfört med 2010 har riskerna ökat något. Sedan
1995 har index legat på ungefär samma nivå.
För att främja ekologisk produktion sker
insatser inom flera områden som omfattar hela
livsmedelskedjan. Andelen jordbruksmark som
var helt omställd till ekologisk produktion ökade
2012. Arealen jordbruksmark som var helt
omställd till ekologisk produktion uppgick år
2012 till 424 600 hektar. Det motsvarar en
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ökning med 10 procent jämfört med år 2011.
Den totala arealen jordbruksmark, som var
omställd eller under omställning till ekologisk
produktion, låg dock kvar i nivå med 2011 års
areal. Av Sveriges totala certifierade areal
jordbruksmark var 15,7 procent omställd eller
under omställning till ekologisk produktion år
2012.
En ökning av den ekologiska odlingen har
under de senaste åren skett kontinuerligt, och
inom några regioner i Sverige har målet i landsbygdsprogrammet om 20 procent odlad
ekologisk areal redan nåtts. Inom ramen för
landsbygdsprogrammet ges stöd om totalt 3,9
miljarder kronor under programperioden 2007–
2013. Dessa medel har i hög grad bidragit till
utvecklingen. Likaså har den ekologiska
livsmedelsförsäljningen ökat med 0,3 miljarder
kronor till 9,5 miljarder kronor 2012. Av alla
sålda livsmedel 2012 var 3,6 procent ekologiska.
Regeringen gav den 6 oktober 2011 Jordbruksverket i uppdrag att vidare analysera behov
och utformning av nya mål för ekologisk
produktion inför det kommande landsbygdsprogrammet 2014−2020. Uppdraget
redovisades den 31 maj 2012 som en del i
rapporteringen av tekniskt underlag inför
kommande landsbygdsprogram.
Förutom landsbygdsprogrammet har den
svenska regeringen under 2012 även satsat medel
på certifieringsstöd, marknadsfrämjande åtgärder, forskning (Formas), fältforskning, Centrum
för ekologisk produktion och konsumtion
(EPOK) vid Sveriges lantbruksuniversitet,
försöks- och utvecklingsverksamhet samt på
Ekologiskt Forum. Under anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor ges också särskilt
stöd till ekologiska projekt. Regeringens
satsningar har bidragit till att främja marknaden
för ekologiska produkter.
Genomförandet av axel 2 i landsbygdsprogrammet
Det övergripande målet för insatserna i axel 2 i
landsbygdsprogrammet är hållbar utveckling och
bevarande av ett attraktivt landskap och en
levande landsbygd.
Inom axel 2 finns åtgärder för att främja
brukande av jordbruksmark i områden med
naturgivna nackdelar, men axeln består till
övervägande del av miljöersättningar. Dessa är
femåriga åtaganden för att sköta mark eller djur
enligt särskilda villkor. Inom axeln finns också
miljöinvesteringar för exempelvis anläggning av
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våtmarker. Budgetutnyttjandet inom axel 2 för
2012 är 87 procent, vilket är i linje med prognostiserat utnyttjande, efter sex av programmets sju
år.
I tabellerna 2.26 Miljöersättningar och 2.27
Miljöinvesteringar redovisas utfall i relation till
mål för ett urval av ersättningsformerna.
Tabell 2.26 Miljöersättningar
Hektar
Åtgärd

Mål

Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2012
i % av
målet

Skötsel av
ängs- och
betesmarker

500 000

426 618

419 904

84

Certifierad
ekologisk
produktion

610 000

365 155

376 4891

62

9 000

11339

11 520

128

180 000

145 169

145 814

74

11 300

7 159

7 448

74

Skyddszoner
Minskat
kväveläckage
Skötsel av
våtmarker

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk.
1
Areal som kan erhålla miljöersättning för certifierad ekologisk produktion är inte
jämförbar med den totala arealen certifierad jordbruksmark då all certifierad
areal inte är ersättningsberättigad.

Tabell 2.27 Miljöinvesteringar
Hektar
Åtgärd

Mål för
programperioden
2007–2013

Utfall
2012

Utfall
2007–
2012

Utfall
2012 i %
av målet

Anläggning av
våtmarker

6 000

755

3524

59

Restaurering
av ängs- och
betesmarker

18 000

1 376

9026

50

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk.

Analys och slutsatser
Flera av miljökvalitetsmålen som t.ex. Ett rikt
odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri
miljö, Begränsad klimatpåverkan och Myllrande
våtmarker har bäring på jordbruket (se vidare
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
för ytterligare beskrivning av miljökvalitetsmålen). Miljöåtgärder och miljöövervakning blir
fortsatt nödvändiga för att miljökvalitetsmål ska
nås.
Landsbygdsprogrammet har en hög miljöambition med insatser som medverkar till att
nationella miljökvalitetsmål, EU-gemensamma
och internationella åtaganden med bäring på
miljöarbetet inom jord- och skogsbruket kan
uppfyllas. Åtgärder inom programmet är i flera

fall avgörande för att miljökvalitetsmålen ska
kunna nås, detta gäller särskilt Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning.
Under 2012 har smärre förändringar gjorts av
programmets miljöersättningar. Anslutningen
till ersättningsformerna motsvarar ungefär nivån
2011. Det är oroande att trots de medel som
tillfördes genom överföring från direktstöden till
landsbygdsprogrammet 2010, som riktas mot
insatser för att stärka den biologiska mångfalden
i landets mest värdefulla ängs- och betesmarker,
så minskade den totala arealen ängs- och betesmarker som ersätts med miljöersättningar något
även under 2012. Regeringen gav i november
2009 Jordbruksverket i uppdrag att följa utvecklingen för träd-, busk- och impedimentsrika
betesmarker och slåtterängar. Verket ska
fortlöpande analysera och avrapportera bl.a. hur
omfattningen av hävdade betesmarker samt
natur- och kulturvärden i dessa påverkas av
befintliga och nya ersättningar inom jordbrukspolitiken.
Inom ramen för åtgärden kompetensutveckling, information och kunskapsspridning i
landsbygdsprogrammets axel 1 genomförs
kurser och rådgivningsinsatser inom jordbrukets
miljöfrågor. Rådgivningsverksamheten Greppa
Näringen utgörs av ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsföretag och startade 2001 i de tre sydligaste
länen. I dag omfattar verksamheten alla län upp
t.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
där brukare kan ta del av kostnadsfri miljörådgivning. Några viktiga framgångsfaktorer för
Greppa Näringen är det systematiska tillvägagångssättet som präglar rådgivningen samt det
helhetsgrepp som rådgivningen tar då både
gårdens djurhållning och växtodling omfattas,
vilket är betydelsefullt bl.a. för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Arbetssättet har förmedlats till övriga Östersjöländer för att stärka
åtgärdsarbetet mot växtnäringsförluster till
Östersjön genom projektet Baltic Deal.
Anslutningen 2012 till de flesta miljöersättningar ligger fortsatt på en nivå som gör att regeringen bedömer att måluppfyllelsen överlag är
god inom axel 2.
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En skogspolitik i takt med tiden

Indikatorer
För att mäta resultatet för skogspolitikens två
jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet, samt relevanta miljökvalitetsmål används
följande indikatorer:
–

Virkesförråd och återväxt

–

Röjning och avverkning

–

Skog och vilt i balans

–

Miljöhänsyn

–

Skydd av skogsmark

–

Skydd mot skadeinsekter m.m.

Resultat
Virkesförråd och återväxt
Den årliga tillväxten på produktiv skogsmark är
ca 111 miljoner m3sk. Medelvirkesförrådet på
produktiv skogsmark är 131 m3sk per hektar.
Föryngringarna för landet som helhet har förbättrats sedan mätningarna började 1999–2001.
Då bedömdes 73 procent av föryngringarna vara
godkända, jämfört med 81 procent i den senaste
mätningen 2009–2012. Med syfte att utveckla
den hållbara skogsskötseln och ge ökad hållbar
produktion av biomassa, som en del av Skogsrikets vision om att skapa förutsättningar för fler
jobb på den svenska landsbygden, har regeringen
i en särskild satsning avsatt totalt 60 miljoner
kronor 2013–2015. Utvecklingsarbetet har initierats i början av 2013.
Röjning och avverkning
Arealen utförd röjning i Sverige har ökat sedan
början av 2000-talet. Trots detta föreligger ett
omedelbart röjningsbehov på ca 1,4 miljon
hektar (se diagram 2.5). En förklaring är att den
ökade röjningen till stor del satts in senare i ungskogens utvecklingsfas och i eftersatta röjningar,
vilket kan leda till årlig ackumulering av arealer
med omedelbart röjningsbehov trots att större
arealer röjs årligen. Data från 2012 antyder ett
möjligt trendbrott, något som kan bedömas med
säkerhet först om några år.
Enligt Riksskogstaxeringen avverkades (slutavverkning, gallring och röjning) 942 000 hektar
skog under 2010. Bruttoavverkningen 2012 uppgick till ca 88 miljoner m3sk. Det kan jämföras
med Skogsstyrelsens bedömning att en årlig
avverkning på 95 miljoner m3sk är långsiktigt
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hållbar. Inflödet av underrättelser om avverkning
har varit något lägre under 2012 än under 2011.
Under 2012 handlades 51 257 underrättelser om
avverkning (55 000 år 2011) och 565 ansökningar om tillstånd till avverkning. Det är betydligt lägre än 2010 då aktiviteten i skogen var hög
kopplat till god konjunktur.
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Diagram 2.5 Areal med omedelbart röjningsbehov fördelat på 3-årsmedelvärden
Tusen hektar
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Källa: Sammanställning av statstik från Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet.

Skog och vilt i balans
Viltskador och andra typer av skador i skogen
visar en ökande trend samtidigt som nya skadegörare etablerar sig. I vissa områden, särskilt
Västerbotten, norra Hälsingland och delar av
Norrbotten är älgskadorna mycket allvarliga.
Sammantaget är trenden oroande. Älgbetningen
medför negativa effekter både för skogsproduktionen och ur miljösynpunkt. En hög andel
skador är problematisk för markägare, jägare och
viltet. För att uppnå en bättre balans mellan
skogsbruk och vilt är det viktigt att hitta en
arbetsmodell för hur markägare och jägare ska
kunna samverka samt att skapa en älgstam av
hög kvalitet som är i balans med betesresurserna.
Detta är syftet med det nya regelverket för älgförvaltning som trädde i kraft den 1 januari 2012.
Under året har arbetet fokuserats på att
genomföra den nya förvaltningen. Utveckling av
metoder för inventering av fodertillgång m.m.
har prioriterats och i juni presenterades uppgifter
om fodersituationen för landets alla älgförvaltningsområden.
Arbetet med upprättande av renbruksplaner
har fortsatt under 2012 och lett till goda resultat
i form av förbättrade samråd och samverkan
mellan rennäringen och andra näringar. Med

utgångspunkt i ett regeringsuppdrag har engagemang och initiativ på lokal och regional nivå
för förbättrad dialog och samverkan mellan
skogsbruk och rennäring främjats.
Miljöhänsyn
Skogsstyrelsens inventering av miljöhänsyn vid
avverkning visar på höga ambitioner inom skogsbruket men även på brister. En omfattande
dialog med berörda aktörer och intressenter om
miljöhänsyn i skogsbruket har på Skogsstyrelsens initiativ pågått under 2012. Under början av
2013 har de förslag som tagits fram sänts på
remiss från myndigheten. Syftet med dialogen är
brett och omfattar att uppnå ökad samsyn om
sektorsansvaret för miljöhänsyn, skapa gemensamma målbilder för miljöhänsyn, göra lagens
krav mer kända samt ta fram en kravspecifikation för framtida uppföljningssystem för miljöhänsyn. Sju arbetsgrupper har arbetat med olika
frågeställningar. Redovisningen av miljöhänsyn
vid föryngringsavverkning har förtydligats
genom att andelen av avverkningar med hänsynsbehov samt graden av påverkan anges för
olika miljöfunktioner (tabell 2.28).
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Tabell 2.28 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Gäller föryngringsavverkningar utförda under 2008/2009 –2010/2011
Form av miljöhänsyn
(miljöfunktion)

Andel avverkningar med
hänsynsbehov, procent

Ingen negativ påverkan,
procent

Liten negativ påverkan,
procent

Stor negativ påverkan,
procent

Hänsynskrävande biotoper

48

64

20

16

Skyddszoner

40

67

23

10

Skogliga impediment
Kulturmiljöer
Upplevelsevärden
Transport över vattendrag

9

89

10

1

28

56

35

9

7

90

8

3

19

61

27

12

Källa: Skogsstatistisk årsbok 2012, tabell 6.28–6.33.

Intresset för skogsbruk med alternativa brukningsformer har ökat hos skogsägarna. Skogsstyrelsen stödjer utvecklingen, bl.a. genom stärkt
samarbete med kommuner som vill pröva
metoderna i sina tätortsnära skogar. Utbildningsinsatser om alternativa metoder både
internt på Skogsstyrelsen och riktat till skogsägare har genomförts. I samarbete med Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) anlades försöksytor
med olika alternativa former av skogsbruk för
fem år sedan och data från försöken kommer att
analyseras under 2013.
Skogsstyrelsen har under året arbetat med att
öka tydligheten om skogsvårdslagens krav på
miljöhänsyn genom utveckling av praxis. Antalet
förelägganden om skogsvårdsåtgärder ökade
med 30 procent och antalet förbud enligt 30 §
skogsvårdslagen ökade till det dubbla.
Skydd av skogsmark
En viktig skyddsåtgärd för bevarande av biologisk mångfald i skog är bevarandet av områden
med höga naturvärden. Prioriteringen av
områden har gjorts enligt den myndighetsgemensamma strategin för formellt skydd av
skog. Från och med 2013 och fyra år framåt har
regeringen skjutit till totalt 334 miljoner extra
för skydd av värdefull natur, varav 96 miljoner
handläggs av Skogsstyrelsen.
Enligt en redovisning som Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen lämnade till regeringen i
september 2012 har Skogsstyrelsen bildat
biotopskyddsområden på 21 400 hektar
produktiv skogsmark t.o.m. år 2011. Enligt
samma redovisning har staten och markägare
tecknat naturvårdsavtal för 28 200 hektar
produktiv skogsmark t.o.m. 2011. År 2012
tecknades 192 naturvårdsavtal och fattades
beslut om 195 biotopskyddsområden. Utöver
dessa skyddsinstrument bedöms dessutom totalt
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1,05 miljoner hektar produktiv skogsmark nedan
fjällnära gränsen ha avsatts frivilligt av skogsbruket fram till 2010. Vidare gällande bevarandearbetet uppskattas i Naturvårdsverkets och
Skogsstyrelsens rapport att det finns närmare 5
miljoner hektar skogsmark inom skogliga
impediment, där avverkning inte är tillåten enligt
skogsvårdslagen annat än av enstaka träd om det
inte påverkar naturmiljöns karaktär.
Markägarnas engagemang i arbetet med skydd
av natur tas till vara bl.a. i samverkansprogrammet ”Kompletterande metoder för skydd av
natur” (Komet).
Arbetet med behovet att skydda värdefull
skog för naturvårdsändamål beskrivs även under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Skydd mot skadeinsekter m.m.
Den svala och fuktiga sommaren 2012 har missgynnat granbarkborren och angreppen har varit
lindriga till normala.
Snytbaggeskadorna ligger på en låg nivå i
södra Sverige men motsatt förhållande råder i
delar av Norrland. Två nya skadeinsekter som
angriper skogsträd påträffades för första gången i
Sverige under 2012: lilla granbarkborren och
tolvtandade barkborren.
Gällande svampskador finns det indikationer
på att askskottsjukan håller på att avta. Ny
forskning pekar på möjligheten att via förädling
få fram mer resistenta asksorter. Problem med
rotröta tilltar trots de åtgärder som vidtagits.
Almsjukan grasserar hårt men en intensiv
bekämpningskampanj börjar ge positiva resultat
på Gotland.
Skogsriket
Regeringen har lanserat satsningen Skogsriket –
med värden för världen. Arbetet med Skogsriket
genomsyrar regeringens arbete med skogsfrågor
i sin helhet. Ett exempel på det är Skogs-
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styrelsens samarbete med länsstyrelserna där
flera länsstyrelser under 2012 initierat utveckling
av egna regionala handlingsplaner för Skogsriket.
Stödet Väx med skogen har mottagits mycket
positivt vid den första utlysningen våren 2012
och 10 miljoner kronor har delats ut till 48
sökande i 18 län. Totalt 40 miljoner kronor har
avsatts 2012–2015 till mindre företag, för
innovation samt för upplevelser och rekreation
med skogen som bas. I början av 2013 har
Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen i samverkan lanserat en jobbskapande satsning inom
ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt
planen kan upp till 1 500 jobb skapas och 2 000–
2 500 personer beredas sysselsättning.
Träbyggande har varit ett fokusområde i
Skogsriket under 2012 och inom ramen för
Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 anordnades en nordisk konferens om
träbyggande. En särskild markering av detta
gjordes genom ett bidrag på 3 miljoner kronor
till en fortsättning av Trästad.
Skogsstyrelsens rådgivning om röjning har
också förstärkts under 2012 inom ramen för
Skogsriket (se även under indikatorn Röjning
och avverkning ovan). 40 miljoner kronor har
avsatts till detta ändamål 2012–2015. Skogsstyrelsens utvärdering visar på gott resultat.
Rådgivningen bedöms ha gett en ökning av
röjningsinsatserna med 10 000 hektar under
2012, vilket har inneburit en ökad arbetsinsats på
4 200 dagsverken utförda av yrkesverksamma
röjare och drygt 12 000 dagsverken utförda av
skogsägarna själva och deras familjer.
Arbetet med Skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi ingår i Skogsrikets första gren
Hållbart brukande. Ansvaret för genomförandet
av strategin ligger hos skogsbrukssektorn men
Landsbygdsdepartementet följer upp indikatorer
en gång om året. Siffrorna för 2011 visar på en
svag ökning av kvinnlig representation, främst
inom utbildning och undervisning. Andelen
kvinnor sysselsatta i skogsbruket är fortfarande
låg.
I den fjärde grenen i Skogsriket – Sverige i
världen – är en av målsättningarna att Sverige ska
ha en stark representation i internationella
skogspolitiska sammanhang. Fokus under 2012
och början av 2013 har legat på att arbeta med
exportfrämjande åtgärder. Inom det regionala
skogssamarbetet ”Forest Europe” pågår
förhandlingar om ett paneuropeiskt skogsavtal.
Sverige har även deltagit vid FN:s Skogsforum i

april 2013 där fokus låg på ekonomiska aspekter
på hållbart skogsbruk och den kommande
översynen av FN:s Skogsforum. Sverige verkar
för att samverkansarbete inom EU på skogssidan
inte ska medföra någon kompetensförskjutning
till unionen. Sverige har, tillsammans med
Finland, bidragit till projektet ThinkForest som
riktar sig till europeiska beslutsfattare. Målet är
att sprida skoglig forskning genom det europeiska skogsforskningsinstitutet, European
Forest Institute, och att därigenom bidra till
bättre beslutsunderlag för eventuella gemensamma regler som påverkar svenskt skogsbruk.
Analys och slutsatser
De åtgärder regeringen vidtagit inklusive Skogsstyrelsens arbete har haft stor betydelse för att
uppnå målen i skogspolitiken under 2012.
Åtgärder i linje med Skogsrikets vision, bl.a.
förstärkt rådgivning, innovationsstödet Väx med
skogen, förenklingsarbetet (se avsnitt Förenkling för företagen) och det nya jobbskapande
samarbetet med Arbetsförmedlingen är några
exempel. Sammanfattningsvis bedömer regeringen, baserat på årets resultat och valda indikatorer, att den befintliga modellen för skogsförvaltningen samt gällande regelverk är i
väsentliga delar väl anpassade för att uppnå
politikens syften och de två jämställda målen om
produktion och miljö. Samtidigt konstateras att
det finns flera områden som behöver utvecklas
både när det gäller produktion och miljö.
Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn
vid föryngringsavverkning visar att det finns
fortsatt behov av insatser i form av tillsyn, ökad
rådgivning och information om miljöhänsyn i
skogsbruket. Det behövs förbättrad samsyn
inom skogssektorn om målbilder och
prioriteringar av miljöhänsyn. Dialogen mellan
sektorns intressenter om miljöhänsyn som
samordnas av Skogsstyrelsen har väsentligt
bidragit till att utveckla sådan samsyn. Den förstärkning av det pågående arbetet med skydd av
skog som möjliggjorts med nya budgetmedel är
betydelsefull så att särskilt värdefulla områden
kan ges ett långsiktigt skydd. Utvecklad kunskap
och markägarnas engagemang ger styrka och är
också därför viktigt att betona vid myndighetens
rådgivning och tillsyn. Årets fokus på utveckling
av praxis om skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn ska tillämpas förväntas leda till bättre
miljöhänsyn i skogsbruket.
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Genom de särskilda medel som avsatts för
skydd av natur 2013–2016 förväntas skyddsarbetet kunna intensifieras.
Gällande produktionsmålet bedömer regeringen att viktiga delar av målet har nåtts eftersom virkesproduktionen ligger på en fortsatt
hög och stabil nivå och bruttoavverkningen
ligger väl inom ramarna för en långsiktigt hållbar
produktion. Konjunkturen är svag vilket bidrar
till tendens med sjunkande avverkningsnivå. Det
finns behov av att fortsatt aktivt hantera aktuella
produktionsproblem särskilt inom områdena
återväxt, röjning och skador orsakade av bl.a.
viltbete. De senaste årens omfattande skador har
ställt frågor om beredskap och insatser på sin
spets. Klimatförändringen kan komma att
ytterligare skärpa läget, både genom förbättrade
livsbetingelser för skadegörare och exempelvis
genom risk för fler kraftiga stormar. Den nya
älgförvaltningen innebär att beredskapen att
möta svårigheterna nu är bättre men fortsatt
utveckling är nödvändig. Angrepp från insekter,
svamp och andra skadegörare innebär tillsammans en allvarlig risk för skogsbruket och
medför en betydande ekonomisk förlust för
skogsbruket.
I vissa fall när hela arter hotas, exempelvis ask
och alm, riskerar viktiga kulturhistoriska och
biologiska värden att förloras.
Skogsråvaran bidrar uthålligt till Sveriges
utveckling mot en biobaserad samhällsekonomi
och skapar arbetstillfällen. Satsningen Skogsriket
har bidragit till att skapa fokus och engagemang
inom sektorn runt dessa viktiga frågor, liksom
frågor om skogens övriga värden, t.ex. de sociala
värdena. Baserat på intresset för de utlysta
företagsstöden Väx med skogen, länsstyrelsernas
engagemang med framtagande av regionala
handlingsplaner för Skogsriket, liksom de goda
effekterna av ökad röjningsrådgivning inom
ramen för Skogsriket, drar regeringen slutsatsen
att Skogsriket fyller en viktig funktion. Skogsriket bidrar till att stimulera innovation och
produktutveckling i skogsrelaterad affärsverksamhet och bidrar till ökad användning av en
förnybar och klimatvänlig råvara liksom till att
lyfta fram skogens sociala värden och dess
möjligheter för upplevelser och rekreation.
Skogsbrukets resultat inom miljö- och
produktionsområdet är resultat av ett långsiktigt,
uthålligt och kunskapsbaserat utvecklingsarbete.
På grund av långa omloppstider i skogen behövs
en långsiktig, adaptiv förvaltningsmodell för att
50

förbereda för att tillgodose behov flera decennier
framöver. Den särskilda utvecklingssatsning som
görs 2013–2015 förväntas bidra till detta.
Det svenska skogsbruket påverkas av vad som
händer på den internationella arenan. EU-lagstiftning påverkar direkt eller indirekt även om
det inte finns en gemensam skogspolitik i EU.
Exempelvis har Europeiska kommissionen under
2012 presenterat en strategi för biobaserad
samhällsekonomi där behovet av en ökad biomassaproduktion lyfts fram. Det är därför av
vikt att Sverige fortsatt engagerar sig i de internationella processerna på skogsområdet, se även
under avsnittet De gröna näringarna bidrar till en
globalt hållbar utveckling.
Skogens roll för klimatet samt förnybar energi
redovisas under avsnitten De gröna näringarnas
klimatarbete respektive De gröna näringarna har
en nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
Ett hållbart fiske

Indikatorer
Följande indikatorer har använts för att bedöma
måluppfyllelsen:
–

Kunskapsstatus för såväl biologiskt som
ekonomiskt värdefulla bestånd.

–

Förädlingsvärdet och antal bestånd under
förvaltningsplaner.

–

Överskridande av fiskekvoter och kvotutnyttjande.

Resultat
Fiskeripolitiska insatser
Regeringen har under 2012 fortsatt att arbeta för
ett hållbart fiske. I Europeiska kommissionens
årliga policymeddelande om fiskemöjligheter
(kvoter) redovisas att ett antal av EU:s gemensamma fiskbestånd bedöms vara överutnyttjade.
Det finns även ett antal bestånd vars tillstånd är
okänt på grund av otillräckligt dataunderlag.
Tydligt är dock att andelen bestånd som är inom
biologiskt säkra gränser ökat över tid (år 2003
29 procent, år 2012 56 procent) och andelen
bestånd som bedöms överutnyttjade minskar (år
2003 94 procent, år 2012 47 procent). Det kan
också konstateras att den vetenskapliga
rådgivningens betydelse har förstärkts. År 2003
avvek fastställda TAC:er med 46 procent från de

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

vetenskapliga råden, medan avvikelsen år 2012
var 11 procent.
Liksom tidigare år har kvoter fastställts för
den för Sverige viktiga fisken i Östersjön och
Västerhavet. ICES redovisar en fortsatt positiv
beståndsutveckling för torsken i Östersjön även
om tillväxten inte går i samma takt som man
tidigare trott. Sammantaget innebar detta att
kvoterna sänktes för 2013. Beståndssituationen
för vild lax i Östersjön är oroande, då flera
bestånd inte når förvaltningsmålen. Kvoten för
lax sänktes med 51 procent för 2012 och med
ytterligare 11 procent för 2013. För övriga
bestånd (sill, skarpsill, rödspätta) visar den
vetenskapliga rådgivningen på en positiv eller
stabil trend och höjda kvoter kunde fastställas.
Numera är det tre fiskbestånd i Östersjön som
fiskas enligt principen om maximalt hållbart
uttag (MSY) år 2013 (skarpsill, östra torskbeståndet och västra sillbeståndet).
I Västerhavet är de för Sverige viktigaste
bestånden torsk, kolja, sill, makrill, räka,
havskräfta, tobis och blåvitling. För majoriteten
av EU:s bestånd i Västerhavet innebar ministerrådets beslut att gällande förvaltningsplaner
följs samt kvotminskningar eller oförändrade
kvotnivåer med utgångspunkt i den vetenskapliga rådgivningen. För torsk i Kattegatt fastställdes enbart en bifångstkvot då beståndet är på
historiskt låga nivåer. Havs- och vattenmyndigheten har genomfört en utvärdering av
torskfredningsområdet i Kattegatt som visar att
områdesskyddet i kombination med selektiva
redskap har minskat dödligheten för torsk i
fisket. Utvärdering bereds nu inom Regeringskansliet.
Under 2012 ändrades reglerna för hajfisket
och möjligheten att avlägsna hajfenor begränsades kraftigt genom ändringen av förordningen
om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg.
Därmed förebyggs fusk och kontrollen förenklas
väsentligen. Sverige har länge drivit frågan om ett
utökat skydd av särskilt hajar och rockor som är
sårbara artkomplex. Förutom förordningsändringen råder i dag nollkvot för flera arter av hajar
och rockor.
En av de viktigaste förvaltningsåtgärderna för
att uppnå hållbara bestånd är långsiktiga förvaltningsplaner. Sådana planer infördes i och med
reformen av GFP 2002. Beslut om nya förvaltningsplaner eller revidering av existerande har
dock inte kunnat fattas sedan ikraftträdande av
Lissabonfördraget, då institutionerna inte är

överens om vilket lagstiftningsförfarande som
ska tillämpas. Det innebär att bl.a. förvaltningsplanen för laxen i Östersjön inte fortsatt förhandlats under året och att behandlingen av
andra förvaltningsplaner inklusive planen för
torsk i Nordsjön har fördröjts.
Sverige har under 2012 utvärderat den svenska
ålförvaltningsplanen. En slutsats i rapporten är
att de kortsiktiga målen i stort är uppfyllda och
att 2011 års mänskliga påverkan inom
förvaltningsområdet är under gränsvärdet för
vad som maximalt kan tillåtas enligt förordningen. Under 2013 kommer det att ske en
vetenskaplig utvärdering av samtliga medlemsstaters planer. I rapporteringen lyfte Sverige
därför fram ett antal faktorer som är viktiga att
beakta i en eventuell revidering av förordningen,
bl.a. nödvändiga villkor för utsättning av glasål
och mål för rekrytering.
Utöver de årliga besluten har EU-arbetet
fortsatt präglats av förhandlingarna av en ny
fiskeripolitik. Under 2013 har ministerrådet och
parlamentet enats om en ny förordning om en
gemensam fiskeripolitik och en förordning om
den gemensamma marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter. I detta arbete har fokus
varit att säkerställa maximalt hållbart uttag
(MSY) och införandet av utkastförbud.
Ministerrådet och parlamentet förväntas även
under hösten 2013 att nå en överenskommelse
om förordningen om en europeisk havs- och
fiskerifond.
I samband med omförhandlingen av 1966 års
Skagerrakavtal har EU (Sverige och Danmark)
enats med Norge om att införa ett förbud mot
utkast i Skagerrak. Berörda ministrar träffade en
politisk överenskommelse med avsikten att så
skulle ske den 1 januari 2013. Förslaget kunde
dock inte införas i EU-lagstiftningen till 2013,
utan frågan förhandlas fortfarande på rådsnivå.
De harmoniserade redskapsreglerna har dock
införts nationellt under 2013 och förberedelserna för utkastförbud sker så att regelverket kan träda i kraft så snart EU:s beslut
fattats.
Ett särskilt mål för regeringen är att värna om
och främja det kustnära småskaliga fisket. Detta
är även tydligt utpekat som målsättning för
berörda myndigheter. Tidigare har en viss
öppning införts för nyetablering i torskfisket i
Östersjön i syfte att stärka det småskaliga fisket.
I laxfisket i Östersjön har fördelningen skett så
att det småskaliga kustfisket med fasta fällor
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premieras då det har få möjligheter att kompensera ett minskat laxfiske med andra arter. Även
förbudet mot ålfiske på västkusten har påverkat
det kustnära fisket. Havs- och vattenmyndigheten har där lämnat dispens för redskapsanvändning i vissa andra alternativa fisken för att
underlätta en ändrad fiskeinriktning.
Överkapacitet i fiskeflottan, såväl i EU som
globalt, bedöms vara en av de viktigaste
orsakerna till bristande måluppfyllelse av
fiskeripolitiken. Regeringen har i resultatskrivelse (2009/10:187) till riksdagen rapporterat
om hur detta har hanterats i Sverige. Där
redovisas effekterna av de medel från fiskeriprogrammet som har använts för skrotningskampanjer. Dessa medel har sedan 2010 varit
uttömda. Den svenska fiskeflottan har från 2008
till 2012 minskat från 1 509 till 1 322 fartyg och
mätt i bruttoton (bt) har kapaciteten minskat
från 45 883 bt till 30 564 bt från 2005 till 2012. I
det pelagiska fisket har en kapacitetsanpassning
skett i och med införandet av överförbara
fiskerättigheter. Sedan systemet infördes har den
pelagiska flottan minskat från 81 fartyg till 35.
Sverige uppfyller de EU-krav som gäller förvaltningen av fiskeflottan. Hur detta i framtiden ska
hanteras är dock avhängigt av resultaten i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. I
samband med ett nytt havs- och fiskeriprogram
kommer även en aktuell och fördjupad analys av
balansen i det svenska fisket mellan tillgängliga
resurser och fiskeflottans kapacitet att göras.
Sedan 2010 har den totala landade mängden i
svenskt fiske fortsatt minska men värdet har
däremot stigit. För 2011 landades 173 tusen ton
till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Samma
positiva trend, lägre fångster men högre värde,
kan även ses vid en tidig förhandsgranskning av
2012 års statistik. Även för kostnadsbilden är
2010 en brytpunkt. De totalt sjunkande
kostnaderna (bränsle ökar, övrigt sjunker),
ökade landningspriser och minskande antal
fartyg gör att det totala förädlingsvärdet ökat
kraftigt från 2010 till 2011. Det är utan djupare
analys svårt att ännu säga de exakta orsakerna.
Införandet av det pelagiska systemet kan dock
förmodas vara en av de bidragande orsakerna till
förbättringen. För de mindre fartygen med
passiva redskap och de minsta trålarna ser dock
situationen 2011 sämre ut än 2010. Den stora
ökningen i förädlingsvärde har främst skett för
de större trålarna inkluderat det pelagiska fisket,
dvs. trålfartyg över 24 meter. Även de större
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fartygen med passiva redskap (>12 m) och då
främst de som fiskar torsk och lax har ökat sitt
förädlingsvärde kraftigt. Detta segment är dock
förhållandevis litet, 22 fartyg. Totalt har
förädlingsvärdet i det svenska yrkesfisket ökat
med nästan 25 procent från 2010 till 2011.
EU har 14 sydliga fiskeavtal med utvecklingsländer i Afrika och Stilla havet. Sverige har
inga fiskeintressen i dessa avtal, men är med och
beslutar om avtalen. Fiskepartnerskapsavtalen
(FPA) består av två delar, dels en finansiering för
tillträdet till fiskeriresursen men också en
biståndskomponent för att bygga upp bl.a.
fiskerikontrollen. Regeringen arbetar för att
fisket sker på basis av tillförlitlig vetenskaplig
rådgivning, att avtalen blir mer transparenta och
att EU har ett utvecklingsperspektiv. Våren 2012
antog
fiskeriministrarna
slutsatser
som
förbättrar den externa politiken och reglerna för
FPA. Särskilt viktigt är att det finns en klausul i
avtalen som garanterar efterlevnaden av
mänskliga rättigheter.
Fiskerikontroll
Fiskerikontroll omfattar kvotuppföljning genom
statistik från loggböcker, landningsdeklarationer
och avräkningsnotor. Den satellitbaserade kontrollen ger information om fartygsaktiviteter i
relation till fiskebestämmelser (tekniska regleringar) och kontroll i hamnar avser landningskontroll, fångsternas artsammansättning och
handelsstandarder. Till detta kommer kontroll av
transportdokument vid förflyttning av fisk mer
än 20 km från landningsplats samt kontroll av
hygien som Livsmedelsverket genomför.
År 2012, och även 2013, präglas av arbetet
med att utveckla fiskerikontrollen vidare så att
verksamheten och it-stödet anpassas till de krav
EU ställer i kontrollförordningen och IUUförordningen (Illegal, Unreported, Unregulated
Fisheries).
Svenskt fiske hade under 2012 tillgång till 55
kvoter vilka uppgick till 177 185 ton (214 079
ton 2011) samt 37 967 (70 056 stycken år 2011)
stycken laxar. Av dessa stoppades fisket på sju
kvoter under året då de i genomsnitt var nyttjade
till 98 procent. Inget fiske har stoppats på grund
av misstanke om orapporterat fiske. Liksom
tidigare år har inga svenska kvoter överskridits.
Inte heller den efforttilldelning som används i
vissa fisken, dvs. antalet dagar som fartyget får
användas, har överskridits.
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Liksom tidigare år genomfördes under 2012
ett antal kvotbyten med andra länder, 104
stycken under 2012 och 142 stycken under 2011.
Kvotbyten sker dels för att täcka mindre överskridanden (av Sverige eller andra länder) men
också för att skapa bättre fiskemöjligheter under
året. Vissa byten sker också för att omfördela
kvot mellan områden och därigenom kunna
koncentrera fisket till färre områden.
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att
fiskets följsamhet mot rapporteringskraven, en
effektiv dokumentation samt snabb och korrekt
dataläggning av uppgifterna är viktiga orsaker till
att kvoterna har kunnat hållas. Systemet med
den elektroniska loggboken togs i drift den 1
februari 2011 och sammanlagt har 189 fartyg
övergått från att använda pappersloggbok till att
registrera uppgifter elektroniskt.
Den relativa andelen anmärkningar efter
landningskontroll har ökat något under året. År
2010 uppgick den till 11,5 procent, 2011 till 6,1
procent medan den 2012 låg på 8,7 procent.
Ökningen kan ha sin förklaring i att Havs- och
vattenmyndigheten har fortsatt att utveckla det
riskbaserade arbetssättet och därmed träffat
bättre i kontrollverksamheten. Myndighetens
målsättning är en andel på högst 5 procent.
Enligt EU:s regelverk finns mål avseende antal
landningskontroller som ska utföras och
mängden fisk som ska kontrolleras. Dessa mål är
huvudsakligen uppfyllda. Kontrollen av handel
med fisk har dock visat att antalet fel och brister
i fiskets rapportering avseende vildfångad lax i
Östersjön är omfattande. Detta uppmärksammade regeringen redan i föregående års
budgetproposition och tillförde ytterligare
medel fr.o.m. 2013. Myndigheten har därmed
kunnat planera för förstärkt kontrollverksamhet
och närvaro framför allt på ostkusten.
Analys och slutsatser
Regeringen har under 2012 fortsatt att arbeta för
ett hållbart fiske. Även om förändringen är
långsam kan man se vissa positiva effekter, både
vad avser antalet bestånd inom biologiskt säkra
gränser och hänsynen tagen till de vetenskapliga
råden i fattade beslut.
En övergripande bedömning av effekten av
genomförda kontrollinsatser är nivån på underrapportering av landade kvantiteter. ICES
bedömer t.ex. att underrapporteringen av landningar inom torskfisket i östra Östersjön har
minskat från mellan 32–45 procent åren 2000–

2007 till endast ca 6 procent under åren 2008 och
2009. ICES bedömer vidare att underrapporteringen under år 2010 och 2011 fortsatt
minska, till följd av bl.a. ökad fiskerikontroll.
Sverige står för ca 25 procent av kvoterna i
området. Den minskning som bedöms ha skett
borde därmed delvis kunna tillskrivas effektiviteten i den svenska fiskerikontrollen. Det riskbaserade arbetssättet inom fiskerikontrollen
synes ge resultat. På sikt bör dock andelen
anmärkningar minska till följd av ökad
regelefterlevnad även vid ett riskbaserat arbetssätt.
Utbildning och forskning

Resultat
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar,
forskar och bedriver miljöanalys om människans
förvaltning och hållbara nyttjande av de biologiska naturresurserna. Det övergripande målet är
att utbildning och forskning ska hålla en
internationellt sett hög kvalitet och bedrivas
effektivt.
Två externa utredningar har initierats och
presenterats för att stärka verksamheten och öka
SLU:s konkurrenskraft för framtiden. Arbetet,
som beräknas vara klart till 2014, bedrivs i fyra
delprojekt: fakultetsstruktur, ledningsstruktur,
utbildningsutbud och harmonisering av
administrativa rutiner.
På SLU:s campusområden görs för närvarande stora förändringar. Hittills har två större
byggnder färdigställts på campus Ultuna. Flera
av de äldre byggnaderna, varav vissa arbetsmiljömässigt undermåliga, har kunnat lämnas.
Lokalförändringarna innebär att campusområdet
förtätas. Dessutom har en egen forskningsanläggning i Lövsta tagits i bruk under 2012. De
nya lokalerna innebär en successiv ökning av
hyreskostnaderna, vilka tas inom SLU:s ramanslag.
Verksamheten vid SLU följs upp genom ett
antal indikatorer såsom antal helårsstudenter,
examina på forskarnivå, examensfrekvens samt
vetenskaplig publicering.
SLU fick under 2012 en anslagsneddragning
på 30 miljoner kronor och antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och
avancerad nivå har därför minskat under året.
Minskningen har huvudsakligen skett inom
utbildning på fristående kurser medan yrkes53
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programmen har värnats. Kostnaden per helårsstudent har varit oförändrad de senaste åren,
medan kostnaden per helårsprestation har
minskat något.
Tabell 2.29 nedan redovisar utvecklingen av
antalet helårsstudenter för åren 2010–2012.
Tabell 2.29 Helårsstudenter
År

Kvinnor

Män

Totalt

2010

2 562

1 425

3 987

2011

2 665

1 437

4 102

2012

2 610

1 325

3 935

Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning.

Flera utbildningsprogram har fortfarande gott
söktryck. Det gäller alla program med djurinriktning samt landskapsarkitektprogrammen.
Populära utbildningar är också vissa yrkesprogram, som t.ex. jägmästare och trädgårdsingenjör med inriktning mot odling. De flesta av
SLU:s utbildningar på grundnivå och avancerad
nivå har en definitionsmässigt sned könsfördelning. De skogliga utbildningarna har flest män
och de djurrelaterade har nästan bara kvinnor.
Tabell 2.30 Antal sökande och antal antagna
År

Totalt antal

Kvinnor

Män

5 152

76 %

24 %

2010 behöriga sökande
varav antagna
2011 behöriga sökande
varav antagna
2012 behöriga sökande
varav antagna

989

66 %

34 %

4 512

79 %

21 %

1 041

64 %

36 %

4 952

72 %

28 %

969

66 %

34 %

Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning.

Könsfördelningen bland de sökande har varit i
stort sett oförändrad under de senaste tre åren
med en liten ökning av antalet manliga sökande.
Antalet behöriga sökande till SLU:s program
på avancerad nivå (masterprogram) har minskat
drastiskt efter införandet av studieavgifter för
s.k. tredjelandsstudenter.
Tabell 2.31 Antal sökande, antal antagna och registrerade
till program på avancerad nivå
År

Sökande

Antagna

Registrerade

2010

6 583

817

328

2011

1 321

293

126

2012

1 626

287

114

Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning.
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Av de totalt 293 antagna till program på
avancerad nivå var 56 tredjelandsstudenter, varav
endast åtta antingen betalade avgift eller hade
beviljats stipendium. Resterande 48 kunde inte
slutligt antas eftersom de inte hade betalat
studieavgift.
Under 2012 avlades 105 examina inom
utbildning på forskarnivå, där en licentiatexamen
räknas som en halv examen. Den genomsnittliga
nettostudietiden för doktorsexamen var 8,5
terminer, dvs en halv termin längre än normalstudietiden. Av forskarstudenterna är 57 procent
kvinnor och 43 procent män. Cirka 30 procent
rekryteras från andra länder. Den jämnare
könsfördelningen på forskarnivå förklaras av att
där finns en större andel utländska studenter, av
vilka en majoritet är män. Ungefär 75 procent av
SLU:s forskarstudenter har doktorandanställning.
Sammantaget har forskningen vid SLU ökat
under de senaste åren. Sedan 2010 har dock
ökningen skett genom ökade statsanslag, medan
externa bidrag och uppdrag minskat något. Den
vetenskapliga publiceringen har ökat kontinuerligt sedan mitten av 2005.
I enlighet med de rekommendationer som
gavs av den utvärdering av SLU:s forskning som
presenterades 2009 (Kvalitet och Nytta, KoN)
har SLU fortsatt göra strategiska förstärkningar
på utvalda forskningsområden. I de fyra
tvärvetenskapliga framtidsplattformarna (s.k.
Futureområden) arbetar forskare tillsammans
för att underlätta samordning av forskning för
globala utmaningar och nationella behov. Dessa
framtidsplattformar behandlar frågor i linje med
målen för regeringens vision bruka utan att
förbruka.
SLU:s samverkan med det omgivande
samhället är omfattande. Samverkan sker med
flera hundra olika intressenter, såväl andra
lärosäten och skolor som företag och organisationer. Sedan 2012 finns 18 samverkanslektorer
med samverkansuppgifter finansierade via
statsanslag på halvtid och egenfinansierad
forskning på halvtid. Av dessa är 8 kvinnor och
10 män.
Ett av SLU:s verksamhetsområden är fortlöpande miljöanalys, vilken bl.a. levererar
beslutsunderlag för Sveriges rapporteringar om
miljötillståndet till EU. I den miljöövervakningsutredning som Statskontoret gjort på
regeringens uppdrag framhölls SLU som en
stark och viktig aktör i det nationella

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

miljöövervakningssystemet. Ett skäl för detta var
möjligheterna till synergier mellan forskning och
miljöövervakning.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har ansvar för den
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom miljöområdet, för de areella näringarna och för samhällsbyggande. En utförligare resultatredovisning
av den forskning som finansieras av Formas görs
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
Formas har vid sidan av den årliga öppna
utlysningen haft ett antal riktade satsningar för
bl.a. ett forskningsprogram om den samiska
ursprungsbefolkningen, samerelaterad verksamhet och hälsa, arbets- och livsvillkor. Dessutom har nya medel tillförts projekt inom ramen
för TvärLivs, som är ett forskningsprogram
inom livsmedelsområdet.
Mot bakgrund av den strategi för ett biobaserat samhälle som Formas utvecklat, har en
bred utlysning gjorts inom området. Målet är att
utveckla ett samhälle som i hög grad baseras på
utnyttjande av förnybara biologiska resurser. För
att nå detta mål krävs bl.a. forskning och
utveckling för att kunna optimera användningen
av biomassa för olika ändamål.
SLU är den i särklass största mottagaren av
forskningsmedel från Formas och har erhållit
drygt 188 miljoner kronor, vilket är en minskning från 2011 med 34 miljoner kronor. Lunds
universitet och Göteborgs universitet har båda
fått ökade bidrag från Formas och erhåller ca 123
miljoner kronor vardera. Andelen kvinnor som
beviljats projektmedel var 41 procent och
andelen män var 59 procent.
Såväl Formas som SLU är engagerade i internationellt forskningssamarbete och arbetet med
detta har fortsatt att utvecklas under året.
För de gröna näringarnas kunskapsförsörjning
har dessutom finansierats forskning av tillämpad
karaktär av Stiftelsen Lantbruksforskning.
Analys och slutsatser
Utbildning och forskning inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde utgör, tillsammans med den fortlöpande miljöanalysen vid
SLU, medel för att uppnå regeringens vision
bruka utan att förbruka. Hög kompetens, nya
forskningsrön och spridning av dessa är av
högsta vikt för att visionen ska kunna uppnås.
Regeringen bedömer att målen för utbildning
och forskning inom Landsbygdsdepartementets

områden är uppfyllda. Ansökningssiffror för
SLU pekar på ett tämligen konstant intresse för
utbildning inom de gröna näringarna. Flera
utbildningar, angelägna för den nationella
kompetensförsörjningen, har fortfarande få
sökande.
Den forskning som bedrivs är av stor
betydelse för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för en hållbar samhällsutveckling och
omställningen mot en hållbar biobaserad
samhällsekonomi.
Mot bakgrund av de nationella miljömålen
och de ökande kraven som ställs från EU avseende miljötillståndet i landet har den fortlöpande miljöanalysen utvecklats på ett gynnsamt sätt. Regeringen ser positivt på att SLU har
ökat det internationella samarbetet inom området och konstaterar att SLU strävar efter en
större integration av fortlöpande miljöanalys i
både utbildning och forskning, bl.a. genom
särskilda karriärvägar i syfte att bibehålla och
förnya kompetensen inom området.
Det internationella samarbetet inom forskningen är viktigt och både SLU och Formas är
aktiva och deltar på olika sätt både inom och
utanför Europa.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen för visionen bruka
utan att förbruka är att de gröna näringarna är
miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i
Sveriges energiproduktion.
Gällande klimatarbetet gör regeringen bedömningen att de gröna näringarna bidrar till
minskade utsläpp av växthusgaser och en mer
hållbar produktion och konsumtion. I landsbygdsprogrammet ingår för perioden 2007–2013
ett antal åtgärder för att minska jordbrukets
utsläpp av växtnäringsämnen. De medel som
öronmärktes för klimatåtgärder i landsbygdsprogrammet förväntas minska utsläppen av
växthusgaser med 650 000 ton koldioxid till
2013.
Energiutvinningen från biomassa ökar och det
beror till stor del på en ökad produktion och
användning inom skogssektorn. Investeringsstödet för biogasproduktion inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ett ökat intresse för
att producera biogas på gårdsnivå.
Landsbygdsprogrammet har en hög miljöambition med insatser som medverkar till att
55
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nationella miljökvalitetsmål och internationella
åtaganden med bäring på miljöarbetet inom jordoch skogsbruket kan uppfyllas.
Resultatet för 2012 visar att anslutningen till
de flesta miljöersättningar fortsatt ligger på en
nivå som gör att regeringen bedömer att måluppfyllelsen överlag är god inom axel 2. För att
få ett bättre resultat av de medel som satsas på
miljöersättningarna i axel 2 genomförs inom
ramen för landsbygdsprogrammets axel 1 kurser
och rådgivningsinsatser om jordbrukets miljöfrågor.
Det är dock något oroande att trots den
satsning som gjorts på att föra över medel från
Pelare 1 till landsbygdsprogrammets ersättningar
för skötsel av betesmarker så minskar anslutningen något även 2012.
Skogen brukas med de jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö som
grund. Regeringens satsning på Skogsriket –
med värden för världen fyller en viktig funktion
och bidrar till ökad användning av en förnybar
och klimatvänlig råvara. Problem med viltskador
och angrepp från insekter, svamp och andra
skadegörare innebär tillsammans en allvarlig risk
och medför en betydande ekonomisk förlust för
skogsbruket. Fortsatt utveckling för att motverka problemen är nödvändig. God kunskapsuppbyggnad, informationsspridning och rådgivning är av stor vikt för att uppnå positiva
resultat. Insatser inom dessa områden är därför
viktiga.
Utvecklingen för EU:s gemensamma fiskbestånd visar på viss positiv utveckling. Fortsatta
åtgärder krävs dock och resultatet av reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken
blir av avgörande betydelse för att uppnå ett
långsiktigt hållbart fiske. Utbildning och forskning inom Landsbygdsdepartementets område är
väsentligt för att möta globala utmaningar som
t.ex. klimatfrågan, livsmedelsförsörjningen och
smittsamma djursjukdomar samt det ökade
behovet av en hållbar produktion av biomassa
för energi och förnybara råvaror såväl globalt
som nationellt. Regeringen bedömer att målen
för utbildning och forskning inom Landsbygdsdepartementets områden är uppfyllda.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
de redovisade insatserna för 2012 har bidragit till
ökad måluppfyllelse för De gröna näringarna är
miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i
Sveriges energiproduktion.
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2.5.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Indikatorer
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. följande indikatorer inom de olika delområdena
under målet:
–

Andelen slaktkycklingflockar med campylobacter.

–

Antalet utbrott av smittsamma djursjukdomar och antibiotikaresistens i djurhållning.

–

Antalet utbrott av salmonella.

–

Antalet djurskyddskontroller som länsstyrelserna har genomfört och hur stor
andel av dessa som var gjorda utifrån en
riskvärdering.

Indikatorerna avseende djurhälsa med behandlingsstatistik påvisar resultatet av regeringens
förebyggande åtgärder. Genomförda djurskyddskontroller och hur stor andel av dessa
som har gjorts utifrån en riskvärdering är ett sätt
att mäta måluppfyllelsen inom djurskyddsområdet. Livsmedelssäkerhet och konsumentinformation mäts genom indikatorerna inom
området.
Resultat
Djurhälsa och folkhälsa
Sverige har ett fortsatt gott djurhälsoläge. Såväl
epizootiska sjukdomar som zoonoser visar på en
nedåtgående trend.
Andelen slaktkycklingflockar smittade med
campylobacter var under år 2012 9,2 procent,
vilket är en nedgång från 2011. Såväl smittbekämpning som tillgång till djurhälsopersonal
fungerar bra i hela landet.
Tabell 2.32 Slaktkycklingflockar med campylobacter 2011–
2012

Andel slaktkycklingflockar
med campylobacter (%)

2011

2012

12,8

9,2

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt.

Under hösten 2012 påvisades det nyupptäckta
Schmallenbergviruset i Sverige. Detta virus
beskrevs för första gången någonsin 2011 då det
påvisades hos idisslare i bl.a. Tyskland och
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Frankrike. Djur som smittas under tidig dräktighet kan föda döda eller missbildade lamm/kalvar.
Viruset sprids främst via svidknott. Under
hösten genomfördes en nationell tankmjölksundersökning i Sverige, vilket visade att mjölkkor i stora delar av landet varit utsatta för
smittan under 2012. Eftersom smittan är spridd i
hela Sverige och de skandinaviska grannländerna
är det troligt att den kommer att finnas kvar.
Inga specifika bekämpningsåtgärder har eller
kommer att sättas in. Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) är det mycket
osannolikt att Schmallenbergvirus utgör någon
hälsorisk för människor. Viruset verkar inte
smitta från djur till djur, förutom från moderdjur
till foster. Djur som genomgått infektion med
Schmallenbergvirus får troligtvis livslång
immunitet.
Tabell 2.33 Antal fall/besättningar med epizootisk sjukdom
2008–2012
Sjukdom

2008

2009

2010

2011

2012

Newcastlesjuka,
fjäderfä

1

1

0

3

0

Atypisk scrapie
(NOR)

0

2

4

3

3

PRRS
Blåtunga
Mjältbrand
Totalt

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

1

0

0

2

0

70

3

4

8

3

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2012.

Antalet nyinfektioner av salmonella hos
livsmedelsproducerande djur har under de
senaste åren minskat. Under våren 2013 infekterades emellertid ett antal nötkreatursbesättningar efter det att salmonellasmittat foder
levererats från en foderfabrik i Mellansverige.
För att på sikt åstadkomma en mer kostnadseffektiv bekämpning av salmonella har
utvecklingsarbete genomförts. Bland annat har
berörda myndigheter tagit fram strategidokument för bl.a. hantering av salmonellautbrott.
För att optimera myndighetssamverkan kring
zoonoser finns sedan 1997 Zoonosrådet som
arbetar för ömsesidig förståelse och en gemensam bas för myndighetsutövande inom zoonosområdet. I rådet ingår representanter från såväl
djur- som humansidan.

Tabell 2.34 Nyinfektion av salmonella i djurbesättningar
och anläggningar 2008–2012
Salmonella påvisad
i besättning

2008

2009

2010

2011

2012

21

19

7

6

5

Svin

8

3

4

4

2

Häst

4

8

1

5

0

Broiler

8

4

17

4

1

Värphöns

5

3

2

0

2

Kalkon

2

6

0

0

0

Gäss, ankor, struts

0

6

2

2

3

48

49

33

21

13

Nötkreatur

Totalt

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2012.

På uppdrag av Jordbruksverket genomförde
SVA 2012 en studie över förekomsten av
salmonella diarizonae, en specifik undertyp av
salmonella, i svenska fårbesättningar. Får omfattas inte av den aktiva salmonellaövervakning
som sker på nötkreatur, gris och fjäderfä och
kännedomen om denna salmonellatyp har därför
varit dålig, trots att den anses vara den salmonellatyp som oftast påvisas hos får. Resultatet av
studien visar att salmonella diarizonae av den
aktuella typen finns i ca 17 procent av de svenska
fårbesättningarna och att de besättningar där
bakterien påvisats är geografiskt spridda över
landet. Trots att smittan är vanlig bland får finns
endast ett rapporterat fall på människa
(utlandssmitta) i Sverige under de senaste 25
åren. Utfallet av studien har resulterat i att
Jordbruksverket beslutat att infektion med den
aktuella salmonellatypen inte ska bekämpas i
fårbesättningar. Smittan fortsätter att vara
rapporteringspliktig och inskickade prover
kommer fortsatt att undersökas för antibiotikaresistens.
Övervakningen av antibiotikaresistens bland
bakterier från djur och livsmedel visar att läget i
Sverige är generellt gott och är bättre än i de
flesta andra länder. Det är en tydlig trend att
mängden antibiotika minskar i Sverige. EU
publicerade under 2012 för första gången
jämförbara siffror för antibiotikaanvändningen
till djur i 19 europeiska länder. Studien visar att
Sverige, Island och Norge har lägst användning.
I Sverige har användningen bland djur minskat
med 26 procent de senaste fem åren. I OECD
har Sverige initierat ett arbete om samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaanvändning inom köttproduktionen.
Den 1 januari 2010 infördes en ny organisation för den veterinära servicen, med syfte att
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skapa en ökad konkurrens samtidigt som ett
gott smitt- och djurskydd bibehålls i hela landet.
I december 2011 redovisade Jordbruksverket
uppdraget om att inleda och utvärdera pilotverksamheten i form av upphandling av vissa
veterinära tjänster. Rapporten visar att intresset
hos de privata veterinärerna att delta i de offentliga upphandlingarna på det veterinära området
har varit svagt. Under 2012 har Jordbruksverket
genomfört 26 upphandlingar av jourverksamheten i 18 olika områden. Endast distriktsveterinärerna har inkommit med anbud och har
därför tilldelats samtliga uppdrag. Mot bakgrund
av rapportens slutsats anser regeringen att man
kan se tydliga förändringar på marknaden för
veterinär service som bör beaktas vid det
fortsatta genomförandet. Trenden är att utbudet
av veterinär service ökar, samtidigt som lantbrukets djur minskar och häst och sällskapsdjur
ökar i omfattning. Under 2012 uppdrog regeringen till Jordbruksverket att göra en översyn
av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling
för djur de närmaste tio åren. I uppdraget ingick
bl.a. att bedöma resursbehovet av olika yrkeskategorier. Jordbruksverket konstaterar att
djursjukvården i Sverige är inne i en föränderlig
tid med bl.a. en omvandling av ägarstrukturerna
där två koncerner får en allt mer dominerande
ställning på området. Vidare förutser Jordbruksverket bl.a. ett framtida överskott på veterinärer
och en brist på legitimerade djursjukskötare.
Djurskydd
Sedan 2009 ansvarar länsstyrelserna för
djurskyddskontrollen. De övertog då ansvaret
för kontrollen från kommunerna. Statskontoret
har på regeringens uppdrag under 2011 utvärderat om reformen ledde till att de uppsatta
målen om en mer likvärdig, effektiv och rättssäker kontroll nåddes. Statskontoret konstaterade att djurskyddskontrollerna har utvecklats och
att de nu håller en högre kvalitet än innan
förändringarna i kontrollansvar. Statskontoret
konstaterar även att kontrollverksamheten har
blivit mer likvärdig och mer träffsäker sedan
ansvaret överfördes till länsstyrelserna. Jordbruksverket har under 2012 påbörjat en rad
utvecklingsåtgärder, bl.a. för att möta de
rekommendationer som framkommit i Statskontorets utvärdering. Bl.a. pågår utveckling av
it-systemet för att åstadkomma flöde mellan
Jordbruksverkets och länsstyrelsernas administrativa system. För att ytterligare stärka
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kontrollarbetet har Jordbruksverket tillsammans
med länsstyrelserna påbörjat ett riskklassificeringsprojekt om djurskyddsobjekt. Under
2012 har även ett samverkansråd för bättre och
effektivare
djurskyddskontroller
inrättats.
Under 2012 genomfördes totalt 14 323 djurskyddskontroller. Av de som kontrollerats var
43 procent utvalda utifrån riskvärderingskriterier. Huvuddelen av besluten om omhändertagande rör sällskapsdjur medan djurförbuden oftast är utformade att omfatta alla
djurslag.
Tabell 2.35 Djurskyddskontrollen 2010–2012
Antal

2010

2011

2012

12 882

14 574

14 323

27

43

43

Beslut om
förelägganden

1 441

1 423

1 210

Beslut om omhändertaganden

1 115

1 022

1 186

Beslut om djurförbud

186

223

223

Genomförda kontroller
Andel riskbaserade
(%)

Källa: Statens jordbruksverk, årsredovisning 2012.

Jordbruksverket har sedan flera år i uppdrag av
regeringen att medverka till att utveckla en
kostnadseffektiv teknik och ett system för att
göra det överflödigt att kastrera smågrisar utan
föregående bedövning. Att kastrera smågrisar
utan bedövning är ett djurvälfärdsproblem och i
dag kan man undvika det genom att t.ex. bedöva
innan kastreringen eller vaccinera hangrisarna
mot galtlukt. För att främja dessa metoder
gjordes det under 2012 möjligt att få ersättning
för arbetskostnader och kostnader för läkemedel
och sprutor. Regeringen beslutade även om ett
förbud mot kastrering av gris utan föregående
bedövning fr.o.m. 2016. Inom EU är målsättningen att kirurgisk kastrering av grisar helt
bör upphöra senast år 2018. Jordbruksverket för
kontinuerliga diskussioner med djurhållare och
näring för att finna gemensamma lösningar som
gör det möjligt att leva upp till kraven inom
dessa tidsramar.
Djurskyddet i svenska besättningar kommer
att stärkas ytterligare genom den djurvälfärdsersättning inom ramen för landsbygdsprogrammet som beslutades i juni 2012.
Åtgärden är en välfärdsersättning för suggor för
åtgärder som ökar djurens välbefinnande och
innebär bl.a. krav på förebyggande hygienprogram, foder och produktionskontroll.
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Vetenskapsrådet lämnade under 2012 forskningsstöd för utveckling av alternativa metoder
till djurförsök. Vid Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) bedrivs djurskyddsforskning inom ramen
för universitetets anslag. Sedan 2012 har
Jordbruksverkets medel för forsknings- och
utvecklingsverksamhet rörande djurskydd samt
prövning av nya tekniska system upphört och
särskilda medel för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder har i stället avsatts inom
Formas befintliga anslag.
Under 2012 redovisades ett uppdrag om hur
det framtida nationella arbetet inom området för
alternativa metoder till djurförsök i enlighet med
de 3 R:ns princip (Replace, Reduce, Refine) bör
bedrivas. De tre utredande myndigheterna Jordbruksverket,
Sveriges
lantbruksuniversitet
(Nationellt centrum för djurvälfärd) och
Vetenskapsrådet föreslog bl.a. att ett nationellt
kompetenscentrum för 3R-frågor inrättas vid
Jordbruksverket. Förslagen bereds inom
Regeringskansliet.
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
samordnar och utvecklar sedan 2008 verksamhet
inom djurskyddsområdet, särskilt avseende lantbrukets djur och försöksdjur. SCAW har
avslutat ett projekt som syftar till att utveckla
samordningen av djurskyddsarbetet inom EU
och utsågs 2012 av EU-kommissionen att leda
en ettårig pilotstudie avseende ett nätverk av
referenscentra för djurskydd inom EU.
Arbete inom djurskyddsområdet har skett
inom EU. Under våren 2012 har ministerrådet
antagit slutsatser gällande kommissionens meddelande om EU:s strategi för djurskydd och
djurs välbefinnande 2012–2015 och kommissionens rapport om effekterna av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under
transport. Under 2012 har även arbetet inom EU
i samband med genomförandet av tidigare
antagen gemensam lagstiftning inom djurskyddsområdet fortsatt.
I november 2011 överlämnades djurskyddslagsutredningens betänkande SOU 2011:75 Ny
djurskyddslag. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Analys och slutsatser
Med utgångspunkt i bl.a. de indikatorer som har
valts drar regeringen slutsatsen att det redan
goda djurhälsoläget i Sverige har förbättrats
2012.

Antalet nyinfektioner med salmonella
minskar de senaste åren. Insatser som har gjorts
har varit särskilt angelägna eftersom salmonella
kan smitta mellan djur och människa och stora
utbrott snabbt kan medföra stora kostnader och
lidande.
Tack vare ökad kunskap och medvetet arbete
fortsätter antibiotikaanvändningen att minska.
Antibiotikaresistenta bakterier är trots detta ett
växande problem inom humanmedicinen och
medför ett ökat antal svårbehandlade infektioner. Sådana resistenta bakterier kan också infektera djur. För att motverka denna utveckling är
det viktigt att vidareutvecklingen av samarbetet
mellan myndigheter som ansvarar för folkhälsa
och djurhälsa fortsätter.
Djurskyddskontrollen visar tydliga förbättringar de senaste åren. De indikatorer som har
valts för att följa arbetet pekar dock på att
fortsatt arbete behövs. Regeringen följer aktivt
den fortsatta utvecklingen och har vidtagit flera
åtgärder i syfte att förbättra djurskyddskontrollerna i enlighet med slutsatserna i Statskontorets utvärdering.
För att uppnå sund djurhållning och friska
djur är det av stor vikt att samarbeta inom EU
och internationellt, eftersom frågorna ofta är av
gränsöverskridande karaktär.
Resultat
Konsumenter ska ha verktyg och förutsättningar att
välja
En förutsättning för att konsumenterna ska
kunna ha verktyg och förutsättningar att välja är
att livsmedelsproducenterna lever upp till de
krav som ställs i regelverket. Lagstiftningen
inom livsmedelsområdet ålägger företagen ett
långtgående ansvar för att de livsmedel som
släpps ut på marknaden är säkra. Livsmedlen ska
även vara korrekt märkta och vara det de utges
för att vara, denna senare del benämns redlighet i
livsmedelshanteringen. Livsmedelsverket är den
centrala myndigheten inom detta område. I
Livsmedelsverkets ansvarsområde ingår även att
verka för bra matvanor i befolkningen.
Resultatet av det arbetet beskrivs nedan under
avsnittet Säker och hälsosam mat som också ger
positiva upplevelser.
Även om ansvaret för att gällande regler följs
ligger hos producenterna så bedrivs också
offentlig kontroll. Kontrollen inom livsmedelskedjan ska bedrivas enligt principen från jord till
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bord och vara riskbaserad. Kommunerna,
länsstyrelserna och Livsmedelsverket utför olika
delar av den offentliga livsmedelskontrollen.
Kommunernas inrapportering av livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket har förbättrats.
Även om antalet verksamma livsmedelsinspektörer fortsätter att öka, råder det fortfarande en betydande brist på livsmedelsinspektörer. Majoriteten av kommunernas
kontroller var oanmälda och planerade. Sanktioner utfärdades efter två procent av alla
kontroller. Länsstyrelsernas kontroll av primärproduktionen är ännu i en uppbyggnadsfas.
Brister i form av att det saknas register över
anläggningar, för låg kontrollnivå och att
kontrollen ofta inte är riskbaserad har noterats.
Livsmedelsverkets kontroll av anläggningar
minskade kraftigt under 2012, främst beroende
på att en ny riskklassificeringsmetod introducerats och att det pågår en strukturomvandling
av landets slakterianläggningar. Kontrolltiden vid
de största anläggningarna har minskat med 10
procent samtidigt som kontrolltiden vid de
mindre anläggningarna har ökat med 6 procent
jämfört med föregående år. Slakterierna måste
vara bemannade med besiktningspersonal när
slakt pågår, vilket innebär att bemanningsbehovet ofta är mer ojämnt vid små anläggningar
jämfört med vid stora anläggningar. För att
effektivisera arbetet kombineras nu kontrollen
vid slakterierna med kontroll av andra
livsmedelsanläggningar. Strukturomvandlingen i
slakteribranschen i sig medför dock att kontrollkostnaderna per slaktat djur ökar, se tabell 2.36.
Skälet till det är främst att restiden och ställtiden
för kontrollpersonalen har ökat. För att sänka
köttkontrollavgifterna i syfte att stärka primärproducenternas konkurrenskraft avsattes fr.o.m.
år 2012 90 miljoner kronor. Jordbruksverket har
på uppdrag av regeringen rapporterat hur nedsättningen av köttkontrollavgifterna har kommit
primärproducenterna tillgodo. Utvärderingen
visar att nedsättningen till största delen överförts
direkt från slakterierna till primärproducenterna
genom ett påslag på avräkningspriset alternativt
avdrag på slaktavgift. I vissa fall har nedsättningen efter överenskommelse mellan slakteri
och primärproducent använts till gemensamma
marknadsföringskampanjer m.m. I några fall har
det inte gått att se hur överföringen skett från
slakteri till primärproducent.
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Tabell 2.36 Köttkontroll, besiktningsverksamhet

Kostnader, löpande
pris (öre/kg besiktat
slaktkött)

2010

2011

2012

27,39

28,15

32,69

Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2012.

Under 2011–2014 har Livsmedelsverket, inom
ramen för regeringens vision Sverige – det nya
matlandet, i uppdrag av regeringen att utveckla
kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen ytterligare till nytta för företag och
konsumenter. Projektet omfattar bl.a. framtagande av kontrollhandböcker och genomförande av utbildningar i exempelvis kontrollmetodik och bemötandefrågor. I arbetet ingår
också att förstärka samordningen mellan olika
kontrollmyndigheter. Livsmedelsverket har
under året utvecklat stödet till regionala och
lokala kontrollmyndigheter genom bl.a. ett
utvecklat webbforum och ett systemstöd för att
underlätta livsmedelsföretagens kontakter med
Livsmedelsverket har utvecklats.
Europeiska kommissionens kontor för
livsmedel och veterinära frågor (FVO) har under
2012 granskat Sveriges kontroll av främmande
ämnen i vegetabiliska livsmedel och produktionen av tvåskaliga blötdjur. FVO bedömde att
kontrollen av främmande ämnen på nationell
nivå fungerar bra, medan man fann brister i de
lokala och regionala myndigheternas kontroll.
Granskningen resulterade i flera rekommendationer för att förbättra kontrollen av tvåskaliga
blötdjur. Vidare pågår uppföljningsarbete efter
den allmänna granskning av kontrollen som
FVO utförde 2011. Som en del i åtgärdsarbetet
har Livsmedelsverket vidtagit åtgärder för att
förbättra kontrollen som helhet i landet.
Regeringen gav 2012 Livsmedelsverket i uppdrag
att inrätta en samrådsgrupp för arbetet med
revision av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan som ett led i att åtgärda de brister i
revisionen som FVO rapporterat.
För att konsumenterna ska ha möjlighet att
göra medvetna val mellan olika livsmedel är det
viktigt att märkningen av livsmedlen är korrekt
och inte vilseleder konsumenten om varans
beskaffenhet. Det kan gälla näringsinnehåll,
sammansättning, produktinnehåll (t.ex. djurart),
vikt och volym, ursprung, produktionssätt (t.ex.
genmodifierade eller ekologiska livsmedel) eller
hur livsmedlet exponeras i butiken. Under 2012
har Livsmedelsverket utarbetat vägledningar som
stöd till kontrollmyndigheterna och information

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

till företagen om bl.a. närings- och hälsopåståenden om livsmedel och om livsmedel
märkta med ”fri från” allergener.
För en hållbar utveckling är det viktigt att
livsmedelsresurserna utnyttjas mer effektivt.
Arbetet med att förebygga att matsvinn uppstår
har därför alltmer kommit att få stor betydelse
och är en prioriterad fråga inom EU, FAO och
OECD. Från regeringens sida har initiativ tagits
genom en treårig projektsatsning som leds av
Livsmedelsverket.
Genom olika kartläggande undersökningar tar
verket reda på om det finns brister i redligheten.
Resultatet används som underlag för riktad,
offentlig kontroll. Livsmedelsverket arbetar även
i projektform tillsammans med kommuner och
länsstyrelser för att kontrollera redligheten i livsmedelshanteringen. Under 2011–2012 har
kontroll av kosttillskott varit ett prioriterat
område. Resultatet av kontrollerna ledde till ett
stort antal saluförbud för kosttillskott som
bedömdes inte vara säkra för konsumenterna.
Analys och slutsatser
Livsmedelskontrollen i Sverige bedöms tillfredsställande, men det finns vissa brister. Dessa är
vanligast på lokal och regional nivå där
kontrollernas utförande kan variera stort.
Positivt är att antalet livsmedelsinspektörer
fortsätter öka, även om det ännu finns en
betydande underbemanning. Arbetet för att
stärka samordningen av livsmedelskontrollen,
för att likrikta och ytterligare riskbasera
kontrollen behöver därför fortsätta. Redlighetsaspekterna behöver få mer utrymme i livsmedelskontrollen för att upprätthålla konsumenternas förtroende för livsmedlen på marknaden. Den senaste tidens rapportering av fusk
på livsmedelsområdet tyder på att det finns
faktorer av hittills okända dimensioner som kan
påverka konkurrensen på marknaden, vilket kan
skada svensk industri och också vara till men för
konsumenterna. En likvärdig tilllämpning och
kontroll i Sverige och övriga medlemsländer i
EU är viktig för att de livsmedelsproducenter
som konkurrerar på den inre marknaden ska
kunna konkurrera på lika villkor.

Resultat
Säker och hälsosam mat som också ger positiva
upplevelser
Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag
att förstärka informationen till konsumenterna
om kostråd för vissa fiskarter från Östersjöområdet.
Bra matvanor främjar hälsa och förebygger
sjukdom. Internationella bedömningar tyder på
att risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom
kan minska med så mycket som 30–50 procent
om man äter mycket frukt och grönsaker, fisk,
fullkorn, väljer bra matfetter och inte dricker för
mycket alkohol. Upp till en tredjedel av alla
cancerfall skulle kunna förebyggas med bra
matvanor, fysisk aktivitet och normalvikt. Det är
därför viktigt att skapa goda förutsättningar för
hälsosamma val med utgångspunkt i den
enskilda människans intressen och förutsättningar. Under året slutfördes den senaste
matvaneundersökningen. Sammantaget är konsumtionen av frukt, grönt och fullkorn för låg
och konsumtionen av söta och feta livsmedel
med mycket mättat fett och salt för hög i relation till näringsrekommendationerna, men det
finns också några positiva trender som exempelvis att konsumtionen av frukt, grönsaker och
fisk verkar ha ökat något jämfört med tidigare.
De unga, och framför allt de unga kvinnorna,
hade de sämsta matvanorna, vilket avspeglade sig
i låga intag av vitamin D, järn och folat. Även
förekomsten av farliga ämnen i livsmedel undersöks, exempelvis visar undersökningar att
halterna av organiska miljögifter generellt sett
har sjunkit över tid. Samtidigt måste det konstateras att vissa nya perfluorerade substanser har
påvisats i ökande halter i blod från förstföderskor.
Livsmedelsverket tillhandahåller via sin webbplats en livsmedelsdatabas med information om
näringsvärdet i olika livsmedel. Varje månad görs
90 000 sökningar i databasen. Databasen har
utvecklats under året och verket deltar även i
EU-projekt inom området.
Livsmedelsverket har inom ramen för
regeringens vision Sverige – det nya matlandet i
uppdrag att under en fyraårsperiod inrätta ett
kompetenscentrum med syfte att stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att
ta fram handlingsplaner för den offentliga
måltiden i vård, skola och omsorg. Utåtriktat
arbete för att tillhandahålla kunskap och för att
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ta del av andra aktörers behov har varit i fokus
under det första året. Under 2012 har nya råd
tagits fram om bra mat i skolan som ett stöd vid
planering av skolmåltider i linje med det nya
kravet om näringsriktiga måltider i den nya
skollagen (2010:800). Arbetet är en del i det
regeringsuppdrag som Livsmedelsverket fått om
näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning som ska slutredovisas i mars 2014. Livsmedelsverket genomför arbetet i samråd med
Statens skolverk.
En strategisk plan för samordning av
amningsfrågor har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket.
Livsmedlen i Sverige kan med den kunskap
som finns i dag generellt bedömas som säkra,
även om det kan förekomma att enskilda
livsmedel medför risk för ohälsa. Bedömningen
av risker förknippade med kemiska ämnen i mat
kompliceras dock av insikten att vi exponeras för
många kemiska ämnen samtidigt och att det inte
finns kunskap om alla ämnens effekter, enskilt
och i kombination. Exempel på riskvärderingar
som utförts under året är PAH, metaller i
barnmat, perfluorerade alkylsyror, mögelgiftet
DON i vissa livsmedel, och mikrobiologiska
agens som parasiten Cryptosporidium och
verocytotoxinproducerande E.coli. En förutsättning för att kunna göra bedömningar om
livsmedlens säkerhet är att det finns säkra
analysmetoder. Under året har ett flertal
kemiska och mikrobiologiska analysmetoder
utvecklats och förbättrats i syfte att användas vid
livsmedelskontrollen. Exempelvis har möjligheten att upptäcka nya eller otillåtna bekämpningsmedel ökat väsentligt då en ny screeningmetod tagits fram. Lägre andel överskridanden
av gränsvärden för bekämpningsmedel i
livsmedel förklaras i huvudsak av att den EUgemensamma strategin för att förhindra import
av livsmedel som inte lever upp till de EUgemensamma reglerna har varit effektiv, se tabell
2.37.
Tabell 2.37 Andelen överskridanden av gränsvärden för
bekämpningsmedel i vegetabilier
2010

2011

2012

Antal prov av vegetabiliska
livsmedel*

1 626

1 673

1 634

Andel överskridanden av
gränsvärden

7,9 %

5,7 %

3,2 %

*Prov tagna i det nationella provtagningsprogrammet.
Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2012.
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På regeringens uppdrag och med en satsning om
2 miljoner kronor tog Livsmedelsverket under
2012 fram en strategi för att göra kostråden för
viss fisk från Östersjöområdet mer kända hos
konsumenterna. Bakgrunden är det fortsatta
undantaget som Sverige har för att få saluföra
fisk från Östersjöområdet med förhöjda värden
av dioxin och PCB.
Antalet matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott 2012 ligger på samma nivå som
föregående år, med flest insjuknade personer på
grund av dricksvattenföroreningar, se tabell 2.38.
Livsmedelsverket har ett uppdrag att samordna
arbetet med dricksvattenfrågor i landet, vilket
bl.a. har en funktion att förebygga kriser. Verket
bistår också lokala och regionala aktörer i
händelse av kris.
Tabell 2.38 Rapporterade fall av dricksvattenburna utbrott
2009
Antal dricksvattenburna
utbrott
Antal insjuknade personer
Antal kokningsdagar

2010

2011

5

4

2

214

27 500

20 013

959 037

-

7 074 990

Antalet kokningsdagar = antalet drabbade konsumenter x antalet dagar med
kokningsrekommendation vid varje enskilt tillfälle.
Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2012

Måluppfyllelsen för detta mål Säker och
hälsosam mat som också ger positiva upplevelser
är även beroende av att det bedrivs en offentlig
livsmedelskontroll, vilket har beskrivits i
avsnittet om Konsumenter ska ha verktyg och
förutsättningar att välja, ovan.
Analys och slutsatser
Matvanorna, särskilt hos de unga, är
fortfararande en utmaning. Felaktiga kostvanor
med för samhället kostsamma följdsjukdomar är
en stor riskfaktor för befolkningen varför det är
viktigt att skapa goda förutsättningar för bra
matvanor. Det frekventa nyttjandet av den
databas om näringsvärdet i livsmedel som
tillhandahålls tyder på att intresset för frågan är
stort. Särskilt angeläget är det att de unga
människornas matvanor förbättras för att inte
leda till tidig ohälsa. Det är därför angeläget att
konsumenterna har goda möjligheter och
kunskaper om att välja rätt och att konsumenterna av måltider inom offentlig sektor får ett
bra utbud. Regeringens särskilda satsningar på
stöd för att utveckla den offentliga måltiden
inklusive skolmaten är ett viktig steg i det
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arbetet, och kan på sikt bidra till en positiv
utveckling av matvanorna.
Nya miljöföroreningar i bl.a. fisk utgör samtidigt en utmaning.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen för visionen bruka
utan att förbruka är att De gröna näringarna
utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög
etik. Ett flertal insatser under 2012 har ingått i
regeringens strävan att nå målet.
Det goda djurhälsoläget i Sverige har förbättrats under 2012. Nedgången i antalet nyinfektioner för salmonella visar på en positiv
trend de senaste åren. Genom kunskap och
medvetet arbete har antibiotikaanvändningen
minskat kraftigt i Sverige och är nu tämligen
konstant. Antibiotikaresistenta bakterier är trots
detta ett växande problem och medför ett ökat
antal svårbehandlade infektioner inom humanmedicinen. För att motverka denna utveckling är
det viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan
myndigheter som ansvarar för folkhälsa och
djurhälsa.
Djurskyddskontrollen visar förbättringar
under de senaste två åren. Regeringen följer
utvecklingen inom området och har även vidtagit
flera åtgärder för att ytterligare förbättra
djurskyddskontrollen.
Livsmedel som konsumeras i Sverige är med
den kunskap vi har i dag är i allmänhet säkra.
Ohälsosamma kostvanor med följdsjukdomar är
dock fortsatt en riskfaktor för befolkningens
hälsa. Vad gäller livsmedelskontrollen bedöms
den som tillfredsställande men det finns
fortfarande vissa brister främst på lokal och
regional nivå. Arbetet för att stärka samordningen, för att likrikta och ytterligare riskbasera livsmedelskontrollen behöver fortsätta,
och redlighetsaspekterna behöver få mer
utrymme i livsmedelskontrollen för att upprätthålla konsumenternas förtroende för livsmedlen på marknaden.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen,
baserat på myndigheternas rapportering och med
de indikatorer som valts, att insatserna bidragit
till god måluppfyllelse för målet De gröna
näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande
och hög etik.

2.5.4

De gröna näringarna bidrar till en
globalt hållbar utveckling

Regeringens arbete med visionen bruka utan att
förbruka upphör inte vid landets gränser utan är i
hög grad en global angelägenhet. De gröna
näringarna är viktiga för omställning till ett
hållbart samhälle. Jord- och skogsbrukets samt
fiskets viktiga roll i den globala livsmedelsförsörjningen har uppmärksammats under
senare år när livsmedelspriserna fluktuerat på en
hög nivå vilket ökat antalet hungriga. Klimatoch miljöfrågor kräver gränsöverskridande
överenskommelser. Ett hållbart nyttjande av
världens skogar bidrar till globalt hållbar
utveckling
genom
fattigdomsbekämpning
samtidigt som det utgör ett medel i kampen mot
den globala uppvärmningen. Andelen överutnyttjade fiskbestånd i världen uppgår enligt
senaste uppgifter från FAO till 30 procent och
de bestånd som anses vara fullt utnyttjade utgör
ca 50 procent av bestånden1. Handel på en öppen
global marknad utan handelsstörningar och med
gemensamma standarder bidrar till liknande
konkurrensförutsättningar för aktörer i livsmedelskedjan samt till tryggad livsmedelsförsörjning.
En trygg global livsmedelsförsörjning

Resultat
Priserna på livsmedel låg enligt FAO:s2, prisindex under 2012 på en historiskt sett hög nivå
trots en ökad uppodlad areal. En svag konjunkturutveckling i världen ledde till att efterfrågan
dämpades, vilket borde lett till fallande priser,
men väderleksrelaterade problem i delar av
världen, främst i USA och Östeuropa, gjorde att
priserna låg kvar på en hög nivå. Färre politiska
ingripanden för att skydda det egna landets
intresse, t.ex. i form av exportrestriktioner,
gjorde att priserna inte ökade än mer.
Höga livsmedelspriser leder i synnerhet på
kort sikt till svårigheter att trygga livsmedelsförsörjningen, främst för de drygt 870 miljoner
människor som lider av hunger. Att antalet nu är
lägre än tidigare redovisats beror enligt FAO,

1 FAO The State of Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2012.
2 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
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WFP3 och IFAD4 på att antalet hungrande sjönk
kraftigare mellan 1990 och 2007 än vad tidigare
beräkningar visat. Denna utveckling har dock
sedan 2007–2008 avtagit och planat ut. Under
det mexikanska ordförandeskapet 2012 upprepade G20 sina åtaganden om att tryggad
livsmedelsförsörjning var en av de tre högsta
prioriteringarna för sitt arbete. Man pekade på
nytt på vikten av satsningar på hållbar jordbruksproduktion, inte minst i utvecklingsländerna,
samt på ökad transparens och stabilitet på de
internationella marknaderna för jordbruksråvaror. Det har fortsatt varit viktiga frågor
också för regeringen, vilket lyftes fram i
skrivelsen för Sveriges politik för global utveckling5 och där jämställdhetsaspekten, framför allt
kvinnors roll för tryggad livsmedelsförsörjning,
har betonats.
Sverige har fortsatt varit aktiv i FAO:s arbete
för att främja en policyutveckling mot ett
hållbart jord- och skogsbruk samt fiske i syfte
att främja en trygg global livsmedelsförsörjning
och fattigdomsbekämpning. Sverige har också
engagerat sig i FAO:s arbete med att ta fram ett
nytt strategiskt ramverk och handlingsplan. I
detta sammanhang har Sverige drivit bibehållet
fokus på FAO:s kärnområden, jordbruk,
skogsbruk och fiske samt att jämställdhetsaspekten fortsatt genomsyrar allt FAO:s arbete.
Sverige välkomnar att FAO:s reformplan nu har
genomförts där de viktigaste åtgärderna är
införandet av ett resultatbaserat ramverk, en
ökad
decentralisering,
förbättrad
intern
effektivitet och styrning, ökad transparens samt
fokusering på FAO:s kärnområden. Sverige har
även gett bidrag till FAO:s konferens om skog
och livsmedelsförsörjning och nutrition som
hölls i maj 2013.
Markrättigheter är en central del i livsmedelsförsörjningen och Sverige deltog aktivt i
förhandlingarna om de Frivilliga riktlinjerna för
ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och skog
inom ramen för CFS6, som kunde slutföras
under 2012. Sverige har också verkat för att CFS

3 FN:s världslivsmedelsprogram.
4 Internationella jordbruksfonden.
5Regeringens skrivelse 2011/12:167 Genomförandet av

samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen
ekonomiskt utanförskap.
6 Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning.
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beslutade om en tvåårig förhandlingsprocess för
framtagande av riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar i jordbruket, som en uppföljning
till de Frivilliga riktlinjerna. Sverige har vidare
fortsatt verkat för att CFS ska bli den centrala
och inkluderande plattformen för global
livsmedelsförsörjning och nutrition. CFS har
också fått en ökad roll i det internationella
arbetet för tryggad livsmedelsförsörjning med
bl.a. ett större deltagande av den civila och
privata sektorn.
Inom ramen för FN:s konferens om hållbar
utveckling som ägde rum i juni 2012 i Rio de
Janeiro arbetade Sverige hårt för att EU-positionen tydliggjorde jordbrukets, skogens och
fiskets roll för omställning till grön ekonomi och
för livsmedelsförsörjning, vilket avspeglas i förhandlingsresultatet. Under konferensen deltog
SLU med utställning och sidoevenemang om
skog på uppdrag av regeringen. Arbetet med
uppföljningen av Riokonferensen har pågått med
bl.a. en FN-ledd arbetsgrupp rörande mål för
hållbar utveckling och en högnivå panel om
global hållbarhet. Även inom EU pågår
diskussioner om principerna för det som ska
ersätta millenniemålen, vilka upphör 2015, den
s.k. post 2015-agendan.
Sverige har vidare engagerat sig i arbetet att
reformera och omförhandla avtalet för den
Gemensamma råvarufonden som finansierar
framför allt mindre pilotprojekt i utvecklingsländerna på främst jordbruksråvaruområdet.
Såsom vice ordförande i fonden och talesperson
för OECD-länderna har Sverige stort inflytande
på processen. Syftet är bl.a. att skapa en
kostnadseffektiv och hållbar organisation för
denna form av internationell projektfinansiering
och öka den privata sektorns engagemang på
området.
För att implementera sin strategi för genomförandet av sin del av Sveriges Politik för global
utveckling invigdes 2012 SLU:s program
Agricultural Sciences för Global Development
(SLU Global). Jordbruksverket, Skogsstyrelsen
och SLU har börjat genomföra sin överenskommelse om samarbetet med Sveriges politik
för global utveckling. Regeringen har aktivt
stöttat SVA:s samarbete med Vietnam som
grundas på det av regeringarna ingångna Memorandum of Understanding om bl.a. djurhälsa och
livsmedelsfrågor. Ett samarbete mellan Jordbruksverket och dess georgiska motsvarighet
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angående kapacitetsuppbyggnad och myndighetsstruktur i Georgien pågår.
Analys och slutsatser
Trots en starkt pågående urbaniseringstrend så
bor fortfarande 70 procent av jordens fattiga
befolkning på landsbygden. En övergripande
majoritet av dessa människor är beroende av
jordbruk inklusive skog och fiske för att lyfta sig
ur fattigdom och trygga livsmedelsförsörjningen.
En viktig faktor att bejaka i en diskussion om de
gröna näringarna i ett utvecklingsperspektiv är
det faktum att kvinnor i många utvecklingsländer utgör en majoritet i dessa verksamheter.
Även om antalet hungrande har sjunkit enligt
FAO:s nya beräkningsmetod för statistik och nu
uppgår till 870 miljoner människor är detta
fortsatt en alltför hög siffra. FN:s generalsekreterares Zero Hunger Challenge, som
presenterades vid Rio+20, välkomnas och visar
att åtgärder för tryggad global livsmedelsförsörjning fortsatt står högt på den internationella dagordningen för att stärka det
politiska åtagandet att finna lösningar. CFS har
en central roll för att samordna insatserna för att
dessa ska ge så stor effekt som möjligt. Ytterligare insatser krävs fortsatt för att millenniemål
1, att halvera andelen hungrande till 2015, ska
nås. Ett aktivt engagemang i FAO:s långsiktiga
och policyskapande arbete anses utgöra en viktig
beståndsdel för att närma sig målet. Sverige har
fokuserat på vikten av de gröna näringarnas
bidrag till en globalt tryggad livsmedelsförsörjning med fokus på bl.a. jämställdhet och
hållbart brukande av naturresurser. Mer information om regeringens arbete med millenniemålen
redovisas under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd. Livsmedelsförsörjning är ett prioriterat
områdena inom det globala arbetet med post
2015-agendan.
De gröna näringarna är en del av lösningen i det
globala miljö- och klimatarbetet

Resultat
Sverige har aktivt deltagit i förhandlingar om ett
rättsligt bindande avtal om skog och hållbart
skogsbruk i Europa. Sverige var dock
inledningsvis tveksamt till att inleda förhandlingarna, då det fanns en osäkerhet om ett
eventuellt avtal skulle kunna medföra ny
unionslagstiftning med möjlig påverkan på den

nuvarande
kompetensfördelningen
mellan
unionen och dess medlemsstater i dessa frågor.
Under förhandlingarna som slutförs 2013 har
Sverige framgångsrikt kunna lyfta fram en rad
viktiga frågor som jämställdhet, ekosystemtjänster, kopplingen mellan skog och vatten samt
bekämpning av skadegörare. Sverige bidrog till
finansiering av den dagliga rapporteringen från
förhandlingsmöten som bidragit till att öka
öppenheten och sprida kunskap om förhandlingarna.
Sverige deltog aktivt vid det tionde mötet av
FN:s skogsforum som bl.a. diskuterade finansiering av hållbart skogsbruk globalt och skogens
roll i ekonomisk utveckling och vikten av att
synliggöra skog och skogsbruk i post 2015agendan. Sverige har bidragit till den ”facilitativa
processen” som inrättats under FN:s skogsforum för att hjälpa utvecklingsländer att hitta
finansiering för hållbart skogsbruk, inom redan
befintliga finansieringskanaler.
FAO:s skogskommitté i september 2012
fokuserade på skogens roll i en hållbar framtid
samt hur skogen kan bättre kopplas till andra
sektorer, inte minst jordbruk och energi och
vatten på landskapsnivå.
Vid FAO:s kommission för genetiska resurser
antogs våren 2013 strategiska prioriteringar för
det globala arbetet med skogsgenetiska resurser.
De ska ligga till grund för en global inventering
av läget och en handlingsplan som nu för första
gången ska tas fram. Dessutom beslutades det
att påbörja arbetet med att ta fram en
flaggskeppsrapport om tillståndet för världens
akvatiska resurser.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) lämnade i
slutet av 2012 in en ansökan, med stöd från
regeringen och en rad viktiga svenska skogsintressenter, för att 2019 anordna en av världens
största skogliga konferenser i Stockholm,
IUFRO-kongressen.
Sverige har under de internationella klimatförhandlingarna 2012 i Doha varit pådrivande för
beslut om Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod fram till 2020, inklusive kvantifierade
utsläppsreduktioner för deltagande i-länder.
Under 2013 kommer förhandlingarna om ett
nytt globalt klimatavtal med start 2020 att
fortsätta.
Det
innebär
bl.a.
förnyade
förhandlingar kring hur skogsbruk och annan
markanvändning (Land Use, Land Use Change
and Forestry, LULUCF) ska bokföras. Dessutom fortsätter förhandlingarna om meka65
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nismen för samarbete, inklusive finansiering från
i-länder till u-länder, för att minska den negativa
effekt som icke hållbart skogsbruk och avskogning i u-länderna kan ha på klimatet (REDD+).
Genom EU har också åtgärder för att hantera
problem med olaglig avverkning och därtill
relaterade handel vidtagits genom nya partnerskapsavtal med timmerexporterande länder.
Under 2012 pågick förhandlingar med Liberia,
Gabon, Kongo, Centralafrikanska Republiken,
Malaysia, Indonesien och Vietnam. I mars 2013
trädde även EU:s timmerförordning i kraft. En
process pågår med att ta fram nationella bestämmelser som komplement till förordningen.
Sverige har även delfinansierat en internationell
workshop om genomförandet av EU:s timmerförordning.
Under det svenska ordförandeskapet i
Nordiska Ministerrådet under 2013 har ett
fokusområde varit den moderna landsbygden. På
det skogliga området hölls en konferens om
träbyggnad och skogens roll i en modern, biobaserad samhällsekonomi.
Nordisk kommitté för jordbruks- och matforskning (NKJ) är ett samarbetsorgan under
Nordiska Ministerrådet för fiske och vattenbruk,
jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS).
En biobaserad samhällsekonomi har en central
roll inom MR-FJLS för att möta framtidens utmaningar och skapa en grön tillväxt. NKJ har
tagit fram ett nordiskt bioekonomi-initiativ som
är en grund för samarbete med övriga nordiska
forskningsorgan under Nordiska ministerrådet.
Ett särskilt arktiskt bioekonomi-initiativ har
lanserats av Island. NKJ har även tagit över
forskning om rennäringsfrågorna i och med att
Nordiskt organ för rennäringsforskning, NOR,
avvecklats under 2012.
Med stöd från Nordiska Ministerrådet har
MR-FJLS initierat ett flerårigt projekt om
matsvinn under ledning av Livsmedelsverket.
Syftet är att minimera matsvinnet och att ta vara
på det matsvinn som trots allt uppstår.
MR-FJLS har också fortsatt sitt engagemang
inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. MR-FJLS har tillsammans med CBSS7
introducerat ett nytt horisontellt samarbetsområde för hållbar utveckling och bioekonomi
där Nordiska Ministerrådets sekretariat ansvarar

7 Council of the Baltic Sea States.
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för åtgärder inom bio-ekonomiområdet. Arbetet
med EU:s strategi för Östersjöregionen har
bedrivits aktivt under året med ett särskilt fokus
på att utarbeta en ny handlingsplan för strategin.
Hållbart jord- och skogsbruk samt fiske ingår
som ett prioriterat område. Samtliga myndigheter inom Landsbygdsdepartementets områden
har särskilda regeringsuppdrag i syfte att
ytterligare förstärka och utveckla engagemanget
i arbetet med strategin. Sverige är prioritetsområdeskoordinator för fiskefrågor, och här har
ett aktivt arbete bedrivits, liksom på skogsområdet där Sverige har ett huvudansvar för ett
flertal skogsrelaterade projekt inom strategin.
FAO:s fiskerikommitté sammanträdde i juli
2012 i Rom och en av huvudfrågorna var FAO:s
arbetsprogram avseende fiske. FAO ska vara den
ledande aktören för genomförandet av Rio+20agendan när det gäller hållbart fiske och vattenbruk. Vidare diskuterades vikten av att arbetet
med att genomföra Koden för ansvarfullt fiske
samt utvecklingen av vattenbruket. FAO arbetar
även med riktlinjer för småskaligt fiske och ett
första utkast till riktlinjer för småskaligt fiske
publicerades i början av 2013. En teknisk konsultation hölls i maj 2013 i Rom. Underkommittén
för handel sammanträdde i Hyderabad i februari
2012 om vattenbrukets ökade betydelse för
tryggad livsmedelsförsörjning. Bl.a. framkom att
vissa u-länder menar att OECD-ländernas
lagkrav kopplade till säkra livsmedel är att
betrakta
som
handelshinder
och
att
ekomärkning försvårar marknadstillträdet för
det småskaliga fisket.
OECD:s fiskerikommitté sammanträdde i
april respektive oktober 2012 samt i april 2013 då
bl.a. bränslesubventioner och marknadsprisstöd
diskuterades.
De regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna spelar en viktig roll för långsiktigt hållbara
fiskebestånd. Det finns i dag 20 regionala fiskeriorganisationer som täcker merparten av världens
alla vatten. Inför årsmötet 2012 i den Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i
Atlanten (ICCAT) presenterade en rapport som
visade att den gulfenade tonfisken fortsatt är
överfiskad. För storögd tonfisk är beståndet
utom fara. För blåfenad tonfisk konstateras att
beståndet inte längre bedöms minska men att
återuppbyggnaden av bestånden med nuvarande
fiskenivå leder till en hållbar nivå 2022, vilket
innebär att ytterligare ansträngningar måste
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göras för att nå målet om MSY (maximalt
hållbart uttag) till 2020.
Analys och slutsatser
Sverige var pådrivande till att jord- och
skogsbruket inkluderades i klimatförhandlingarna på ett sätt som tar hänsyn till
skogsbrukets långsiktiga produktionsperspektiv,
osäkerheter förknippade med naturliga störningar samt klimatnyttan av att ersatta material
baserade fossila råvaror med träprodukter.
Sverige har också varit aktivt och framgångsrikt
med att få gehör för svenska ståndpunkter vid
förhandlingar om det rättsligt bindande skogsavtalet för de paneuropeiska skogar.
Sverige har genom sin höga kunskapsnivå och
långa skogliga tradition en hög trovärdighet
internationellt vad gäller skogsbruket och
skogens produktions- och miljövärden. Sverige
har förmedlat kunskap om vårt klimat- och
miljöarbete inom skogssektorn och exporterat
vårt teknologiska kunnande i syfte att också
bidra till det globala miljö- och klimatarbetet.
Sverige spelar fortsatt en viktig roll i att lyfta
fram frågan om hållbara fiskbestånd genom att
verka för att stärka den vetenskapliga rådgivningen och de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna. Med hänsyn till det för närvarande stora antalet decimerade fiskbestånd –
främst inom EU men även globalt – läggs stor
vikt vid faktorer som direkt eller indirekt
påverkar återuppbyggnaden av decimerade
bestånd.
Sverige har genom nordiskt och annat
regionalt samarbete spelat en viktig roll för
fortsatt utveckling på områdena hållbar utveckling och bioekonomi.
En öppen global ekonomi

Resultat
Andelen jordbruks- och livsmedelsprodukter
som exporteras globalt ökar, om än från en förhållandevis låg nivå i jämförelse med andra
sektorer. En ökad efterfrågan i tillväxtekonomierna, inte minst Kina och Indien, fortsätter att
bidra till denna utveckling. De senaste årens
kraftiga prisvariationer och de exportrestriktioner som vissa exporterande länder införde när
prisnivån var hög har dock medfört en
diskussion om handelns tillräcklighet när det
gäller livsmedelsförsörjning. OECD pekar på att

många länder, också bland OECD:s medlemmar, tenderar att minska stödet till jordbruket
och att stödet ges i mindre snedvridande former.
Det är dock inte alla länder som följer den
trenden, t.ex. Indonesien, Japan, Kina, Norge,
Ryssland och Turkiet. Dessa länder hänvisar just
till att de vill ha en hög självförsörjningsgrad,
vilket ofta förutsätter någon form av
handelshinder. Inga framsteg har gjorts i de
multilaterala förhandlingarna om jordbruksfrågor inom ramen för världshandelsorganisationen WTO, där bl.a. ett reviderat
jordbruksavtal skulle innebära kraftigt sänkta
tullar och handelsstörande stöd samt en utfasning av alla former av exportstöd. Regeringen
prioriterar alltjämt arbetet med att avsluta
Doharundan. I avsaknad av framsteg i de
multilaterala förhandlingarna har fokus på
bilaterala avtal ökat. För EU:s del innebar det att
beslut om undertecknande och provisorisk
tillämpning av avtalen med Centralamerika samt
med Peru och Colombia togs under 2012 samt
att förhandlingarna med Singapore avslutades i
december 2012. Förhandlingar pågår med bl.a.
Kanada, Indien och Malaysia. EU inledde också
förhandlingar med Japan under våren 2013, samt
tog ett beslut om att inleda förhandlingar med
USA.
Sverige har under året genom sitt deltagande i
internationella förhandlingar fortsatt bidra till
arbetet inom de globala standardiseringsorganisationerna Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), Världsorganisationen för
djurhälsa (OIE) och Codex Alimentarius (livsmedel). Arbetet bidrar till en mer transparent
och öppen världshandel, som är till gagn för såväl
utvecklingsländers som vår egen export av livsmedel, djurprodukter och växter.
Som ett led i att bl.a. stödja arbetet med att
öppna upp andra marknader för svensk export
för såväl livsmedel som skogsprodukter gjorde
landsbygdsministern två resor, till Hongkong
och Peking, i november 2012 respektive januari
2013. Besöken ledde bl.a. fram till ett exportgodkännande till Hongkong för nötkött och till
att en process för att kunna exportera svenskt
viltkött inleddes. På skogsområdet bidrog
ministerbesöket till att handelskontakter mellan
svenska exportörer och kinesiska inköpare
skapades. Besöket i Peking resulterade i framsteg
i processen för att få till stånd ett exportgodkännande för griskött och i ett initiativ för
att erhålla ett exportgodkännande för havre.
67
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Jordbruksverket och Livsmedelsverket har
erhållit 5 miljoner kronor i finansiella medel för
att hjälpa svenska företag som vill exportera
främst animaliska produkter genom att arbeta
för exportgodkännanden i tredjeland. Resorna är
också ett led i att uppfylla Regeringens vision
om en fördubblad export av livsmedel, samt 20
procent ökning av exporten av skogsprodukter.
(se även avsnittet om Sverige – det nya
matlandet).
Analys och slutsatser
Arbetet med att minska hindren för svensk
export genom att verka för exportgodkännanden
i tredjeland, är centralt för att svenska företag
ska kunna komma in med nya produkter på
dessa marknader. Arbetet med att tillvarata
livsmedelsexportens potential stöds av att den
årligen fortsätter att öka och uppgick år 2012 till
58 miljarder kronor. Det är många faktorer som
spelar in för att uppnå denna positiva trend, men
bedömningen är att myndigheternas konkreta
arbete med att hjälpa företag in på nya
marknader i världen, kombinerat med insatser
inom ramen för Sverigefrämjandet, i högsta grad
bidrar till utvecklingen.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Ett av de övergripande målen inom visionen
bruka utan att förbruka är att de gröna näringarna
bidrar till en globalt hållbar utveckling. Ett flertal
insatser under 2012 har ingått i regeringens
strävan att nå målet.
Varken de multilaterala klimatförhandlingarna- eller WTO-förhandlingarna är ännu
avslutade trots ansträngningar av såväl Sverige
som övriga EU. Bilaterala frihandelsförhandlingar och arbetet i standardiseringsorganisationerna har därmed fått ökat fokus på handelsområdet liksom myndigheternas konkreta arbete
att lösa bilaterala handelsproblem. De internationella klimatförhandlingarna är en långsiktig
process där numera även jordbruk ingår, något
som Sverige har stött. Överutnyttjande av
fiskbestånden fortgår, om än med lägre ökningstakt och Sverige fortsätter att lyfta fram frågan
om hållbara fiskbestånd i det internationella
arbetet. Sverige arbetade hårt för att FN:s
konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro
som ägde rum i juni 2012 skulle bli framgångsrikt och lyfte fram vikten av jordbrukets,
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skogens och fiskets roll för en omställning till en
grön ekonomi och för livsmedelsförsörjning.
Sverige har även tydligt lyft fram vår svenska
modell för hållbart skogsbruk i en rad
internationella skogsförhandlingar som t.ex. det
rättsligt bindande skogsavtalet i Europa och
FN:s Skogsforum.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
de redovisade insatserna har bidragit till ökad
måluppfyllelse för det övergripande målet De
gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar
utveckling.

2.6

Politikens inriktning

Regeringens övergripande mål är att skapa
förutsättningar för fler jobb samt fler och
växande företag i Sverige, för att därigenom
bryta utanförskapet. De gröna näringarna är
betydelsefulla för Sveriges tillväxt, sysselsättning
och utveckling, framför allt på landsbygden.
Regeringen vill därför inom ramen för ett
hållbart nyttjande av naturresurserna skapa goda
förutsättningar för livskraftiga företag i hela
landet, där både kvinnor och män ska ges goda
förutsättningar att bo och verka. De gröna
näringarna (jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, livsmedels-, trävaru- och massaindustri)
är landsbygdens ryggrad. De står tillsammans för
fyra procent av Sveriges BNP.
Det är viktigt att ta till vara landsbygdens
möjligheter i klimatomställningen och ett miljömässigt hållbart brukande av naturresurserna.
Sverige har några av världens mest ambitiösa mål
för energi-, miljö- och klimatpolitiken. De gröna
näringarna har en nyckelroll i arbetet för ett
hållbart samhälle och en god miljö genom att
även kunna producera råvaror för nya produkter
som kan reducera användningen av fossil råvara.
Regeringens bedömning är att betydelsen av de
gröna näringarna kommer att öka. Produkter
baserade på skogsråvara står för över 50 procent
av den svenska nettoexporten. Redan i dag står
bioenergin från jord- och skogsbruk för en
tredjedel av Sveriges energianvändning. De gröna
näringarna fungerar därmed som motor i
utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en
grön ekonomi. De har samtidigt en viktig roll i
att skapa sysselsättning i hela landet, och inte
minst för en hållbar livsmedelsproduktion.
Genom att dessutom bevara biologisk mångfald
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och ekosystemtjänster skapas goda förutsättningar att även på sikt bibehålla en hög
produktion av skogsråvaror, livsmedel, upplevelsevärden m.m.
Att producera råvaror från skog, fiske och
jordbruk kräver dock en god framförhållning.
För att kunna möta framtidens behov och
efterfrågan på råvaror krävs att åtgärder
analyseras och identifieras redan i dag eftersom
regeringen ser ett tydligt värde i att ha
konkurrenskraftiga gröna näringar i Sverige.
Regeringen har därför tillsatt en utredning för
att föreslå en strategi och åtgärder, dock ej
primärt i form av ekonomiskt stöd, för förbättrad konkurrenskraft.
Tillväxt på landsbygden skapas genom att
människor ges rätt förutsättningar att förverkliga
sina idéer. En grundläggande förutsättning för
landsbygden som motor i den gröna tillväxten är
fungerande infrastruktur, inte minst för digital
kommunikation. Regeringen arbetar också för
ett dynamiskt näringsliv med ambitionen att de
gröna näringarna ska ha likvärdiga konkurrensförhållanden inom EU.
Landsbygdsdepartementet arbetar utifrån
regeringens vision bruka utan att förbruka och
redovisar därför politikens inriktning enligt
visionens fyra övergripande mål:
–

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt
näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.

–

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

–

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

–

De gröna näringarna bidrar till en globalt
hållbar utveckling.

Goda företagsvillkor för både kvinnor och män
är en grundförutsättning för de fyra övergripande målen. De långa omloppstiderna i de
gröna näringarna innebär att det är centralt med
långsiktiga villkor och en stark äganderätt.
Viktiga medel för att nå målen är också
tillgång till utbildning, forskning och innovation
som kan trygga kompetensförsörjning och
kunskapsutveckling.
Konsumenternas förtroende för att livsmedel
på den svenska marknaden är säkra och att man
som konsument kan lita på den information som
ges är en angelägen fråga för regeringen. Det

fusk med ingredienser och märkning som
uppmärksammats under det senaste året är helt
oacceptabelt. En grundbult i svenskt livsmedelsföretagande är att konsumenternas förtroende
och engagemang för det svenska djurskyddet är
fortsatt starkt. Ett starkt djurskydd är en fråga
som regeringen prioriterar. Goda konkurrensvillkor och möjlighet till såväl småskalighet och
diversifiering som att kunna växa är andra viktiga
aspekter för livsmedelsproducenterna.
Regeringens vision bruka utan att förbruka
genomsyrar även det internationella arbete som
bedrivs inom ramen för utgiftsområdet. Regeringens agerande i globala frågor såsom tryggad
livsmedelsförsörjning, ett hållbart brukande och
bevarande av den biologiska mångfalden och
naturresurserna, hantering av klimatutmaningarna, en öppen handel och en ökad export från
de gröna näringarna bidrar till att uppfylla
visionen.
2.6.1

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

För att de gröna näringarna ska kunna bidra till
en hållbar tillväxt och utvecklingen av en grön
ekonomi är det viktigt att de signaler som ges
och de styrmedel som finns ger möjlighet till
utveckling och flexibilitet så att den enskilda
företagaren kan ta fram lösningar utifrån sitt
företags förutsättningar. Lagstiftningen är
utformad på nationell nivå. Men det kan finnas
lagar och regler som slår orättvist i olika delar av
landet och som kan behöva utvecklas för att
bidra till modernisering, förenkling och i
förlängningen till livskraftiga företag och
regional utveckling.
De gröna näringarna skapar jobb och tillväxt,
men möter precis som andra branscher en rad
utmaningar. Enligt Jordbruksverket är produktionskostnaderna inom jordbrukssektorn högre i
Sverige än i andra länder. Orsaker till skillnaderna är bl.a. klimat, geografi, byggtradition och
lagstiftning. Enligt Konkurrensverket har
svenskt jordbruk drygt tio procentenheter lägre
marginaler än genomsnittslandet i Europa. En
minskande jordbrukssektor innebär inte bara
färre jobb på den svenska landsbygden utan
också ett mindre öppet odlingslandskap med
färre betade ängs- och hagmarker och därmed en
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förlust av biologisk mångfald och natur- och
kulturmiljöer.
Regeringen prioriterar arbetet med att stärka
jordbruksföretagens konkurrenskraft. Det pågår
flera insatser för att uppfylla detta, bl.a. inom
regeringens förenklingsarbete och inom visionen
Sverige – det nya matlandet. Regeringen anser att
attityden till primärproduktion i samhället och
framtidstron inom näringen är viktiga faktorer
för att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft. Eftersom utvecklingen i vissa delar av
jordbrukets primärproduktion är oroväckande
har regeringen beslutat att utreda möjligheter
och hinder, dock ej primärt i form av
ekonomiska stöd, för en framtida livskraftig
primärproduktion. Utredningens uppdrag består
dels av att belysa konkurrenskraften, dels av att
lämna förslag till en strategi och åtgärder för en
livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Med livskraftig avses att
produktionen av råvaror till livsmedel och andra
produkter bibehålls eller ökar jämfört med i dag
genom att på mer marknadsmässiga grunder
möta efterfrågan på såväl globala som regionala
och lokala marknader. De verktyg som finns
tillgängliga inom ramen för den gemensamma
jordbrukspolitiken ska dessutom i hög grad
användas för att stärka konkurrenskraften och
bidra till landsbygdsutveckling.
Regeringens övergripande målsättning i
arbetet med att förenkla för företagen har varit,
och är fortsatt, att skapa en positiv märkbar
förändring i företagens vardag. Regeringens
breddade målsättning för förenkling består av
fem fokusområden och sju övergripande mål. I
regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut har
myndigheterna uppdragits att arbeta vidare med
förenkling
enligt
regeringens
breddade
målsättning. Till 2014 har myndigheterna även
fått i uppdrag att ta fram indikatorer för att
kunna följa upp och mäta insatserna. Insatser där
företagarna märker störst skillnad ska
prioriteras, det kan t.ex. omfatta hur företagarna
upplever reglerna, förbättrad service, tydlig
information, bra e-tjänster, hög kompetens hos
handläggare och kontrollanter, kortare eller
förutsägbara handläggningstider och digitalisering. Insatser har gjorts från t.ex. Livsmedelsverkets sida för att underlätta för livsmedelsföretagare och det arbetet kommer att fortsätta
utvecklas. Det gäller t.ex. regeringens satsning på
att stärka arbetet med landsgodkännanden vid
livsmedelsexport, förstärkt rådgivning till företag
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och insatser för att stärka kompetensen hos de
lokala kontrollmyndigheterna.
I EU-förhandlingarna om en ny jordbruksoch fiskeripolitik, samt i de pågående
förhandlingarna om reviderad lagstiftning för
kontroll av livsmedel, foder, utsäde och
växtförökningsmaterial, driver Sverige frågan om
förenklingar ur ett konsument- såväl som
företagsperspektiv. När den nya lagstiftningen
ska genomföras innebär det nya utmaningar i
arbetet med att åstadkomma en effektiv och
säker administration, samtidigt som nya EUregelverk ger ett bra tillfälle att se över den
nationella tillämpningen. Det är också viktigt att
lagstiftningens tilllämpning ger likvärdiga
konkurrensvillkor mellan svenska jordbruksföretagare och företagare som verkar i övriga EU
och att aktivitet främjas.
Vid upphandling av livsmedel är det viktigt att
den offentliga sektorn har möjlighet att ställa
krav på livsmedel med hög kvalitet och som
produceras under förhållanden med god djuromsorg och goda miljöbetingelser. Det måste
också vara enkelt för offentliga aktörer att ställa
krav på miljö- och djurskydd.
Även det tillämpade forskningsprogrammet
inom jordbruksområdet, som genomförs av
Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning i
samverkan, har stor betydelse för primärproduktionen och det är viktigt att resultaten
kommuniceras effektivt så att nya rön och ny
teknik snabbt kan komma till praktisk
användning.
I regeringens satsning på kvinnors
företagande 2011–2014 ska särskilda ansträngningar göras för att nå kvinnor inom bl.a. de
gröna näringarna. I samma satsning är insatser i
gles- och landsbygd, kopplade till användningen
av it och internet för ökad affärsnytta i företag
som drivs av kvinnor, särskilt prioriterade.
Sverige – det nya matlandet

Regeringens vision, Sverige – det nya matlandet,
kommer att fortsätta även 2014. Syftet är att
uppnå regeringens långsiktiga mål om att Sverige
ska bli det ledande matlandet i Europa och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Inom ramen
för visionen vidtas konkreta åtgärder inom fem
fokusområden: primärproduktion, livsmedelsförädling, offentliga måltider, restaurangbranschen och matturism.
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Det finns en stor potential i att utveckla och
koppla samman livsmedelsproduktion, livsmedelsförädling och gastronomi med landsbygdens unika natur- och kulturmiljövärden,
turism och måltidsupplevelser. Därmed främjas
lokal och regional matkultur och det kan skapas
fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. Bonden
är många gånger navet på landsbygden kring
vilken många andra verksamheter byggs upp.
Det är bonden som ser till att åkaren får köra ut
foder eller hämta mjölken. Bondens gård ger
jobb till foderförsäljaren, traktorföraren och
rådgivaren. Även livsmedelsindustrin är viktig
för jobben på landsbygden och i småorterna. Det
är den fjärde största industrisektorn i Sverige sett
till antalet sysselsatta. Industrin finns över hela
landet och är därmed viktig för småortssveriges
sysselsättning och tillväxt. Den svenska
livsmedelsexporten av bl.a. förädlade livsmedel
ökar kontinuerligt. Detta gynnar i sin tur det
svenska jordbruket eftersom 70 procent av det
som livsmedelsföretagen förädlar utgörs av
svensk jordbruksråvara.
Jordbrukets primärproduktion är ryggraden i
visionen Sverige – det nya matlandet. Utan en
lönsam
och
konkurrenskraftig
primärproduktion kan inte visionens mål förverkligas.
Särskilt fokus läggs därför på att tydliggöra och
stärka primärproduktionen. Intresset för hållbart
producerad mat ökar bland konsumenter såväl i
Sverige som i många andra länder samtidigt som
producenter och handel ser nya marknadsmöjligheter i denna trend. Det svenska
jordbruket producerar mat på ett hållbart sätt
med hög miljöhänsyn, gott djurskydd och ett
smittskydd i världsklass. Primärproduktionen av
mat har också betydelse för livsmedelsindustrin
och för landsbygdsutvecklingen. Livsmedelsförädlingen är en sektor med stor geografisk
spridning och som därmed är en av de viktigaste
sektorerna för att det ska finnas jobb i hela
landet. Den matbaserade turismen är också en
viktig tillväxtbransch som kan ge fler möjlighet
till sysselsättning på landsbygden.
I Sverige serveras dagligen tre miljoner
måltider i offentlig regi. Måltiderna i skola och
förskola är av grundläggande betydelse. Måltiden
är också en central del i livet för dem som vistas
på sjukhus och inom omsorgen. En viktig del i
arbetet med visionen är därför fokusområdet
offentlig mat. Regeringen anser att det är
glädjande att fokus har ökat på kvalitet och
matglädje inom t.ex. skola, vård och omsorg.

Livsmedelsverkets kompetenscentrum är en
betydelsefull och efterfrågad aktör för att stödja
arbetet när det gäller den offentliga måltiden.
De satsningar på Matlandet som görs inom
ramen för en konkurrenskraftig livsmedelssektor, landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet kompletterar varandra och stärker
möjligheterna att nyttja den totala potential som
finns till ett dynamiskt och konkurrenskraftigt
näringsliv med ökat företagande, tillväxt och fler
jobb i hela landet.
Urfolket samerna och Sametinget

Det framåtsyftande målet med samepolitiken är
att verka för en levande samisk kultur byggd på
en ekologiskt hållbar rennäring och andra
samiska näringar. En förutsättning för att målet
ska uppnås är samernas och Sametingets
möjligheter att delta i beslut där de är berörda,
t.ex. samhällsplanering. Utöver Sametingets
fastställda uppgifter och möjligheter till initiativrätt behöver dialog och samverkan utvecklas.
Genom samernas ställning som urfolk har
Sametinget och samerna en särskild ställning i
samhället och som urfolk har samerna rätt till
självbestämmande i ett antal frågor. Det är
viktigt att de samiska språkens användning i
samhället säkerställs. En livskraftig rennäring
baseras på den grundlagsstadgade bruksrätten av
mark vilket förutsätter medverkan och dialog
mellan de berörda. Regeringen värnar om ett
starkt och utvecklat, levande samiskt näringsoch kulturliv med framtidstro. En konkurrenskraftig rennäring ska ge försörjning på ett
långsiktigt hållbart sätt med de samiska kulturvärdena och traditionell kunskap om brukandet
av de biologiska naturresurserna som grund.
Statens folkhälsoinstitut ska under 2013
genomföra samrådsforum med företrädare för
de nationella minoriteterna i syfte att undersöka
vilka behov och förutsättningar som finns
avseende att inhämta data kring de nationella
minoriteternas hälsosituation samt vilka metoder
som i sådana fall skulle kunna vara lämpliga för
respektive grupp.
Det pågående forskningsprogrammet om
samerelaterade frågeställningar som främst
bedrivs vid Umeå och Stockholms universitet
inom områdena demokrati och urfolks
rättigheter i relation till naturresursutvinningen
samt vid Sveriges lantbruksuniversitet vad gäller
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forskningen om renskötsel är betydelsefulla som
en del i utvecklingen av samiskt kultur- och
samfundsliv.

nya matlandet, Skogsriket och genom insatserna
inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Den gemensamma jordbrukspolitiken

Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder

Landsbygder med stark utvecklingskraft är en
resurs för hela Sveriges utveckling och tillväxt,
inte minst i utmaningen att skapa ett hållbart
samhälle. För att säkerställa att landsbygdens
potential tas tillvara och att dess särskilda
förutsättningar beaktas arbetar regeringen med
en förbättrad samordning mellan olika politikområden. Grunden för detta arbete presenterades i regeringens skrivelse 2008/09:167. Där
angavs att landsbygdsperspektivet bör, i de
frågor där det är relevant, införlivas som en
naturlig del i alla politikområden. Detta görs
sedan 2013 genom en förstärkt samverkan
mellan departementen i landsbygdsfrågor, s.k.
landsbygdssäkring. Den svenska landsbygden är
rik på biologisk mångfald och naturresurser vilka
utgör grunden för en samhällsekonomi där
ekosystemtjänster från mark och vatten används
hållbart. En viktig ekosystemtjänst är
jordbruksmarkens förmåga att långsiktigt tillhandahålla livsmedel och andra förnödenheter.
Det finns en stor potential att ytterligare
utveckla entreprenörskap och företagande på
landsbygden, inte minst inom energisektorn,
upplevelse- och turismsektorn, den småskaliga
livsmedelsproduktionen och genom fortsatt
vidareförädling av produkter från jord-, skogsoch vattenbruk samt jakt och fiske.
Under perioden 2012 till 2014 genomför
regeringen kommunikationsplattformen Attraktionskraft Sverige. Tillsammans med aktörer på
lokal, regional och nationell nivå ska frågor som
är centrala för lokal och regional attraktivitet
utvecklas och tydliggöras. Attraktionskraft
Sverige tar avstamp i regeringens befintliga
politik och ska bl.a. genom dialog ge möjligheter
till erfarenhetsutbyte, möjliggöra innovativa
lösningar, goda exempel, tydliggörande av ansvar
och roller. Regeringen avser att verka för att
människor, företag, kommuner och regioner ska
ha möjlighet att skapa attraktiva livs- och
boendemiljöer och forma sin framtid utifrån sina
unika förutsättningar. Jordbruks- och landsbygdspolitiken medverkar till att främja
attraktiva miljöer både för människor och
företag bl.a. genom satsningen på Sverige – det
72

Regeringens långsiktiga målsättning för den
gemensamma jordbrukspolitiken är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters
efterfrågan och med hänsyn tagen till klimat,
miljö, djurskydd och utvecklingsaspekter. Inom
ramen för väsentligt lägre utgifter för jordbrukspolitiken i EU vill regeringen lägga ökat relativt
fokus mot åtgärder för landsbygdspolitiken. Det
är angeläget att EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter att förändras i linje med
tidigare genomförda reformer. För att
möjliggöra detta krävs ett proaktivt arbetssätt.
Det är därför angeläget att i ett tidigt skede
påbörja analyser med utgångspunkter för en
modernisering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik inför nästa budgetperiod efter 2020, samt
inför halvtidsöversynen under budgetperioden
2014–2020.
Gårdsstödet

Gårdsstödet ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik och under 2014 kommer nationella
beslut om gårdsstödet för perioden 2015–2020
att fattas. Gårdsstödet ska alltjämt användas för
att bidra till att relevanta miljökvalitetsmål
uppnås. Gårdsstödet har också stor betydelse för
att upprätthålla inkomsterna inom det svenska
jordbruket och ska även fortsättningsvis
användas för att stärka jordbrukarnas ekonomi.
Därmed stimuleras olika aktiviteter på
landsbygden. Regeringens ambition om lika
konkurrensvillkor för de gröna näringarna inom
EU gör att hänsyn till andra länders nationella
vägval måste tas vid de svenska valen. Enkla
regler är en utgångspunkt för arbetet och blir till
nytta för både lantbrukare och myndigheter.
Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett av regeringens
flera viktiga verktyg för att bidra till att hela
Sverige ska kunna leva och för att säkerställa
utveckling i hela landet. Ett starkt och effektivt
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landsbygdsprogram ger förutsättningar för ett
fortsatt arbete för att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen. Landsbygdens utvecklingskraft kan tas till vara och förutsättningarna för
tillväxt och jobb i landsbygdsföretagen stärks.
Även tillgången till bredband är viktig för att
kunna utveckla företag i hela landet samt för att
kunna arbeta och skapa attraktivt boende i
glesare bebyggda områden. Landsbygdsprogrammet kan också stimulera en ökad
livsmedelsproduktion som möter konsumenternas efterfrågan på bra mat och en
attraktiv landsbygd. År 2014 inleds en ny
budgetperiod inom EU vilket även innebär att
ett nytt landsbygdsprogram kommer att träda i
kraft. Programmet ska fortsatt stärka
jordbrukets konkurrenskraft och förutsättningarna för jobb på landsbygden, understödja miljöoch klimatarbetet och bidra till en hållbar
förvaltning av naturresurser. För att detta ska
vara möjligt behöver vi ha ett program som
möter de utmaningar som finns på landsbygden
och som bidrar till en utveckling av hela landet
utifrån de skilda förutsättningar som råder i olika
delar av Sverige. Landsbygdsprogrammets
miljöersättningar är viktiga för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Att det finns företag som
har betande djur är t.ex. helt avgörande för att
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap ska
kunna uppnås. Ett tydligt lokalt engagemang i
form av ett starkt civilsamhälle med möjlighet att
bygga en attraktiv boendemiljö på landsbygden
där fritid och rekreation får utrymme är också
betydelsefullt för landsbygdens utveckling.
Genomförandet av landsbygdsprogrammet
bygger på grundläggande hänsyn till regionala
och lokala förutsättningar. Möjligheterna att
kunna bo och verka i hela landet påverkas även
av tillgången till offentlig och kommersiell
service. Regeringen avser att se över möjligheterna att utveckla tillgången till grundläggande
kommersiell service i hela landet inom ramen för
den utredning som aviseras under utgiftsområde
19 Regional tillväxt.
Partnerskapsöverenskommelsen

Sverige kommer att träffa en partnerskapsöverenskommelse med Europeiska kommissionen för programperioden 2014–2020. Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera som den
övergripande strategin för de fyra fonderna,

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
Havs- och fiskerifonden. Kopplingen mellan
fondernas uppgifter och målen för Europa 2020strategin ska utgöra en grund för partnerskapsöverenskommelsen.
Överenskommelsen syftar även till att främja
synergier och undvika överlappning mellan fonderna samt öka förutsättningarna för samordning med instrument på EU- och nationell
nivå. Detta välkomnas av regeringen.
Havs- och fiskeriprogrammet

Ett havs- och fiskeriprogram ska tas fram för
kommande budgetperiod 2014–2020. I likhet
med det nuvarande fiskeriprogrammet kommer
programmet att finansiera åtgärder som kan
främja såväl långsiktigt hållbara fiskbestånd som
ökad konkurrenskraft för företag med koppling
till fiskesektorn. Det nya programmet kommer
dock att ha ett bredare tillämpningsområde än
det nuvarande programmet. En viktig nyhet är
att programmet även kommer att inkludera
finansiering av åtgärder som ska underlätta
genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik, bl.a.
det successiva införandet av ett utkastförbud och
även möjliggöra åtgärder som syftar till att nå
målen i havsmiljödirektivet. Nytt är också att
programmet kommer att finansiera vissa
åtgärder som bidrar till målen för den maritima
politiken samt till genomförandet av
vetenskaplig datainsamling och fiskerikontroll.
Detta kommer att bidra till ett bredare och mer
strategiskt angreppssätt vad avser vår havsmiljö
och dess resurser. Regeringen kommer i utformningen och genomförandet av programmet
fortsatt särskilt beakta behoven hos det kustnära
och småskaliga fisket.
Då det EU-regelverk som reglerar den europeiska havs- och fiskerifondens medel liksom
fördelningen till medlemsstaterna ännu inte har
beslutats kan anslagsnivåer för programperioden
2014–2020 inte fastställas i denna proposition.
Regeringen avser därför att återkomma till
riksdagen avseende omfattning och årlig fördelning för de berörda anslagen.
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Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism

Sverige har mer än tvåhundra mil kust, tusentals
mil av vattendrag och drygt hundratusen sjöar.
Detta skapar stora möjligheter för ökat
företagande inom såväl vattenbruk som fritidsfiske och fisketurism. Vattenbruket har stora
möjligheter att utvecklas till en grön näring på
många håll i landet. Särskilt om näringen
diversifieras och anpassas till lokala förutsättningar kan den producera miljö- och klimatsmarta livsmedel från sjöar och hav och bidra till
regional utveckling. Den kommande handlingsplanen för svenskt vattenbruk och havs- och
fiskeriprogrammet kommer att vara bidragande
instrument för detta.
Fritidsfisket är en utbredd och uppskattad
friluftsaktivitet i Sverige. En fortsatt god och
ändamålsenlig fiskeriförvaltning och fiskevård
både i kustnära områden och i inlandet stärker
arbetet med att utveckla landsbygdsnäringar och
skapar förutsättningarna för ökade rekreationsmöjligheter för allmänheten.
En god jakt- och viltförvaltning

Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar.
Antalet jägare uppgår i Sverige till ca 260 000
personer som har jakt som fritidsintresse eller
som en del i sin försörjning. Jakt- och
viltförvaltning ska fungera i samklang med de
övriga areella näringarna och naturresurserna i
stort. Regeringen anser att företagare och
entreprenörer som är bosatta på landsbygden
och som bedriver näringsverksamhet där ska
kunna göra det under goda förutsättningar även
när rovdjursstammarna ökar. En god förvaltning
av jaktbara vilda arter kännetecknas av en
acceptabel balans mellan skador och nytta av vilt
inom ramen för ett hållbart nyttjande.
2.6.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

Regeringens framtidskommission har identifierat en rad samhällsutmaningar som Sverige
står inför och har särskilt utrett frågan om hur vi
kan kombinera tillväxt med hållbarhet. Framtidskommissionens rapporter (Ds 2013:1 och
Ds 2013:19) kommer att vara ett viktigt underlag
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i regeringens fortsatta arbete mot en hållbar
tillväxt och en grön ekonomi.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna hanteras av regeringen med hjälp av flera instrument
och inom olika politikområden. Den nationella
och regionala tillväxt-, närings-, miljö-, it-,
innovations- och energipolitiken samt politiken
för de areella näringarna, landsbygd och
livsmedel ska bidra till att skapa en långsiktigt
hållbar tillväxt och välfärd, förbättrat
miljötillstånd samt stimulera innovationer och
export. Utvecklingen mot en grön ekonomi
innebär möjligheter för utveckling av svensk
miljöteknik, inklusive hållbara varor, tjänster och
produktionssystem, och kan därigenom minska
miljöpåverkan nationellt och globalt samt skapa
nya jobb i både stads- och landsbygdsregioner.
Sverige ska utvecklas mot en grönare ekonomi i
samklang med jordens klimat- och miljövillkor
som brukar naturen utan att den förbrukas. Såväl
befintliga produkter från biomassa som nya
innovationer har potential att utvecklas.
Utvecklingen av en grön ekonomi ger
landsbygden och de gröna näringarna stora
möjligheter att utvecklas genom ökad förädling
till nya biobaserade produkter och innovationer.
Regeringens målsättning är att Sverige ska
vara en aktiv och ledande förebild med ett
konkurrenskraftigt och hållbart jord- och skogsbruk som är miljöanpassat och tar till vara de
förnybara resurser som finns. För att förverkliga
målsättningen kommer myndighetssamverkan
att fortsätta för att ta till vara den potential som
finns inom de gröna näringarna för att producera
förnybar energi. I detta syfte är det viktigt att
främja olika miljö- och klimatfrämjande insatser
för att t.ex. underlätta för biogasproduktion ur
jordbruksråvara. Genom ett pilotprojekt
gällande stöd för dubbel miljönytta kan
produktionen av biogas öka. Om det öppna
landskapet minskar i omfattning hotas flera
biotoper som är viktiga för många växt- och
djurarters överlevnad samtidigt som landsbygdens attraktionskraft som boendemiljö och
för turism minskar. De gröna näringarna ska ges
förutsättningar att vara fortsatt konkurrenskraftiga samtidigt som naturresurserna brukas
utan att förbrukas.
Arbetet med en omställning till förnybar
energi inom de gröna näringarna måste fortsätta.
I syfte att minska oljeberoendet och negativ
miljöpåverkan har en rad åtgärder inom de gröna
näringarna påbörjats. Två viktiga exempel är
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initiativ till energieffektivisering och omställning
av arbetsmaskiner från fossila bränslen till
biodrivmedel. Inom energiområdet pågår arbete
av betydelse för de gröna näringarna, bl.a. EUdirektiv om ändringar i förnybarhetsdirektivet
(ILUC) samt utredningen om fossiloberoende
fordonsflotta (dir 2012:78). Modernt och
hållbart jord-, skogsbruk och fiske värnar den
biologiska mångfalden och minimerar negativ
miljöpåverkan. Härmed bidrar de till att
miljökvalitetsmålen nås och att ekosystemens
förmåga att leverera olika ekosystemtjänster
vidmakthålls och stärks.
Utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi, som förs fram i bl.a. Horisiont 2020strategin, liksom i visionen om ett Sverige utan
klimatpåverkande utsläpp 2050, kräver ökat
fokus på ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Utbildning och forskning har stor
betydelse för de gröna näringarnas fortsatta
utveckling och bidrar till att öka kunskapen om
de globala utmaningarna på klimat- och
miljöområdet. Här kommer EU:s ramprogram
för forskning och innovation, Horisont 2020, att
spela en viktig roll och bidra till utvecklingsmöjligheter inom de gröna näringarna. De
samlade offentliga och privata forskningssatsningarna i Sverige och inom EU på att
utveckla användningen av skogsråvara och biomassa till nya material och biobaserade
produkter för en biobaserad samhällsekonomi är
betydelsefulla för att klara uppsatta klimat- och
energimål. Syftet med det nybildade Europeiska
partnerskapet för innovation (EIP) för jordbruk
är att öka effektiviteten i resursanvändandet och
att för bättra jordbrukets konkurrenskraft. Det
kommer att erbjuda goda möjligheter för
spridningen av befintliga forskningsresultat och
att uppmärksamma forskningen på de behov
som finns i praktikerledet.
Matsvinn

För att nå en hållbar utveckling är det viktigt att
livsmedelsresurserna utnyttjas mer effektivt.
Arbetet med att förebygga att matsvinn uppstår
har därför alltmer kommit att få stor betydelse
och är en prioriterad fråga inom EU, FAO och
OECD. Regeringen har avsatt medel för ett
treårigt projekt under ledning av Livsmedelsverket, där även Naturvårdsverket och Jordbruksverket deltar.

Mer skog för ett bättre klimat

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en
god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas
även till andra allmänna intressen. Regeringens
vision Skogsriket – med värden för världen har
som mål att ta tillvara skogens alla värden och
därigenom skapa förutsättningar för fler jobb på
den svenska landsbygden. Skogsriket bygger på
det hållbara brukandet och de två jämställda
skogspolitiska målen om miljö och produktion.
Visionen Skogsriket utvecklas i dialog med
skogssektorn och kommer under 2014 att
behandla bl.a. frågor om lönsamhet, klimat och
skogens roll i utvecklingen mot en biobaserad
samhällsekonomi samt kompetensförsörjning.
Trähusbyggande och naturbaserad turism är
näringsgrenar vars stora potential fortsatt
kommer att främjas inom Skogsriket.
Skogen ger råvara till en viktig basnäring i
Sverige. Skogsnäringen möter i dag flera utmaningar i form av sviktande konjunktur, strukturomvandling och svårigheter med kompetensförsörjning. Samtidigt finns många möjligheter
till utveckling. Det rör exempelvis skogens
bidrag till att nå klimatmålen genom upptag och
inlagring av koldioxid samt skogen som källa till
förnybar råvara för energi och andra produkter.
Andra viktiga utvecklingsområden är de rika
möjligheterna för friluftsliv, turism och andra
sociala värden samt skogen som livsmiljö för
biologisk mångfald.
För att behålla och utveckla skogsnäringens
viktiga bidrag till svensk ekonomi är Sverige
beroende av att kunna rekrytera kompetent
personal från hela Sveriges befolkning, kvinnor
och män, en fråga som är i fokus i skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi. Skogsbrukssektorn har ansvar för genomförande av
jämställdhetsstrategin och regeringen följer
uppmärksamt att den får fullt genomslag.
Mot bakgrund av de utmaningar och stora
möjligheter som skogen och skogsbruket står
inför har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att göra
en förstudie gällande utveckling av ett nationellt
skogsprogram. Förstudien väntas ge ett
kunskapsunderlag för utveckling av verktyg att
ta till vara framtidens möjligheter och identifiera
hinder för det hållbara skogsbruket med dess
jämställda produktions- och miljömål. Förstudien ska också ge underlag för en bedömning
75

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

om ett sådant nationellt skogsprogram är
kostnadseffektivt. Förstudien kommer att
utgöra det huvudsakliga underlaget för
regeringens överväganden om huruvida ett
nationellt skogsprogram bör skapas.
Det finns potential att avsevärt öka skogens
årliga tillväxt. En hög och stabil tillväxt är
grundläggande för att långsiktigt tillvarata
skogens roll i klimatarbetet samt för att möta
ökad efterfrågan på biomassa. För att utveckla
möjligheterna fortsätter därför satsningen på
utveckling av hållbara skötselmetoder genom en
systematisk och upprepad ansats av aktivt
lärande. Metoderna ska utvecklas tillsammans
med en effektiv och funktionell miljöhänsyn.
Goda kunskaper hos skogsägarna om åtgärder
och metoder är en avgörande faktor för skogspolitikens inriktning på frihet under ansvar och
för att nå målsättningen om ökad tillväxt inom
ramen för ett hållbart skogsbruk. Regeringens
budgetförstärkning med 40 miljoner kronor
2012–2015 till rådgivning om skogsskötsel
inklusive röjning och miljöhänsyn stödjer detta.
Skogens sociala värden är viktiga och ska
uppmärksammas i rådgivnings- och informationsinsatser.
Vid sidan av miljöhänsynen i det hållbara
skogsbruket behövs ett fortsatt arbete med att
skydda värdefulla skogsmiljöer för att nå
skogspolitikens mål och miljökvalitetsmålen,
samt uppfylla internationella åtaganden. 2013
förstärkte regeringen därför anslaget för skydd
av skog, en satsning som pågår fram t.o.m. 2016
och totalt omfattar 96 miljoner kronor. Genom
insatserna ges Skogsstyrelsen möjlighet att utveckla sitt arbete med att teckna naturvårdsavtal
och bilda biotopskyddsområden.
Skogsriketsatsningen Väx med skogen pågår
2012–2015. Innovation och entreprenörskap
med skogen som bas stimuleras genom en
stödordning inriktad mot mikroföretag, små
samt medelstora företag. Genom satsningen på
totalt 40 miljoner kronor bereds företagen
möjlighet att utveckla sin verksamhet och
därmed bidra till jobb och tillväxt på
landsbygden.
Skogens möjlighet att erbjuda arbetstillfällen
tas också till vara i en särskild arbetsmarknadssatsning för långtidsarbetslösa 2013–2015.
Satsningen innehar 1 500 platser under perioden
där deltagarna erbjuds 6 månaders förberedelse
och utbildning följt av 12 månaders anställning.
Arbetsuppgifterna kan t.ex. handla om
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inventeringar och upprustning av leder och
rastplatser, och är sådana som har ett stort
allmänt intresse men som det annars saknas
resurser till. Kommande arbetsmarknadsåtgärder
för nyanlända invandrare med bas i landsbygdens
näringar, inklusive skogsbruket, bidrar framöver
också till sysselsättningen på landsbygden.
Ett resurseffektivt och hållbart fiske

Regeringens mål är att den svenska fiskerinäringen ska producera fisk och fiskprodukter
som efterfrågas av konsumenterna och bidrar till
att skapa arbete, välfärd och levande kust- och
insjösamhällen. För att uppnå detta krävs att allt
fiske såväl i Sverige som i EU bedrivs resurseffektivt och långsiktigt hållbart. Den
reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik
som nu genomförs kommer att bidra till ett ökat
fokus på långsiktigt hållbara bestånd genom
uppfyllande av maximalt hållbart uttag (MSY),
införande av utkastförbud och ökad regional
anpassning. I vissa fall har regeringen önskat än
striktare, långtgående regelverk men konstaterar
att många viktiga element har förbättrats i och
med reformen. Mycket av regelverket kommer
framöver att behöva utvecklas och definieras för
specifika regioner och havsområden och det är
viktigt att det arbetet fortskrider. Regeringen
kommer fortsatt att vara pådrivande i detta för
att uppnå en långsiktigt hållbar fiskeripolitik i
Europa. För att underlätta genomförandet av
utkastförbud satsar regeringen ytterligare medel
på utveckling av selektiva fiskeredskap i syfte att
minska mängden oönskad fångst.
Ökad kunskap inom fiskeriförvaltningen är
också en central förutsättning för att fortsatt
utveckla ekosystemansatsen i förvaltningsbesluten. Den internationella vetenskapliga
rådgivningen syftar till att nå ett hållbart uttag av
de marina resurserna och rådgivningen utgör
därför också grunden för de politiska besluten
om exempelvis kvoter. Det är i sammanhanget
av största vikt att säkerställa en väl underbyggd
vetenskaplig rådgivning. Sverige arbetar därför
kontinuerligt för en förstärkning och utveckling
av Internationella Havsforskningsrådet (ICES),
vars vetenskapliga rådgivning utgör en grund för
de politiska besluten.
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2.6.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Det är regeringens målsättning att de gröna
näringarna utmärks av omtanke och ansvarstagande för miljö och djur samt av hög etik. Som
en del av detta fortsätter regeringen att arbeta
nationellt, inom EU och internationellt för en
god djur- och folkhälsa samt för ett gott
djurskydd och växtskydd.
Inom ramen för EU-samarbetet pågår för
närvarande ett arbete med ett nytt EU-regelverk
för friskare djur, sundare växter och en säkrare
jordbruksbaserad livsmedelskedja. Kommissionen har presenterat fem förslag till rättsakter –
förslag om djurhälsa, om växtskadegörare, om
växtförökningsmaterial, om offentlig kontroll
samt om EU-utgifter inom områdena djurhälsa,
växtskadegörare och offentlig kontroll. Sverige
bidrar aktivt till den pågående översynen, med
målsättningen att förenkla och effektivisera
lagstiftningen, utveckla de förebyggande insatserna och riskstyrningen samt att se till att
kostnaderna hålls på en hanterbar nivå och de
ekonomiska resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt. Spridning av djursjukdomar och
växtskadegörare är gränsöverskridande och för
att Sverige ska kunna upprätthålla goda
förhållanden inom landet är vi beroende av att
andra regioner i EU och i världen gör detsamma.
Att skydda växter och växtprodukter mot
skadegörare har stor betydelse för livsmedelsförsörjningen, för en uthållig och konkurrenskraftig jordbruks-, skogs- och trädgårdsproduktion samt för skyddet av skogar, landskap
och offentliga och privata grönområden.
Utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar kan i vissa fall innebära risker för
folkhälsan och även orsaka stora förluster för
lantbrukare i drabbade områden. Regeringen
arbetar för att EU:s regelverk avseende djurhälsa
ska skapa tydligare incitament för enskilda
djurägare och för medlemsstaterna att förebygga
och vidta åtgärder så att spridning av
djursjukdomar förhindras.
Sverige har ett mycket gott smittskydd, bl.a.
därför att vi aktivt och långsiktigt har arbetat
med att förebygga och bekämpa smittsamma
djursjukdomar. Även Sveriges geografiska läge
bidrar till möjligheten att förebygga och
bekämpa djursjukdomar. Antibiotikaresistens är
en stor utmaning där samarbete mellan djur- och

humanhälsa är viktig. Om sjukdomar inte kan
behandlas blir situationen allvarlig för människor
och djur och samhällets kostnader kan bli
mycket höga. Därför arbetar regeringen både
internationellt och nationellt för rationell
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Resistensläget i Sverige är bättre än i
många andra länder. Omfattningen av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändningen övervakas kontinuerligt både i Sverige och inom EU.
Fortsatt forskning kring antibiotikaresistens och
överföringen av resistenta bakterier mellan djur
och människa är nödvändig.
Regeringen anser att det är viktigt att även
framöver bibehålla ett gott smittskyddsläge i
Sverige. Alltsedan det svenska EU-inträdet har
transporten av både lantbrukets djur och
sällskapsdjur ökat till och från Sverige. För att
detta inte ska leda till ökad spridning av
smittsamma sjukdomar anser regeringen att det
är viktigt att öka medvetenheten och arbetet
med förebyggande smittskydd, liksom att arbeta
för ett EU-regelverk som möjliggör för oss att
stoppa, bekämpa och utrota smittor. Om en
sjukdom brutit ut är det viktigt med ett effektivt
bekämpande. Sett över den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga kostnaden för
bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar
ökat i Sverige. Regeringen fortsätter att arbeta
för att hålla tillbaka salmonella och bekämpa
olika smittsamma djursjukdomar. En god
djurhälsa liksom sunda och säkra livsmedel är av
stor vikt för regeringen.
Krisberedskap, redlig livsmedelshantering och
säkra livsmedel

Säkra livsmedel och dricksvatten är grundläggande förutsättningar för samhällets funktionalitet och för människors hälsa. De samhällsekonomiska kostnaderna förknippade med
bristande krisberedskap där dricksvatten och
livsmedel av undermålig kvalitet konsumeras
riskerar att bli höga. Regeringen har tillsatt en
utredning för att närmare granska förutsättningarna för en trygg dricksvattenförsörjning. Spridning av farliga kemikalier till miljön kan leda till
att livsmedel och dricksvatten förorenas och
därmed vara ett hot mot folkhälsan. För att
förstärka arbetet med handlingsplanen för Giftfri vardag ökar regeringen Livsmedelsverkets
anslag med 2 miljoner kronor under perioden
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2014–2020. Medlen är avsedda för att öka kunskapen om risker med hälsofarliga ämnen i livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen av den
EU-gemensamma
livsmedelslagstiftningen.
Vidare avsätter regeringen 1 miljon kronor
årligen till Livsmedelsverket för att förstärka
spridningen av information till riskgrupper som
inte ska ha ett högt intag av fet fisk från
Östersjön.
Riksdagen beslutade i mars 2011 ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör lägga fram
ett lagförslag som förbjuder användningen av
transfetter i livsmedel (bet. 2010/11:MJU14,
rskr. 2010/11:193). Regeringen gav Livsmedelsverket i oktober 2011 i uppdrag (L2011/2643)
att bl.a. lämna ett förslag till regler för att
begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel. Livsmedelsverket har agerat genom dialog med branschen
och den svenska livsmedelsbranschen har genom
egna åtgärder ersatt industriellt framställda
transfettsyror med andra fettråvaror. Den
Europeiska kommissionen ska lämna en rapport
och eventuella lagstiftningsförslag angående
transfetter i livsmedel senast i december 2014.
Livsmedelsverkets slutsats är att avvakta med
nationell lagstiftning och invänta Europeiska
kommissionens rapport. Livsmedelsverkets
förslag har remitterats och de flesta remissinstanser delar Livsmedelsverkets bedömningar.
Om nationell lagstiftning skulle införas före
gemensamma åtgärder i EU, skulle det innebära
merarbete och merkostnader för både myndigheter och företag eftersom den nationella lagstiftningen i så fall skulle behöva anpassas till
kommande
gemenskapsregler.
Regeringen
bedömer därför att Europeiska kommissionens
rapport bör avvaktas innan nationella lagstiftningsåtgärder vidtas.

makten vara stor och det är av vikt att
regelverket är modernt och anpassat till dagens
förhållanden. För att förstärka Livsmedelsverkets nationella funktion som stöd för
regionala och lokala kontrollmyndigheter ökar
regeringen Livsmedelsverkets anslag med
3 500 000 kronor för insatser mot livsmedelsfusk
och ökat konsumentförtroende för maten.
Medlen är avsedda att användas för att förstärka
verkets arbete med redlighetsfrågor, genom bl.a.
särskilda kontrollprojekt inriktade mot redlighetsfrågor, såsom livsmedelsmärkning och innehållsdeklarationer, och ökat stöd till lokala
kontrollmyndigheter.
Märkning är ett viktigt redskap för att
konsumenten ska kunna välja bra, hälsosam och
miljömässigt hållbar mat efter sina önskemål och
behov. Fortsatta åtgärder för att förbättra
kunskapen om kostens och måltidernas betydelse ska genomföras rörande bl.a. måltider i
skolan och inom äldreomsorgen. Regeringens
satsningar inom ramen för visionen Sverige – det
nya matlandet är här betydelsefulla.
Att ha tillgång till gott och säkert vatten är av
stor betydelse för såväl den enskilde
konsumenten som för företag och behövs för en
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. De
senaste årens stora utbrott av vattenburna
smittor visar hur snabbt allvarliga händelser kan
uppstå och varför god samordning behövs för att
dra lärdom av vad som inträffat. Den samordning av dricksvattenfrågorna på nationell nivå
som Livsmedelsverket leder är viktig för att
samhället ska kunna fortsätta upprätthålla en bra
dricksvattenförsörjning såväl vid normala
förhållanden som vid allvarliga störningar eller
kriser.
2.6.4

Konsumenten har verktyg och förutsättningar att
välja

De livsmedel som säljs ska vara säkra.
Konsumenterna har rätt att känna sig trygga
med det de äter. Konsumenterna ska också
kunna lita på att de livsmedel som de
konsumerar är vad de utges för att vara. Det
senaste året har det framkommit att fusk
förekommer i livsmedelsbranschen. Redligheten i livsmedelshanteringen ska vara god.
Samtidigt ska valfriheten och konsument78

De gröna näringarna är en del av en
globalt hållbar utveckling

De gröna näringarna är viktiga för utveckling
mot ett hållbart samhälle i Sverige, i resten av
EU och i övriga världen. Inom ramen för olika
internationella organisationer och processer
driver regeringen frågan om en öppnare och mer
marknadsanpassad handel på jordbruks-, fiskeoch livsmedelsområdet, klimathänsyn, hållbar
produktion i jordbruks-, fiske- och skogsnäringen, värnandet om genetiska resurser på
regional och global nivå och säkra livsmedel. I
den s.k. post 2015-agendan, dvs. FN-processerna
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för en ny agenda för global utveckling efter 2015
och de millenniemål som då löper ut, kommer
globala hållbarhetsmål att fastställas.
En trygg global livsmedelsförsörjning

Uppfyllandet av FN:s Millenniemål är fortsatt
prioriterat av regeringen. Delmålet om halverad
fattigdom i det första millenniemålet har nu
nåtts. Även om framstegen i att nå delmålet om
att halvera andelen hungrande har förbättrats
sedan 1990 har minskningen i antalet hungrande
stannat av sedan 2007 och i vissa regioner i stället
ökat. Därför är det än mer angeläget att öka
relevanta och effektiva insatser. FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation (FAO) har en central
roll för att främja en globalt tryggad livsmedelsförsörjning och Sveriges deltagande i organisationen är därför viktigt. Sverige kommer vidare
att lägga stor vikt vid det påbörjade arbetet inom
ramen för Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning med framtagandet av riktlinjer för
ansvarsfulla investeringar i jordbruk8, som ska
komplettera de frivilliga riktlinjerna. Regeringen
understryker vikten av bättre fungerande marknader, satsningar för att uppnå ökad hållbar
produktivitet inom jordbruket, ett hållbart fiske,
minskat produktionsbortfall och svinn liksom
vikten av lika tillgång för kvinnor och män till
produktionsresurser som mark samt tillgång till
finansiering för en globalt tryggad livsmedelsförsörjning.
De gröna näringarna är en del av lösningen i det
globala miljö- och klimatarbetet

Ett hållbart jord- och skogsbruk i världen bidrar
till utveckling och fattigdomsbekämpning. Det
finns stor potential att minska negativ klimatpåverkan genom att reducera den pågående
avskogningen och omföringen av skogsmark till
annan markanvändning vilket sker i många
utvecklingsländer.
Sverige har genom sin höga kunskapsnivå och
långa skogliga tradition en hög trovärdighet
internationellt vad gäller skogsbruket och
skogens produktions- och miljövärden. Sverige

8 Inklusive skogsbruk och fiske.

ska fortsätta att förmedla kunskap om detta och
exportera sitt teknologiska kunnande. Sverige
ska fortsatt spela en framträdande roll avseende
skogsfrågor på den europeiska arenan liksom i
det övriga internationella arbetet, som en viktig
del i satsningen Skogsriket. Processerna kring ett
rättsligt bindande avtal för skog i Europa samt
framtagandet av en ny skogsstrategi för EU är
specifikt prioriterade.
Ett aktivt deltagande i Global Research
Alliance for Agricultural Green House Gases ger
även möjlighet för svenska forskare att bidra till
det globala samarbetet inom de gröna
näringarna.
Internationellt fiskerisamarbete sker huvudsakligen inom multilaterala och regionala
organisationer samt inom ramen för EU:s
fiskeavtal med tredje land. Regeringens mål är att
stärka tillämpningen av försiktighetsansatsen
och ett införande av ekosystemansatsen i förvaltningen samt skydda de mänskliga rättigheterna.
Med hänsyn till situationen för många bestånd,
såväl i EU som globalt, är även arbetet inriktat på
de faktorer som främjar återuppbyggnaden av
hotade bestånd allt viktigare.
En öppen global ekonomi

Regeringen har som mål att bidra till en
dynamisk och öppen global ekonomi på
jordbruks- och livsmedelsområdet. Det kvarstår
som en prioritet för regeringen att avsluta
Doharundan inom ramen för världshandelsorganisationen WTO där bl.a. ett reviderat
jordbruksavtal ingår. På grund av fortsatta
motgångar i den multilaterala förhandlingsprocessen avser regeringen fortsatt stödja EU:s
bilaterala frihandelsförhandlingar, inte minst
med USA, och svenska initiativ i syfte att öppna
marknader för svenska exportintressen. Åtgärder
som syftar till att värna människors, djurs och
växters liv och hälsa bör vara rättvisa och
proportionerliga samt bygga på överenskomna
riktlinjer, rekommendationer och standarder.
Genom WTO och internationella standardiseringsorganisationer finns ett multilateralt regelverk som säkerställer detta.
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3 Budgetförslag

3.1.1

1:1 Skogsstyrelsen

Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skogsstyrelsen

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

201 578

207 841

-6 263

1 061

1 205

-144

380 700

384 700

-4 000

Tusental kronor

2012

Utfall

376 013

2013

Anslag

400 368

2014

Förslag

405 533

2015

Beräknat

393 981

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-6 769
384 129

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
2

(varav tjänsteexport)

2016

Beräknat

376 912

3

Budget 2014

2017

Beräknat

385 245

4

(varav tjänsteexport)

900

1050

-150

528 900

528 800

100

900

800

100

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 388 894 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 365 832 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 365 831 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för
utgifter för att medfinansiera insatser enligt
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd
för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU).

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 405 533 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Skogsstyrelsen för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 393 981 000 kronor, 376 912 000 kronor
respektive 385 245 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Skogsstyrelsens offentligrättsliga verksamhet
utgörs av avgifter som erhålls vid handel med
skogsodlingsmaterial (kontroll av frö- och
planthandel) från statliga myndigheter och
affärsverk. Skogsstyrelsen bedriver uppdragsverksamhet som i huvudsak finansieras genom
avgifter. Undantag är vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Avgiftsintäkterna får disponeras av Skogsstyrelsen.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2012

-

359

268

91

Prognos 2013

-

360

310

50

Budget 2014

-

360

310

50

81
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Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Skogsstyrelsen

Ändamål

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

400 368

400 368

400 368

400 368

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11 375

16 760

23 846

33 225

Beslut

-5 710

-22 641

-46 787

-47 822

-500

-507

-515

-527

405 533

393 981

376 912

385 245

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris - och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

3.1.2

1:2 Insatser för skogsbruket

Anslaget får användas för utgifter för stöd till
vissa åtgärder inom skogsbruket och finansierar
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket och åtgärder för att anlägga och vårda
ädellövskog. Anslaget får användas för att täcka
utgifter för biotopskydd och naturvårdsavtal.
Anslaget får även användas för utgifter för att
upprätta renbruksplaner och till att medfinansiera skogsträdsförädling.
Vidare får anslaget användas för vissa
administstrationskostnader hos Skogsstyrelsen.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 20 000 000 kronor 2015, 21 000 000 kronor 2016 samt 29 000 000 kronor 2017–2018.

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:2 Insatser för skogsbruket
Tusental kronor

2012

Utfall

232 584

2013

Anslag

261 868

2014

Förslag

257 873

2015

Beräknat

249 373

2016

Beräknat

239 373

2017

Beräknat

217 873

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 153
255 568

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Skälen för regeringens förslag: I hanteringen av
vissa bidrag och ersättningar till skogsägare och
för att skapa goda förutsättningar för fleråriga
naturvårdsprojekt
behöver
ekonomiska
åtaganden kunna ingås som medför utgifter
under kommande år. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:2
Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som
inklusive tidigare åtaganden, medför behov av
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor
under 2015, 21 000 000 under 2016 och
29 000 000 kronor under 2017–2018.

Tabell 3.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

26 679

21 999

26 211

Nya åtaganden

15 521

21 085

18 600

Infriade åtaganden

-20 201

-16 873

-18 600

Utestående åtaganden

21 999

26 211

26 211

Erhållet/föreslaget bemyndigande

70 000

70 000

70 000

82

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2018

-20 000

-21 000

-29 000
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Regeringens överväganden

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen föreslår att 1 500 000 kronor årligen
2014–2016 förs över till anslag 1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering.
Regeringen föreslår att 257 873 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 249 373 000 kronor, 239 373 000
kronor respektive 217 873 000 kronor.

Tabell 3.9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

163 880

165 341

-1 461

(5 566)

(5 135)

(431)

161 000

162 000

-1 000

Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

(5 000)

(4 800)

(200)

161 000

162 000

-1 000

(5 000)

(4 800)

(200)

(varav tjänsteexport)

Budget 2014

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Insatser för skogsbruket

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

261 868

261 868

261 868

261 868
-44 000

Avgiftsintäkterna får disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Förändring till följd av:
Beslut

-2 500

-11 000

-21 000

Överföring
till/från andra
anslag

-1 500

-1 500

-1 500

5

5

5

5

257 873

249 373

239 373

217 873

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.3

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 115 093 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 116 533 000 kronor,
119 469 000 kronor respektive 122 038 000 kronor.
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt

1:3 Statens veterinärmedicinska
anstalt

Tusental kronor

Anvisat 2013

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:3 Statens
veterinärmedicinska anstalt

Pris- och löneomräkning 2

2012

Utfall

113 854

2013

Anslag

112 729

2014

Förslag

115 093

2015

Beräknat

116 533

2

Överföring
till/från andra
anslag

2016

Beräknat

119 469

3

Övrigt 3

2017

Beräknat

122 038

4

1

2014

2015

2016

2017

112 729

112 729

112 729

112 729

3 970

5 851

8 401

1 058

1 081

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

976

Beslut

114 270

Förslag/
beräknat
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 115 093 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 116 121 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 116 121 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

2 528

-164

-166

-169

-172

115 093

116 533

119 469

122 038

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga föränd ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris - och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Anslaget får användas för Statens veterinärmedicinska anstalts förvaltningsutgifter.
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3.1.4

1:4 Bidrag till veterinär
fältverksamhet

Regeringens överväganden

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:4 Bidrag till veterinär
fältverksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

105 966

2013

Anslag

107 301

2014

Förslag

107 298

1

2015

Beräknat

108 478

2

2016

Beräknat

109 873

3

2017

Beräknat

112 019

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
107 301

Regeringen föreslår att 107 298 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Bidrag till veterinär
fältverksamhet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 108 478 000 kronor,
109 873 000 kronor respektive 112 019 000 kronor.
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 107 298 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 107 298 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 107 298 tkr i 2014 års prisnivå.

1

2014

2015

2016

2017

107 301

107 301

107 301

107 301

150

1 332

2 729

4 878

-153

-155

-157

-160

107 298

108 478

109 873

112 019

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för ersättning
för veterinär service. Anslaget får användas för
utgifter för att minska veterinärkostnaderna för
företag med avlägset belägen djurhållning
avseende livsmedelsproducerande djur.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 3.12 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

3.1.5

1:5 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2012

4 257

-4 257

0

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:5 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder

Prognos 2013

4 400

-4 400

0

Tusental kronor

Budget 2014

4 400

-4 400

0

2012

Tabell 3.13 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2012

525 667

-520 798

4 869

Prognos 2013

525 757

-529 587

-3 830

Budget 2014

530 000

-530 000

0

Uppdragsverksamhet

Av tabellerna framgår distriktsveterinärernas
avgiftsbelagda verksamhet. Större delen av verksamheten är avgiftsfinansierad.
Jordbruksverket får disponera avgiftsintäkterna.
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Utfall

12 654

2013

Anslag

12 433

2014

Förslag

12 933

2015

Beräknat

13 433

2016

Beräknat

14 933

2017

Beräknat

14 933

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

279
12 166

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för förebyggande hälsokontroll och djursjukdatasystem,
i syfte att begränsa skadeverkningarna av sådana
djursjukdomar som bara smittar mellan djur, och
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sådana som kan smitta både djur och människor.
Anslaget får även användas till djurskyddsfrämjande åtgärder.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 12 933 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 13 433 000
kronor, 14 933 000 kronor respektive 14 933 000
kronor.
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

12 433

12 433

12 433

12 433

1 000

2 500

2 500

Förändring till följd av:
Beslut

500

(1999:658), provtagningslagen (2006:806) eller
med stöd av i lagarna meddelade författningar.
Anslaget får användas för statsbidrag till
obduktionsverksamhet, för utveckling och
genomförande av sjukdomskontroller och för
genomförande av EU-lagstiftningen om djurskydd, djurhälsa, foder och livsmedel. Anslaget
får användas för utgifter för nationell
medfinansiering av kontrollprogram som Sverige
enligt EU:s krav är skyldig att göra.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 124 349 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 124 349 000
kronor,
124 349 000
kronor
respektive
124 349 000 kronor.
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

124 349

124 349

124 349

124 349

124 349

124 349

124 349

Övrigt
Anvisat 2013

Förslag/
beräknat
anslag

12 933

13 433

14 933

Förändring till följd av:

14 933

Beslut

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.6

Utfall

129 096
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

124 349

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tusental kronor

2012

Överföring
till/från andra
anslag

1:6 Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:6 Bekämpande av
smittsamma husdjurssjukdomar

1

20 381
128 079

3.1.7

1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

2013

Anslag

124 349

2014

Förslag

124 349

2015

Beräknat

124 349

2016

Beräknat

124 349

2017

Beräknat

124 349

2012

Utfall

42 001

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

2013

Anslag

37 778

2014

Förslag

37 778

2015

Beräknat

37 778

2016

Beräknat

37 778

2017

Beräknat

37 778

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:7 Ersättningar för
viltskador m.m.
Tusental kronor

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
bekämpande av och beredskap mot smittsamma
husdjurssjukdomar varvid ersättning lämnas
enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 777
36 869

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Kompletterande information

omfattar tiden den 1 juli–den 30 juni. Merparten
av viltvårdsavgifterna betalas till fonden i början
av jaktåret medan utgifterna är fördelade över
kalenderåret.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret
som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår
till högst 5 000 000 kronor.

Bestämmelser om rätten till ersättning regleras i
viltskadeförordningen (2001:724).

3.1.8

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att förebygga skada av vilt och ersättning för sådan
skada.

1:8 Statens jordbruksverk

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:8 Statens jordbruksverk
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 37 778 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 37 778 000 kronor,
37 778 000 kronor respektive 37 778 000 kronor.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Ersättning för viltskador m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

37 778

37 778

37 778

37 778

Förändring till följd av:
Överföring
till/från andra
anslag

492 301

2013

Anslag

505 621

2014

Förslag

521 089

2015

Beräknat

504 513

2

2016

Beräknat

501 750

3

2017

Beräknat

502 088

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 834
514 715

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 498 361 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 487 827 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 478 105 tkr i 2014 års prisnivå.

Anslaget används för Statens jordbruksverks
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård och för utgifter för Centrala
djurförsöksetiska nämnden.

Övrigt

37 778

37 778

37 778

37 778

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit
uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden.
Skälen för regeringens förslag: Jägare är enligt
49 § jaktförordningen (1987:905) skyldiga att
betala viltvårdsavgift på 300 kronor per år till
Viltvårdsfonden. Medlen ur fonden används för
att främja viltvården och andra liknande ändamål
som är förenliga med jaktlagens syfte. Jaktåret
86

Utfall

Ändamål

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

2012
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringens överväganden

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet

Regeringen föreslår att 521 089 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Statens jordbruksverk
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 504 513 000 kronor, 501 750 000
kronor respektive 502 088 000 kronor.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Tillsyn
Utfall 2012

29 182

-30 221

-1 039

Prognos 2013

30 859

-32 895

-2 036

Budget 2014

35 255

-33 581

1 674

Djur
Utfall 2012

26 711

-24 712

1 999

Prognos 2013

33 616

-36 268

-2 652

Budget 2014

33 800

-33 800

0

Växt
Utfall 2012

12 184

-12 440

-256

Prognos 2013

12 550

-11 610

940

Budget 2014

12 500

-12 600

-100

Utsäde
Utfall 2012

8 255

-8 333

-78

Prognos 2013

8 790

-8 790

0

Budget 2014

8 700

-8 500

200

Jordbruksverket får disponera intäkterna från
avgifter inom områdena Tillsyn, Djur, Växt och
Utsäde.

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Statens jordbruksverk
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

505 621

505 621

505 621

505 621

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

16 725

23 174

31 633

42 927

-662

-23 679

-34 892

-45 836

-595

-602

-612

-625

521 089

504 513

501 750

502 088

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga föränd ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris - och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

3.1.9

1:9 Bekämpande av
växtskadegörare

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:9 Bekämpande av
växtsjukdomar

Vatten
Utfall 2012

12 800

-12 176

624

Prognos 2013

12 800

-12 680

120

Budget 2014

14 900

-14 800

100

2012

Utfall

5 000

Tillsyn
Utfall 2012

3 576

-3 576

0

2013

Anslag

6 700

Prognos 2013

4 390

-4 390

0

2014

Förslag

5 000

2015

Beräknat

5 000

2016

Beräknat

5 000

2017

Beräknat

5 000

Budget 2014

4 400

-4 400

0

Utsäde
Utfall 2012

22 872

-23 808

-936

Prognos 2013

23 940

-23 884

56

Budget 2014

24 300

-24 200

100

Tjänsteexport
Budget 2014

7 000

7 000

0

Jordbruksverket får disponera intäkterna från
avgifter inom områdena Vatten, Tillsyn, Utsäde
och Tjänsteexport.

Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
6 539

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda
för skada till följd av sådana åtgärder enligt
växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknads87
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kontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag
liksom undersökningar av växtprover som av
Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget
användas till internationellt engagemang inom
området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering
av de svenska skyddade zonerna.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för gårdsstöd
och för andra åtgärder inom den första pelaren
av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Anslaget får även användas för bidrag från EU
för bekämpande av djursjukdomar.
Kompletterande information

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 5 000 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till 5 000 000 kronor, 5 000 000 kronor respektive 5 000 000 kronor.

I förslag till rådets och Europaparlamentets
förordning (EG) nr 0280/2011 finns bestämmelser om direktstöd till lantbrukare.
I rådets beslut (EG) nr 470/2009 finns
bestämmelser om bidrag från EU för
bekämpande av djursjukdomar.

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Bekämpande av växtskadegörare

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Beslut

Regeringen föreslår att 5 932 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 5 870 000 000 kronor, 5 872 000 000 kronor
respektive 5 909 300 000 kronor.

Överföring
till/från andra
anslag

Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Gårdsstöd m.m.

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

5 000

5 000

5 000

5 000

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Anvisat 2013
5 000

5 000

5 000

5 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:10 Gårdsstöd m.m.

Volymer

Tusental kronor

Överföring
till/från andra
anslag

5 922 181

2013

Anslag

5 819 000

2014

Förslag

5 932 000

2015

Beräknat

5 870 000

2016

Beräknat

5 872 000

2017

Beräknat

5 909 300

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

660 819

88

2017

5 819 000

5 819 000

5 819 000

5 819 000

51 000

64 100

101 400

-11 100

-11 100

5 872 000

5 909 300

113 000

Övrigt

5 996 000

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

2016

Beslut

3.1.10 1:10 Gårdsstöd m.m.

Utfall

2015

Förändring till följd av:

1

2012

2014

Förslag/
beräknat
anslag
1

5 932 000

5 870 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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3.1.11 1:11 Intervention för
jordbruksprodukter m.m.

Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
Tusental kronor

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:11 Intervention för
jordbruksprodukter m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

2012

Utfall

175 478

2013

Anslag

258 300

2014

Förslag

144 100

2015

Beräknat

144 100

2016

Beräknat

142 100

2017

Beräknat

143 100

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2014

2015

2016

2017

258 300

258 300

258 300

258 300

Förändring till följd av:

144 938

Beslut

133 740

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

-111 700

-111 700

-113 700

-112 700

144 100

144 100

142 100

143 100

Överföring
till/från andra
anslag

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Övrigt

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för offentlig
lagring, övrig intervention, stöd i form av produktions-, konsumtions- och marknadsföringsbidrag, fiberberedning samt exportbidrag.

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Kompletterande information

I förslag till rådets och Europaparlamentets
förordning (EG) nr 0281/2011 finns bestämmelser om offentlig lagring, intervention och övriga
stöd.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 144 100 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Intervention för
jordbruksprodukter m.m. för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 144 100 000
kronor,
142 100 000
kronor
respektive
143 100 000 kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för
jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 48 000 000 kronor 2015
och 32 000 000 kronor 2016.

Skälen för regeringens förslag: Ett av de
områden som anslaget används till är stöd till
producentorganisationer inom frukt- och gröntsektorn. Stöden ges inom fleråriga verksamhetsprogram. Efter beslut om stöd sker betalningarna till stödmottagarna under påföljande år.
Denna stödform innebär att beslut om stödutbetalningar för kommande år behöver kunna
fattas. Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för
jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 48 000 000 kronor 2015
och 32 000 000 kronor 2016.

89

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Tabell 3.31 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

44 413

69 937

80 000

Nya åtaganden

69 937

60 063

48 000

-44 413

-50 000

-48 000

Utestående åtaganden

69 937

80 000

80 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

80 000

80 000

80 000

Infriade åtaganden

3.1.12 1:12 Finansiella korrigeringar m.m.
Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:12 Finansiella
korrigeringar m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

428 650

2013

Anslag

190 472

2014

Förslag

75 472

2015

Beräknat

75 472

2016
2017

Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 921
178 012

-32 000

Tusental kronor

1

2014

2015

2016

2017

190 472

190 472

190 472

190 472

-115 000

-115 000

-115 000

-115 000

75 472

75 472

75 472

75 472

75 472

Förändring till följd av:
Beslut

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Överföring
till/från andra
anslag

Ändamål

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.13 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:13 Strukturstöd till fisket
m.m.
Tusental kronor

Regeringens överväganden

90

-48 000

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Finansiella korrigeringar

Anvisat 2013

Medelsbehovet på anslaget kan variera mycket
mellan olika år. Det beror huvudsakligen på de
eventuella finansiella korrigeringar som beslutas
av Europeiska kommissionen.

Beräknat
2016

Regeringen föreslår att 75 472 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 75 472 000 kronor,
75 472 000 kronor respektive 75 472 000 kronor.

75 472

Anslaget används för utgifter för eventuella
finansiella korrigeringar och straffavgifter som
Europeiska kommissionen kan komma att ålägga
Sverige efter granskning av Sveriges utnyttjande
av EU:s jordbruksfonder och EU:s fiskefond.
Vidare får anslaget användas för eventuella
ränteutgifter, rättegångsutgifter, revisions- och
kontrollutgifter förknippade med Jordbruksverkets inbetalningar till den europeiska gemenskapen. Anslaget får även användas till utgifter
för skadestånd. Dessutom får anslaget belastas
med tekniska utgifter för offentlig lagring i den
mån som ersättning inte erhålls från EUbudgeten.

Beräknat
2015

1

2012

Utfall

19 063

2013

Anslag

37 919

2014

Förslag

23 985

2015

Beräknat

16 105

2016

Beräknat

28 000

2017

Beräknat

28 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 835
25 701

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för nationellt
stöd till åtgärder som medfinansieras av EU
inom ramen för strukturåtgärder inom fiskerinäringen. Anslaget får även användas för
finansiering av andra projekt som ligger i linje
med programmet.

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera det belopp som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m. som
redovisas under anslaget 1:13 Strukturstöd till
fisket m.m.
Kompletterande information

Regeringens överväganden

Regeringen avser att återkomma angående
anslagsnivåer för havs- och fiskeriprogrammet
för programperioden 2014–2020.
Regeringen föreslår att 23 985 000 kronor
anvisas under anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket
m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 16 105 000 kronor,
28 000 000 kronor respektive 28 000 000 kronor.
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 201–2017, för
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

37 919

37 919

37 919

37 919

7 482

18 482

18 482

Nationell medfinansiering sker under anslaget
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
Regeringens överväganden

Regeringen avser att återkomma angående
anslagsnivåer för havs- och fiskeriprogrammet
för programperioden 2014–2020.
Regeringen föreslår att 75 412 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Från EU-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket m.m. för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
55 051 000 kronor, 70 000 000 kronor respektive
70 000 000 kronor.

Förändring till följd av:
Beslut

20 882

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tusental kronor

-34 816

-29 296

-28 401

Anvisat 2013 1

Förslag/
beräknat
anslag

23 985

16 105

2014

2015

2016

2017

91 793

91 793

91 793

91 793

-28 401

28 000

Förändring till följd av:

28 000

Beslut

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.14 1:14 Från EU-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:14 Från EU-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket m.m.

5 000

-30 000

-21 381

-6 742

-21 793

-21 793

75 412

55 051

70 000

70 000

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tusental kronor

2012

Utfall

37 333

2013

Anslag

91 793

2014

Förslag

75 412

2015

Beräknat

55 051

2016

Beräknat

70 000

2017

Beräknat

70 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

147 782
68 103

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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3.1.15 1:15 Livsmedelsverket

Avgiftsintäkterna får disponeras av Livsmedelsverket.

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:15 Livsmedelsverket
Tusental kronor

2012

Utfall

289 257

2013

Anslag

294 403

2014

Förslag

304 035

2015

Beräknat

306 115

2

2016

Beräknat

308 840

3

2017

Beräknat

315 340

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 603
291 715

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 302 430 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 300 524 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 300 524 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Livsmedelsverkets
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för den offentliga kontroll som görs
vid slakterier i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om
fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas
som livsmedel.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.39 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 304 035 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Livsmedelsverket för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 306 115 000 kronor, 308 840 000 kronor
respektive 315 340 000 kronor.
Det finns ett behov av förstärkta kontrollinsatser på redlighetsområdet. Regeringen föreslår att 3 500 000 kronor anvisas för insatser mot
livsmedelsfusk.
Livsmedel kan vara en viktig källa till exponering för farliga ämnen. Regeringen föreslår att
2 000 000 kronor årligen anvisas anslaget under
perioden 2014–2020 för att förstärka arbetet
med handlingsplanen för en giftfri vardag.
Det är viktigt att konsumenterna har kännedom om Livsmedelsverkets kostråd för fisk som
kan innehålla förhöjda halter miljögifter. Regeringen föreslår att anslaget anvisas 1 000 000 kronor årligen för information om Livsmedelsverkets kostråd.
Ansvaret för information om enskilda dricksvattenanläggningar överförs från Socialstyrelsen
till Livsmedelsverket. Regeringen föreslår att
anslaget därför anvisas 500 000 kronor per år
fr.o.m. 2014. Detta innebär att frågor kring
dricksvatten samlas på Livsmedelsverket.
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:15 Livsmedelsverket

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2012

112 600

106 100

6 500

Prognos 2013

105 500

108 900

-3 400

Förändring till följd av:

Budget 2014

103 000

110 500

-7 500

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tusental kronor

Anvisat 2013

Tabell 3.40 Uppdragsverksamhet

Överföring
till/från andra
anslag

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2012

13 300

14 400

-1 100

(varav tjänsteexport)

(2 700)

(3 200)

(-500)

Prognos 2013

13 900

15 100

-1 200

(varav tjänsteexport)

(3 000)

(3 100)

(-100)

Budget 2014

13 000

13 000

0

(varav tjänsteexport)

(3 000)

(3 000)

(0)
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1

Övrigt

3

Förslag/
beräknat
anslag
1

2014

2015

2016

2017

294 403

294 403

294 403

294 403

4 983

8 631

13 268

19 744

4 415

2 844

928

948

500

506

514

525

-266

-269

-273

-279

304 035

306 115

308 840

315 340

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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3.1.16 1:16 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor

Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Tusental kronor

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 1:16 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor

Anvisat 2013

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2015

2016

2017

88 660

88 660

88 660

88 660

-73 500

-73 500

-73 500

15 160

15 160

15 160

Förändring till följd av:
Beslut

2012

Utfall

78 687

2013

Anslag

87 810

2014

Förslag

88 660

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

15 160

Övrigt

2016

Beräknat

15 160

2017

Beräknat

15 160

Förslag/
beräknat
anslag

1

2014

9 973
79 393

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
inom livsmedelsområdet, främst för att främja
exporten av svenska livsmedel och för utveckling
av livsmedelsförädling. Anslaget får användas
för utgifter till stöd för marknadsföring och deltagande i mässor samt stöd till projektverksamhet med syfte att öka kompetens och
utveckla produkter, processer, teknik och
logistiklösningar med anknytning till livsmedelsförädling enligt förordningen (2011:93) om stöd
till insatser på livsmedelsområdet. Anslaget får
användas för utgifter för åtgärder inom ramen
för Sverige – det nya matlandet. Anslaget får
även användas för utgifter för kommunikationsinsatser och för satsningar för mat inom
offentlig sektor.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 88 660 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 15 160 000 kronor,
15 160 000 kronor respektive 15 160 000 kronor.

88 660

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.17 1:17 Bidrag till vissa internationella
organisationer m.m.
Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:17 Bidrag till vissa
internationella organisationer m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

41 829

2013

Anslag

42 913

2014

Förslag

42 913

2015

Beräknat

42 913

2016

Beräknat

42 913

2017

Beräknat

42 913

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

36
41 881

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för medlemskapsavgifter i internationella organisationer
inom
Landsbygdsdepartementets
ansvarsområde.
Anslaget får användas för internationella
skogsfrågor.
Anslaget får även användas för andra bidrag
relaterade till Landsbygdsdepartementets internationella arbetsområden.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 42 913 000 kronor anvisas under anslaget 1:17 Bidrag till vissa
internationella organisationer m.m. för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
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42 913 000 kronor, 42 913 000 kronor respektive
42 913 000 kronor.
Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

42 913

42 913

42 913

42 913

42 913

42 913

42 913

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

42 913

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Kompletterande information

I rådets förordning (EG) nr 1698/2005 finns
bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling
från europeiska jordbruksfonden för perioden
2007–2013.
I rådets förslag till förordning 2011/0282
(COD) finns bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden avseende perioden 2014–2020.
I förordningen (1996:93) finns bestämmelser
om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.
I rådets förordning (EG) 1234/2007 finns
bestämmelser om stöd till biodling.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

3.1.18 1:18 Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur
Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:18 Åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur

under 2014 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
11 332 162 000 kronor 2015–2022.

Tusental kronor

2012

Utfall

3 001 993

2013

Anslag

3 200 436

2014

Förslag

2 665 527

2015

Beräknat

2 478 135

2016

Beräknat

2 544 860

2017

Beräknat

2 324 275

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

557 356
3 148 574

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för nationell
medfinansiering av åtgärder i enlighet med det av
EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige för perioden 2007–2013 och
det kommande landsbygdsprogrammet för
perioden 2014–2020. Anslaget får användas för
utgifter för det nationella stödet till jordbruket i
norra Sverige. Anslaget får även användas för
utgifter för medfinansiering av EU:s program
för stöd till biodling för perioden 2014–2016.

94

Skälen för regeringens förslag: Huvuddelen av
åtgärderna som finansieras under anslaget är
ersättningsformer som bygger på fleråriga
åtaganden om utbetalningar. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 11 332 162 000 kronor 2015–2022.
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Tabell 3.47 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

4 150 904

3 756 997

4 100 000

Nya åtaganden

1 627 303

3 127 911

10 070 063

Infriade åtaganden

-2 021 210

-2 784 908

-2 837 901

Utestående åtaganden

3 756 997

4 100 000

11 332 162

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 340 000

4 100 000

11 332 162

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2022

-2 410 764

-2 173 954

-6 747 444

Regeringens överväganden

Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Sverige har från europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling tilldelats totalt ca 1 953
miljoner euro för landsbygdsprogrammet för
perioden 2007–2013 och ca 1 747 miljoner euro
för perioden 2014–2020. Landsbygdsprogrammen medfinansieras nationellt inom ramar som
anges i EU:s landsbygdsförordning nr
1698/2005 och i förslag till förordning för
perioden 2014–2020 nr 2011/0282 (COD) och
som preciseras i respektive program. Den totala
nationella medfinansieringen uppgår för
programperioden 2014–2020 till ca 17 795
miljoner kronor och redovisas på detta anslag.
Utbetalningar hänförliga till respektive program
får göras också under de två år som följer direkt
på programperioden.
Sverige har från europeiska jordbruksfonden
tilldelats totalt ca 970 000 euro för stöd för
biodling för perioden 2014–2016. Programmet
medfinansieras till hälften nationellt.
Regeringen föreslår att 2 665 527 000 kronor
anvisas under anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till
2 478 135 000 kronor, 2 544 860 000 kronor
respektive 2 324 275 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

3 200 436

3 200 436

3 200 436

3 200 436

1 806 162

1 393 022

2 142 662

1 914 662

-2 341 071

-2 115 323

-2 798 238

-2 790 823

2 665 527

2 478 135

2 544 860

2 324 275

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.19 1:19 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur
Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:19 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor

2012

Utfall

2 659 386

2013

Anslag

2 780 043

2014

Förslag

1 993 633

2015

Beräknat

1 682 000

2016

Beräknat

1 698 000

2017

Beräknat

1 893 262

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

812 120
2 391 370

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter motsvarande
EU:s finansiering av åtgärder i enlighet med det
av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige för perioden 2007–2013
och det kommande landsbygdsprogrammet för
perioden 2014–2020. Anslaget får även användas
95
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för utgifter för EU:s program för stöd till
biodling för perioden 2014–2016.

behov av framtida anslag på högst 9 966 141 000
kronor 2015–2022.

Kompletterande information

I rådets förordning (EG) nr 1698/2005 finns
bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling
från europeiska jordbruksfonden för perioden
2007–2013.
I rådets förslag till förordning 2011/0282
(COD) finns bestämmelser om stöd för
landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden avseende perioden 2014–2020.
I rådets förordning (EG) 1234/2007 finns
bestämmelser om stöd till biodling.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 9 966 141 000 kronor 2015–2022.

Skälen för regeringens förslag: Huvuddelen av
åtgärderna som finansieras under anslaget är
ersättningsformer som bygger på fleråriga
åtaganden om utbetalningar. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2014 för anslaget
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
Tabell 3.50 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
sttruktur
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

4 350 093

3 342 454

3 839 000

Nya åtaganden

1 326 489

2 338 367

8 646 490

Infriade åtaganden

-2 066 947

-1 841 821

-2 519 349

Utestående åtaganden

3 609 635

3 839 000

9 966 141

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 340 000

3 839 000

9 966 141
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Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2022

-2 138 788

-1 637 882

-6 189 471
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Regeringens överväganden

Ändamål

Sverige har från europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling tilldelats totalt ca 1 953
miljoner euro för landsbygdsprogrammet för
perioden 2007–2013 och totalt ca 1 747 miljoner
euro för perioden 2014–2020.
Sverige har från europeiska jordbruksfonden
tilldelats totalt ca 970 000 euro för stöd för
biodling för perioden 2014–2016.
Regeringen föreslår att 1 993 633 000 kronor
anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 1 682 000 000 kronor,
1 698 000 000 kronor respektive 1 893 262 000
kronor.

Anslaget får användas för utgifter för försöksoch utvecklingsverksamhet och andra insatser i
syfte att styra utvecklingen inom jordbruket och
trädgårdsnäringen mot minskat växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång, säkrare och
minskad användning av växtskyddsmedel,
bevarande av biologisk mångfald och tillvaratagande av kulturvärden, för ekologisk produktion samt för klimat-och energiinsatser inom de
areella näringarna.
Anslaget får användas för utgifter för
uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken liksom för effekterna
av de verksamheter som finansieras under
anslaget.

Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

2 780 043

2 780 043

2 780 043

2 780 043

-4 162 587

-4 345 062

-3 606 587

-3 413 087

Övrigt

3 376 177

3 247 019

2 524 544

2 526 306

Förslag/
beräknat
anslag

1 993 633

1 682 000

1 698 000

1 893 262

Anvisat 2013 1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.20 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i
jordbruket

Regeringens överväganden

Resultaten från verksamheten ligger bl.a. till
grund för rådgivning, information och utbildning riktad till jordbrukare, lagstiftning på
området samt framtagande och utveckling av
insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Regeringen föreslår att 240 000 000 kronor
tillförs anslaget för ett stöd för dubbel
miljönytta med syfte att främja produktion av
förnybar energi under 2014–2023.
Regeringen föreslår att 32 830 000 kronor
anvisas under anslaget 1:20 Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas 37 830 000 kronor,
47 830 000 kronor respektive 54 830 000 kronor.
Tabell 3.53 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Tusental kronor

Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:20 Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket

Anvisat 2013

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2015

2016

2017

29 330

29 330

29 330

29 330

3 500

8 500

18 500

25 500

32 830

37 830

47 830

54 830

Förändring till följd av:

2012

Utfall

29 235

2013

Anslag

29 330

2014

Förslag

32 830

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

37 830

Övrigt

2016

Beräknat

47 830

2017

Beräknat

54 830

Förslag/
beräknat
anslag

1

2014

1 095

Beslut

28 624

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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3.1.21 1:21 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.

Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering
Tusental kronor

Tabell 3.54 Anslagsutveckling 1:21 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.

Anvisat 2013

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2015

2016

2017

2 616

2 616

2 616

2 616

Förändring till följd av:
Beslut

0

1 500

2012

Utfall

2 616

2013

Anslag

2 616

2014

Förslag

4 116

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

4 116

Övrigt

2016

Beräknat

4 116

2017

Beräknat

4 116

Förslag/
beräknat
anslag

1

2014

2 616

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Från anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till jordbrukets yttre och inre rationalisering. Från och med 2006 disponeras helt för vissa
omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra Götalands samt delar av Värmlands län.

1 500

1 500

4 116

4 116

4 116

4 116

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.22 1:22 Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m.
Tabell 3.56 Anslagsutveckling 1:22 Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m.
Tusental kronor

Kompletterande information

I förordningen (1978:250) finns bestämmelser
om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
(omtryckt 1988:999).

1 500

2012

Utfall

1 029

2013

Anslag

1 029

2014

Förslag

1 029

2015

Beräknat

1 029

2016

Beräknat

1 029

2017

Beräknat

1 529

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 029

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Regeringens överväganden

Anslaget ökas med 1 500 000 kronor årligen
under 2014–2016 för möjligheten att utnyttja
markreserv i nya omarronderingsområden.
Regeringen föreslår att 4 116 000 kronor anvisas
under anslaget 1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 4 116 000 kronor,
4 116 000 respektive 4 116 000 kronor.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till underhåll, upprustning och investeringar i
byggnader och andra fasta anläggningar på
fjällägenheter. Anslaget får även användas för
utgifter för att täcka avvecklingsbidrag och
avträdesersättning till arrendatorer.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 1 029 000 kronor anvisas
under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av
fjällägenheter för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 1 029 000 kronor,
1 029 000 kronor respektive 1 529 000 kronor.
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Tabell 3.57 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

–

ersättning till följd av Tjernobylolyckan
enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster
med anledning av Tjernobylolyckan,

–

kostnader för medling m.m. i tvister mellan
samebyar och jordbrukare när det gäller
konflikter på grund av renbetning på åkermark,

–

katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen,

–

ersättning till följd av skador orsakade av
rovdjur på ren enligt 4–5 §§ viltskadeförordningen (2001:724) och

–

åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden samt övriga åtgärder för
främjande av rennäringen.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 029

1 029

1 029

1 029

Förändring till följd av:
Beslut

500

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1 029

1 029

1 029

1 529

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.1.23 1:23 Främjande av rennäringen
m.m.

Regeringens överväganden

Tabell 3.58 Anslagsutveckling 1:23 Främjande av
rennäringen m.m.
Tusental kronor

2012

Utfall

109 881

2013

Anslag

107 915

2014

Förslag

107 915

2015

Beräknat

107 915

2016

Beräknat

107 915

2017

Beräknat

99 915

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 966
103 329

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Regeringen föreslår att 107 915 000 kronor anvisas under anslaget 1:23 Främjande av rennäringen m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 107 915 000 kronor,
107 915 000 kronor respektive 99 915 000 kronor.
Tabell 3.59 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:23 Främjande av rennäringen m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

107 915

107 915

107 915

107 915

Ändamål

Förändring till följd av:

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till åtgärder för att främja rennäringen i form av:

Överföring
till/från andra
anslag

–

Beslut

underhåll eller rivning av vissa riksgränsstängsel och renskötselanläggningar som
staten har underhållsansvar för,

–

statens del av kostnaderna för redovisning
av markanvändningen, riksintressen och
marker som är värdefulla för renskötseln,
natur- och kulturmiljövården,

–

utveckling av företagsregistret för rennäringen,

–

bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen
(1993:384),

–

prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

-8 000

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

107 915

107 915

107 915

99 915

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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3.1.24 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringens överväganden

Tabell 3.60 Anslagsutveckling 1:24 Sveriges
lantbruksuniversitet

För 2014 föreslås anslaget minska med 2,4 miljoner kronor till följd av kvalitetsbaserad omfördelning av forskningsmedel. Vidare föreslås
anslaget öka med 34 miljoner kronor i enlighet
med förslag i prop. 2012/13:30 Forskning och
innovation. Se vidare avsnitt 10.2 Förändringar
på anslagen för forskning och forskarutbildning
under utgiftsområde 16.
Regeringen föreslår att 1 702 926 000 kronor
anvisas
under
anslaget
1:24
Sveriges
lantbruksuniversitet för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 1 720 886 000 kronor,
1 780 868 000 kronor respektive 1 819 388 000
kronor.

Tusental kronor

2012

Utfall

1 632 269

2013

Anslag

1 634 369

2014

Förslag

1 702 926

2015

Beräknat

1 720 886

2

2016

Beräknat

1 780 868

3

2017

Beräknat

1 819 388

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 634 369

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 699 313 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 730 196 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 1 730 196 tkr i 2014 års prisnivå.

Tabell 3.62 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
för forskning och utbildning på forskarnivå
inom livsmedelsproduktion, djurhållning, djurhälsa och djurskydd, skog, skogsbruk och
förädling av skogsråvara, landsbygdsutveckling,
rekreation och fritid samt landskapsplanering
och markanvändning i tätorter och tätortsnära
miljöer. Anslaget får även användas för ersättning för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning inom samma
områden samt för fortlöpande miljöanalys.

Tusental kronor

Anvisat 2013

Tabell 3.61 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2012

551 044

570 057

-19 013

(varav tjänsteexport)

(27 167)

(27 167)

(0)

Prognos 2013

568 000

568 000

0

(varav tjänsteexport)

(28 000)

(28 000)

(0)

Budget 2014

585 000

585 000

0

(varav tjänsteexport)

(28 000)

(28 000)

(0)

Avgiftsintäkterna disponeras av SLU. Avgiftsintäkterna avser bl.a. forskningsuppdrag samt
djursjukvård.

100

2015

2016

2017

1 634 369

1 634 369

1 634 369

1 634 369

Pris- och löneomräkning 2

39 295

60 542

88 311

125 572

Beslut

31 611

28 353

60 606

61 917

-2 349

-2 379

-2 418

-2 470

1 702 926

1 720 886

1 780 868

1 819 388

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris - och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter

2014

Förändring till följd av:

1

Uppdragsverksamhet

1
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3.1.25 1:25 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 3.63 Anslagsutveckling Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning
Tusental kronor

2012

Utfall

420 958
1

2013

Anslag

443 077

2014

Förslag

495 660

2015

Beräknat

522 816

2

2016

Beräknat

578 833

3

2017

Beräknat

589 848

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 353

under 2014 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 500 000 000 kronor 2015–2019.

435 689

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 517 059 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 564 425 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 564 426 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Skälen för regeringens förslag: Fleråriga
åtaganden behöver ingås för att underlätta
planering, utlysning och genomförande av långsiktiga forskningsprojekt. Regeringen bör därför
bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:25
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad
forskning besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 1 500 000 000 kronor
2015–2019.

Anslaget får användas för utgifter för stöd till
grundforskning och behovsmotiverad forskning
för de areella näringarna. Anslaget får även
användas till projektrelaterade utgifter för
utvärderingar, beredningsarbete, konferenser,
resor och seminarier samt informationsinsatser
inom området. Förvaltningsanslaget redovisas
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård under anslaget 2:1 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader och anslaget för forskning
inom områdena miljö och samhällsbyggande
redovisas under anslaget 2:2 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning under samma utgiftsområde.
Tabell 3.64 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö- areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
Tusental kronor

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

5 860 53

687 677

1 200 000

Nya åtaganden

876 735

912 323

730 000

-396 995

-400 000

-430 000

687 677

1 200 000

1 500 000

1 200 000

1 200 000

1 500 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

-520 000

-520 000

-460 000

101

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Regeringens överväganden

I enlighet med proposition 2012/13:30 Forskning och innovation, föreslår regeringen att
anslaget ökar med 52,5 miljoner kronor 2014
bl.a. för en satsning på forskning om skogsråvara
och biomassa.
Regeringen föreslår att 495 660 000 kronor
anvisas under anslaget 1:25 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
522 816 000 kronor, 578 833 000 kronor
respektive 589 848 000 kronor.
Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

3.1.26 1:26 Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien
Tabell 3.66 Anslagsutveckling 1:26 Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien
Tusental kronor

2012

Utfall

1 177

2013

Anslag

1 177

2014

Förslag

1 177

2015

Beräknat

1 177

2016

Beräknat

1 177

2017

Beräknat

1 177

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 177

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

2014

2015

2016

2017

443 077

443 077

443 077

443 077

Anslaget får användas för att finansiera verksamheten vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA).
Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

620

5 560

11 946

20 605

52 465

74 686

124 325

126 691

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt3
Förslag/
beräknat
anslag
1

-502

-508

-515

-525

495 660

522 816

578 833

589 848

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris - och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

102

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
fungerar som diskussionsplattform för ledande
företrädare inom den gröna sektorn. Under året
har KSLA bedrivit en omfattande konferensoch seminarieverksamhet inom områden
angelägna för de areella näringarna. Akademien
fyller en viktig funktion som länk mellan forskning, näringsliv, övriga samhällsorgan och ideella
organisationer.
Regeringen föreslår att 1 177 000 kronor anvisas under anslaget 1:26 Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 1 177 000 kronor,
1 177 000 kronor respektive 1 177 000 kronor.
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Tabell 3.67 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Sametinget

Sametingets förvaltningsanslag redovisas under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget
3:1 Sametinget.
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Näringsliv
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner den föreslagna ändringen av
uppdraget för Akademiska Hus Aktiebolag
(avsnitt 3.6.2),

2.

bemyndigar regeringen att avveckla Ersättningsmark i Sverige AB genom likvidation
(avsnitt 3.6.3),

3.

4.

5.

6.

bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:2 Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling ingå ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2015–
2019 (avsnitt 3.8.2),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 265 000 000 kronor
2015–2017(avsnitt 3.8.5),
bemyndigar regeringen att under 2014 för
anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 5 500 000 kronor 2015 och
2016 (avsnitt 3.8.9),

7.

bemyndigar regeringen att under 2014
ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade
garantier
uppgår
till
högst
10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7),

8.

bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Exportkreditnämnden får obegränsad
upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.6.7),

9.

bemyndigar regeringen att för 2014 besluta
att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta
upp lån för systemet med statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till
högst 80 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8),

10. bemyndigar regeringen att under 2014
ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till Aktiebolaget Svensk Exportkredit som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 250 000 000 000
kronor (avsnitt 4.6.8),
11. för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt
följande uppställning:

bemyndigar regeringen att under 2014
ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst
500 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7),
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Verket för innovationssystem

158 611

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

612 313

1:4

Tillväxtverket

262 109

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

634 772

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

1:7

Turistfrämjande

119 904

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

223 450

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

2 448 840

81 249

5 818

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

14 000

1:11 Patentbesvärsrätten

21 443

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

17 842

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

4 297

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:15 Konkurrensverket

137 892

1:16 Konkurrensforskning

13 685

1:17 Upprustning och drift av Göta kanal

25 310

1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

42 150

1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:21 Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation

259 892

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

23 696

2:2

Kommerskollegium

83 056

2:3

Exportfrämjande verksamhet

2:4

Investeringsfrämjande

57 442

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 119

Summa

10

243 889

5 588 403
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2 Näringsliv

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor

Näringspolitik
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 24 Näringsliv
1

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

5 430

4 799

4 740

5 129

4 750

4 906

4 948

453

458

447

460

382

385

390

0

0

0

0

0

0

0

5 882

5 256

5 187

5 588

5 132

5 292

5 337

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Regeringen föreslår att 5 588 miljoner kronor
anvisas under utgiftsområde 24 Näringsliv för
2014. För 2015 beräknas anslagsnivån till 5 132
miljoner kronor, för 2016 till 5 292 miljoner
kronor och för 2017 till 5 337 miljoner kronor.

I tabell 2.2 redovisas förändringen av anslagsnivån för perioden 2014–2017 jämfört med statens budget för 2013 fördelat på olika komponenter. Den årliga pris- och löneomräkningen av
anslagen för förvaltningsändamål som görs för
att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagsförändringen.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

5 253

5 253

5 253

5 253

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt 3
Ny ramnivå

43

79

123

184

295

-192

-78

-94

0

-4

-3

-2

-3

-3

-3

-3

5 588

5 132

5 292

5 337

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Vissa anslag minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna
anslagsram för 2014 realekonomiskt fördelad på
transfereringar, verksamhetsutgifter samt investeringar.
Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor
2014

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

3 340
2 242
7
5 588

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända förändringar
av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas normalt i
huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid sidan av
dessa stöd finns det även stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig
beskattning, s.k. skatteutgifter. En skatteutgift
uppstår om skatteuttaget för en viss grupp eller
en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad
som är förenligt med normen inom ett visst
12

skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i
förekommande fall även skattesanktioner, där
skatteuttaget är högre än den angivna normen
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har
införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo
och kan därför jämställas med stöd på budgetens
utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter
2013 (skr. 2012/13:98). I det följande redovisas
de nettoberäknade skatteutgifterna som är att
hänföra till utgiftsområde 24 Näringsliv.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv,
netto
Miljoner kronor
Prognos
2013

Näringspolitik

28 300

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Totalt för utgiftsområdet

29 160
0

28 300

Prognos
2014

0
29 160
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3 Näringspolitik

3.1

Omfattning

Inom näringspolitiken ryms insatser för att
skapa goda ramvillkor för företag, företagsutveckling, främjande av entreprenörskap, arbete
för att stärka innovationskraften, arbete för att
förenkla för företagen, konkurrensfrämjande arbete, turistfrämjande samt immaterial- och associationsrättsliga frågor. Vidare ingår undersökning av och information om landets geologi och
mineralhantering samt tillstånd och tillsyn enligt
minerallagen (1991:45) samt miljösäkring. Därutöver ingår bidrag till forskning och utveckling,
stöd till svenska standardiseringsorganisationen
samt ansvar för säkerhetsfrågor inom elområdet.
Myndigheter som verkar inom näringspolitiken är Verket för innovationssystem (Vinnova),
Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Patentbesvärsrätten (PBR), Patent- och registreringsverket
(PRV),
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket och Revisorsnämnden.

Statligt ägda bolag och stiftelser m.m. som berörs i det följande är Almi Företagspartner AB
(Almi), V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, RISE – Research Institutes of Sweden
Holding AB, Innovationsbron AB samt Sveriges
Standardiseringsråd (SSR), Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Svensk Industridesign
(SVID).
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Näringspolitik
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

165

155

156

159

161

163

167

Näringspolitik
1:1 Verket för innovationssystem

2 015

2 224

2 174

2 449

2 543

2 711

2 743

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

473

599

599

612

618

624

636

1:4 Tillväxtverket

356

244

249

262

286

289

294

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

580

580

566

635

272

272

251

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

80

78

76

81

82

84

85

1:7 Turistfrämjande

140

120

120

120

90

90

90

1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

213

218

216

223

226

198

203

1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

6

6

6

6

6

6

6

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

8

14

14

14

14

14

14

1:11 Patentbesvärsrätten

17

21

21

21

19

20

20

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

12

15

14

18

18

18

18

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

4

4

4

4

4

4

4

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

8

8

8

8

8

8

8

132

134

132

138

175

178

182

1:16 Konkurrensforskning

13

14

14

14

14

14

14

1:17 Upprustning och drift av Göta kanal

27

25

25

25

25

23

23

1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

30

42

49

42

22

23

23

1:15 Konkurrensverket

1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
1:21 Finansiering av rättegångskostnader
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation
Summa Näringspolitik

1 000

1

1

1

1

1

1

16

18

17

18

18

18

18

0

18

18

18

18

18

18

135

260

260

260

130

130

130

5 430

4 799

4 740

5 129

4 750

4 906

4 948

0

0

0

0

0

0

0

Äldreanslag
2011 1:15 Rymdverksamhet
2011 1:25 Avgifter till internationella organisationer

0

0

0

0

0

0

0

2011 1:26 Bolagsverket

0

0

0

0

0

0

0

2010 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

0

0

0

0

0

0

0

2010 1:26 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket

0

0

0

0

0

0

0

Summa Äldreanslag

0

0

0

0

0

0

0

5 430

4 799

4 740

5 129

4 750

4 906

4 948

Summa område Näringspolitik
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

För 2013 prognostiseras de totala utgifterna för
området uppgå till 4 740 miljoner kronor, vilket
är i nivå med tilldelade medel.
Regeringens förslag till anslag 2014 för näringspolitiken innebär att 5 129 miljoner kronor
14

anvisas. För 2015 beräknas anslagsnivån till 4 750
miljoner kronor, för 2016 till 4 906 miljoner
kronor och för 2017 till 4 948 miljoner kronor.
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3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt en definition av begreppet redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2 nedan följer en redovisning av de nettoberäknade skatteutgifter som
kan hänföras till näringspolitikens område. I anslutning till tabellen ges en kortfattad beskrivning av respektive skatteutgift.
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom näringspolitiken, netto
Miljoner kronor

Nedsatt koldioxidskatt för diesel i
gruvindustriell verksamhet

140

140

Nedsatt koldioxidskatt för
uppvärmningsbränslen inom industrin utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter

710

700

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom industrin

10

10

Skattereduktion för sjöinkomst

70

70

Fastighetsskatt på lokaler

-5 400

-5 480

Fastighetsskatt på industrienheter

-1 210

-1 220

Totalt för näringspolitik

28 300

29 160

”-” betyder att utgiften inte kunnat kvantifieras.
Prognos
2013

Prognos
2014

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag

-

-

Kapitalvinst på kvalificerade andelar

-

-

Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m.

0

0

Sjöinkomstavdrag

140

140

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner

740

740

Utjämning av småföretagares inkomst

-

-

Kapitalvinst på näringsfastigheter

1 380

1 420

Matching-credit-klausuler i olika dubbelbeskattningsavtal

-

-

Koncernbidragsdispens

-

-

Rabatter och liknande från ekonomiska föreningar

-

-

Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade bolag

670

690

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade
aktier

4 500

4 680

Utdelning av aktier

-

-

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta
bostadsrättsföreningar

10

20

Ersättning skiljemannauppdrag

-

-

Nedsatta socialavgifter för egenföretagare
som fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare

270

280

Inga socialavgifter för egenföretagare som är
födda 1937 eller tidigare

100

100

Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt
65 år och som är födda 1938 eller senare

2 030

2 110

Inga socialavgifter för anställda som är födda
1937 eller tidigare

240

240

Transport i skidliftar

160

170

Restaurang- och cateringtjänster

8 490

8 930

Rumsuthyrning

1 440

1 510

Nedsatt energiskatt för diesel i gruvindustriell
verksamhet

100

100

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom industrin

660

660

Nedsatt energiskatt på el som används inom
industrin

12 900

13 070

Befrielse från energiskatt på el vid
deltagande i program för energieffektivisering
inom industrin

150

80

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag

Enligt 57 kap. 11 § inkomstskattelagen
(1999:1229) jämfört med 16–19 §§ samma
kapitel tillkommer vid tillämpning av huvudregeln enligt ovan ett utdelningsutrymme baserat
på företagets lönesumma, utöver den schablonavkastning som baseras på den s.k. klyvningsräntan och aktiernas anskaffningsvärde. Detta
gäller endast om det s.k. löneuttagskravet är
uppfyllt. Detta gäller dock inte vid tillämpning
av förenklingsregeln.
En skatteutgift uppkommer i den mån huvudregeln tillämpas och löneuttagskravet är uppfyllt,
såvida det lönebaserade utrymmet resulterar i att
viss del av avkastningen som baseras på löner till
anställda beskattas i inkomstslaget kapital.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst
och särskild löneskatt och består i skillnaden
mellan
dubbelbeskattad
tjänsteoch
dubbelbeskattad kapitalinkomst. Löneunderlaget
ingår i det s.k. gränsbeloppet.
Kapitalvinst på kvalificerade andelar

Enligt 57 kap. 21–23 §§ inkomstskattelagen ska
kapitalvinst på kvalificerade andelar som överstiger gränsbeloppet tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Den kapitalvinst som ska redovisas som intäkt av tjänst är maximerad till 100
inkomstbasbelopp under en femårsperiod.
Kapitalvinst utöver 100 inkomstbasbelopp
beskattas som kapitalinkomst till 30 procent.
Den del av kapitalvinsten som överstiger
gränsbeloppet
(dvs.
utrymmet
för
kapitalbeskattning)
men
som
p.g.a.
begränsningsregeln
ändå
beskattas
som
kapitalinkomst medför en skatteutgift avseende
skatt på inkomst av tjänst. Skatteutgiften består i
15
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skillnaden i skattesats mellan dubbelbeskattad
tjänste- och kapitalinkomst.
Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m.

Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras
av som allmänt avdrag under vissa förutsättningar (maximalt under 5 års tid med högst
100 000 kronor per år; restriktionerna gäller
dock inte litterär, konstnärlig eller liknande
verksamhet), se 64 kap. 2–4 §§ inkomstskattelagen. Normen är annars att underskottet får sparas och kvittas mot senare överskott i den aktiva
näringsverksamheten. Den tidigarelagda kvittningen är en skattekredit. Skatteutgiften utgörs
av räntan på skattekrediten och avser skatt på
inkomst av tjänst.
Sjöinkomstavdrag

Skattskyldiga som har haft sjöinkomst under
hela beskattningsåret ges sjöinkomstavdrag som
uppgår till 36 000 kronor om fartyget till övervägande del går i fjärrfart och 35 000 kronor om
det går i närfart (64 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om man inte har arbetat ombord hela året
ges avdrag för varje dag som sjöinkomst uppbärs. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
tjänst.
Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner

Vissa förmåner och ersättningar till utländska
experter, forskare och andra nyckelpersoner kan
under vissa förutsättningar undantas från beskattning (11 kap. 22–23 §§ inkomstskattelagen). För skattebefrielse krävs beslut av Forskarskattenämnden (11 kap. 23 a § inkomstskattelagen). Bland annat undantas 25 procent av lönen
och vissa ersättningar för utgifter, t.ex. avgifter
för barns skolgång i grund- och gymnasieskola,
från beskattning. Skatteutgiften avser skatt på
inkomst av tjänst och särskild löneskatt.
Utjämning av småföretagares inkomst

Inkomstutjämnande åtgärder i små företag, t.ex.
avsättningar till skogskonto (21 kap. inkomstskattelagen) och periodiseringsfond (30 kap. in16

komstskattelagen) samt överavskrivningar (18
kap. inkomstskattelagen), leder till en skatteutgift när åtgärderna medför att ägarens marginalskatt blir olika vid avsättning och uttag. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst.
Kapitalvinst på näringsfastigheter

Kapitalvinst på enskildas näringsfastigheter beskattas som kapitalinkomst (13 kap. 6 § inkomstskattelagen). Skatteutgiften avser att en större
del av näringsinkomsten beskattas som kapitalinkomst än vad som är förenligt med normen.
Skatteutgiften beräknas som skillnaden mellan
skattesatsen för näringsinkomst (inklusive särskild löneskatt) och skattesatsen på kapitalinkomst.
Matching-credit-klausuler i olika
dubbelbeskattningsavtal

I vissa fall kan en skattskyldig få avräkning för
den skatt som skulle ha utgått i det andra avtalslandet även om sådan skatt inte har betalats.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet.
Koncernbidragsdispens

Regeringen kan i vissa fall medge att avdrag får
göras för lämnade bidrag trots att reglerna för
koncernbidrag inte är uppfyllda (35 kap. 8 § inkomstskattelagen). Detta förutsätter bl.a. att bidraget lämnas för en näringsverksamhet som är
av väsentlig betydelse från samhällsekonomisk
synpunkt. Skatteutgiften avser skatt på inkomst
av näringsverksamhet.
Rabatter och liknande från ekonomiska
föreningar

Ekonomiska föreningar får, enligt 39 kap. 22 §
inkomstskattelagen, göra avdrag för rabatter, utdelningar m.m. trots att dessa inte är skattepliktiga hos mottagaren. Skatteutgiften avser skatt
på inkomst av näringsverksamhet.
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Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade
bolag

Enligt 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen tas endast 5/6 av kapitalinkomster för delägare i onoterade bolag upp till beskattning i inkomstslaget
kapital. Den effektiva skatten på kapitalavkastningen blir således 25 procent, vilket är lägre än
normen för kapitalinkomster. Den lägre skattesatsen ger upphov till en skatteutgift som avser
skatt på inkomst av kapital.
Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier

För den del av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar som understiger gränsbeloppet
tas endast 2/3 upp till beskattning enligt 57 kap.
20 och 21 §§ inkomstskattelagen. Den effektiva
skatten på kapitalavkastningen blir således 20
procent, vilket är lägre än normen för kapitalinkomster. Skatteutgiften avser skatt på inkomst
av kapital.

Ersättning skiljemannauppdrag

Ersättning för skiljemannauppdrag ingår inte i
underlaget för socialavgifter om parterna är av
utländsk nationalitet enligt 2 kap. 20 § socialavgiftslagen (2000:980). Skatteutgiften avser särskild löneskatt.
Nedsatta socialavgifter för egenföretagare som
fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare

För egenföretagare som fyllt 65 år och är födda
1938 eller senare, dvs. de som omfattas av det
reformerade ålderspensionssystemet (lagen
[2006:1339] om ändring i lagen [1990:659] om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster),
ska enbart ålderspensionsavgiften betalas (3 kap.
15 § socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser
särskild löneskatt.
Inga socialavgifter för egenföretagare som är
födda 1937 eller tidigare

Beskattning av aktieutdelning i form av aktier
skjuts i det fall ett antal villkor är uppfyllda upp
till dess att mottagaren säljer aktierna, se den s.k.
lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen. Räntan på denna skattekredit är en skatteutgift.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital.

För egenföretagare som är födda 1937 eller tidigare, dvs. de som omfattas av det gamla ålderspensionssystemet (lagen [2007:1250] om ändring i lagen [1990:659] om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster), ska inga socialavgifter
betalas (övergångsbestämmelse 5 i socialavgiftslagen [2000:980]). Skatteutgiften avser särskild
löneskatt.

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta
bostadsrättsföreningar

Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt 65
år och är födda 1938 eller senare

Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar omfattas
av lättnadsreglerna till och med utgången av
2015. Lättnadsreglerna motsvarar de regler i 43
kap. inkomstskattelagen som gällde för utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade bolag före inkomståret 2006. Lättnadsreglerna innebär att ett belopp uppgående till 70 procent av
statslåneräntan multiplicerat med ett speciellt
definierat underlag (i princip omkostnadsbeloppet för bostadsrätten) undantas från beskattning
i inkomstslaget kapital. Skatteutgiften avser skatt
på inkomst av kapital.

För anställda som har fyllt 65 år och är födda
1938 eller senare, dvs. de som omfattas av det
reformerade ålderspensionssystemet (lagen
[2006:1339] om ändring i lagen [1990:659] om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster)
ska enbart ålderspensionsavgiften betalas (2 kap.
27 § socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser
särskild löneskatt.

Utdelning av aktier

Inga socialavgifter för anställda som är födda
1937 eller tidigare

För anställda som är födda 1937 eller tidigare,
dvs. de som omfattas av det gamla ålderspens17
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ionssystemet (lagen [2007:1250] om ändring i
lagen [1990:659] om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster), ska inga socialavgifter
betalas (övergångsbestämmelse 5 i socialavgiftslagen [2000:980]). Skatteutgiften avser särskild
löneskatt.
Transport i skidliftar

Av 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
följer att mervärdesskatten för transport i skidlift är nedsatt till 6 procent. Transport i skidlift
räknas som antingen idrottstjänst eller personbefordran. Transport i skidlift sker normalt med
syfte att nyttja nedfarterna i skidanläggningen
och därmed som utnyttjande av idrottsanläggning. I de fall den som köper en transport i skidlift inte utnyttjar nedfarterna i anläggningen,
t.ex. då liftanläggningen är öppen sommartid,
kan transportmomentet anses vara det dominerande, och transporten faller därför under kategorin personbefordran. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende
mervärdesskatt.

Nedsatt energiskatt för diesel i gruvindustriell
verksamhet

Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi
(1994:1776) gäller energiskattebefrielse med 86
procent för drift av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet.
Beskattningen följer den beskattning som gäller
för uppvärmningsbränsle inom industrin. Det
innebär att den procentuella nedsättningen av
skatten på diesel ger en skattenivå som
motsvarar energiskatten för uppvärmningsolja
inom industrin. Beräkningen av skatteutgiften
utgår från skattesatsen på diesel i miljöklass 1.
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen
inom industrin

För industrin inom och utanför EU:s system för
handel med utsläppsrätter gäller enligt 6 a kap.
1 § 9 lagen om skatt på energi (1994:1776) energiskattebefrielse med 70 procent för användning
av fossila bränslen i tillverkningsprocessen.
Normen utgörs av full energiskatt på bränsle.

Restaurang- och cateringtjänster

För restaurang- och cateringtjänster gäller nedsatt mervärdesskatt till 12 procent enligt 7 kap.
1 § mervärdesskattelagen. Nedsättningen gäller
för omsättning av restaurang- och cateringtjänster med undantag för den del som avser
spritdrycker, vin och starköl. Den nedsatta
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Rumsuthyrning

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen är skattesatsen för rumsuthyrning nedsatt till 12 procent.
Nedsättningen gäller rumsuthyrning inom ramen för hotellrörelse eller liknande verksamhet
samt upplåtelse av campingplatser. Den nedsatta
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.

18

Nedsatt energiskatt på el som används inom
industrin

I 11 kap. 3 § lagen om skatt på energi anges
energiskattesatserna på el. El som används i tillverkningsprocesser inom industrisektorn beskattas med 0,5 öre/kWh. Normen utgörs av
normalskattesatsen på el.
Befrielse från energiskatt på el vid deltagande i
program för energieffektivisering inom industrin

För energiintensiva industriföretag, som deltar i
program för energieffektivisering gäller befrielse
från energiskatten på el (11 kap. 9 § 6–7 lagen
om skatt på energi) i 5 år. Detta innebär en ytterligare skattenedsättning från den tidigare nedsatta skattesatsen för el inom industrisektorn på
0,5 öre/kWh. Den ytterligare skatteutgiften
uppgår till 0,5 öre/kWh. Lagen (2004:1196) om
program för energieffektivisering upphör att
gälla den 1 januari 2013, men gäller dock fortfarande för företag som före utgången av 2012 har

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

godkänts som deltagare i programmet. Därmed
upphör skatteutgiften 2018.
Nedsatt koldioxidskatt för diesel i gruvindustriell
verksamhet

Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi
gäller koldioxidskattebefrielse med 70 procent
för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen har
beslutat att skattebefrielsen sänks till 40 procent
fr.o.m. 2015.
Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen
inom industrin utanför EU:s system för handel
med utsläppsrätter

gått i fjärrfart och med 9 000 kronor per år om
det gått i närfart. Om den skatteskyldige haft
sjöinkomst under endast en del av året, ska reduktion medges för varje dag som sjöinkomst
innehas.
Fastighetsskatt på lokaler

Enligt 3 § lagen om statlig fastighetsskatt
(1984:1052) ska statlig fastighetsskatt betalas för
lokaler i hyreshus. Fastighetsskatten på lokaler är
en objektskatt som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom intäkterna beskattas som inkomst
av näringsverksamhet utgör fastighetsskatten
(som är avdragsgill mot intäkterna), till den del
den inte reducerar inkomstskatten, en skattesanktion.
Fastighetsskatt på industrienheter

För industrin utanför EU:s system för handel
med utsläppsrätter gäller enligt 6 a kap. 1 § 9 b
lagen om skatt på energi koldioxidskattebefrielse
med 70 procent för användning av fossila bränslen i tillverkningsprocessen. Normen utgörs av
full koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat
att koldioxidskattebefrielsen sänks till 40 procent fr.o.m. 2015.

Enligt 3 § lagen om statlig fastighetsskatt ska
statlig fastighetsskatt betalas på industrienheter.
Fastighetsskatten på industrienheter är en objektskatt som enbart träffar fastighetskapital.
Eftersom intäkterna beskattas som inkomst av
näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som
är avdragsgill mot intäkterna), till den del den
inte reducerar inkomstskatten, en skattesanktion.

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom industrin

Enligt 9 kap. 9 § lagen om skatt på energi medges energiintensiva industriföretag nedsättning
av koldioxidskatten, utöver den generella nedsättningen, om koldioxidskatten överstiger 1,2
procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. För det överskjutande beloppet sätts
skatten ned till 24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock alltid respekteras. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen har
beslutat att slopa den särskilda nedsättningsregeln fr.o.m. 2015. Skatteutgiften upphör därmed.

3.4

Mål

Målet för näringspolitiken är att stärka den
svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för
att därigenom bryta utanförskapet.
De näringspolitiska insatserna ska även bidra
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi
för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020.

Skattereduktion för sjöinkomst

Skattskyldiga med sjöinkomst under hela beskattningsåret har enligt 67 kap. 3 § inkomstskattelagen rätt till skattereduktion med 14 000
kronor per år om fartyget till övervägande del
19
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3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Indikatorer och andra
bedömningsgrunder för
redovisningen

Internationell konkurrenskraft

En stärkt konkurrenskraft åstadkoms genom en
mängd olika insatser inom ett stort antal politikområden. Hur konkurrenskraften för ett land
utvecklas är även beroende av utvecklingen i
omvärlden. Analogt med att konkurrenskraft
påverkas av en mängd olika faktorer kan konkurrenskraft eller olika aspekter av den mätas på ett
stort antal sätt. Här redovisas relativ arbetskraftskostnad och exportförmåga som indikatorer som avspeglar den svenska konkurrenskraften.
Tabell 3.3 Sveriges konkurrenskraft
Index 2000=100
2009

2010

2011

2012

Relativ arbetskostnad per
producerad enhet

85,7

89,5

92,6

93,5

Exportförmåga

91,8

91,3

92,8

91,9

Källa: OECD Economic Outlook.

Den relativa enhetsarbetskostnaden speglar
den sammantagna utvecklingen av produktivitet,
lönekostnader och växelkurs, i förhållande till de
viktigaste konkurrentländerna. I Sverige har
enhetsarbetskostnaderna sjunkit sedan år 2000,
vilket innebär ett förbättrat konkurrensläge i
förhållande till konkurrentländerna. De sjunkande enhetsarbetskostnaderna i Sverige beror i
första hand på en god produktivitetstillväxt och

inte av en långsam löneutveckling. De senaste tre
åren har dock enhetsarbetskostnaderna ökat något i Sverige. En bidragande orsak till det är en
stärkt kronkurs.
Exportförmåga mäts som den faktiska tillväxten i exporten i förhållande till tillväxten i
Sveriges exportmarknad. Under de senaste åren
har den svenska exporten utvecklats ungefär i
samma takt som de marknader den svenska exporten går till. Ser man det i ett längre tidsperspektiv så växte exporten snabbare än exportmarknaderna från början 1990-talet fram till
millennieskiftet, därefter har exporten växt långsammare än exportmarknaderna. Den utveckling
som skett sedan år 2000 delar Sverige med
många andra länder i Västeuropa och Nordamerika. De länder som gått i motsatt riktning, med
en export som växt betydligt snabbare än dess
exportmarknader, är Kina, Indien och Sydkorea,
men också Tyskland har haft en positiv utveckling.
Ökad sysselsättning i de svenska företagen

Sysselsättningen i de svenska företagen uppvisar
en trendmässig uppgång. Antalet sysselsatta i
näringslivet växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder och var 2012 nära 3,3 miljoner personer. Antalet män som är sysselsatta i näringslivet är betydligt fler än antalet kvinnor. Antalet
kvinnor ökar dock betydligt snabbare än antalet
män.

Tabell 3.4 Näringslivets utveckling
2009

2010

2011

2012

3 130

3 170

3 250

3 290

varav kvinnor

1 160

1 170

1 210

1 240

varav män

1 970

2 000

2 040

2 050

119

129

136

138

126

128

73 700

69 200

Antalet sysselsatta i näringslivet, 1000-tal

Produktionen i näringslivet, index 2000=100
Arbetsproduktiviteten i näringslivet, index 2000=100

117

123

48 100

59 000

Antal företag med positiv sysselsättningsutveckling relativt föregående år per 1000 existerande

105

128

Antalet snabbväxande företag per 1000 existerande

2,74

Antal företag med positiv sysselsättningsutveckling relativt föregående år

Antalet nystartade företag
Källor: SCB AKU, SCB Nationalräkenskaperna, SCB FAD och egna beräkningar samt Tillväxtanalys.
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Som beskrivits tidigare är produktivitetstillväxt
central för att upprätthålla konkurrensförmågan.
Produktionen bör öka både genom att fler arbetar och att arbetet sker effektivare. Produktionen
i det svenska näringslivet växer och den drivs till
övervägande del av ökad produktivitet, men det
finns även en betydande påverkan av att fler arbetar.
Bakom ökningen av antalet sysselsatta i näringslivet finns en påtaglig dynamik. Många företag ökar antalet sysselsatta och samtidigt som
sysselsättningen minskar i ett stort antal företag.
Under de flesta åren ökar antalet sysselsatta i
växande företag mer än minskningen hos de företag som drar ner på antalet sysselsatta, vilket
gör att den totala sysselsättningen ökar. Bland de
företag som har minst en sysselsatt ökar 10–15
procent antalet sysselsatta från ett år till nästa.
Det betyder att det är över 50 000 företag som
årligen ökar sin sysselsättning.
Under senare år har så kallade snabbväxande
företag fått stor uppmärksamhet då ett fåtal
snabbväxande företag har haft en stor påverkan
på skapandet av nya arbetstillfällen. Här definieras ett snabbväxande företagen som ett företag
som haft en genomsnittlig sysselsättningstillväxt
på 20 procent per år i tre år 1. Antalet snabbväxande företag är relativt få (ca 3 stycken per 1 000
företag) men tack vare den snabba tillväxten får
de ändå betydande påverkan för skapandet av
nya jobb.
En annan viktig del i dynamiken är skapandet
av nya företag och att företag som inte klarar
konkurrensen läggs ner. Antalet nystartade företag har ökat trendmässigt under en längre period med vissa mindre avvikelser bl.a. 2012, exempelvis till följd av skiftande konjunktur.
Företagens förutsättningar att utvecklas

Att skapa goda villkor för företagande är och har
länge varit en viktig del i politiken, för att ge företagen bättre möjligheter att utvecklas. För att
följa utvecklingen av reglernas påverkan på företagen finns olika metoder. Ett sätt är att ställa

frågor till företagen i enkätundersökningar. I
Tillväxtverkets återkommande undersökning,
Företagens villkor och verklighet, minskar andelen företag som anser att lagar och regler är ett
hinder för tillväxt. År 2011 angav 22 procent av
småföretagen att lagar och myndighetsregler var
ett hinder för företagets utveckling och tillväxt.
Tabell 3.5 Förenkla för företagen
Procent
2008

2011

30

22

Andel småföretag som anger lagar och
myndighetsregler som ett stort hinder för företagens
utveckling och tillväxt

Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och 2011.

För många företag är tillgång till finansiellt
kapital en förutsättning för att de ska kunna utvecklas och växa. Den största mängden finansiellt kapital till företagen kommer via lån. Utvecklingen av den totala utlåningen till icke
finansiella företag i Sverige visar på en trendmässig ökning.
Tabell 3.6 Tillgång till kapital
Miljarder kronor

Monetära finansinstitutens
utlåning till icke-finansiella
företag
Riskkapitalinvesteringar (venture)

2009

2010

2011

2012

1 680

1 710

1 830

1 860

3,06

2,70

2,35

1,82

Källor: Statistiska centralbyrån och Svenska Riskkapitalföreningen.

För att få lån krävs säkerheter, vilket t.ex. små
nystartade företag med tillväxtambitioner ofta
inte har. Då krävs andra former av kapitaltillförsel t.ex. i form av riskkapital (ägarkapital). De
företag som erhåller riskkapitalinvesteringar är
ofta snabbt växande företag som bidrar starkt till
utvecklingen i näringslivet, vilket gör att utvecklingen av riskkapitalinvesteringar är intressant att följa även om de jämfört med lån står för
relativt blygsamma belopp. Omfattningen av
riskkapitalinvesteringarna svänger från år till år.
Det beror till en del på att det är under perioden
genomförda investeringar, och inte stocken investerat kapital, som avses. Även konjunkturen
kan påverka mängden riskkapital. Riskkapitalinvesteringarna har minskat under de senaste åren.

1 Detta gäller företag med minst tio sysselsatta i utgångsläget. För företag

med färre än tio sysselsatta krävs att sysselsättningen ökar med minst sju
stycken. Metoden för beräkningarna bygger på Poldahl A., Andersson F
och Johansson U. (2011), Identifiering av snabbväxande företag och
gaseller, Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011, Statistiska
centralbyrån.
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Tabell 3.7 Förmågor och attityder till företagande

Tabell 3.8 Näringslivets FoU

Andel av befolkningen 18–70 år, procent

Som tror att de skulle klara av att starta företag

Andel av BNP, procent
2004

2012

73

80

varav kvinnor

66

75

varav män

80

84

27

32

varav kvinnor

21

25

varav män

33

39

Som helst vill vara företagare

Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern.

Vilka attityder som finns i befolkningen, i relation till företagande, har betydelse för hur företagandet utvecklas. Även befolkningens förmåga att driva företag har betydelse, liksom
tilltron till den egna förmågan. Att mäta attityder och förmågor är svårt. Det är i stort sett bara
genom enkätundersökningar direkt till enskilda
individer som information om upplevda attityder
och förmågor kan erhållas. Andelen personer i
Sverige som tror sig klara av att starta ett företag
är 80 procent, vilket är något högre än mätningen som gjordes åtta år tidigare. Även andelen i befolkningen som anger att de helst skulle
vilja vara företagare har ökat från 27 procent
2004 till 32 procent 2012. Både när det gäller
tilltron till den egna förmågan att starta företag
och viljan att vara företagare är andelen högre
bland män än bland kvinnor. De resultat som nu
finns tillgängliga, år 2004 och 2012, innebär dock
ett så långt tidsspann att resultaten bör tolkas
med försiktighet.

Företagens utgifter för egen FoU

2005

2007

2009

2011

2,59

2,51

2,55

2,32

Källa: Statistiska centralbyrån.

FoU är helt central för vissa verksamheter
medan andra verksamheter utvecklas med hjälp
av helt andra former av innovation. För att ge en
mer heltäckande bild redovisas företag med innovationsverksamhet.
Innovationsverksamheten kan förekomma i
olika former. Det kan vara att produkten (både
varor och tjänster) utvecklas, det kan vara att
processen som genererar produkten utvecklas.
Det kan även innefatta utveckling inom företagets organisation samt förändring i hur produkter marknadsförs.
Tabell 3.9 Innovationsverksamhet i företagen
Procent
2006–2008

2008–2010

Andel företag med
innovationsverksamhet

54

60

varav produktinnovativa företag1

33

36

varav processinnovativa företag1

28

26

varav organisatoriskt innovativa
företag 1

29

29

varav marknadsföringsinnovativa
företag 1

24

32

Andel företag med
innovationssamarbeten

18

19

varav samarbete med leverantör2

15

16

varav samarbete med kunder eller
klienter 2

13

13

Innovation bland svenska företag

varav samarbete med universitet eller
högskolor2

7

7

Stora insatser görs för att främja innovation. Innovation är ett mångfasetterat begrepp och innefattar ett stort antal olika former av aktiviteter
och utfall. Det är därmed svårt att mäta utvecklingen med ett eller ett fåtal mått. För att kunna
ge en bild över utvecklingen redovisas här några
olika mått som avspeglar olika former av innovation.
För många verksamheter är FoU en viktig innovationsdrivare. För att visa på utvecklingen av
FoU-insatserna i näringslivet redovisas de sammanlagda FoU-utgifterna i näringslivet som andel av BNP. Näringslivets FoU-utgifter som andel av BNP har minskat under senare år.

Andel av de produktinnovativa
företagens omsättning som kommer
från, för företaget, nya produkter

19

15

varav nya även för företagets marknad

11

8

22

1

Ett företag kan bedriva innovationsverksamhet inom mer än ett område.
2
Det finns flera samarbetsaktörer i grundmaterialet, här har tre exempel valts.
Ett företag kan bedriva samarbeten med flera olika aktörer.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Andelen företag med innovationsverksamhet
har ökat något från perioden 2006–2008 till
2008–2010. Under perioden 2008–2010 uppgav
60 procent av företagen att de bedrev innovationsverksamhet. Det är främst företag med
marknadsföringsinnovationer som ökat. Bland
övriga innovationsaktiviteter är skillnaderna över
tid små.
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Innovationsprocesser är starkt beroende av
olika former av kunskap och att kunskap sprids
mellan olika aktörer. Ett sätt att sprida och utveckla ekonomisk värdefull kunskap är att samarbeta med olika aktörer. Här visas mått på företagens innovationssamarbeten med några
utvalda aktörer. Nära en femtedel av företagen
har innovationssamarbeten. De vanligaste samarbetspartnerna är leverantörer och kunder.
Vidare visas andelen av företagens omsättning
som kommer från nya produkter, som en form
av mått på innovationsgrad. Andelen av företagens omsättning som härrör från nya produkter
har minskat något mellan perioden 2006–2008
och 2008–2010.
Patenträtten har central betydelse för många
företag eftersom den ger dem en möjlighet att ta
igen gjorda investeringar och få avkastning på
forskning och annan innovationsverksamhet.
Patenteringsverksamheten ser olika ut i olika
branscher och för olika typer av produkter. För
att få med en bredare bild av immateriella rättigheter inkluderas även antalet registrerade varumärken, vilket i högre utsträckning än patent
speglar utvecklingen av innovation i tjänstesektorn.

3.5.2

Tabell 3.10 Immaterialrätt

Regeringen redovisar resultat av arbetet med att
förbättra förutsättningarna för entreprenörskap
och företagande via insatser under utgiftsområde
24 Näringsliv då särskild information finns tillgänglig i form av uppföljningar och utvärderingar. För vissa insatser är det ännu för tidigt att
redovisa några resultat. Regeringen avser att
återkomma med redovisningar av resultat från
dessa insatser.

Antal
2009

2010

2011

2012

Beviljade patent i Sverige

1 250

1 380

1 040

1 040

Svenska sökandes
patentansökningar vid
europeiska patentverket, EPO

3 150

3 560

3 610

Svenska sökandes
patentansökningar i USA
(USPTO)

3 520

3 840

4 140

Registrerade varumärken,
nationellt

8 490

6 660

6 640

7 080

Svenska registrerade
varumärken i EU (Community
Trade Marks)

1 650

2 110

2 110

2 180

Källor: PRV och Office for Harmonization in the Internal Market.

Trenden under senare år är att patenten som
beviljas i Sverige minskar. Samtidigt ökar antalet
svenska sökandes patentansökningar utomlands,
liksom internationella varumärkesregistreringar.
Samtidigt har antalet varumärkesregistreringar i
Sverige legat på ungefär samma nivå sedan 2000,
dock med betydande skillnader mellan enskilda
år.

Entreprenörskap och företagande

Regeringen arbetar med att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande.
Under utgiftsområde 24 Näringsliv sker det bl.a.
genom insatser för att förenkla för företagen,
marknadskompletterande
kapitalförsörjning,
information och rådgivning samt olika riktade
åtgärder. Entreprenörskapsfrämjande insatser
genomförs också i stor utsträckning inom ramen
för det regionala tillväxtarbetet, se avsnitt 2.5.1
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
De statliga kapitalförsörjningsinsatserna genom Almi Företagspartner AB (Almi) och stiftelsen Industrifonden syftar till att tillsammans
med Inlandsinnovation AB m.fl. bidra till en god
kapitalförsörjning för företag i alla delar av landet. Informations- och rådgivningsinsatser sker
bl.a. genom Almi och Tillväxtverket. Riktade
åtgärder omfattar främjande av bl.a. kvinnors
företagande, unga innovatörer, entreprenörskap
på universitet och högskolor samt utveckling av
besöksnäringen.
Resultat

Fortsatt arbete med att förenkla för företagen

Goda villkor för företagande är avgörande för
ekonomisk tillväxt. En viktig del i ett förbättrat
företagsklimat är arbetet med att förenkla för
företagare att starta och driva verksamhet. Riksdagen begärde i ett tillkännagivande 1999 2 att
regeringen skulle lämna en årlig redogörelse till
riksdagen om regelförenklingsarbetet, så att
riksdagen skulle få möjlighet att kontinuerligt
följa utvecklingen, med en första redovisning i

2 Bet. 1998/99:NU6, rskr. 1998/99:170
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budgetpropositionen för 2000. Nedan följer en
samlad redovisning av förenklingsarbetet för
2012.
För perioden 2011–2014 inriktas arbetet mot
de fem områden som bedöms ge störst positiv
effekt i företagens vardag. Dessa områden är
sänkta kostnader, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter
på regional och lokal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.
Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Regeringen
har sju mål för arbetet med att förenkla för företag 3. Samtliga mål tar sikte på 2020, men kommer även att utvärderas och följas upp löpande.
Arbetet knyts därmed närmare EU:s tillväxtoch sysselsättningsstrategi, vars mål ska vara
uppfyllda samma år. Tillväxtverket har under
2012 haft i uppdrag att utarbeta mål för myndigheters arbete med att förenkla för företag. Regeringen har även gett Tillväxtverket i uppdrag att
genomföra projektet Förenklingsjakten. Projektet fokuserar på de faktorer som företagare
upplever som mest betungande i branscher som
bedöms ha en tillväxtvilja, men där tillämpning
av regler upplevs som ett hinder. Arbetet ska
slutredovisas första halvåret 2014.
Regeringen verkar för att det ska finnas enkla
verktyg för att starta och driva företag. Webbportalen verksamt.se har utvecklats gemensamt
av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
Under 2012 ökade användningen av verksamt.se
med 36 procent jämfört med 2011. Antalet unika
besökare uppgick 2012 till närmare 1 500 000.
För mer information se stycket om Information
och rådgivning.
Sänkta kostnader för företagen
Det är viktigt att företagens kostnader för att
följa regler minskar. Genom minskade kostnader
och minskad tidsåtgång för administration kan
företagen ägna mer tid och resurser åt att driva
och utveckla sin verksamhet.
Regeringen har satt som mål att de administrativa kostnaderna ska vara lägre 2020 än vad de
var 2012. Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta
fram en metod för att följa upp målet. Rege-

3 Prop. 2012/13:1 utg.omr 24 s.60
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ringen har även haft ett tidigare mål att de administrativa kostnaderna ska minska med 25 procent från 2006 till 2012. Tillväxtverket har haft
ett uppdrag att mäta och följa utvecklingen mot
detta mål. Resultatet från mätningarna visar att
det skett en minskning av de totala administrativa kostnaderna med sju procent under perioden.
Det har under en längre tid funnits verktyg
och stöd för regelgivare avseende beräkningar av
företagens administrativa kostnader i samband
med konsekvensutredningar. Regeringen har nu
valt att i större omfattning bredda fokus till att
omfatta fler kostnader än enbart de administrativa eftersom regler ofta resulterar i även andra
kostnader.
Minskat och förenklat uppgiftslämnande
Att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter är ett prioriterat mål i regeringens arbete med att förenkla företagens vardag. Regeringen bedömer att det
finns en stor potential i att minska företagens
kostnader och irritation om uppgifter som regel
bara behöver lämnas en gång och på ett ställe.
Regeringen tillsatte därför i april 2012 en särskild
utredare med uppdrag att utreda hur uppgiftslämnandet kan minska och förenklas för företagen (dir. 2012:35). I uppdraget ingår att utreda
de rättsliga och tekniska förutsättningarna för
ett system där uppgifter som företagen lämnar
kan användas av flera myndigheter och leda till
ett informationsutbyte mellan myndigheterna.
Utredaren presenterade i mars 2013 ett delbetänkande om hur företagens uppgiftslämnande
kan minska och förenklas 4. Som ett led i arbetet
beslutade regeringen i maj 2013 om tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (dir.
2013:51). Enligt direktiven ska utredningen ta
fram en prototyp av den tekniska lösningen som
utredningen förespråkar i sitt delbetänkande.
Utredningen ska slutredovisas i november 2013.
Regeringen har givit 14 myndigheter i uppdrag
att kartlägga företagens uppgiftslämnande till
statliga myndigheter. Kartläggningsarbetet som
pågår mellan oktober 2011 till november 2013
har hittills kartlagt 1 164 uppgiftskrav och
sammanlagt 94 miljoner ärenden.

4 (N2013/1260/ENT)
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Förenklade myndighetskontakter på regional och
lokal nivå
Regeringen gav i juni 2011 Tillväxtverket i
uppdrag att tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) genomföra
insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Samtliga länsstyrelser fick samtidigt
motsvarande uppdrag att förenkla för företagen
på länsnivå. Länsstyrelsen i Kronobergs län
uppdrogs att samordna länsstyrelsernas arbete.
Det är ett långsiktigt arbete med årliga
delrapporteringar. Uppdragen ska slutredovisas i
mars 2015.
I delrapporten från Tillväxtverket i mars 2013
(N2013/1763/ENT) framgår att Tillväxtverket, i
samarbete med SKL, tillhandahåller två
utbildningar
med
målet
att
förbättra
kommunernas information, bemötande, service
och tillgänglighet. Dessa utbildningar har
genomgåtts av 70 respektive 50 kommuner och
har fått sammantaget goda betyg. Antalet
deltagare i utbildningen ”Förenkla–helt enkelt”
har ökat sedan starten 2010 och 53 procent av de
som genomgått utbildningen 2013 angav att
denna i hög eller mycket hög grad bidragit till att
förbättra möjligheterna till service för företag.
I
delrapporten
från
länsstyrelserna
(N2013/1790/ENT) framgår vidare att samtliga
länsstyrelser under början av 2013 erbjudits
utbildning i bemötande och kommunikation.
Hittills har tre länsstyrelser uttalat sin avsikt att
genomgå sådan utbildning. Det pågår ett antal
processer inom länsstyrelserna för att förkorta
handläggningstiderna, varav en på plan- och
bygglagens område. Som ett led i arbetet med att
förkorta handläggningstiderna fick samtliga
länsstyrelser i regleringsbreven för 2013
inriktningsmål för handläggningstiderna för
plan- och lovärenden. Länsstyrelserna har även
fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att
förkorta
handläggningstiderna
vid
länsstyrelsernas
miljöprövningsdelegationer.
Därutöver har Länsstyrelsen i Västerbottens län
fått ett regeringsuppdrag att främja en effektivare miljötillståndsprocess med bibehållen rättssäkerhet. Vidare har Länsstyrelsen i Kronobergs
län tagit fram en mall för kvittens på inkomna
ärenden, som ett antal länsstyrelser använder.
Uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet
För att ge arbetet med att förenkla i företagens
vardag rätt inriktning är det viktigt att
regeringen arbetar med det som företagen

efterfrågar. Regeringen gav i maj 2012 en
utredare i uppdrag att redovisa vilka av
näringslivets förslag, som i huvudsak inkom
under 2007, 5 som lett till konkreta åtgärder.
Vidare fick utredaren i uppdrag att bedöma om
EU-direktiv på Näringsdepartementets område
genomförts på ett sådant sätt att det medfört
kostnader för företagen som inte direkt följer av
direktiven. Därtill skulle en kartläggning av
ikraftträdandedatum för lagstiftning som rör
företag genomföras. Utredaren redovisade sitt
uppdrag dels i december 2012, dels i februari
2013. Av redovisningen framgår att i snitt har
cirka 60 procent av näringslivets förslag som i
huvudsak inkom 2007 genomförts eller är under
utredning. Av 49 genomgångna EU-direktiv
bedöms ett EU-direktiv ha införts i svensk rätt
på sådant sätt att det lett till kostnader för
företagen som inte följer direkt av EUdirektivet. Redovisningen visar också att
författningar som rör företag träder i kraft
ungefär var tredje dag.
Bättre konsekvensutredningar
För att skapa mer ändamålsenliga och
kostnadseffektiva regler ska ett förslags effekter
för näringslivet redovisas på ett tydligt sätt i en
konsekvensutredning.
Regelrådet har till uppgift att granska förslag
till nya och ändrade regler som kan få
ekonomiska konsekvenser för näringslivet. Av
Regelrådets årsrapport för 2012 framgår att
Regelrådet tagit emot 458 remisser under året
vilket är i princip oförändrat mot föregående år.
Andelen förslag som tillstyrkts var 74 procent
och andelen konsekvensutredningar som
bedömdes godtagbara uppgick till 42 procent,
vilket är i stort oförändrat jämfört med 2011.
Att regelgivare har tillgång till stöd, rådgivning och utbildning i att genomföra
konsekvensutredningar är viktigt för att höja
kvaliteten i beslutsunderlagen. Regelrådets stöd
och utbildningsinsatser har ökat under 2012.
Exempelvis har Regelrådet fått ett uppdrag att
bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar som upprättats på EU-nivå samt
lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla (dir. 2011:71). Under 2012
lanserade också Regelrådet en exempelsamling

5 Omfattar inte förslag som rör Finansdepartementets ansvarsområde.
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med bra konsekvensutredningar. Regelrådet har
vid sex tillfällen hållit en utbildning för
kommittéerna avseende konsekvensutredningar.
Tillväxtverket har till uppgift att svara för
metodutveckling, rådgivning och utbildning
avseende konsekvensutredningar. Under 2012
höll Tillväxtverket utbildning för regelgivare vid
främst myndigheter vid fyra tillfällen. För att
underlätta
för
regelgivare
att
göra
kostnadsberäkningar i samband med en konsekvensutredning har Tillväxtverket haft regeringens uppdrag att ta fram konkreta stöd för att
bedöma företagens kostnader. Inom ramen för
arbetet med att ge råd och stöd till regelgivare i
arbetet med konsekvensutredningar har
Tillväxtverket också påbörjat ett arbete med att
ta fram en metod som kan vara till stöd för att
bedöma en konsekvensutrednings omfattning.
Då flera aktörer har en roll kopplad till
konsekvensutredningar är det viktigt att arbetet
bedrivs effektivt och att det är tydligt för
regelgivare till vilken aktör de ska vända sig för
att få råd och stöd. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera Regelrådets
arbetsprocesser samt Regelrådets, Tillväxtverkets
och Ekonomistyrningsverkets rollfördelning i
arbetet
avseende
konsekvensutredningar.
Utvärderingen visade att verksamheten i stort
fungerar väl men att det fanns en viss otydlighet
för regelgivarna i fråga om vilken aktör de ska
vända sig till för att få råd och stöd i arbetet med
konsekvensutredningar. Statskontoret betonar
också vikten av att en av aktörerna bör få en
samordnande roll.
Förenklingsarbetet inom EU och OECD
För att nå framgång i det nationella förenklingsarbetet måste även förenklingsåtgärder vidtas på
EU-nivå. Regeringen har därför verkat för en
utveckling av förenklingsarbetet inom EU. En
stor del av de svenska företagens regelbörda har
sin grund i EU:s gemensamma regler. Av
företagens administrativa kostnader är ungefär
50 procent hänförliga till EU-rättsliga krav.
Sverige deltar bl.a. i Europeiska kommissionens högnivågrupp för förenklingsfrågor på EUnivå. Frågor som Sverige särskilt lyfter fram i
detta arbete, i likhet med i andra forum som exempelvis Konkurrenskraftsrådet och Europeiska
rådets möten, är att samtliga lagstiftningsförslag
ska åtföljas av en konsekvensutredning som belyser effekter och kostnader till följd av förslagen. Därtill lyfter Sverige även fram att arbetet
26

med att minska bördan och byråkratin till följd
av EU-lagstiftning måste fortsätta. Sverige vill
även att huvudprincipen vid utformning av regler
alltid ska vara att ha det mindre företaget som
utgångspunkt, dvs. principen tänk småskaligt
först. Att generellt undanta små och medelstora
företag från lagstiftning är olämpligt. Förslag
som ger möjligheter till lättnader och undantag
för mindre företag måste bedömas och
analyseras från fall till fall.
Inom OECD bedrivs sedan många år ett
arbete med inriktning på regelkvalitet och
regelreformering. OECD:s högsta beslutande
organ, rådet, antog i mars 2012 en
rekommendation för regleringspolitik och
styrning, Recommendation on Regulatory
Policy and Governance. Rekommendationen
återspeglar bl.a. en analys av erfarenheter som
identifierats under mer än ett decennium i olika
studier inom OECD, exempelvis lyfts vikten av
integrerade konsekvensutredningar fram samt
att det sker samråd med berörda parter,
riskbedömningar och regleringar, tillsynsfrågor,
aspekter med bäring på flera nivåer (nationell,
regional och kommunal nivå).
Kapitalförsörjning

Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning
är avgörande för start av och tillväxt i företag i
hela landet. Insatser för att främja företags finansiering är därför en självklar del i regeringens
arbete med att förbättra innovations- och
företagsklimatet. Grundläggande är att det finns
välfungerande ramvillkor, som stödjer en stabil
finansmarknad.
Marknadskompletterande
finansiering via de statliga aktörerna ska bidra till
en förbättrad finansieringssituation i skeden och
segment där den privata marknaden verkar i
begränsad utsträckning.
Almi Företagspartner AB (Almi) tillhandahåller marknadskompletterande finansiering till
små och medelstora företag, såväl lån som riskkapital. Nyutlåningen ökade något 2012 jämfört
med 2011 och uppgick till 2,16 miljarder kronor.
Antalet lån uppgick till 3 611. Almis utlåning
sker huvudsakligen tillsammans med banker.
Under 2012 har utlåningen från Almi bidragit till
att banker och andra finansiärer beviljat lån för
ytterligare drygt 5 miljarder kronor, vilket innebär att för varje krona Almi lånat ut har
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företagen fått låna ytterligare 2,3 kronor från
banker eller andra finansiärer.
Det totala antalet företag som ägs eller leds av
kvinnor och som beviljades lån ökade marginellt
under 2012, från 1 103 till 1 115, motsvarande
siffra för män var från 2 228 till 2 496, d.v.s. en
ökning med 268 företag. Av det totala antalet
beviljade lån 2012 beviljades 31 procent till
företag som ägs eller leds av kvinnor vilket är en
marginell ökning jämfört med 2011. Det kan
jämföras med att cirka 23 procent av alla företag
i Sverige, med upp till 50 anställda, drivs av
kvinnor6.
Antalet lån som beviljades till företag som ägs
eller leds av personer med utländsk bakgrund
uppgick 2012 till 891, en ökning med 22 procent
jämfört med 2011. Av det totala antalet beviljade
lån under 2012 har knappt 25 procent lämnats
till företag som leds av personer med utländsk
bakgrund, varav 32 procent var kvinnor.
Inom ramen för verksamheten vid Almi Invest AB under 2012 beslutades om investeringar
om totalt cirka 146,7 miljoner kronor i 50
företag. Tillsammans med externa investeringspartner har totalt 451 miljoner kronor investerats i utvecklingsbolag under 2012. Almi Invest,
som består av sju regionalt baserade
riskkapitalfonder, etablerade verksamheten
under 2009, se även avsnitt 2.5.1 under
utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Under året startades 4 562 nya företag med
hjälp av finansiering och/eller rådgivning från
Almi.
Den
årliga
uppföljningen
av
tillväxteffekter i Almis kundföretag visar att för
de företag som blev kunder under 2008 har
omsättningen ökat med 14 procent under
perioden
2007–2011.
I
en
jämförbar
kontrollgrupp var omsättningsökningen 11
procent. Liksom tidigare år har Almis kundföretag haft en bättre sysselsättningsökning, 7
procent, jämfört med kontrollgruppens 4
procent.
Statens avkastningskrav på Almi, att över
tiden hålla lånefonden nominellt intakt, har
uppnåtts.
Stiftelsen Industrifondens verksamhet riktar
sig till små och medelstora företag som vill växa.

6 Tillväxtverket: Kvinnors och mäns företagande – fakta och statistik

Industrifonden
tillhandahåller
kapital,
kompetens och nätverk.
Under
verksamhetsåret
2011/12
har
Industrifonden tecknat 44 avtal om investeringar
i företag, en ökning med fem procent jämför
med året före, främst i form av aktier. Totalt
investerades 419 miljoner kronor, en ökning
med två procent jämfört med året innan, varav
235 miljoner kronor avser följdinvesteringar.
Verksamhetsåret resulterade i en förlust på
cirka -148 miljoner kronor, att jämföra med en
vinst på 737 miljoner kronor året innan.
Resultatet beror främst på lägre intäkter, trots
några avyttringar, och till följd av sämre
avkastning från placeringsverksamheten.
Det bokförda värdet av fondens engagemang i
form av ägande i företag uppgick vid
verksamhetsårets slut till 1 495 miljoner kronor
fördelat på 92 bolag, en ökning med 6 procent på
årsbasis. På balansdagen uppgick eget kapital till
3 612 miljoner kronor vilket är en minskning
med fyra procent jämfört med föregående år.
Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation)
som bedriver finansieringsverksamhet i norra
Sveriges inland, med ett eget kapital på 2
miljarder kronor, har under 2012 genomfört sitt
första hela verksamhetsår. Under året har 78
miljoner kronor investerats i tio små och
medelstora företag som har potential att
utvecklas och växa. Därtill har låneavtal tecknats
med sex bolag om totalt 218 miljoner kronor.
Inlandsinnovation har under året bedrivit en
omfattande uppsökande verksamhet bland
potentiella kunder och samarbetspartner som ett
led i att etablera bolaget på marknaden.
Stiftelsen Norrlandsfonden verkar för tillväxt
i näringslivet i de fem nordligaste länen. Det sker
främst genom finansiering via olika typer av lån
till små och medelstora företag. Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och, i begränsad
omfattning, finansiera insatser för att utveckla
förutsättningarna för näringslivet i berörda län.
Fonden har ett eget kapital på drygt en miljard
kronor.
Norrlandsfonden lånade under 2012 ut 208
miljoner kronor vilket är en minskning med 37
procent jämför med året innan. Antalet företag
som beviljats lån var 116, vilket var oförändrat i
förhållande till 2011. Denna utlåning beräknas,
enligt Norrlandsfonden, ha skapat förutsättningar för investeringar på 1,3 miljarder kronor,
främst för små och medelstora företag.
Norrlandsfondens lånestock uppgick vid

2012
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årsskiftet till 772 miljoner kronor, vilket är en
marginell ökning jämfört med förra årsskiftet.
Information och rådgivning

Staten har ett ansvar för att tillhandahålla
lättillgänglig service avseende de regler och
villkor som gäller för företagande. För många
små och medelstora företag kan tillgången till
information, rådgivning och nätverk m.m. ha
stor betydelse för utvecklingen i företaget. Den
rådgivning som staten tillhandahåller bör utgå
från
företagens
efterfrågan,
vara
marknadskompletterande, kostnadseffektiv samt
ta hänsyn till regionala förutsättningar.
Fortsatt stor efterfrågan på rådgivning
Efterfrågan på rådgivning hos Almi fortsatte att
öka under 2012. Totalt har drygt 16 500 kunder
tagit del av Almis rådgivning, vilket är en ökning
med cirka 6 procent. Utöver detta har drygt
31 000 personer deltagit i seminarier runt om i
landet, att jämföras med 25 500 seminariedeltagare 2011. Cirka hälften av rådgivningen handlade om nyföretagande och knappt en tredjedel
om innovationsrådgivning.
Bland kunderna har andelen män uppgått till
56 procent och andelen kvinnor till 44 procent.
Andelen kunder med utländsk bakgrund var 29
procent. Av dessa var andelen kvinnor 37 procent och andelen män 63 procent.
Almi har under 2012 fortsatt genomfört generella mentorinsatser för företagare där mentorer
deltar på ideell basis. Därför beviljade regeringen
Almi 5 miljoner kronor från anslaget 1:5
Näringslivsutveckling m.m. för att genomföra
riktade mentorinsatser till företagare och blivande företagare med utländsk bakgrund, inom
kulturella och kreativa näringar respektive inom
vård och omsorg, som ett komplement till de
generella mentorinsatserna, 2012. Almi har svarat för mentorinsatser för befintliga företagare
och upphandlat NyföretagarCentrum för mentorinsatser riktade till blivande företagare. Under
2012 etablerades 1 667 mentorpar som i genomsnitt spenderade 50 timmar ihop, vilket resulterade i cirka 80 000 rådgivningstimmar mellan
mentorer och adepter där mentorerna ställer upp
på ideell basis. I drygt 1 030 av mentorparen är
adepten företagare och i 630 är adepten blivande
företagare. Av adepterna var drygt två tredjedelar
kvinnor och en tredjedel män. Knappt två tred28

jedelar av företagen som deltog i insatserna finns
inom olika tjänstenäringar.
Uppföljning av mentorinsatserna visar att en
mycket stor andel av adepterna, 90 procent, anser att mentorskapet bidrar till att utveckla deras
företag och att nå uppsatta mål. Cirka 90 procent
är nöjda med sitt deltagande i programmet och
93 procent kan tänka sig att rekommendera programmet till en kollega eller annan företagare.
Även uppföljningen riktad till mentorerna visar
att programmet bl.a. bedöms ge snabbare företagsutveckling, ökad förmåga att driva företag
och utvecklade kontakter. Även en stor andel av
mentorerna, cirka 90 procent, anger att de kan
rekommendera andra att delta i programmet.
Tillväxtverket genomför informationsinsatser
för att förenkla processen att starta och driva företag. Myndigheten samverkar med flera andra
myndigheter om utveckling av informationsoch vägledningstjänster till blivande, nya och
befintliga företagare. Informations- och
vägledningstjänsterna bedrivs bl.a. i form av
Starta företag-dagar, Starta företag-broschyren
som finns i flera versioner för olika målgrupper,
informationstjänsten Startlinjen och webbportalen verksamt.se.
Under 2012 genomfördes 30 Starta företagdagar över hela Sverige med drygt 5 000 deltagare, varav 63 procent kvinnor och 37 procent
män. Bland deltagarna hade 30 procent utländsk
bakgrund. Tillväxtverket deltog också i flera
mässor och seminarier om att starta företag.
Tillväxtverket besvarade via telefontjänsten
Startlinjen närmare 3 000 samtal och 900 epostfrågor. Webbportalen verksamt.se har utvecklats gemensamt av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Tillväxtverket har utvecklat flera nya branschguider för bl.a. vård och
omsorg samt kulturella och kreativa näringar
som nu finns på verksamt.se. Drygt 23 000 nya
affärsplaner skapades 2012 på verksamt.se.
Under 2012 ökade användningen av verksamt.se
med 36 procent jämfört med 2011. Antalet unika
besökare uppgick 2012 till närmare 1 500 000.
Tillväxtverket stöder också näringslivsfrämjande organisationer som exempelvis arbetar
med rådgivning i samband med företagsstart,
några av dessa organisationer är Nyföretagarcentrum Sverige, Drivhuset och Stiftelsen IFS
Rådgivningscentrum.
Vidare samordnar Tillväxtverket nätverket
Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige
som bl.a. har till uppgift att informera och ge råd
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till företag om EU och europamarknaden, samt
underlätta företagssamarbete. Under 2012 nådde
EEN ut till drygt 3 100 företag, närmare 270
svenska företagsprofiler marknadsfördes och 88
avtal tecknades mellan företag. Drygt 5 700 företag deltog i lokala eller regionala event.
Tillväxtverket stöder också rådgivningsinsatser inom flera olika program och verksamheter.
Dessa utgörs bl.a. av riktade åtgärder för kooperativ utveckling, kvinnors företagande (se även
under rubriken ”Riktade insatser”) samt vård
och omsorg.

deltagit i nu avslutade projekt, varav 70 procent
av projektdeltagarna driver företag. Uppföljningen visar att 85 procent av de som i dag driver
företag instämmer i att de fått verktyg/färdigheter att utveckla företaget vidare.
Inom gröna näringar har hittills 124 företagare
tagit del av insatserna. Drygt 800 ambassadörer
för kvinnors företagande bidrar till att synliggöra
kvinnors företagande genom att göra s.k. ambassadörsuppdrag. Under 2012 genomfördes 1 670
registrerade besök i skolor och på mötesplatser
där ambassadörer för kvinnors företagande berättade om sina erfarenheter som företagare.

Riktade insatser

Vård och omsorg
År 2010 avsatte regeringen 10 miljoner kronor
årligen under perioden 2010–2012 för särskilda
insatser för entreprenörskap och förnyelse inom
välfärdssektorn. Programmet för kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och
omsorg och inrättandet av Välfärdsutvecklingsrådet har utgjort delar av satsningen. Även
mentorinsatser för företagare inom vård- och
omsorg har ingått i satsningen.
Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) genomförde 2010–2012 ett program för
kunskapsutveckling om entreprenörskap inom
vård och omsorg i syfte att höja kunskapen om
lagen (2008:962) om valfrihetssystem och företagande inom branschen. Tillväxtanalys genomförde ett flertal studier inom ramen för programmet som på olika sätt belyser företagens
drivkrafter, möjligheter och hinder att verka i
branschen. Tillväxtverket genomförde utifrån
materialet 31 seminarier och workshops för cirka
1 800 politiker och tjänstemän. 79 procent av
deltagarna instämmer helt eller delvis i att kunskapen de fått kommer att användas i beslutsfattande och utvecklingsarbete i deras verksamhet framöver.
Regeringen inrättade Välfärdsutvecklingsrådet
i maj 2010. Rådet har fungerat som ett forum för
diskussion och erfarenhetsutbyte mellan olika
aktörer, vilket lett fram till ett antal förslag till
förbättringar för företag inom vård- och omsorgsområdet som presenterats i olika delrapporter och en slutrapport till regeringen i
december 2012. Rådet har bidragit med viktig
kunskap och erfarenhet om vad som kan
förbättra förutsättningarna för valfrihet,
mångfald och tillgänglighet genom ökat
entreprenörskap inom vård och omsorg.

Merparten av de riktade insatser som regeringen
har initierat för att främja entreprenörskap och
företagande ligger inom ramen för Tillväxtverkets ansvarsområde. Nedan redogörs för ett urval av dessa åtgärder där resultat finns tillgängliga, t.ex. i form av uppföljningar och
utvärderingar.
Kvinnors företagande
Programmet Främja kvinnors företagande som
drevs av Tillväxtverket under perioden 2007–
2010 var en del av regeringens insatser om totalt
100 miljoner kronor per år för denna målgrupp.
Det övergripande syftet med programmet var att
främja kvinnors företagande och bidra till ökad
sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Perioden
2006–2010 ökade antalet företag med kvinnor
som företagsledare med 13 procent och antalet
kvinnor som driver företag med 9 procent.
År 2011 fick Tillväxtverket i uppdrag att under perioden 2011–2014 fortsatt genomföra program för att främja kvinnors företagande. Programmet genomförs med inriktning på:
−Affärs- och innovationsutveckling för företag
som drivs av kvinnor.
− Entreprenörskap på universitet och högskola.
− Främjande av affärsutveckling och företagande inom de gröna näringarna.
−Ambassadörer för kvinnors företagande.
−Strategi för hur kvinnor och män kan ta del av
företagsfrämjande insatser på lika villkor.
Under 2011 och 2012 fördelade Tillväxtverket 90
miljoner kronor för regionala beslut om affärsoch innovationsutveckling inom ramen för programmet. Hittills har närmare 2 300 kvinnor
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Kulturella och kreativa näringar 2010–2012
Under perioden 2010–2012 har Närings- och
Kulturdepartementen samt ett tiotal näringsoch kulturmyndigheter haft regeringens uppdrag
att genomföra en handlingsplan för kulturella
och kreativa näringar. Handlingsplanen genomfördes i nio deluppdrag med inriktning mot bl.a.
inkubatorverksamhet, entreprenörskap i konstnärlig utbildning samt framtagande av branschguider. Regeringen tillsatte också ett Råd för
kulturella och kreativa näringar som lämnade
sina rekommendationer i december 2012.
Uppdragen i handlingsplanen har bl.a. resulterat i att det nu finns strategier för kulturella och
kreativa näringar i samtliga regioner och län.
Rådet för kulturella och kreativa näringar
konstaterar att det finns potential för kulturella
och kreativa näringar att utveckla samarbetsformer kring frågor som digitalisering, finansiering,
immaterialrättsliga frågor, försäkringslösningar,
nya affärsmodeller osv. vilket skulle gynna näringarnas utveckling.
Ungas innovationskraft
År 2010 beslutade regeringen att ge Tillväxtverket och Vinnova ett gemensamt uppdrag att utarbeta och genomföra ett program under tre år
med syfte att främja unga innovatörer i åldern
18–30 år. Insatserna har fokuserat på att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas innovationer. Programmet har i olika delar följts upp
och utvärderats. Av utvärderingens kvalitativa
bedömning framgår att programmet har åstadkommit resultat som ligger i linje med målsättningarna och att programmet bidragit till ett
stort lärande på många olika plan och för många
individer. Vidare konstateras att de sammantagna resultaten och effekterna är betydande.
Det gäller särskilt de insatser som fokuserar på
utvecklings- och kommersialiseringsfaserna. Rekommendationer för programmets fortsättning
är bl.a. att indikatorer för måluppfyllelse samt
resultat- och effektmål tydliggörs.

fritidsresenärer stod för 44,1 procent, affärsresenärer för 17,2 procent och resenärer från utlandet för 38,7 procent av omsättningen. Turismens
exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 7,5 procent till
106,5 miljarder kronor under 2012. Allt fler sysselsätts inom turistnäringen. År 2012 uppgick
antalet sysselsatta inom näringen till 167 000
personer. Särskilt betydelsefull är turistnäringens
förmåga att skapa arbetstillfällen åt grupper som
traditionellt har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, så som unga och utrikes födda.
Den sänkta momsen på restaurang- och cateringstjänster som infördes i januari 2012 förväntas bidra till en fortsatt gynnsam utveckling för
turistnäringen, då restaurangbranschen utgör en
stor del av turistnäringen. Regeringen fick i juni
2012 en första delredovisning av reformens effekter från Konjunkturinstitutet som analyserat
reformens kortsiktiga genomslag på priser. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning har restaurangpriserna under perioden december 2011
till april 2012 sänkts med cirka tre procent. Det
motsvarar ett genomslag på priset av momssänkningen med cirka 30 procent. Reformen har
därmed i ett kortsiktigt perspektiv haft en positiv effekt på priserna i restaurangbranschen. Effekterna av reformen ska dock ses i ett långsiktigt perspektiv. Myndigheterna som fått i
uppdrag att utvärdera reformen ska härnäst redovisa effekter av reformen i januari 2014.
Under året har VisitSweden AB fortsatt att
marknadsföra Sverige internationellt som destination och som varumärke. Under 2012 genomförde VisitSweden och samarbetspartner
100 större kampanjer runt om i världen, och genererade 2,7 miljarder kronor i pressvärde.
Bolagets omsättning uppgick 2012 till 282
miljoner kronor vilket är i nivå med 2011. Näringslivets medfinansiering ökade med 4 procent
under motsvarande period.
Geologisk verksamhet

Turism

Regeringen genomför insatser, både nationellt
och regionalt, för att bidra till en långsiktigt
konkurrenskraftig och hållbar svensk turistnäring i alla delar av landet. Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor. Svenska
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) har
regeringens uppdrag att bedriva behovsstyrd insamling och tillgängliggörande av geologisk information och att svara för frågor om Sveriges
geologiska beskaffenhet och mineralhantering. I
myndighetens verksamhet ingår att bidra till att
skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Myndigheten
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ger därför vägledning till företag som prospekterar i Sverige.
SGU:s verksamhet har förskjutits från att
samla in uppgifter till att anpassa den information som redan finns tillgänglig i myndighetens
databaser till användarnas behov. Under 2012
har en rad s.k. geodatatjänster tagits fram, bl.a.
för att bidra till att göra SGU:s information mer
tillgänglig och för att ge säker service. Via tjänsterna går det att söka efter, beställa och i vissa
fall ladda ner SGU:s kartor, rapporter och att
hitta information om samtliga databaser. Tillgängliggörandet av prospekteringsrapporter och
gruvkartor genom projektet Geodigitalia möjliggör för prospektörer att studera data från mineralinformationskontoret i Malå oberoende av var
i världen de befinner sig.
Under 2012 gjordes drygt 32 000 nedladdningar från kartgeneratorn Kage, vilket är närapå
en fördubbling av nyttjandet av verktyget jämfört med året innan. Sammanlagt har ett hundratal nya produkter framställts, däribland nya
berggrundskartor och jordartskartor. En ny moderniserad berggrundskarta på nationell nivå har
färdigställts och en databas samt karta över metallfyndigheter i bl.a. Sverige har uppdaterats.
Anpassade produkter såsom grävbarhetskartor,
markstabilitetskartor, sårbarhetskartor samt tredimensionella kartor tas fram inom specifika
områden.
En metod för värdering av grundvattenresurser har tagits fram och nya bedömningsgrunder
för grundvattnets kvalitet presenterats.
SGU bedriver även uppdragsverksamhet inom
kategorierna myndighetssamverkan, sakkunnighetsuppdrag, tillgodoseende av specifika behov
av geologisk information samt internationella
uppdrag. Vidare är SGU en viktig remissinstans
inom ramen för sitt ansvarsområde. Myndigheten yttrar sig över ett stort antal remisser och
denna typ av ärenden ökar kraftigt.
Analys och slutsatser
Syftet med näringspolitiken är att skapa fler och
växande företag i hela landet och därigenom bidra till regeringens övergripande mål om ökad
sysselsättning och ett minskat utanförskap. Regeringen menar att ett dynamiskt näringsliv, i
kontinuerlig strukturomvandling, där nya företag startas, befintliga företag växer och företag
med lägre konkurrenskraft läggs ner, är viktigt

för produktivitetstillväxten och därmed Sveriges
konkurrenskraft.
Under 2012 uppgick antalet nystartade företag till 69 216, vilket är en minskning med 6 procent sedan 2011.
För att stimulera innovation, entreprenörskap
och företagande genomförs ett flertal åtgärder.
Grundläggande är goda ramvillkor för företagande. Detta kompletteras med insatser för att
t.ex. främja positiva attityder till entreprenörskap
samt insatser i form av information, rådgivning
och riktade åtgärder till vissa grupper i syfte att
öka kompetensen hos blivande och befintliga
företagare. Andra viktiga insatsområden är
marknadskompletterande finansieringsinsatser
för små och medelstora företag vilket bidrar till
en förbättrad finansieringssituation i skeden och
segment där den privata marknaden verkar i begränsad omfattning. Arbetet med att förenkla
och minska kostnaderna för företagen är fortsatt
prioriterat.
Kapitalförsörjning

Goda förutsättningar för kommersialisering av
nya affärsidéer är avgörande för samhällets innovationskraft, förnyelse och tillväxt i företag i alla
delar av landet. Många gånger krävs extern finansiering i samband med företagsstart. Detsamma
gäller i skeden av utveckling och expansion. Under såväl perioder med hög ekonomisk tillväxt
som vid ekonomisk tillbakagång finns behov av
riktade finansieringsinsatser till företag där
marknaden kan behöva kompletteras. Regeringen bedömer att Almi har en viktig roll att
fylla avseende finansiering till små och medelstora företag och har en fungerande marknadskompletterande roll. Som ett led i att skapa en
tydligare aktörsstruktur där finansiering i tidiga
faser samlas hos en aktör överläts statens aktier i
Innovationsbron AB till Almi i januari 2013.
Därmed förstärktes Almi och verksamheten
breddades samtidigt som den fick ett tydligare
fokus på insatser i tidiga skeden, särskilt vad
gäller kunskapsintensivt företagande. Ett syfte
med förändringen är att göra det enklare för företagare genom att en aktör täcker hela kedjan
från tidig idéfas till befintliga företag i tillväxt
och därmed bättre kan tillgodose ett varierande behov av marknadskompletterande
finansiering. De tjänster som tidigare fanns
hos Innovationsbron görs tillgängliga över
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hela landet via Almis kontorsnät. Genom en
effektivisering av verksamheterna ska resurser
frigöras för ökade insatser i tidiga skeden. Regeringen avser att följa upp att intentionerna
med sammanslagningen förverkligas.
I syfte att öka dynamiken och effektiviteten
när det gäller riskkapitalinvesteringar aviserade
regeringen i budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.7) att investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB
skulle utvidgas. I propositionen Vårändringsbudget för 2013 (prop. 2012/13:99, bet.
2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287) återkom regeringen med förslag på hur Inlandsinnovations
investeringsmandat ska utvidgas. Det nya investeringsmandatet omfattar samtliga Norrlandslän, samt Dalarnas och Värmlands län. Ett större
geografiskt område innebär förbättrade möjligheter för Inlandsinnovation att fortsatt kunna
investera i bolag i tidiga skeden och därigenom
främja näringslivets utveckling i delar av landet
där tillgången till riskkapital är begränsad.
För en beskrivning av regeringens övriga ambitioner på området, se avsnitt 3.6 Politikens inriktning.
Information och rådgivning

Regeringen har sedan 2010 ställt krav på att Almi
i ökad utsträckning ska upphandla externa rådgivare samt vidareutveckla verksamheter där rådgivning sker från företagare till företagare, t.ex.
mentorinsatser. Utgångspunkten för denna inriktning är att möjliggöra mer specialiserad och
skräddarsydd rådgivning till Almis kunder för att
bättre motsvara företagens behov samt stimulera
den privata rådgivningsmarknaden. Almi har påbörjat förändringen. Under 2012 utfördes 28
procent av den totala rådgivningstiden av externa
konsulter. Inräknat mentorinsatser har 61 procent av rådgivningstiden utförts av externa konsulter vilket är en ökning jämfört med tidigare
år.
Riktade åtgärder

Som ett komplement till de generella insatserna
för kapitalförsörjning, information och rådgivning genomför regeringen ett antal riktade åtgärder för att ta tillvara hela den potential som

finns för ökat företagande och utveckling av befintliga företag i alla delar av landet.
Sedan 2007 har ett flertal insatser genomförts
för att stärka företagandet bland grupper som
traditionellt är underrepresenterade som företagare. Regeringen gör bedömningen att flertalet
av dessa insatser varit framgångsrika men att det
även fortsatt kommer finnas behov av att genomföra riktade insatser för att stärka företagandet bland vissa grupper av individer, i vissa
branscher samt i vissa delar av landet.
Förenkla för företagen

Företagens vardag är utgångspunkten för det
fortsatta arbetet och genomsyrar de fem områden regeringen valt att arbeta med. Att förenkla
regelverk och ändra attityder kräver ett långsiktigt arbete om det ska ge bestående effekter. Det
krävs även att arbetet utgår från företagens vardag. Tillväxtverkets arbete inom uppdraget Förenklingsjakten är en viktig del av detta.
Att arbetet med att förenkla för företag börjar
ge resultat visar en av Europas största attitydundersökningar riktad till företag där det, i den
senast genomförda undersökningen (2011),
framgår att det är åtta procent färre företag som
upplever lagar och regler som ett hinder för tillväxt i dag jämfört med 2008 7. Sverige rankas
även högt i majoriteten av alla internationella
jämförelser av länders konkurrenskraft. År 2012
fanns Sverige på 13:e plats i Världsbankens
jämförelse Cost of Doing Business, som bl.a.
mäter administrativa reglers effektivitet och i
topp bland EU:s medlemsstater i the Global
Government Effectiveness Rank, som bl.a.
behandlar kvaliteten på utformningen av
reglerna.
Sverige har ett bra utgångsläge jämfört med
många andra länder. Världsbankens jämförelser
av den offentliga förvaltningen i medlemsländerna visar bl.a. att svensk förvaltning är en av de
mest effektiva tillsammans med den i övriga
nordiska länder. Det är viktigt för tillväxt och
sysselsättning att svenska företag har fortsatt
konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande
till omvärlden.

7 Nästa undersökning planeras att genomföras 2014.
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Sänkta kostnader för företagen
För att svenska företag ska kunna behålla och
stärka sin konkurrenskraft är det viktigt att företagens administration av regelverken hålls till
ett minimum. Att sänka företagens kostnader
har därför varit prioriterat för regeringen. Under
perioden 2006–2012 har det uppnåtts en nettominskning av företagens administrativa kostnader om sju procent, dvs. efter att hänsyn även
tagits till regeländringar som medfört ökade
kostnader. Tillväxtverket har inkommit med förslag på en metod för att bedöma fler kostnader
än enbart de administrativa samt positiva konsekvenser vid regelgivning. Tillväxtverkets metod
är en viktig utgångspunkt i arbetet med att få
konsekvensutredningar att omfatta fler kostnader än de administrativa. Genom att utveckla beräkningsverktyg för olika typer av kostnader
förbättras regelgivarnas möjligheter att bättre
belysa företagens samtliga kostnader i samband
med att nya eller ändrade regler tas fram. I förlängningen kan det leda till mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler.

ners arbetssätt genom att företagarperspektivet
sätts i fokus. Ett förändrat fokus hos kommuner
och länsstyrelser är avgörande för att arbetet ska
ge bestående effekt. Av rapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län framgår att arbetet på
regionalnivå utvecklats positivt och att det tas
steg framåt i arbetet att minska handläggningstider samt införa kvittenser på inkomna ärenden
(N2013/1790/ENT).
Tillväxtverket har som en följd av uppdraget
inrättat ett s.k. Förenklingsforum. Detta är ett
viktigt forum för regelbundet utbyte mellan alla
nivåer i regelgivningskedjan som antar regler
som kommuner tillämpar. Tillväxtverket har vidare inlett ett arbete med att samordna kommuners webbinformation avseende tillstånd samt att
se över på vilket sätt kommunernas rådgivning i
samband med tillsyn kan förbättras. Tillväxtverket konstaterar i sin rapportering att arbetet med
att förenkla på lokalnivå utvecklats positivt, samt
att Tillväxtverkets utbildningar i samarbete med
SKL gett goda resultat och att det är viktigt att
fortsätta detta arbete.

Minskat och förenklat uppgiftslämnande
Som tidigare nämnts har utredningen om ett
minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen lämnat ett delbetänkande där det bl.a.
föreslås en e-tjänst och teknisk infrastruktur
(N2013/1260/ENT). Regeringen ser arbetet
med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande som en prioriterad fråga. Genom
tilläggsdirektiv har regeringen gett utredningen i
uppdrag att ta fram en prototyp av den tekniska
lösning som utredningen föreslår i sitt delbetänkande. Detta för att ge utredningen förutsättningar för att i november 2013 kunna lämna förslag på en lösning som inte kräver ytterligare
grundläggande utvecklingsinsatser.

Uppföljning av förslag från näringslivet
Av en genomgång 8 av närmare 500 förslag som
inkommit från näringslivet sedan 2007 framgår
att regeringen genomfört eller arbetar med cirka
60 procent av dem. Detta visar att regeringen
följt den inriktning som följer av förslagen i arbetet med att förenkla för företagen. Regeringen
avser att arbeta vidare med hur uppföljningen av
näringslivets förslag kan förbättras.

Förenklade myndighetskontakter på regional och
lokal nivå
En majoritet av alla företag har regelbundna
kontakter med myndigheter på lokal och regional nivå vid exempelvis tillämpning av lagar
och regler eller när myndigheter utövar tillsyn.
För att nå regeringens övergripande mål om en
märkbar positiv förändring i företagens vardag är
det viktigt att arbetet med att förenkla för företagen även fortsättningsvis får ökat genomslag
även på lokal och regional nivå.
Det arbete som bedrivs av Tillväxtverket och
Länsstyrelsen i Kronobergs län är till stor del inriktat på att utveckla länsstyrelsers och kommu-

Bättre konsekvensutredningar
För att en regelgivare ska kunna ta ställning till
vilka effekter ett förslag till nya eller ändrade
regler kan få krävs att förslagens konsekvenser
utreds. Genom att förväntade effekter belyses på
ett tydligt sätt i en konsekvensutredning förbättras förutsättningarna att fatta bra beslut och för
att skapa mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler.
En konsekvensutrednings omfattning bör
dock stå i proportion till storleken på de förväntade konsekvenserna av de nya eller ändrade
reglerna. Tillväxtverkets arbete med metodutveckling för konsekvensutredningar är en viktig
del i att åstadkomma ett mer effektivt resursut-
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nyttjande. Syftet är att mest resurser ska läggas
på de konsekvensutredningar som bedöms ha
störst konsekvenser för de berörda.
År 2012 ansåg Regelrådet att 42 procent av
konsekvensutredningarna var godtagbara. Enligt
Regelrådet är den vanligaste anledningen till att
en konsekvensutredning bedöms som bristfällig
att kostnaderna som förslaget medför inte är tillräckligt väl beskrivna, och i många fall saknas
beloppsangivelser helt eller delvis.
För att höja konsekvensutredningarnas kvalitet är det viktigt att förbättra rådgivning, stöd
och utbildning till regelgivarna. Regeringen har
betonat vikten av rådgivning och stöd bland annat genom att tydliggöra att Regelrådet ska utöka sin rådgivande roll gentemot regelgivarna9.
Detta har under 2012 präglat arbetet bl.a. genom
att utbildningsinsatserna till regelgivarna förstärkts och ett mer operativt stöd lämnats t.ex.
när det gäller att bistå regelgivare med att
granska konsekvensutredningar på EU-nivå. Arbetet har också intensifierats ytterligare genom
att konkreta verktyg för beräkningar av kostnader tagits fram, vilket kan bidra till att ett förslags kostnader blir bättre beskrivna och att konsekvensutredningarnas kvalitet höjs.
EU och OECD
För att nå framgång i det nationella förenklingsarbetet måste även förenklingsåtgärder vidtas på
EU-nivå. När regelverket utarbetas på EU-nivå
ska det omsättas nationellt och tillämpas likvärdigt i samtliga medlemsstater för att den inre
marknaden ska fungera optimalt. För att skapa
goda förutsättningar för tillväxt måste regelverket vara väl avvägt när det gäller omfattning och
innehåll, så väl på nationell nivå som på EU-nivå.
Arbetet med att förenkla för företag och korrekt
och tidsenligt genomföra EU-direktiv kräver
kontinuerligt fokus. Förenklingsarbetet inom
EU är därför en prioriterad fråga för regeringen.
OECD:s rekommendationer avseende regleringspolitik och styrning är ett välkommet inspel
i vidareutvecklingen av förenklingsarbetet nationellt. Regeringen anser att Sverige uppfyller
betydande delar av rekommendationerna.

9 Dir. 2011:71
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Geologisk verksamhet

Geologisk information bidrar till ökad tillväxt i
hela landet
Regeringens bedömning är att kvalitetssäkrad
geologisk information är nödvändig för att tillgodose samhällets behov av planeringsunderlag.
Beslut som rör samhällsplanering, infrastruktursatsningar och miljömålsarbete medför ett behov
av geologisk information. Det fortsatt stora intresset för mineralprospektering i Sveriges och
fortsatt höga världsmarknadspriser på mineral
medför ett stort behov av tillgång till modern
och effektiv geologisk information. Den genomförda satsningen på tillgängliggörande av
geologisk information som SGU gjort visar på
myndighetens goda kompetens när det gäller
innovation inom området geografiska informationssystem (GIS).
Den särskilda satsning som har pågått under
flera år med att ta fram nya kartprodukter tillsammans med ett förbättrat webbaserat utbud av
produkter har under 2012 kunnat slutföras.
Regeringen gör bedömningen att det kontinuerliga arbetet med kvalitetssäkring av insamlad
information ger goda förutsättningar för ett
hållbart och ansvarfullt nyttjande av Sveriges
naturtillgångar samt för fysisk planering. Den
stora efterfrågan på produkter och kunskap från
SGU visar på att myndighetens verksamhet fyller ett stor behov. Detta avspeglas inte minst i
det stora och ständigt ökande antalet remisser
där SGU:s bedömning och fackkunskap inom
det geovetenskapliga området efterfrågas.
Användningen av SGU:s tjänster har ökat
kraftigt de senaste åren. Arbetet med anpassade
digitala produkter bidrar till en förbättrad geologisk information i samhället. Regeringen avser
därför att särskilt följa SGU:s arbete med att
förbättra tillgänglighet till databaser och webbaserade tjänster.
Tillkännagivanden

Riksdagen har uppmanat regeringen att se till att
en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskapet och basfinansieringen för Institutet för
Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd
(prop. 2011/12:1 bet. 2011/12:NU1 rskr.
2011/12:101) Regeringen uppmanas återkomma
till riksdagen med de förslag om institutets verksamhet som krävs efter det att den aviserade ut-
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värderingen av SIQ är genomförd. Regeringen
har den 30 april 2013 mottagit den utvärdering
som, på regeringens uppdrag, upphandlats av
Tillväxtananys. Under avsnitt 3.7 Politikens inriktning, talar regeringen om hur SIQ:s framtida
huvudmannaskap bör organiseras samt hur basfinansieringen bör lösas.
3.5.3

Innovation och förnyelse

Regeringen arbetar för att stärka innovationskraften i hela landet. Innovationskraften påverkas av insatser inom en mängd utgiftsområden.
Under utgiftsområde 24 Näringsliv sker arbetet
bl.a. genom insatser för forskning och innovation, kommersialisering och miljöteknik. Arbetet
sker dels genom riktade insatser, t.ex. miljöteknik, dels genom myndigheter och bolag såsom
Verket för innovationssystem (Vinnova), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Patentoch registreringsverket (PRV), Patentbesvärsrätten (PBR), Patentombudsnämnden (PN),
Innovationsbron AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.
Resultat
Regeringen redovisar resultat av arbetet med att
stärka innovationskraften via insatser under utgiftsområde 24 Näringsliv i form av centrala prestationer av myndigheter och andra aktörer. Särskild
resultatinformation,
t.ex.
genom
utvärderingar, redovisas då sådan finns tillgänglig.
Behovsmotiverad forskning och ökad
innovationsförmåga

Stöd till forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft
Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt
genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten ska verka för nyttiggörande
av forskning för att uppnå hållbar tillväxt och
stärka Sveriges konkurrenskraft. För detta genomför Vinnova olika insatser för att stimulera
samverkan mellan näringsliv, universitet och
högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet.

Under 2012 lämnade Vinnova bidrag om totalt cirka 2,2 miljarder kronor, en ökning med
136 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Kravet på medfinansiering innebär att beviljade
medel generellt växlas upp till mer än det dubbla.
Under 2012 hanterade myndigheten 95 program,
vilket är en ökning med 10 program jämfört med
2011. Sammantaget har 162 utlysningar genomförts inom ramen för dessa program (146 under
2011). Jämfört med föregående år ökade antalet
ansökningar med 19 procent. De totala verksamhetskostnaderna har ökat med 2,4 procent
jämfört med 2011.
Vinnova har också till uppgift att stimulera
internationellt samarbete som stärker svensk
forskning och innovation samt att främja, utvärdera och samordna svenskt deltagande i EU:s
ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Som ett led i detta har verket genomfört
informations- och rådgivningsevenemang om
EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling under 2012. Vid informationstillfällen
över hela landet har nästan 700 deltagare fått
ökad kunskap om ramprogrammet. Vidare har
tematiska informationsdagar genomförts, där
cirka 500 personer deltog på plats och cirka
3 000 har följt arrangemangen via webben.
Vinnova har också fungerat som expertstöd i
Regeringskansliets arbete med förhandlingarna
av EU:s nya program för forskning och innovation – Horisont 2020. Vidare har Vinnova, tillsammans med Regeringskansliet (Näringsdepartementet),
en
samordnande
roll
i
genomförandet av prioritetsområdet för forskning och innovation inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen, där Sverige leder två
s.k. flaggskeppsprojekt.
Under 2012 har verket utvecklat sitt fokus på
att stödja ledande forsknings- och innovationsmiljöers strategiska förmåga vad gäller utomeuropeiska samarbeten. Vinnova har skapat
kontakter och möjliggjort samarbetsprojekt
mellan forskare och företag i Sverige och t.ex.
Kina, Indien, Brasilien och Japan.
Vinnova låter kontinuerligt externa utvärderare genomföra utvärderingar av de program
som myndigheten hanterar. Till detta genomför
Vinnova effektanalyser för att löpande utveckla
verksamheten. Nedan presenteras i korthet tillgänglig resultatinformation från programmen
Produktionslyftet, Vinn nu, Vinnväxt, Innovationsslussar, Eureka (innefattande Eurostars),
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Kompetenscentrum och Branschprogram: läkemedel, bioteknik och medicinteknik.
I budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1, utg. omr. 24) redovisade regeringen
en uppföljning av programmet Produktionslyftet
för åren 2007–2009. Produktionslyftet är en
kompetenssatsning för ökat produktionskunnande i små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Under 2012 har Vinnova
låtit en extern utvärderare genomföra en effektutvärdering av programmets insatser 2007–2010.
Enligt Vinnova visar utvärderingen att de deltagande företagens resultat, vinstmarginal, soliditet
och lageromsättning har förbättrats betydligt
mer än för referensbolagen.
Programmet Vinn nu, som Vinnova driver
tillsammans med Statens energimyndighet, vänder sig till nystartade utvecklingsbaserade företag. Syftet är att stötta vidareförädling av kommersiellt intressanta produkter och tjänster.
Vinnovas uppföljning av programmet visar att de
företag som finansierades 2002–2004 i snitt har
ökat sin omsättning med 5,5 miljoner kronor
(motsvarande 16 gånger) mellan året för finansiering och mätpunkten 2011.
Programmet Vinnväxt syftar till att främja
hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva
forsknings- och innovationsmiljöer. Genom de
utlysningar som gjordes 2002–2008 har 12 initiativ beviljats finansiering med 4–10 miljoner
kronor per år i tio år. Den senaste utlysningen
stängde i maj 2013. Vinnovas bidrag medfinansieras av regionala aktörer, inklusive företag, och
medel från EU:s strukturfondsprogram.
En uppföljning för 2011 visar att programmet
har bidragit till framtagandet av 44 nya varor och
38 nya tjänster samt 74 nya prototyper och 35
nya processer. Till detta bedöms programmet ha
bidragit till start av 63 företag, 20 beviljade patent, 135 vetenskapliga publikationer och till 36
nyetableringar/expansionsinvesteringar.
På uppdrag av regeringen har Vinnova finansierat s.k. innovationsslussar inom hälso- och
sjukvården (dnr N2008/7291/FIN). Innovationsslussarna ska bl.a. stödja utvecklingen av
idéer till behovsdrivna innovationer inom landsting och kommuner. Vinnova redovisar att
finansieringen av innovationsslussarna hittills har
bidragit till utvecklingen av 43 nya produkter
och en tjänst, till 8 patent eller mönsterskydd
och 22 nya företag.

Vinnova har låtit en extern utvärderare genomföra en utvärdering av det svenska deltagandet i Eureka åren 2001–2009. Totalt har cirka
300 projekt med svenskt deltagande bedrivits
under den studerade perioden.10 Eureka är ett
internationellt nätverk med ett 40-tal medlemsländer. Nätverket stödjer marknadsorienterade
samarbetsprojekt mellan företag, forskningsinstitut och universitet och högskolor. Vinnova
ansvarar för det svenska Eureka-kontoret.
Utvärderingen visar att Eureka påtagligt har
bidragit till utvecklingen av nya eller påtagligt
förbättrade produkter och processer. Utvärderaren pekar på att deltagandet i Eureka har påskyndat utvecklingsprocesser och marknadsintroduktion av nya produkter och processer.
Utvärderaren konstaterar att Eureka i liten utsträckning tycks ha påverkat deltagarnas kontaktnätverk, däremot konstaterar man att Eureka
spelar en viktig roll som kontaktskapare mellan
universitet och högskolor och näringsliv. Utvärderaren menar att deltagandet främst har stärkt
existerande nätverk på nationell nivå. Avslutningsvis rekommenderar utvärderaren, bl.a. med
undersökningen som grund, ett fortsatt stöd för
svenskt deltagande i Eureka, att finansieringen
ska fortsätta och att insatser bör genomföras för
att bredda det svenska deltagarunderlaget.
Vinnova har låtit göra en uppföljning av en del
av Eureka-samarbetet som inte omfattades av
ovan presenterad utvärdering – Eurostars.
Eurostars stödjer marknadsnära forsknings- och
utvecklingsprojekt där företag från minst två
medlemsländer i Eureka deltar. Uppföljningen
visar att utveckling av nya produkter och tjänster
huvudsakligen ligger bakom företagens engagemang. Uppföljningen indikerar att deltagandet i
stort har gett de deltagande företagen tillgång till
expertis och teknologi som annars normalt är
svårtillgänglig för små och medelstora företag.
En majoritet av dem som har lämnat svar i uppföljningen anger att deltagandet beräknas bidra
till utvecklingen av en ny generation produkter
och tjänster. Cirka en tredjedel räknar med att
utveckla en helt ny produkt eller tjänst.
Vinnova har låtit en extern utvärderare genomföra en utvärdering av Kompetenscentrumprogrammet som drevs åren 1995–2007. De hu-

10 Utvärderingen omfattar s.k. individuella projekt och klusterprojekt, ej

Eurostarsprojekt. Se www.vinnova.se för mer information om Eureka.

36

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

vudsakliga målsättningarna med programmet har
bl.a. varit att främja forskning och forskningskompetens med hög relevans för näringslivet,
skapa gränsöverskridande samarbeten inom universitet och högskolor och främja innovation i
de deltagande företagen.
Fokus för utvärderingen har varit programmets effekter på näringslivet. Utvärderaren konstaterar att programmet, för urvalet av studerade
företag, har bidragit till nya eller, framförallt,
förbättrade produkter och tjänster samt förbättrade innovationsprocesser. Vidare har programmet, i vissa fall, bidragit till ökade intäkter och
förmåga för företag att behålla sin position på
marknaden. Av utvärderingen framgår att programmet också har bidragit till ökad forskningskompetens i de deltagande företagen.
För åren 1998–2010 har i genomsnitt 284 företag per år deltagit i programmet och programmet har bidragit till 43 nya företag (s.k.
”spin-offs”). Utvärderingen indikerar att det kan
finnas ett samband mellan den generellt positiva
ekonomiska utvecklingen för de deltagande företagen som helhet och deltagandet i programmet.
På uppdrag av regeringen har Vinnova drivit
två program med inriktning på den s.k. ”life science”-sektorn. Ett under perioden 2007–2012
med inriktning mot forskningssamarbete mellan
universitet och högskolor och näringsliv inom
läkemedelsutveckling, bioteknik och medicinteknik (Sambio). Det andra under perioden
2007–2010 med inriktning mot nydisputerade
forskare för ökat kunskapsutbyte. Inom ramen
för programmen har Vinnova beviljat totalt cirka
121 miljoner kronor.
”Life science”-sektorn karaktäriseras av långsiktiga forskningsintensiva satsningar med hög
risk, där det normalt tar lång tid att få avkastning
på investeringarna. En extern uppföljning av
programmen pekar på att kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv och universitet
och högskolor har skett i högre grad än utan insatsen. Uppföljningen indikerar att företagens
produktportfölj har utökats med fler projekt
som karaktäriseras av hög risk och hög potential.
Vidare konstateras det i uppföljningen att färre
forskare har deltagit än vad som var planerat,
men att merparten av de som har deltagit anser
att deltagandet har varit utvecklande. I det urval
av företag som ingår i uppföljningen görs bedömningen att deltagandet har bidragit till företagens konkurrenskraft. Slutligen konstaterar

uppföljningen att det är för tidigt att dra slutsatser om effekter och att det hittills inte går att se
nya arbetstillfällen eller ökad export som följd av
programmen.
Strategiska kompetensmedel vid forskningsinstituten
Industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE-gruppen)
ska vara internationellt konkurrenskraftiga och
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att
stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Under 2012 uppgick det totala antalet anställda till 2 184 personer, varav 737 kvinnor och
1 447 män.
Staten finansierade RISE-gruppen med 477
miljoner kronor i strategiska kompetensmedel
2012, vilket genererade knappt drygt 1,5 miljarder kronor i direkta intäkter från näringslivsuppdrag. Utöver dessa direkta intäkter uppskattas näringslivet bidra med en lika stor summa ”in
kind”. I praktiken är uppväxlingen betydligt
större om man ser till de effekter i form av nya
produkter, processer, tjänster, affärsmodeller
och industriell nytta som är resultaten från verksamheten.
Institutssektorn fortsätter att växa även utanför Sverige. Flera av instituten har startat verksamhet utomlands under året. Nedläggningen av
AstraZeneca AB:s forskningsverksamhet i Södertälje möjliggjorde bildandet av SP Process
Development AB i Södertälje vars etablering finansierades inom ramen för en riktad satsning i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
utg. omr. 24).
De strategiska kompetensmedlen (SK-medlen) bidrar till att stärka institutens roll. Under
2012 ökade institutens näringslivsintäkter med 5
procent, motsvarande 77 miljoner kronor. Detta
utgör 59 procent av de totala intäkterna. Intäkterna från offentliga finansiärer ökade med nära
14 procent. Andelen SK-medel uppgick till 18
procent av de totala intäkterna och var därmed
oförändrad från föregående år. De dominerande
branscherna är skog, livsmedel och stålindustri.
Instituten har möjlighet att använda de strategiska medlen till att medfinansiera deltagande i
EU:s ramprogram. Under 2012 deltog RISE-instituten i 158 projekt inom EU:s sjunde ramprogram. 46 miljoner kronor, motsvarande 10 procent av de strategiska kompetensmedlen,
användes för medfinansiering av EU-projekt.
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Dessa genererade i sin tur cirka 85 miljoner kronor i andra intäkter.
RISE-instituten är sammantagna den sjunde
största deltagaren i Sverige i EU:s ramprogram
för FoU och drygt 6 procent av de totala intäkterna kommer från EU-projekt.
Stöd till geovetenskaplig forskning
SGU stöder årligen forskningsprojekt vid universitet och högskolor kring samhällsviktiga frågeställningar inom tillämpad geovetenskaplig
forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning. Syftet med den forskningsverksamhet
som SGU stödjer är att ny kunskap och nya
metoder inom geologin bättre ska kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för hållbar
utveckling.
Under året har fem forskningsprojekt utförda
av externa aktörer avslutats och redovisats. Projekten har behandlat metoder och förutsättningar för lagring av koldioxid, modellering av
Skellefteåfältet i tre dimensioner samt paleoklimatologiska sedimentstudier. Resultaten beräknas få direkt tillämpad användning, men även
kunna bidra till mer grundläggande kunskap
inom det geovetenskapliga området.
Inom myndigheten bedrivs även tillämpad
forskning och metodutveckling vilken bedöms
utifrån SGU:s övriga mål och uppgifter. Under
det gångna året har resultatet från ett nordiskt
samarbetsprojekt inom mineralområdet särskilt
uppmärksammats internationellt.
Kommersialisering

Stöd till forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft
Innovationsbron AB (Innovationsbron) har arbetat med att kommersialisera kunskapsintensiva
idéer, oavsett om dessa är forskningsbaserade
eller erfarenhetsbaserade.
Innovationsbron har delat upp sin verksamhet
på två huvudområden, såddfinansiering och inkubation.
Inom såddfinansieringen gjorde bolaget 95
ägarkapitalinvesteringar 2012, varav cirka 60
miljoner kronor avsåg 35 nyinvesteringar och
cirka 43 miljoner kronor avsåg 60 följdinvesteringar. Bolaget har också ökat fokus på att stärka
sin finansiella ställning genom att avyttra innehav. Hel eller delvis försäljning av innehav i 48
portfölj- och fondbolag genererade ett kapital38

tillskott på cirka 22 miljoner kronor till Innovationsbron. Den totala omsättningen i de bolag
som koncernen haft ägande i hela 2012 ökade
med 27 procent mellan räkenskapsåren 2010 och
2011 och sysselsättningen i bolagen ökade 20
procent under samma period.
Innovationsbrons andra verksamhetsgren har
varit utvecklingen av inkubatorer. Under 2012
utvärderade inkubatorerna 2 700 idéer för att
slutligen anta 285 nya projekt. Under det första
halvåret 2012 attraherade 84 bolag i inkubatorerna investeringar på 147 miljoner kronor. Antalet anställda i företag som sitter i eller har suttit
i inkubatorer uppgick vid utgången av 2011 till
cirka 3 700 personer. Samma år omsatte dessa
företag nästan 3 000 miljoner kronor. Inkubationsprogrammet, BIG Sweden, syftar till att utveckla de 46 (varav 23 med resultatbaserad
driftsfinansiering) deltagande inkubatorernas
affärsutvecklingsprocesser för att stötta entreprenörer och företag så att de snabbare möter
marknaden och fokuserar på internationalisering.
Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder
finansiering och rådgivning till både enskilda innovatörer och företag, såväl nystartade som etablerade, i syfte att främja innovation. De så kallade innovationslånen uppgick 2012 till 76 miljoner kronor, vilket är än ökning med 16 miljoner
kronor jämfört med 2011. Därutöver har 24
miljoner kronor beviljats i förstudiemedel för
olika innovationsprojekt, t.ex. för en utvärdering
av en idés kommersialiseringsbarhet. Efterfrågan
på rådgivning kring innovation är fortsatt hög
och ökade under 2012. Drygt 5 000 av Almis
rådgivningskunder tog del av rådgivning om innovation, vilket motsvarar drygt en fjärdedel av
all rådgivning som erbjöds av Almi. Under 2012
har 621 (572) av kundernas idéer kommersialiserats.
Inom ramen för de särskilda insatserna för
kvinnors företagande har regeringen 2012, på
motsvarande sätt som tidigare år, förstärkt Almis
innovationsfinansiering med 10 miljoner kronor.
Andelen kvinnor som har fått del av Almis innovationsfinansiering ökade något 2012 och uppgick till 34 procent att jämföras med 30 procent
2011.
Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden har regeringen överlåtit statens aktier i Innovationsbron till Almi
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Företagspartner AB. Det gemensamma bolaget
etablerades den 1 januari 2013.
Immaterialrätt

Patent- och registreringsverket (PRV) är en avgiftsfinansierad myndighet och ekonomiskt mål
för verksamheten är full kostnadstäckning.
Inom verksamhetsområdet patent har man,
under 2012, i de allra flesta fall nått de servicemål
PRV satt upp. Detsamma gäller verksamhetsgrenarna personnamn och mönster medan målen
helt har uppnåtts inom verksamhetsgrenen periodisk skrift. Handläggningstiderna inom verksamhetsområdet varumärken har under året fortsatt att vara ett problem, men med ett delvis nytt
ledarskap och nya handlingsplaner under sista
tertialet av 2012 ser PRV en stadig minskning av
handläggningstiderna. PRV har bedömt att de
viktigaste servicemålen uppfylldes under första
kvartalet 2013.
Patentombudsnämnden (PN) är en avgiftsfinansierad myndighet och ekonomiskt mål för
verksamheten är full kostnadstäckning.
Under 2012 minskade antalet ansökningar om
patent betydligt. Samtidigt har processen för ansökan om auktorisation för patentombud effektiviserats. Vid bildandet av patentombudsregistret 2010 uppskattades att registret skulle omfatta
cirka 500 ombud och vid utgången av 2012 var
387 patentombud auktoriserade. Antalet auktoriserade ombud ökade med enbart sju ombud
under 2012 och det tyder på att antalet ansökningar kommer att ligga på en mycket låg och
konstant nivå under de kommande åren.
Patentbesvärsrätten (PBR) överprövar PRV:s
beslut i ärenden enligt patentlagen (1967:837),
mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (2010:1877), namnlagen (1982:670) samt
lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (1991:1559). Domstolen överprövar också
Statens jordbruksverks beslut i ärenden enligt
växtförädlarrättslagen.
PBR:s genomsnittliga handläggningstid för
patentmål ligger liksom förra året över det eftersträvade målet om högst ett år. Handläggningstiden för övriga mål ligger nu under målet på ett
år.
PBR ska i mån av resurser ställa patenträttslig
och teknisk sakkunskap till de allmänna domstolarnas förfogande. PBR:s tekniska ledamöter

har därför särskilda förordnanden att som tekniskt sakkunniga ledamöter tjänstgöra vid
Stockholms tingsrätt och i Svea hovrätt vid dessa
domstolars handläggning av patentmål. Under
en följd av år har någon ledamot från PBR deltagit i nära nog varje patentmål som avgjorts i allmän domstol. Under 2012 har dock PBR till
följd av resursbrist varit nödsakad att helt upphöra med sitt engagemang i de allmänna domstolarnas patentmål. Uppgiften har dock återupptagits fr.o.m. 2013.
Miljödriven näringslivsutveckling

I september 2011 presenterade regeringen en
miljöteknikstrategi för att stödja förutsättningarna för utveckling och export av svensk miljöteknik. Regeringen har avsatt sammanlagt 400
miljoner kronor, fördelat på 100 miljoner kronor
per år under perioden 2011–2014, för insatser
inom strategin. Satsningen omfattar hela kedjan
från forskning och utveckling via hemmamarknad till export och kompletterar med särskilda
insatser redan pågående arbete. Under 2011 och
2012 har ett antal myndigheter och andra aktörer
med statligt uppdrag fått uppdrag inom ramen
för strategin. Dessa är Vinnova, Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Almi Företagspartner AB och Sveriges Export och Investeringsråd (Business Sweden). Bland annat har regeringen inlett en
satsning på innovationsupphandling och teknikverifiering för att skapa bättre förutsättningar för
små och medelstora företag, en mötesplats för
investerare och företag för att öka kännedomen
om miljötekniksektorn och en rad riktade satsningar för svensk miljöteknikexport. Inom ramen för strategin genomförs även dialoger med
näringslivet och andra berörda aktörer. Ett flertal
dialoger har genomförts och kommer löpande
genomföras framöver. Strategin syftar också till
att öka samverkan mellan aktörer som verkar
inom området. Under 2012 inriktades detta särskilt på att öka samverkan mellan statliga aktörer
i syfte att göra det tydligare och underlätta för
företag som söker statlig rådgivning eller finansiering.
Det är dock för tidigt för att kunna redovisa
något samlat resultat för de aktiviteter och satsningar som genomförts eller påbörjats inom
strategins ram. Tillväxtanalys har fått i uppdrag
39
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att löpande följa och utvärdera genomförandet
av miljöteknikstrategin och kommer längre fram
kunna redovisa resultat från olika insatser. Utvärderingen ska omfatta såväl genomförandets
processer och organisering som resultat och effekter av insatserna. En första delrapport lämnades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2012. Rapporten behandlar
strategin som helhet på en övergripande nivå.
Exempel på några slutsatser är att det stora antalet statliga aktörer gör att främjandet riskerar
att bli fragmentiserat, insatser har riktats främst
mot utbudssidan, insatserna har fokuserats på
senare utvecklingsskeden och att fokus ligger på
informativa, kunskapsfrämjande instrument
samt till viss del på ekonomiska instrument.
En av de insatser som genomförs inom ramen
för strategin är ett förnyat och utvidgat mandat
till regeringens särskilde samordnare för miljötekniksamarbete (IMT). I december 2010 beslutade regeringen om ett uppdrag till den särskilde samordnaren som innefattar att dels driva
det sedan tidigare pågående arbetet med samarbetsinsatser riktade mot Kina, dels att därutöver
utveckla motsvarande aktiviteter riktade mot
Ryssland och Indien. Syftet är att medverka till
ökad svensk miljöteknikexport. Under 2012 genomfördes bl.a. en marknadsstudie i Ryssland
och fördjupade analyser i tre indiska städer. Resultaten har presenterats för svenska företag vid
riktade aktiviteter. Under året har också hemsidan www.swedenvirotech.se uppdaterats för att
spegla det bredare uppdraget, likaså har informationsmaterial utarbetats. Ett antal aktiviteter har
också genomförts på respektive marknad med
små och medelstora företag. Under året har IMT
tagit emot 33 delegationer varav huvuddelen från
Kina. Vidare bildades under 2012 en arbetsgrupp
om miljöskydd och energibesparing under den
s.k. svensk-kinesiska blandkommissionen. Den
särskilde samordnaren leder arbetsgruppen på
svensk sida.
Analys och slutsatser
Ett dynamiskt näringsliv med innovativa företag
är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för tillväxt och framtida välstånd. Därför är insatser för att främja
dynamik i näringslivet och skapa bästa möjliga
innovationsklimat centrala för att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag
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i hela landet. Den nationella innovationsstrategi
som regeringen har beslutat med sikte på 2020
anger inriktningen på arbetet för bästa möjliga
innovationsklimat. Strategin spänner över alla
departement och utgiftsområden.
För att främja innovation och förnyelse genomför regeringen ett flertal åtgärder. Under
utgiftsområde 24 Näringsliv innefattar detta till
exempel insatser för att stärka näringslivets innovationsförmåga genom att stimulera behovsmotiverad forskning och ökad innovationsförmåga. Regeringen arbetar också med
marknadskompletterande stöd till kommersialisering i nya eller växande kunskapsbaserade företag där den privata marknaden verkar i begränsad omfattning. Vidare är statens roll att
tillhandahålla ett väl fungerande system för
hantering av immateriella tillgångar av avgörande
betydelse för svensk innovationskraft.
Regeringen genomför insatser för att främja
och tillgängliggöra behovsmotiverad forskning
bl.a. via industriforskningsinstitut och Vinnova.
Industriforskningsinstituten bidrar till att omsätta forskningsbaserad kunskap i nya lösningar
och affärsmodeller. Vinnova främjar och tillgängliggör behovsmotiverad forskning t.ex. via
insatser för att stimulera samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Även Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en aktör som bidrar med viktiga underlag i detta
sammanhang. IVA, som erhåller statligt bidrag
för grundläggande verksamhet, möjliggör kunskapsutbyten och dialog med breda kontaktytor
mot nationell och internationell forskning, näringsliv och förvaltning i viktiga samhällsfrågor.
Innovationsförmåga är att kunna omsätta
kunskap, kompetens och idéer i nya lösningar
för att möta behov och efterfrågan. Staten bedriver insatser för stimulera både utbud och efterfrågan på nya lösningar. Utbudsperspektivet
handlar om olika former för stöd för utveckling
av ny kunskap eller andra innovationsaktiviteter,
liksom skydd av immateriella tillgångar genom
PRV. Det kan också t.ex. handla om initiativ för
att vidareutnyttja offentlig data. Stimulanser av
efterfrågan syftar till att öka efterfrågan på nya
lösningar, t.ex. genom innovationsupphandling
standardisering och lagstiftning.
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Vinnova bidrar till effektiva och starka innovationssystem
Vinnova är en central aktör för att stimulera utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv med innovativa företag. Verket är involverat i stora delar av statens insatser för att stärka
innovationskraften i samhället genom att möjliggöra samarbeten samt stötta och påskynda innovativa processer. Till exempel har OECD
konstaterat att Vinnovas program Vinnväxt är en
mycket lyckad modell för att använda strategisk
forskning och investeringar i innovation för att
stärka regionala innovationsmiljöer och förbättra
fokus på kommersialisering i forskningsmiljöer.
För att statliga investeringar i forskning och
utbildning ska leda till ökad effektivitet i det
svenska innovationssystemet, ökat nyttiggörande av forskningsresultat och på sikt till tillväxt och samhällseffekter är ett helhetsperspektiv och en utvecklad integration av utbildning,
forskning och innovation nödvändig. Som regeringen har konstaterat i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) har
Vinnova en viktig roll att stödja universitet och
högskolor i deras arbete med att samverka med
det omgivande samhället. I egenskap av forskningsfinansiär har Vinnova också en viktig kvalitetsdrivande roll.
Likt tidigare år gör regeringen bedömningen
att Vinnovas internationella arbete bidrar till att
skapa viktiga nätverk och samarbeten för
svenska företag och forskare, som i sin tur lett
till att såväl stora som mindre företag har etablerat kontakter samt fått konkreta affärsmöjligheter med internationella partners. Det bidrar
också till intern kompetensutveckling och till
ömsesidigt strategiska lärandeprocesser på statlig
nivå och EU-nivå.
Den kontinuerligt ökade bidragshanteringen
vid Vinnova förväntas fortsätta att öka i takt
med de anslagsökningar som beräknas till följd
av forsknings- och innovationspropositionen.
Hittills har de totala verksamhetskostnaderna
inte stigit i samma takt som den ökade programhanteringen – förberedelser, utlysningar, hantering av ansökningar, utbetalningar samt uppföljning och utvärdering. Regeringen gör
bedömningen att myndigheten har skapat effektiva arbetssätt för att hantera den ökande arbetsbördan. Det har hittills medfört att Vinnova har
genomfört ökade insatser utan att kostnaderna
för verksamheten har stigit i samma utsträckning.

Flertalet av de insatser som Vinnova genomför syftar till att påverka innovationsklimatet på
lång sikt. Regeringen gör bedömningen att
myndigheten bedriver ett ambitiöst arbete för att
på kort sikt följa upp resultat och på längre sikt
utvärdera effekter. I sammanhanget bör det noteras att många olika faktorer påverkar innovationssystemens utveckling utöver direkta insatser
i innovationsprocesser. Det handlar t.ex. om
skattefrågor, utbildnings- och forskningssystem,
lagar och förordningar om upphandling, ändamålsenliga system för immaterialrättsligt skydd,
attityder till entreprenörskap och nyskapande
osv. Likaså finns det stora metodologiska utmaningar i att isolera effekter hos företag och andra
organisationer av deltagande i program via Vinnova.
Med ovanstående resonemang som grund kan
regeringen konstatera att Vinnovas uppföljningar och utvärderingar överlag visar på goda
resultat. I vissa fall genom att de har bidragit till
att påskynda innovationsprocesser i företag, vilket har ökat möjligheterna att introducera nya
produkter eller exploatera nya marknader. I
andra fall har insatserna möjliggjort och förstärkt
innovationssamarbeten samt nätverksbyggande
mellan universitet och högskolor och näringsliv,
både nationellt och internationellt.
Då anslaget 1:2 Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling beräknas öka de kommande åren till följd av regeringens forskningsoch innovationspolitiska proposition, se avsnitt
3.8.2, avser regeringen att lägga fortsatt vikt vid
uppföljning och utvärdering av Vinnovas insatser. Kopplat till detta avser regeringen också låta
Regeringskansliet inleda ett arbete för att säkerställa att den av regeringen föreslagna nivån på
anslaget 1:1 Verket för innovationssystem även
fortsättningsvis är adekvat för att hantera de beräknade ökade insatserna de kommande åren.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att
Vinnovas insatser bidrar till att utveckla effektiva
och starka innovationssystem som är viktiga för
utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft.
Forskningsinstituten underlättar innovation
Industriforskningsinstituten är en forskningsoch innovationsaktör som har en stor betydelse
för Sveriges utveckling och framgång. Industriforskningsinstituten stödjer näringslivets behov
av innovation och de verkar i gränslandet mellan
universitetens och högskolornas forskning och
näringslivets utveckling. Industriforskningsin41
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stituten vidareutvecklar kunskap och kompetens
som bidrar till att skapa värde för näringsliv och
samhälle i form av innovation.
För stora delar av det svenska näringslivet,
inte minst små och medelstora företag, kan instituten spela en viktig roll som forsknings- och
utvecklingsresurs för att få tillgång till och
snabbt kunna ta till sig ny kunskap och teknik
från forskningsbaserad kunskap i Sverige eller
internationellt och omsätta denna i nya lösningar
och affärsmodeller. Näringslivets efterfrågan på
institutens kompetenser och tjänster fortsätter
att utvecklas positivt trots den pågående ekonomiska krisen i Europa. Instituten har länge arbetat strategiskt med näringslivet. De har ingått
partnerskap och skrivit ramavtal med viktiga industriella företag. Under året har även intäkterna
från offentliga finansiärer ökat. En bidragande
orsak till detta bedöms vara de forskningsfinansierande myndigheternas ökade fokus på nyttiggörande och innovation. Där särskilt Vinnovas
programsatsningar för utmaningsdriven innovation och strategiska innovationsagendor har
haft en betydande inverkan. För att klara den
ökade efterfrågan planerar flera institut för fortsatt expansion.
Regeringen bedömer att instituten bidrar till
ökad samverkan mellan universitet och högskolor och näringsliv och till förnyelse och ökad
konkurrenskraft för industrin.
Geovetenskaplig forskning bidrar till hållbar råvaruförsörjning och hållbart samhällsbyggande
SGU deltar i flera samarbetsprojekt med universitet, industrin och med EU-institutioner. Detta
bidrar till att öka möjligheterna att nå målet om
hållbart byggande av infrastruktur och städer på
såväl nationell som internationell nivå.
SGU har i syfte att stärka banden på ett tydligt och bra sätt mellan myndigheten och lärosätena knutit tre gästforskare till sig. Den interna
FoU-verksamheten bidrar till att utveckla undersökningsmetodiken inom karteringsverksamheten.
Det är regeringens bedömning att SGU:s stöd
till universitet och högskolor har en positiv betydelse för den geovetenskapliga forskningen.
Stöd till kommersialisering stärker näringslivets
konkurrenskraft
Utveckling av nya eller växande kunskapsbaserade företag är av grundläggande betydelse för
Sveriges konkurrenskraft. Innovationsbron bedöms ha bidragit till att uppfylla detta under
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året, med god balans mellan olika insatser rörande såddfinansiering, inklusive verifiering, och
affärsutveckling inklusive utveckling av inkubatorer.
Innovationsbron har tydligt uttryckt vikten av
att fortsätta verka lokalt, regionalt och nationellt
för att uppfylla sina mål. De utvärderingar som
bolaget har gjort, bland annat kundnöjdhetsmätningar och uppföljning av hur portföljbolagen
utvecklas över tid, visar på relevansen av och
kvaliteten i Innovationsbrons verksamhet.
Almi erbjuder såväl rådgivning som finansiering till enskilda innovatörer och företag. Efterfrågan på Almis tjänster ökade 2012. Kundundersökningar avseende verksamheten visar på
hög nöjdhet, t.ex. kan nio av tio kunder tänka sig
att rekommendera Almi till andra. Det är regeringens bedömning att Almis innovationsverksamhet visar gott resultat och bidrar till att idéer
kommersialiseras i nya eller befintliga företag,
vilket i sin tur bidrar förnyelse och tillväxt i ekonomin.
Regeringen gör bedömningen att tillgången
till såddkapital och förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva affärsidéer
förbättras genom att Innovationsbrons resurser
nu finns inom Almi-koncernen.
Väl fungerande system för immaterialrätt är en förutsättning för konkurrenskraft
Immaterialrätten är ett nyckelområde för tillväxt
och konkurrenskraft och utgör en del av ramvillkoren för innovation både inom universitet
och högskolor och omgivande samhälle. Immaterialrätten gör det möjligt för den individ
eller organisation som utvecklat en ny idé eller
skapat något kreativt att, med vissa begränsningar, tillgodogöra sig värdet av det nya.
Regeringen bedömer att immaterialrätten och
de immaterialrättsliga skydden får en allt större
betydelse som strategiska verktyg för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsbaserad
kunskap. Därför blir det allt viktigare för företagen att i sina affärsstrategier ha överblick och
kontroll över de immateriella tillgångarna. Kraven ökar både på företagens egen kompetens och
på kompetensen och kunskapen hos rådgivare
och expertis. PRV har här en viktig roll genom
att bl.a. informera om och bidra till ökad förståelse för hanteringen av immateriella tillgångar
hos företag och aktörer inom det offentliga innovationssystemet. Vidare har regeringen uppdragit år PRV och Vinnova att förbättra finansie-
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ring, rådgivning och kompetenshöjning – framför allt för kunskapsintensiva små- och medelstora företag när det gäller affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Uppdraget ska
redovisas senast i mars 2014.
Under 2012 har PRV förbättrat sina handläggningstider inom alla verksamhetsområden
och har i stort uppnått sina mål.
Patentombudsnämndens volymer för ansökningar minskade betydligt under 2012 och kostnaderna har hållits på en låg nivå. Jämfört med
tidigare år har processen för ansökan om auktorisation effektiviserats.
Den huvudsakliga anledningen till att PBR
under 2012 inte nådde sitt mål vad gäller handläggningstider är att domstolen inte kunnat genomföra en planerad förstärkning och organisationsförändring på patentsidan. PBR har därför en för hög medelbehandlingstid av ärenden
(patentmål).
PBR har av ekonomiska skäl tvingats dra ner
sitt engagemang i form av biträde till de allmänna
domstolarna i patentmål. Sålunda följdes minskningen 2011 av ett totalt stopp för den verksamheten under 2012. Från den 1 januari 2013 är
verksamheten återupptagen och PBR räknar
med att 2013 kunna ställa domarresurser till de
allmänna domstolarnas förfogande i en omfattning som motsvarar en årsarbetskraft. Regeringen avser att tillse att PBR även fortsättningsvis har tillräckliga ekonomiska ramar för att
kunna bedriva verksamheten i nödvändig utsträckning.
Insatser för miljödriven näringslivsutveckling ger
ökade affärsmöjligheter
Klimat- och miljöutmaningen utgör ett av vår
tids största hot, men innebär också en möjlighet
att skapa nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och samtidigt bidra till en bättre
miljö både här hemma och i vår omvärld. Runt
om i världen görs stora investeringar inom områden som förnybar energi, avfallshantering,
vattenrening och hållbar stadsutveckling. Detta
öppnar stora möjligheter för svenska lösningar
och svenskt näringsliv att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och
jobbskapande i Sverige och globalt. Sverige ligger
långt framme när det gäller att ställa om system
och produktion och har stor kunskap på ett
flertal områden, t.ex. kring hållbar stadsutveckling och systemlösningar. De insatser som genomförs inom ramen för regeringens miljötek-

nikstrategi syftar till att bidra till ökade förutsättningar för företag att dra nytta av de möjligheter som finns. Dock är det ännu för tidigt att
dra några slutsatser hur väl insatserna inom ramen för strategin har fungerat. Tillväxtanalys har
i uppdrag att följa och utvärdera strategins genomförande och kommer längre fram kunna
presentera vilka resultat och effekter strategin
har bidragit till.
3.5.4

Ramvillkor för företag och
konkurrens

Resultat
Ramvillkor

Goda ramvillkor för företag och företagande – för
att skapa tillväxt och sysselsättning
Grunden för arbete, tillväxt och välfärd läggs genom fri företagsamhet. Goda ramvillkor för företag och företagande är därför av central betydelse för utvecklingen i landet. Genom öppna
marknader med väl fungerande konkurrens
skapas förutsättningar för ett livskraftigt, innovativt och dynamiskt näringsliv som kan anpassa
sig till nya förutsättningar.
Med ramvillkor för företag och företagande
avses generella system och regelverk som anger
villkor och förutsättningar för att starta, driva
och utveckla företag. Dessa villkor påverkar i
hög grad företagens vardag och dess närmare
utformning kan vara avgörande för centrala beslut i företagen om t.ex. investeringar, lokalisering och anställning. Det är därför viktigt för
regeringen med en så bred och tydlig förankring
med näringslivet som möjligt. Genom kontakter
och dialog med företag, olika näringslivsorganisationer och andra företrädare för näringslivet
samt forskare arbetar regeringen för att identifiera problem och hinder i lagstiftning och regelverk samt otydliga och administrativt betungande bestämmelser som motverkar ett gynnsamt
och dynamiskt företagsklimat. Sådana förslag
och probleminventeringar ligger senare till grund
vid översyn av regelverk, både på nationell och
internationell nivå, inom sådana områden som
berör företag och företagande och bidrar även
till att en helhetssyn kan upprätthållas. Syftet är
att regelverken ska vara så enkla, tydliga och
ändamålsenliga som möjligt inom det område
regelverket avser att reglera.
43
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Ramvillkor är dock mer än bara rättsliga regelverk. Det kan även handla om administrativa
system som företagen har att hantera i sin vardag
för att t.ex. sköta betalningar och fakturering
samt hantera blanketter och deklarationer. Det
kan också handla om graden av offentlig kontroll
och tillsyn över företagens verksamhet eller produktion. Möjligheten för företagen att få tillgång
till information och service som krävs för verksamheten kan också i hög grad påverka förutsättningar att starta och driva företag. Myndigheternas tillgänglighet och service har därför stor
betydelse när det gäller att skapa goda ramvillkor
för företag. Dessutom påverkar naturligtvis
faktorer som omfattningen av det offentliga åtagandet, graden av statlig styrning och reglering
samt hur stor del av marknaden som är öppen
för konkurrens.
Sådana administrativa system bör inte ge upphov till omotiverade administrativa bördor eller
andra hinder för företagen, utan i stället i mesta
möjliga mån utformas för att stödja och underlätta för företagen. Att främja åtgärder som
utvecklar och förenklar systemen är ytterligare
ett viktigt led i regeringens arbete med att skapa
goda ramvillkor för företag och företagande.
Exempel på områden som har stor betydelse
när det gäller ramvillkor för företag och företagande är skatter, arbetsrätt, associations- och
bolagsrätt, handelsrätt, miljörätt, regler om
finansiering samt ekonomisk redovisning och
revision. Nedan följer ett urval av åtgärder som
regeringen har vidtagit på områden som har stor
betydelse för företag.
Åtgärder för att skapa goda ramvillkor för företag
och företagande
Skattesystemets utformning har stor betydelse
för incitamenten att starta och driva företag i
Sverige. Genom goda skattemässiga villkor för
företagande och investeringar i Sverige skapas
tillväxt i hela landet, vilket tryggar sysselsättning
och skapar välfärd.
Regeringen har sedan lång tid tillbaka arbetat
med att förbättra de skattemässiga förutsättningarna för redan existerande företag och med
att underlätta tillkomsten av fler och växande
företag. Förmögenhetsskatten har avskaffats och
bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har sänkts. Skatten har sänkts för kvalificerade ägare i fåmansföretag och för enskilda
näringsidkare. Skattereduktion för hushållstjänster och för reparation, underhåll, till- och
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ombyggnad genom det s.k. husavdraget har införts. Momsen på restaurang- och cateringtjänster har sänkts. Även jobbskatteavdraget har
förbättrat förutsättningar för företagande.
Regeringen fortsätter detta arbete och har
som ambition att ytterligare förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning i Sverige. En strategisk
del av arbetet sker genom Företagsskattekommittén som regeringen tillsatte vid årsskiftet
2010/2011 med uppdrag att se över företagsbeskattningen (dir. 2011:1). Kommittén har ett
brett uppdrag att se över företagsbeskattningen
och slutredovisning ska ske senast i mars 2014. I
kommitténs huvuduppdrag ingår bl.a. att se över
möjligheterna att förbättra den skattemässiga
neutraliteten mellan eget och lånat kapital samt
ta fram förslag som breddar skattebasen för att
möjliggöra en sänkning av de skatter som betalas
av bolagssektorn. Förändringar ska ske på ett
sätt som medför goda skattemässiga villkor för
företagande. Kommittén ska undersöka hur mer
generellt utformade regler som begränsar möjligheten att göra ränteavdrag tillsammans med
åtgärder för att stärka det egna kapitalet kan bidra till ökad motståndskraft hos företagen och
till stabila skatteintäkter. En av utgångspunkterna för uppdraget är att en konkurrenskraftig
skattebelastning inom bolagssektorn leder till
ökad sysselsättning, bredare skattebas och en
starkare tillväxt. Kommittén ska även se över
reglerna om koncernbidrag och underprisöverlåtelser samt analysera om det bör införas en
källskatt på räntebetalningar. Kommittén lämnade i januari 2012 sitt första delbetänkande
avseende skatteincitament för riskkapital (SOU
2012:3) och i september 2012 lämnades ett andra
delbetänkande med förslag på skatteincitament
för forskning och utveckling (SOU 2012:66).
Tillgången till kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga företag
samt för expansiva och innovativa företag. Nystartade företag och mindre, växande företag kan
dock ha svårt att finna extern finansiering. För
att stimulera tillgången på kapital i mindre företag har regeringen lämnat propositionen Investeraravdrag (prop. 2012/13:134) till riksdagen med
förslag till ett investeraravdrag för investeringar i
företag av mindre storlek. Förslaget innebär att
fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst
650 000 kronor per person och år. Förslaget baseras delvis på Företagsskattekommitténs första
delbetänkande. Investeraravdraget är ett statligt
stöd som måste godkännas av kommissionen
innan det kan träda i kraft. Åtgärden godkändes
av kommissionen i juli 2013 och avses att efter
avslutad riksdagsbehandling att träda i kraft den
1 december 2013.
Den företagsform som de flesta företagare
först kommer i kontakt med är enskild firma. De
skatterättsliga reglerna för enskilda näringsidkare
uppfattas dock som onödigt krångliga. Regeringen tillsatte därför i november 2012 en utredning som ska utvärdera och förenkla de skatterättsliga reglerna för enskilda näringsidkare och
delägare i handelsbolag samt lämna förslag på
hur dessa regler kan förenklas och förbättras
(dir. 2012:116). En utgångspunkt för de förslag
som utredningen lämnar är att upprätthålla neutraliteten mellan olika företagsformer. Uppdraget
ska redovisas senast den 1 oktober 2014.
I enlighet med vad regeringen uttalat i budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen
se över beskattning vid överlåtelser av kvalificerade andelar i samband med generationsskiften i fåmansföretag.
I mars 2012 tillsatte regeringen en utredning i
syfte att lämna förslag till hur rättssäkerheten i
skatteförfarandet kan stärkas ytterligare (dir.
2012:14). I september 2013 lämnade utredningen
sitt betänkande Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62). Utredningen föreslår
bl.a. ett samordnat förfarande i domstol för att
pröva en felaktighet eller passivitet i ett ärende
om skatt i de fall felaktigheten eller passiviteten
kan leda både till en administrativ och en straffrättslig sanktion. Utredningen föreslår även att
skälig ersättning för ombud, biträde eller utredning i ett ärende eller mål om skatt, förutom för
de fall som gäller i dag, även ska kunna medges i
de
fall
den
sökandes
förvärvsinkomst/nettoomsättning inte överstiger vissa
beloppsnivåer.
Det är viktigt att de allmänna förvaltningsdomstolarna kan svara upp mot de höga krav
som ställs i målen. Ett område med särskilda
utmaningar är skatteområdet. I maj i år tillsatte
regeringen därför en utredning med uppdrag att
analysera om det finns anledning till en ökad
specialisering av skattemålshanteringen i domstol och ge förslag till en fortsatt utveckling av

förvaltningsprocessen (dir. 2013:49). God skattekompetens i domstolarna är av stor vikt för
skattesystemets legitimitet och för förtroendet
för skatteprocessen. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 december 2014.
Som ett ytterligare steg i att stärka rättssäkerheten för enskilda tillsatte regeringen i augusti en
utredning om förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor (dir. 2013:80). Utredaren ska göra en översyn av förhandsbeskedsinstitutet och också analysera om det finns behov
av någon kompletterande form av bindande besked i förväg i skattefrågor i enskilda fall.
I januari 2013 trädde en rad näringspolitiskt
viktiga reformer på skatteområdet i kraft. Förslagen syftar till att göra det enklare och mer
lönsamt att starta och driva företag samt att anställa. Bland förslagen kan nämnas följande.
Bolagsskatten sänktes den 1 januari 2013 med
4,3 procentenheter, från 26,3 procent till 22 procent. Den nominella bolagsskatten är av central
betydelse för företagens investerings- och lokaliseringsbeslut och påverkar därmed i förlängningen produktionen och sysselsättningen i Sverige. Åtgärden innebär en kostnadssänkning för
de berörda företagen, utan att de administrativa
kostnaderna påverkas.
Som en konsekvens av detta sänktes även expansionsfondsskatten i motsvarande mån, dvs.
från 26,3 procent till 22 procent av det belopp
som dras av vid avsättning till expansionsfond.
Sänkningen av expansionsfondsskatten innebär
en skattelättnad för de allra minsta företagen.
Vid omvandling av den gamla fonden till en ny,
avsatt med den nya expansionsfondsskatten, innebär åtgärden dessutom en engångsförstärkning för företagen.
Reglerna om nedsättning av egenavgifter förenklades genom att kravet på att avdraget vid
beräkningen av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare
i handelsbolag ska uppfylla villkor i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse
togs bort. Bakgrunden till åtgärden är att kommissionen i december 2011 beslutade att avdraget inte utgör statligt stöd. Kopplingen av avdraget till kommissionens regelverk för statligt stöd
av mindre betydelse behövs därmed inte längre.
Det innebär i sin tur att kravet på att avdraget
ska begäras i inkomstdeklarationen samt skyldigheten att i inkomstdeklarationen lämna de
uppgifter som Skatteverket behöver för att
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kunna bedöma om villkoren är uppfyllda kunde
tas bort.
Reglerna om skattereduktion för hushållsarbete kompletterades med läxhjälp för elever.
Reglerna har inneburit tillämpningssvårigheter
varför dessa kompletterades så att hjälp med
läxor och annat skolarbete till elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen omfattas av skattereduktionen.
Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till
bostaden. Åtgärden innebär en förbättringsåtgärd för företag som tillhandahåller sådana
tjänster.
Miljölagstiftningen skapar förutsättningar och
villkor för att etablera, driva och utveckla företag
i ett flertal branscher samt karaktäriseras av en
hög förändringstakt genom nytillkommande lagstiftning eller förändring av existerande regler.
Det är därför viktigt med ett tydligt regelverk
som är enkelt att tillämpa både för företag och
myndigheter.
Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) innebär att sex
befintliga sektorsdirektiv som reglerar utsläpp
från industriverksamhet och energiproduktion
har slagits ihop till ett enda direktiv. Cirka 1 000
anläggningar i Sverige omfattas av industriutsläppsdirektivet. I januari 2013 trädde de ändringar i miljöbalken i kraft, som krävs för att genomföra direktivet (prop 2012/13:35, bet
2012/13:MJU5, rskr. 2012/13:101).
De associationsrättsliga regelverken är liksom
regelverken gällande ekonomisk redovisning och
revision av stor betydelse för företagen. Det är
därför viktigt att regelverken är ändamålsenliga,
tydliga och enkla att tillämpa.
I mars 2013 trädde ett antal ändringar i bl.a.
räntelagen (1975:635) i kraft som syftar till att
motverka sena betalningar och långa avtalade
betalningstider i näringslivet (prop. 2012/13:36,
bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144). Genom
lagändringarna genomfördes Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/7/EU) av den 16
februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk rätt.
I september 2012 överlämnades betänkandet
Uppsägningstvister – En översyn av regelverket
kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag på lagändringar i lagen
(1982:80) om anställningsskydd som syftar till
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att begränsa arbetsgivarens kostnader vid tvist
om uppsägning. Betänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds nu vidare inom Regeringskansliet.
Näringsfriheten möjliggör för företagarna att
etablera näringsverksamhet med önskat innehåll
och form samt att snabbt möta förändrade
marknadsförutsättningar och införa effektivitetsfrämjande produktions- och distributionsformer. Inskränkningar har varit mycket sparsamma och haft särskilda bevekelsegrunder. Lagen (1986:436) om näringsförbud syftar till att
hindra oseriösa näringsidkare från att fortsätta
att bedriva verksamhet och bidrar till att skapa
en mer rättvis spelplan för de seriösa företag som
bedriver verksamhet på marknaden. Antalet näringsförbud har ökat kraftigt under de senaste
tio åren. Det är viktigt att regelverket gäller lika
oavsett företagsform, att lagen är anpassad till
nuvarande förhållanden och att det finns förutsättningar för tillsynen att vara effektiv. I december 2012 överlämnade Utredningen om vissa
frågor om näringsförbud sitt slutbetänkande Näringsförbud – tillsyn och effektivitet (SOU
2012:84). Syftet med översynen var att stärka
och modernisera vissa delar av lagstiftningen och
utreda hur effektiviteten vid tillsynen kan förbättras. Utredningen föreslår en ny utformning
av lagen om näringsförbud mot bakgrund av att
lagen blivit svåröverskådlig och behöver moderniseras. Utredningen föreslår även vissa åtgärder
som syftar till att effektivisera tillsynen liksom
vissa ändringar i lagen för att göra den mer heltäckande. Utredningen föreslår att det uttryckligen anges i lagen att vissa företrädare för stiftelser och utländska filialer ska omfattas och att var
och en som faktiskt utövar ledning över en näringsverksamhet, oavsett associationsform, ska
kunna meddelas näringsförbud. Lagen om näringsförbud bör kompletteras med bestämmelser
som
förbättrar
Kronofogdemyndighetens
(KFM:s) möjligheter att utöva sin tillsyn och få
kontakt med dem som har meddelats näringsförbud. Det inledande samtal som KFM genomför med den som meddelats näringsförbud
bör göras obligatoriskt, KFM bör få begära att
den som har näringsförbud lämnar uppgift om
inkomst- och anställningsförhållanden och om
övriga omständigheter av betydelse för tillsynen,
liksom att tredje man i undantagsfall, vid vite,
bör få åläggas viss upplysningsskyldighet om
ekonomiska mellanhavanden med den person
som har näringsförbud. Utredningen föreslår
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också att revisorers agerandeplikt enligt aktiebolagslagen, som innebär att de är skyldiga att
agera om de vid revisionen finner att någon i
bolagets ledning kan misstänkas för vissa typer
av brott, utvidgas till att avse även misstanke om
överträdelse av näringsförbud. Betänkandet har
remissbehandlats och beredning pågår inom Regeringskansliet.
Konkurrens

Konkurrens är ett viktigt medel för målet om
tillväxt och ökad sysselsättning
Öppna och väl fungerande marknader skapar
förutsättningar för fler och växande företag där
kreativitet, nytänkande och kommersialisering
av nya affärsmöjligheter stimuleras. Konkurrens
är en av flera viktiga förutsättningar för skapandet av ett innovativt företagsklimat. Genom
ökad konkurrens stiger effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften hos företagen. En
effektiv konkurrens kommer konsumenterna till
del genom ökade valmöjligheter, högre kvalitet
på produkter och lägre priser. Samhällsekonomiska effekter uppnås när fler innovativa företag
i konkurrens utvecklar nya produkter och tjänster vilket stimulerar ökad sysselsättning och
ekonomisk tillväxt.
Arbetet inom konkurrensområdet bedrivs
inom de tre områdena moderna konkurrensregler, en effektiv konkurrensmyndighet och väl
fungerande marknader.
Moderna konkurrensregler
Moderna och tydliga regelverk är ett par viktiga
förutsättningar för att undanröja hinder för en
effektiv konkurrens och för väl fungerande
marknader. Konkurrenslagstiftningen är av central betydelse för att uppnå detta.
För att avhålla företag från att begå överträdelser av konkurrensreglerna måste förfarandereglerna vara utformade så att såväl myndighetens förfarande som domstolsprocesserna kan
bedrivas snabbt, effektivt och rättssäkert. Konkurrensreglerna måste också innehålla tillräckliga
sanktionsmöjligheter.
En stor del av konkurrenslagstiftningen utgör
en anpassning till motsvarande regler inom EUrätten. Det är eftersträvansvärt att det råder
rättslikhet i materiellt hänseende mellan nationella och EU-rättsliga konkurrensregler. Det underlättar och minskar kostnaderna när företagen

ska etablera sig eller konkurrera på olika geografiska marknader.
I vissa fall kan det vara aktuellt att under en
begränsad tid införa särskilda sektorsspecifika
regleringar för att komma till rätta med särskilda problem på en marknad och öka möjligheterna till marknadstillträde. Så har skett exempelvis inom området för elektronisk
kommunikation. Även andra regler kan behöva anpassas för att inte skapa inträdeshinder
för nya aktörer som vill etablera sig på en
marknad. Det gäller särskilt på marknader som
öppnas för konkurrens.
Med anledning av Europeiska kommissionens
pågående översyn av förordning (EG) nr
772/2004 om tillämpningen av artikel 81.3 11 i
fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring har regeringen under våren 2013 tagit fram
en promemoria om hur motsvarande svenska
regler bör anpassas till den nya gruppundantagsförordningen (dnr. N2013/2196/MK). Förslaget i promemorian innebär att lagen
(2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassas
till Europeiska kommissionens nya gruppundantagsförordning, som föreslås ersätta den nu
gällande när den löper ut den 30 april 2014. Syftet med anpassningen är att motsvarande materiella regler ska gälla för bedömningen av konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring,
oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt är
tillämplig i det enskilda fallet. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
En effektiv konkurrensmyndighet
En effektiv tillsyn är en förutsättning för konkurrensreglernas genomslag.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet inom
konkurrens- och upphandlingsområdet. Av stor
betydelse för konkurrens och väl fungerande
marknader är även sektorsmyndigheternas tillsyn över efterlevnaden av sektorsregleringar.
Konkurrensverket inriktar främst sina resurser på lagtillämpning. Inom området för konkurrens är kartellbekämpning och att ingripa mot
privata och offentliga aktörer som missbrukar
sin dominerande ställning på marknaden fortsatt
prioriterat, liksom att tillämpa reglerna i konkur-

11 Numera artikel 101.3 i fördraget om Europeiska Unionens

Funktionssätt
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renslagen (2008:579) om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Under året har
särskilda insatser gjorts inom sektorerna bygg,
avfall, post, finansiella tjänster, idrott och bokhandel. Inom upphandlingsområdet har tillsynsverksamheten varit prioriterad. Otillåtna direktupphandlingar har varit i fokus och särskild vikt
har lagts vid talan om upphandlingsskadeavgift.
För att upprätthålla en effektiv konkurrens på
marknaden måste tillsynen kunna bedrivas
snabbt, rättssäkert och effektivt. Det är i detta
sammanhang viktigt att Konkurrensverkets befogenheter vid utövandet av tillsynen är anpassade till de behov som finns och till utvecklingen
i omvärlden. Mot bakgrund av bl.a. erfarenheter
av tillämpningen av konkurrenslagen, it-utvecklingen och harmoniseringen inom EU har
det identifierats behov av att överväga förändringar i regelverket. Regeringen tillsatte därför
under 2012 en utredning som avlämnade sitt
betänkande Effektivare konkurrenstillsyn (SOU
2013:16) i mars 2013. Utredningen föreslår på
flera centrala områden nya och effektiva instrument och befogenheter. Det handlar om att
Konkurrensverket tillfälligt ska få avbryta en
tidsfrist (stoppa klockan) vid utredningar av företagskoncentrationer, att det införs en möjlighet för Konkurrensverket att medge ett företag
anstånd med att lämna underlag för en fullständig ansökan om eftergift från konkurrensskadeavgift (kölapp) och att Konkurrensverket i samband
med
säkring
av
bevis
vid
platsundersökningar ska få utföra granskning
och kopiering av dokument i verkets lokaler.
Betänkandet har remissbehandlats och beredning pågår inom Regeringskansliet.
Domar och beslut
Domstolarna har under året meddelat flera domar och beslut i konkurrens- och upphandlingsrättsliga mål som grundar sig på stämningsansökningar och ansökningar ingivna av Konkurrensverket. Domarna har rört tillträde till det
fasta accessnätet via återförsäljartjänster för
ADSL-anslutningar, gemensamma regler inom
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Svenska
Hockeyligans förbud för sina medlemsklubbar
att skriva korttidskontrakt med hockeyspelare
från NHL och fråga om vägran att bereda tillträde till övningsområde utgjort en överträdelse
av reglerna i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande säljverksamhet.
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Inom upphandlingsområdet har ett drygt tiotal domar rörande upphandlingsskadeavgift
meddelats sedan augusti 2012. I merparten av
fallen har Konkurrensverkets talan bifallits. Verket har också kartlagt om upphandlande myndigheter följer, eller anser att de omfattas av lagen om offentlig upphandling.
Konkurrensverket hade 29 mål i domstol i
juli 2013, varav åtta avsåg överträdelser av konkurrenslagen och 21 rörde upphandlingsskadeavgift. Fem mål som rörde tillämpningen av regeln om offentlig säljverksamhet, som infördes i
konkurrenslagen den 2010, låg vid denna tidpunkt i domstol. Sedan augusti 2012 har Konkurrensverket lämnat in två stämningsansökningar med stöd av dessa regler. De rör fråga om
förbud för en kommuns servicekontor att sälja
mark- och anläggningsentreprenadarbeten till
andra än kommunen själv och krav på anslutning
av nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet. De mål som ligger i domstol sedan tidigare
rör verksamhet avseende utbildning inom räddningstjänsten, försäljning av bredbandstjänster
och försäljning av bygg- och anläggningsentreprenader. Totalt lämnade Konkurrensverket in
19 ansökningar mellan augusti 2012 och fram till
augusti 2013 som rör överträdelser av upphandlingslagstiftningen.
Enligt uppgift från Konkurrensverket har den
genomsnittliga handläggningstiden i domstol
från det att Konkurrensverket lämnat in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt till dess
att målen har avgjorts i sista instans minskat, sett
till perioden efter det att den nya konkurrenslagen infördes jämfört med åren dessförinnan.
Konkurrensverket tog under 2012 emot närmare 1 100 tips och klagomål från företag och
konsumenter. Cirka 400 av dessa rörde offentlig
upphandling, 70 rörde konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet och 25 rörde valfrihetssystem. Konkurrensverket fattade 115 beslut
med tillämpning av konkurrenslagen (2008:579)
eller artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget under 2012. Av dessa rörde 42 beslut företagskoncentrationer och 8 beslut rörde ärenden om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket fattade 31 tillsynsbeslut
med tillämpning av upphandlingslagarna. Totalt
avslutades 102 upphandlingsärenden. I sin tillsyn
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) fattade verket två tillsynsbeslut och inledde ett nytt ärende.
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I flera av Konkurrensverkets tillsynsärenden
har parterna ändrat sitt beteende eller undanröjt
konkurrensproblemet under ärendenas handläggning. Även genom Konkurrensverkets tillsynsbeslut med stöd av upphandlingsreglerna har
upphandlande myndigheter ändrat sina upphandlingar så att de inte längre står i strid med
lagen. Otillåtna direktupphandlingar har också
undanröjts.
Förbättringsåtgärder och information
Konkurrensverket fick i regleringsbrevet för
2013 i uppdrag av regeringen att göra en översyn
av konkurrensen i Sverige samt lämna förslag till
konkurrensfrämjande åtgärder. Fokus för
granskningen ligger inom fem områden; effektiv
konkurrenstillsyn, konkurrensneutralitet mellan
offentliga och privata aktörer, konkurrensen
inom bygg- och bostadsområdet, drivmedelsmarknaden och statligt tandvårdsstöd. Rapporten ska redovisas till regeringen den 31 december
2013.
Konkurrensverket utarbetade inom området
för förbättringsåtgärder en slutrapport av regeringsuppdraget om kommunernas valfrihetssystem, Kommunernas valfrihetssystem – med fokus
på
hemtjänst,
Konkurrensverkets
rapportserie 2013:1.
I sitt uppdrag med att främja ett
konkurrensinriktat synsätt gjorde Konkurrensverket flera informationsinsatser, bl.a. inom områdena för anbudskarteller, små och medelstora
företags deltagande i upphandling samt mutor
och korruption.
Konkurrensverket fortsatte att genomföra informationsinsatser till upphandlare och leverantörer för att främja en enhetlig tillämpning av
de nationella upphandlingsreglerna och för att
sprida kunskap.
Konkurrensverket ingår i ett nätverk som arbetar för att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar.
Nätverket fungerar även som ett forum för att
diskutera vilka möjligheter de offentliga organisationerna har att påverka ett sådant deltagande.
I syfte att öka förutsättningarna för små och
medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar och för att få fler företag att konkurrera om kontrakten införde Konkurrensverket
en interaktiv vägledning på sin hemsida där företag som planerar ett samarbete inför en upphandling enkelt kan testa om detta är möjligt
utan att konkurrensreglerna överträds.

Uppdragsforskning
Inom området för uppdragsforskning publicerades under året sex rapporter.
Det särskilda anslaget för konkurrensforskning som under 2012 uppgick till drygt 13 miljoner kronor fördelades på åtta nya projekt inom
konkurrensområdet och ett inom upphandlingsområdet samt på nio pågående projekt, varav fem
avsåg konkurrensforskning. De nya forskningsprojekten rörde bl.a. ekonometri för spårning av
karteller i anbudsdata, privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar samt marknadsmisslyckanden och EU:s konkurrensrätt.
Internationellt arbete
Inom EU och det internationella området är
Konkurrensverket aktivt i EU-kommissionens
lagstiftningsarbete och handläggning av ärenden,
i formellt informationsutbyte med andra europeiska konkurrensmyndigheter inom European
Competition Network (ECN) och erfarenhetsutbyten med andra konkurrensmyndigheter.
Konkurrensverket bidrar också till den internationella utvecklingen inom området genom
deltagande i diskussioner inom Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD) och International Competition
Network (ICN). Konkurrensverkets generaldirektör ingår sedan 2010 i styrgruppen för
OECD:s konkurrenskommitté. Fram till slutet
av 2012 var Konkurrensverket i samråd med Socialdepartementet ordförande i Public Procurement Network (PPN), där frågor om motverkande av olagliga direktupphandlingar,
innovationsupphandling och inlåsningseffekter i
förhållande till it-upphandlingar har drivits.
Undersökning bland intressenter
För tjugonde året i rad genomförde Konkurrensverket en undersökning bland verkets intressenter. Av den framgår att det bland alla intressentgrupper finns en mycket utbredd positiv
inställning till konkurrens. En betydande och
ökande andel, med undantag för gruppen journalister, anser att konkurrenslagen har bidragit
till väl fungerande marknader. Andelen inom
branschorganisationer och större företag som
tror att aktörer medvetet bryter mot lagen ökar,
medan andelen affärsjurister som tror att det förekommer minskar. En överväldigande majoritet
uppger sig känna till lagen om offentlig upphandling. Kännedomen om att det är Konkurrensverket som ansvarar för tillsynen av lagen
har sjunkit i alla intressegrupper sedan förra året
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och är relativt låg. Vid en sammanvägd bedömning anser 53 procent (jämfört med 57 procent
2011) att de har stort eller mycket stort förtroende för Konkurrensverket. Andelen med stort
förtroende är störst hos större företag och lägst
hos mindre företag.
Öppna och väl fungerande marknader
En förutsättning för väl fungerande marknader,
utöver en modern konkurrenslagstiftning och en
effektiv konkurrenstillsyn, är att det inte finns
onödiga hinder för att träda in på och ur olika
marknader. Det är också viktigt med stabila regler som är likvärdiga för företagen som konkurrerar på marknaden, även mellan privata och offentliga
företag.
Det
skapar
ökad
marknadsdynamik och förutsättningar för företagen att hantera en föränderlig omvärld och anpassa sig till nya villkor. Ytterligare en förutsättning för väl fungerande marknader är att
konsumenterna har goda möjligheter att välja
mellan olika produkter och tjänster. Att den offentliga upphandlingen fungerar väl är också en
viktig förutsättning för väl fungerande marknader inom de områden där offentliga aktörer
köper varor och tjänster.
Valfrihetssystem
-

Nytt valfrihetssystem inom tjänster för
elektronisk identifiering:
Riksdagen beslutade i maj 2013 att anta regeringens proposition Myndigheters tillgång till
tjänster för elektronisk identifiering, prop.
2012/13:123. I propositionen lämnades förslag
till en ny lag om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska
gälla när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i
myndighetens elektroniska tjänster och denna
har anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av en myndighet som utses av regeringen. Konkurrensverket ska utöva tillsyn enligt lagen. Lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering trädde i
kraft den 1 juli 2013.
Se även avsnitt 4.4.3 under utgiftsområde 22
Kommunikationer.
- Valfrihetssystem inom socialtjänsten:
I september 2012 tillsatte regeringen en utredning, Framtida valfrihetssystem inom social50

tjänsten (dir. 2012:91) som ska analysera och
utvärdera effekterna av införandet av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV,
på socialtjänstområdet. Utvärderingen ska särskilt fokusera på vilken effekt reformen har haft
för brukarna, ge en samlad bild när det gäller utvecklingen av utförare ur ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkurrenssynpunkt
samt vilken betydelse reformen har haft för utvecklingen av bland annat kvalitet, kostnader och
effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV tillämpas. Utifrån denna utvärdering ska utredaren överväga för- och nackdelar
med att införa en obligatorisk lagstiftning om
valfrihetssystem på socialtjänstområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014.
Konkurrensverket överlämnade i januari 2013 en
slutrapport Kommunernas valfrihetssystem –
med fokus på hemtjänst, Konkurrensverkets
rapportserie 2013:1, till regeringen. Rapporten
redovisar en utvärdering av konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem utifrån
olika områden; reformens genomförande, etableringsmöjligheter, mångfald, brukarnas val och
konkurrensneutralitet. Av rapporten framgår att
i oktober 2012 hade 171 kommuner valfrihetssystem i drift eller hade fattat beslut om ett införande. Valfrihetssystem har införts inom totalt
23 tjänsteområden, där de största områdena utgörs av hemtjänst, ledsagning, avlösning, daglig
verksamhet och familjerådgivning. Inom hemtjänsten har de externa utförarna ökat i antal
både vad gäller antal och andel av beviljad tid.
Under perioden 2009 till 2011 ökade de externa
utförarnas hemtjänstavtal från 487 till 893. Från
2008 till 2011 ökade de externa utförarnas andel
av beviljad tid från 16 till 20 procent. Inom ramen för detta uppdrag har Konkurrensverket
presenterat vissa åtgärdsförslag som syftar till att
öka kvalitetskonkurrensen i kommunernas valfrihetssystem och på så sätt öka brukarnas valfrihet. Förslagen vänder sig till de kommuner
som har bestämt sig för att införa LOV och
omfattar förslag om en öppen och årlig redovisning av valfrihetssystemen, för att öka etableringsmöjligheterna, såsom att det bör införas en
turordning vid icke-val, om införandet av en öppen redovisning av prissättningen utifrån egenregins kostnader och att det bör fokuseras på
långsiktighet när det gäller valfrihetssystemens
framtid i syfte att öka viljan för företagen att investera. Konkurrensverket lämnar också förslag
för att öka mångfalden av utförare i syfte att
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stärka brukarnas val och åtgärdsförslag för ökad
konkurrensneutralitet.
Se även avsnitt 7.4 under utgiftsområde 9
Hälso- och sjukvårdspolitik.

- Valfrihetssystem inom arbetsmarknadsområ-

det:
Sedan 2010 får Arbetsförmedlingen besluta att, i
enlighet med lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen, tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Arbetsförmedlingen ansvarar för att den
arbetssökande får god information om de leverantörer som det går att välja mellan.
I februari 2013 överlämnade Arbetsförmedlingen en återrapportering till regeringen om
de kompletterande aktörer som används av Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens återrapportering 2012 – Kompletterande aktörer. Sedan
2010 har Arbetsförmedlingen upphandlat fyra
tjänster inom ramen för valfrihetssystem: etableringslots, jobbcoachning, coach inom tröskeln
samt sysselsättningsplatser med rehabiliterande
inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med upphandlingen av arbetsmarknadstjänsterna är att deltagarna ska få ett
arbete, direkt eller på längre sikt. Arbetsförmedlingen hade under 2012 avtal med 767 leverantörer inom ramen för valfrihetssystem. Arbetsförmedlingen gör i rapporten bedömningen
att det kan ta lång tid innan det går att se om det
råder en fungerande kvalitetsdrivande konkurrens. En svårighet med att mäta kvalitet inom
arbetsmarknadsområdet, jämfört med t.ex. inom
vårdområdet, är att leverantören och deltagaren
kan ha olika målsättningar och förväntningar i
fråga om resultatet på tjänsten.
Arbetsförmedlingen beslutade i april 2013 att,
inom ramen för valfrihetssystemet för personlig
jobbcoachning, införa ett ratingsystem för att
förbättra informationen till arbetssökande när de
ska välja jobbcoach. Syftet med ratingsystemet är
att styra jobbcoacherna mot målet – fler i arbete
– och stödja en kvalitetshöjande konkurrens som
innebär att jobbcoacher med goda resultat ska få
fler deltagare.
Se även avsnitt 4.4 under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv.
Apoteksmarknaden
Regeringen tillsatte under 2011 en utredning för
att göra en översyn av vissa frågor som rör pris-

sättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. I
oktober 2012 presenterades ett delbetänkande
Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av
läkemedels – och apoteksmarknaden, SOU
2012:75. I delbetänkandet behandlas frågor om
prissättning, leverans- och tillhandahållandeskyldighet och vissa andra frågor som det har funnits
ett behov av att ses över efter det att omregleringen genomförts.
Statskontoret har på uppdrag av regeringen
följt upp och utvärderat apoteksomregleringen
utifrån målen för omregleringen och presenterat
en rapport i maj 2013, En omreglerad apoteksmarknad, Statskontorets rapportserie 2013:7.
Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel och målet om låga läkemedelskostnader har uppfyllts i hög grad.
Detta bekräftas av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
som slutredovisat uppdraget att följa och analysera den geografiska tillgängligheten till läkemedel med anledning av omregleringen och uppdraget
att
följa
prisutvecklingen
på
läkemedelsmarknaden med anledning av omregleringen. Samtidigt bedömer Statskontoret att
målet om bättre service och tjänsteutbud och
målet om bibehållen kompetens och säkerhet i
läkemedelsförsörjningen endast har uppfyllts till
viss del. Vidare bedömer Statskontoret att
apoteksmarknaden i maj 2013 överlag fungerar
tillfredsställande, men att regeringens uttalade
ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar
att inte uppfyllas på längre sikt.
Se även avsnitt 4.6.3 under utgiftsområde 9
Hälso- och sjukvårdspolitik.
Marknaden för fordonsbesiktning
Transportstyrelsen presenterade i april 2013 en
rapport, Fordonsbesiktningsmarknaden 2012
dnr TSV2013-1539, över utvecklingen av fordonsbesiktningsmarknaden under 2012. Enligt
rapportens slutsatser har fordonsbesiktningsmarknaden utvecklats långsamt sedan omregleringen genomfördes den 1 juli 2010. Det är endast på lokal nivå och i vissa tätorter som viss
konkurrens har uppstått. Det är fortfarande
långt till en väl fungerande marknad i bemärkelsen effektiv konkurrens mellan företag och möjligheter för kunder utanför större tätorter att
välja mellan olika besiktningsföretag. Ett hinder
har varit närvaron av AB Svensk Bilprovning
51
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(Bilprovningen) som haft ett försprång med sitt
rikstäckande besiktningsstationsnät och renommé. De största upplevda etableringshindren
som omnämnts är ackrediteringsprocessen, tillgången på utbildad personal och tillgången till
utbildning. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen hade elva företag ackrediterats hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac) i mars 2013, en ökning med fem företag sedan föregående år. Ackreditering är ett
krav för att få bedriva verksamhet på marknaden
för fordonsbesiktning. Transportstyrelsen har
till uppgift att utöva kontroll över verksamheten
på den nya marknaden. Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat med 16 procent
från 232 till 270 stycken. Inga stationer har
stängts. Öppettiderna på kvällar och helger har
minskat under året. Priserna har i stort sett legat
stilla jämfört med konsumentprisindex (KPI).
Prisnivån är högst i Stockholmsområdet och
lägst i kommuner i glesbefolkade regioner.
Transportstyrelsens tillsyn 2012 visar att de företag som trätt in på marknaden för besiktning
av lätta fordon håller en likvärdig besiktningskvalitet på sina förrättningar som Bilprovningen.
Teknikutvecklingen avseende besiktningsmetoder har varit liten.
Staten och de övriga ägarna i Bilprovningen
kom i januari 2012 överens om att ge bolaget i
uppdrag att genomföra försäljning av delar av
bolagets stationsnät för att skapa förutsättningar
för en väl fungerande marknad samtidigt som en
fortsatt god täckning avseende fordonsbesiktningar i hela landet beaktas. I november 2012
tecknade Bilprovningen avtal om försäljning av
den nordöstra gruppen. I mars slutfördes delningen av Bilprovningen i två delar. Efter delningen blir Bilprovningen ett helstatligt bolag
med ett rikstäckande stationsnät. De tidigare
minoritetsägarna blir ägare till det sydvästra
stationsnätet som kommer att bedriva fordonsbesiktning i ett nytt bolag.
Se även under avsnitt 3.5.4 under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Kollektivtrafik och persontrafik på järnväg
År 2010 avskaffades SJ AB:s ensamrätt till
kommersiell persontrafik på järnvägsnät som
förvaltas av staten. I praktiken fick dock marknadsöppnandet inte praktisk betydelse förrän
från och med 2012. Den nya lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari
2012. Samtidigt togs det sista hindret för att eta52

blera kommersiell busstrafik bort. Regeringens
intentioner med marknadsöppningen i Sverige är
att göra det möjligt att på kommersiella grunder
pröva nya sätt att bedriva verksamheten. På så
sätt avser man öka dynamiken i branschen, vilket
antas leda till ett större och mer diversifierat utbud, och därigenom till ett ökat resande med
kollektivtrafik. Regeringen har gett Trafikanalys
i uppdrag att utvärdera effekterna för resenärer,
näringsliv och samhälle. Slutredovisning ska ske i
december 2014. Trafikanalys kommer att rapportera årligen till regeringen inom ramen för
uppdraget. För den senaste rapporten se Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken
– rapport 2012, Rapport 2012:13.
Marknadsstrukturen har förändrats i mycket
liten utsträckning under 2012. Det går dock att
se att ett antal kommersiella busslinjer har tillkommit tack vare den borttagna marknadstillträdesrestriktionen och kompletterar den offentligt organiserade trafiken. Antalet aktörer på
järnvägsmarknaden förändras även det långsamt.
På marknaden för persontrafik står tio företag
tillsammans för 97 procent av trafiken. I den
kommersiella tågtrafiken dominerar SJ AB stort
och i den upphandlande tågtrafiken har fem operatörer i princip hela marknaden tillsammans.
Det tillkom endast en ny operatör 2012. Nya
järnvägsföretag har emellertid aviserat sin avsikt
att bedriva persontrafik på järnväg från december
2013.
Marknaden för linjelagd busstrafik har cirka
300 operatörer, de flesta mycket små. Antalet
bussoperatörer minskar över tid, medan trafik,
antal bussar och antal anställda ökar. I den
kommersiella busstrafiken har de tre största operatörerna 89 procent av marknadens utbud.
Marknaden för långväga interregionala resor
präglas främst av kommersiella aktörer och liten
omfattning av allmännyttig kollektivtrafik, konkurrens om resenärer och en valfrihet för resenären. Marknaderna för regional kollektivtrafik
domineras däremot nästan helt av offentligt
upphandlad trafik. Bara undantagsvis förekommer konkurrens om resenärerna som i sin tur
sällan har några alternativ att välja mellan.
Se även avsnitt 3.5.1 under utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Energimarknaden
Regeringens mål är att åstadkomma en effektiv
elmarknad med väl fungerande konkurrens som
kommer elkonsumenterna tillgodo. Arbetet med
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en gemensam nordisk och europeisk slutkundsmarknad fortsätter. Målet är att harmonisera
regler så att barriärerna för elhandlarna att verka
i de olika länderna minimeras.
Riksdagen antog i april 2013 regeringens proposition Naturgasfrågor (prop. 2012/13:85) där
regeringen föreslog nya regler för att effektivisera naturgasmarknaden och förbättra monopolkontrollen. De nya reglerna innebär bl.a. att intäkter
från
naturgasföretagens
olika
verksamheter fastställs på förhand. Förebilden
har varit motsvarande system på elmarknaden
som nu finjusterats och anpassats till förhållandena på naturgasmarknaden. Vidare finns ändringar i bestämmelserna om systemansvaret på
naturgasmarknaden. Tidigare hade Svenska
kraftnät det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthölls mellan inmatning
och uttag i det nationella naturgassystemet. Regeringen har med stöd av lagändringarna utsett
Swedegas AB att ha det övergripande balansansvaret. Det innebär att verksamheten kan integreras med Swedegas AB:s nuvarande verksamhet
som
transmissionsnätsoperatör
på
naturgasmarknaden.
Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till förändringar för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förändringarna syftar
till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en
modell som innebär att elhandlaren blir den
centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta är
ett led i genomförandet av en gemensam nordisk
slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet
över nationsgränserna.
Se även avsnitten 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 och 2.4.5
under utgiftsområde 21 Energi.
Avfallsområdet
Hur en väl fungerande konkurrens ska uppnås
inom avfallsområdet är och har varit föremål för
diskussioner. Det gäller bl.a. vilket avfall som ingår i verksamheters hushållsavfall och vilket avfall som faller utanför definitionen och därmed
utanför det kommunala ansvaret. Dagens reglering skapar en oklar rättslig situation såväl för
företag som för kommuner.
I september 2012 presenterade avfallsutredningen sitt betänkande, Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU
2012:56). I betänkandet lämnar utredaren bl.a.

förslag till hur ansvaret för insamling och omhändertagande av näringslivets hushållsavfall
m.m. bör utformas. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu vidare inom regeringskansliet.
Se även avsnitt Politikens inriktning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Plan- och bygglagstiftning
Plan- och bygglagen (2010:900) kan bidra till att
uppnå en effektiv konkurrens på bygg- och bostadsmarknaden och därför har det utretts hur
tillämpningen av regelverket fungerar och vilka
effekter som har uppnåtts utifrån ett konkurrensperspektiv.
Regeringen beslutade i november 2011 om ett
uppdrag till Boverket att i samverkan med Konkurrensverket analysera konsekvenser och uppnådda effekter av reglerna om att en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska
främjas vid kommunernas planläggning. Dessa
regler har gällt sedan 2008. I uppdraget ingick att
studera vilka effekter lagändringen har haft på
utformningen av kommunala översiktsplaner
och detaljplaner samt på beslut om bygglov och
förhandsbesked. I april 2013 redovisade Boverket rapporten Utvärdering av vissa tillväxt- och
konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen,
Boverkets rapportserie rapport 2013:13. Regeringens bedömning med anledning av rapporten
återfinns under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik.
Kommunernas markanvisning i anslutning till
planprocessen är också av betydelse för en effektiv konkurrens. Regeringen gav i november
2011 Statskontoret i uppdrag att beskriva och
utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen för bostadsbyggande. I september 2012
redovisade Statskontoret rapporten Mark, bostadsbyggande och konkurrens – en granskning
av den kommunala markanvisningsprocessen.
Statskontorets rapportserie rapport 2012:25.
En särskild utredare har gjort en översyn av
bestämmelserna om genomförande av detaljplan
i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och
transparent plangenomförandelagstiftning, som
också bidrar till en effektiv konkurrens inom
bygg- och anläggningssektorn. I december 2012
presenterades betänkandet Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:191). Uppdraget har
utvidgats genom att utredaren har fått i uppdrag
att också utreda förutsättningarna för att för53
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enkla och förkorta plan- och byggprocessen, se
tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av
bestämmelser om genomförande av detaljplan (S
2011:11). Detta tilläggsuppdrag redovisades i
april 2013.
Se även avsnitt 3.2.1 under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

tilldelning av koncessioner (dir. 2012:96 samt
tilläggsdirektiv 2013:21). Uppdraget ska delredovisas avseende bestämmelserna om offentlig
upphandling och upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster senast den 1 oktober 2013 och slutredovisas avseende tilldelning av koncessioner senast den 1 januari 2014.

Likvärdiga förutsättningar inom privat och offentlig sektor
Av regeringens förvaltningspolitiska proposition
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt (prop. 2009/10:175), framgår att
statliga myndigheter som regel inte bör sälja varor och tjänster om försäljningen snedvrider
konkurrensen på marknader och därmed tränger
undan privat näringsverksamhet.
I januari 2010 trädde reglerna om förbud mot
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
i konkurrenslagen (2008:579) i kraft. Under det
första år som lagen var i kraft genomförde Konkurrensverket en bred informationsinsats till
landets kommuner, vilket ledde till att flera
kommuner beslöt att upphöra med viss säljverksamhet. Under 2012 har fortsatt fokus för Konkurrensverket legat på tillsyn av reglerna om offentlig säljverksamhet.
Regeringen ser kontinuerligt över statliga
verksamheter i syfte att tydliggöra vilken säljverksamhet som myndigheterna bör bedriva på
marknader samt för att förbättra möjligheten till
kontroll och styrning av sådan verksamhet.

Ökad konsumentrörlighet
En förutsättning för väl fungerande marknader
är att konsumenter kan bedöma och jämföra
olika erbjudanden och därigenom fatta väl avvägda beslut. Utredningen om framtidens stöd
till konsumenter, har bl.a. haft i uppdrag att se
över det befintliga stödet till konsumenter i fråga
om rättigheter och skyldigheter samt val av produkter på konsumentmarknaderna. Utredningen
presenterade sitt slutbetänkande Konsumenten i
centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU
2012:43) i juni 2012.
Se även avsnitt 5.4.2 och 5.5 under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik.

Offentlig upphandling
Det bakomliggande syftet med reglerna om offentlig upphandling är att bidra till fri rörlighet
på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter på ett öppet sätt ska kunna utnyttja
konkurrensen och tillvarata det offentligas medel
på bästa möjliga sätt. I varje upphandling ska anbudsgivarna konkurrera om de offentliga kontrakten. Ogenomtänkta upphandlingsstrategier
kan negativt påverka konkurrensen och utvecklingen av näringslivet.
Inom EU pågår behandlingen av nya direktiv
inom upphandlingsområdet. Regeringen beslutade i september 2012 att ge en särskild utredare
i uppdrag att analysera och ge förslag till hur bestämmelserna i direktiven på upphandlingsområdet bör genomföras i svensk lagstiftning, Genomförande av EU:s direktiv om offentlig
upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt
54

Statsstöd

Inom EU-rättens konkurrensregler utgör bestämmelserna om statligt stöd en central del.
Den grundläggande statsstödsbestämmelsen
finns i artikel 107.1 i EUF-fördraget, vilken
stadgar att statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna
vissa företag eller viss produktion, är oförenligt
med den inre marknaden om det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Huvudprincipen
är att offentligt stöd till näringslivet är förbjudet,
men det finns ett antal undantag.
Den pågående finansiella och ekonomiska krisen har inneburit att statsstödsfrågorna fått en
ökad betydelse, inte minst då flera medlemsstater funnit det nödvändigt att vidta en budgetrestriktiv hållning.
EU-kommissionens arbete med att förenkla
tillämpningen av statsstödsreglerna har fortsatt
under 2012. Detta för att uppnå ett ökat fokus
på de stöd som mest riskerar att snedvrida konkurrensen samtidigt som tillväxtfrämjande åtgärder, som t.ex. innovationsstöd, ska premieras.
Detta ligger väl i linje med kommissionens mål
om ”good aid”, som regeringen stödjer. Den
allmänna målsättningen inom ramen för gällande
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statsstödsregler är att rikta stödgivningen inom
EU mot uttalade marknadsmisslyckanden. I
fråga om beloppsmässigt mindre stöd har kommissionen tagit fram särskilda gruppundantag,
vilka regeringen har valt att tillämpa i ökad utsträckning, vilket minskat den administrativa
bördan såväl hos företag som hos myndigheter.
Under våren har nya rambestämmelser för
statsstödsreglerna förhandlats fram i Europeiska
rådet. Kompletteringar till den s.k. procedurförordningen (förordning [EG] nr 659/1999) möjliggör förbättrade möjligheter för kommissionen
att inhämta information om marknadsförhållanden i komplicerade stödärenden, vilket innebär
en effektiviserad handläggning och kortare
handläggningstider. Kommissionen ska också
kunna handlägga komplicerade stödfrågor som
rör fler medlemsstater bättre genom att informationsinhämtningen utvidgas till att också kunna
göras sektorsvis över hela EU. Samtidigt har
medlemsstaternas suveränitet i förhållande till
stödmottagaren garanterats genom införandet av
ett nationellt veto mot att använda marknadsinformationsverktyget mot stödmottagaren i det
enskilda fallet. Talerätten för klaganden klargörs.
Kommissionen får slutligen liksom på konkurrensområdet möjlighet att agera som amicus curiae i förhållande till nationella domstolar så att
kommissionen kan inkomma med information
om hur man tolkar statsstödsreglerna i enskilda
fall. Inlagorna från kommissionen är inte bindande för de nationella domstolarna utan syftar
enbart till att uppmärksamma dem på relevanta
regelverk för att på så sätt förbättra den enhetliga
tillämpningen av statsstödsreglerna inom EU.
Den s.k. bemyndigandeförordningen (förordning [EG] nr 994/1998) har också kompletterats
med fler kategorier av stöd som kommissionen i
framtiden genom egen förordning kan undanta
från anmälningsplikten. Ändringen innebär en
administrativ lättnad för både kommissionen
och för medlemsstaterna. En förutsättning för
att ett visst stöd ska kunna undantas från anmälningsplikten är att detta baseras på etablerad
rättspraxis för att säkerställa att stöden ges i enlighet med regelverket. De nya bemyndigandeoch rådsförordningarna antogs av rådet den 22
juli 2013. Efter dialog med medlemsstaterna kan
kommissionen nu fatta beslut om egna tillämpningsförordningar på respektive område. De nya
reglerna väntas därefter kunna träda i kraft under
början av 2014.

Regeringen har varit drivande i förhandlingsarbetet för att få igenom den i EU-nämnden förankrade strikta svenska statsstödslinjen. Bestämmelserna garanterar en fortsatt strikt statsstödsregim och en stark kommission som kan
säkerställa att reglerna efterlevs och tillämpas
enhetligt inom EU, vilket i sin tur säkerställer
lika konkurrensförhållanden på den inre marknaden.
Under året fortsatte arbetet med översynen av
ett flertal av de regelverk som kommissionen har
beslutat om på området för statligt stöd. Beslut
om att fr.o.m. 2013 kunna lämna kompensation
till elintensiva företag inom några utvalda sektorer för ökade kostnader till följd av systemet
för handel med utsläppsrätter (EU ETS) fattades
i maj 2012. Vidare har arbetet med att revidera
gällande EU-regelverk för stöd till miljön samt
till FoU och innovation, vilket är av väsentlig
betydelse för att uppnå regeringens innovationsoch klimatomställningsmål.
Den 19 december 2012 antog kommissionen
nya riktlinjer för stöd på bredbandsområdet.
Riktlinjerna är en viktig pusselbit för att medlemsstaterna på ett effektivt sätt ska kunna
uppnå målen i EU:s gemensamma Digitala
Agenda. Kommissionen har fattat beslut om nya
riktlinjer för regionala företagsstöd som träder i
kraft 1 juli 2014. De regionala företagsstöden
stärker förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och är ett viktigt nationellt verktyg för att
hantera skillnader i regionernas förutsättningar
för näringslivsutveckling, se vidare under utgiftsområde 19, avsnitt 2.6.6. I april 2013 inledde
kommissionen arbetet med en översyn av miljöriktlinjerna. Utformningen av dessa riktlinjer är
av stor betydelse för Sverige eftersom miljöstöd,
särskilt i form av skattenedsättningar, utgör ett
viktigt klimatpolitiskt verktyg. Under hösten
väntas kommissionen komma med ett första utkast till riktlinjer.
Kommissionen har vidare antagit en förordning om stöd av mindre betydelse som får ges till
företag som tillhandahåller allmännyttiga tjänster. Enligt förordningen anses ersättning till sådana tjänster upp till 500 000 euro inte utgöra
statligt stöd. Förordningen är en del av det nya
paketet som reglerar offentligfinansierad kompensation för tillhandahållande av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.
Regeringen deltar aktivt i EU:s lagstiftningsarbete inom statsstödsområdet och påverkar
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detta genom att lämna synpunkter på framtagna
förslag.
Kommissionen har under året hanterat ett
flertal statsstödsklagomål som rör medlemsstaten Sverige. Merparten av klagomålen avser påstått olagligt statligt stöd från kommuner till företag.
Den 1 juli i år trädde en ny lag om tillämpning
av Europeiska unionens statsstödsregler ikraft
(prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr.
2012/13:249). Den nya lagen reglerar stödgivares
och stödmottagares skyldigheter när så kallat
olagligt statsstöd har lämnats.
Som ett led i regeringens arbete för att minska
koldioxidutsläppen ingår att öka andelen förnybara energikällor. Eftersom utvecklingen av sådana är förenade med stora kostnader och risker
har regeringen prioriterat statliga stöd till bl.a.
demonstrationsanläggningar avseende andra generationens biodrivmedel samt investeringsstöd
för vindkraft och solenergi. Ett annat prioriterat
område för statliga stödinsatser är forskning, utveckling och innovation där regeringen ökat de
statliga stöden i brist på privat finansiering.
Transparens är en väsentlig del av statsstödsreglerna. I slutet av varje år publicerar kommissionen uppgifter om hur mycket statligt stöd
varje medlemsstat lämnat närmast föregående år
i enlighet med EU:s statsstödsregler. Enligt data
som kommissionen publicerade hösten 2012 har
Sverige för 2011 rapporterat att statligt stöd till
ett värde av 3,0 miljarder euro (motsvarande 0,8
procent av Sveriges BNP) lämnats i enlighet med
EU:s statsstödsregler. Totalt lämnade samtliga
EU:s 27 medlemsstater 64,3 miljarder euro i stöd
till företag under 2011. Detta exkluderar dock de
särskilda åtgärder som vidtagits med anledning
av den finansiella krisen, såsom bankgarantier.
Merparten av det svenska statliga stödet avsåg
stöd för miljöfrämjande åtgärder (82 procent),
främst nedsättningar inom energiskatteområdet.
Betydande satsningar har även gjorts för att
främja en hållbar regional tillväxt samt stödja
forskning, utveckling och innovation inom
näringslivet.
Tillsyn och viss förvaltning m.m.

Minerallagen, miljökvalitetsmål och miljösäkring
Inom Sveriges geologiska undersökning (SGU)
finns det särskilda beslutsorgan – Bergsstaten –
som har till uppgift att handlägga ärenden som
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rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen (1991:45). Under 2012 beviljade Bergsstaten 211 undersökningstillstånd och
sex bearbetningskoncessioner. Antalet gruvor
med koncession var vid årsskiftet 18 stycken
varav 16 stycken metallgruvor och två icke-metallgruvor (leror). Sammanlagt fanns vid årsskiftet 1 114 gällande undersökningstillstånd. Under
året har SGU bedrivit tillsyn över 15 metallgruvor. Tillsynen sker enligt en enhetlig modell.
SGU svarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet inom vilket det också åligger myndigheten att verka för en god hushållning med naturgrus. Under 2012 har verksamheten till stor del varit inriktad på att ta fram och
leverera en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet. Databasutveckling för att skapa ett
bättre underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet har påbörjats. SGU bidrar också till att
preciseringen om efterbehandling av förorenade
områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
nås. SGU disponerar inom detta verksamhetsområde medel via Naturvårdsverket för att genomföra utredningar, undersökningar och åtgärder på områden som förorenats av statliga
organisationer som inte längre finns kvar. Totalt
har drygt 120 objekt hittills identifierats varav ett
30-tal har inventerats och ansvarsbedömts. SGU
kan också gå in som operativ huvudman och
statlig genomförandemyndighet för utredningar
och åtgärder där ansvar saknas enligt miljöbalken, och där en kommun inte själv har möjlighet
att vara huvudman. Vid 24 objekt har myndigheten åtagit sig huvudmannaskapet.
SGU förvaltar även anläggningar och egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja. Ett långsiktigt program
för miljö- och funktionskontroll bedrivs nu för
att säkerställa att de anläggningar som SGU förvaltar inte orsakar skada eller olägenhet för människor och miljö.
Elsäkerhet
Elsäkerhetsverksamheten bedrivs för att förebygga skada på person och egendom, orsakad av
elektricitet samt störningar inom området
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och att
bygga upp och upprätthålla en god säkerhetsnivå
för elektriska anläggningar och elektriskt materiel.
Inom elsäkerhetsområdet har Elsäkerhetsverket under 2012 utarbetat nya föreskrifter om
anmälan av elolycksfall, allvarliga tillbud och
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driftstörningar. Författningen innehåller verkställighetsföreskrifter i anslutning till kraven i
starkströmsförordning (2009:22). I anslutning
till föreskrifterna har författningskommentarer
tagits fram och publicerats på Elsäkerhetsverkets
webbplats.
Vad beträffar standardiseringsverksamheten
har Elsäkerhetsverket under 2012 fortsatt att
delta i och drivit frågor inom den nationella och
internationella standardiseringen. Elsäkerhetsverket har medverkat i 18 tekniska kommittéer
som har störst betydelse för myndighetens uppdrag. Under 2012 har myndigheten haft ordförandeposter i 5 av kommittéerna. Vidare har Elsäkerhetsverket under 2012 arbetat med ett regeringsuppdrag gällande starkströmsanläggningars
drift och underhåll, ett regeringsuppdrag om avgifter på el-området samt ett regeringsuppdrag
gällande en förstudie inom behörighetsområdet.
Samtliga uppdrag har resulterat i rapporter. Även
den årliga elolycksfallsrapporten har utarbetats
och publicerats.
Ansvaret för elanläggningstillsynen omfattar
cirka 5,2 miljoner elanläggningar, varav cirka
900 000 arbetsställen och cirka 4,3 miljoner bostäder. Under 2012 har Elsäkerhetsverket avslutat 943 tillsynsärenden. Tillsynen av elektriska
anläggningar och elinstallatörer sker i tre olika
former; återkommande, tematisk och indikationsstyrd. Andelen tematiska tillsynsärenden har
ökat något under 2012 och uppgick till 312
stycken. Den indikationsstyrda tillsynen uppgick till 396 ärenden och var relativ oförändrad
jämfört med föregående år. Återkommande tillsynsärenden varierar från år till år. Under 2012
uppgick antal ärenden till 262 stycken.
Tillsyn över revisorer
Revisorsnämnden har till uppgift att bl.a. handlägga frågor om godkännande och auktorisation
av revisorer samt registrering av revisionsbolag,
att utöva tillsyn över revisorers och revisionsbolags verksamhet, att pröva frågor om disciplinära
åtgärder samt att ansvara för att god revisorssed
och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och
för auktorisationssystemet för att på så sätt bidra
till att olika intressenter har tillgång till trovärdig
ekonomisk information om företags redovisning
och förvaltning.
Målen för Revisorsnämndens verksamhet avseende anordnande av prov för revisorsexamen

och högre revisorsexamen samt handläggningstiderna för disciplinärenden och beslut om godkännande, auktorisation, registrering och förhandsbesked har uppfyllts under 2012. Tillsynsverksamheten innefattar periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinärenden samt förhandsbesked. Tillsyn utgjorde cirka 79 procent
av nämndens verksamhet 2012. Nämnden avgjorde 106 disciplinärenden under 2012, vilket är
ungefär samma antal som 2011.
Analys och slutsatser
Ramvillkor för företag

Regeringens övergripande mål om att öka sysselsättningen i Sverige förutsätter att det skapas fler
jobb i fler och växande företag i hela landet. Ur
ett näringspolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är det därför av central vikt att företagen
ges goda ramvillkor eftersom ett gynnsamt företagsklimat utgör grunden för konkurrenskraft
och tillväxt i landet.
Olika internationella undersökningar pekar på
att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar och ramvillkor i förhållande till omvärlden. I World Economic Forums rapport The
Global Competitiveness Report (GCR) jämförs
och analyseras ett stort antal indikatorer för
konkurrenskraft i drygt 140 länder och presenteras i The Global Competitiveness Index (GCI).
Rapporten utkommer årligen. De senaste åren
har Sverige placerat sig mellan en andra och en
fjärde plats i fråga om mest konkurrenskraftiga
land av runt 140 länder som ingår i undersökningen. I år hamnade Sverige på fjärde plats av
totalt 144 länder, strax efter Schweiz, Singapore
och Finland.
I Världsbankens Doing Business 2013 –
Smarter regulations for small and medium-size
enterprises ligger Sverige på trettonde plats av
185 jämförda länder. Bland indikatorerna som
används som underlag för rankingen kan nämnas
start och nedläggning av näringsverksamhet, betalning av skatter och kapitalförsörjningsmöjligheter.
I International Institute for Managament Developments (IMD) mätning av de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, The World
Competitiveness Scorebord 2013, har Sverige
förbättrat sin position från en femte plats 2012
57

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

till en fjärde plats 2013. Endast USA, Schweiz
och Hong Kong rankas högre än Sverige.
Flera viktiga frågor avseende ramvillkor för
företag har också behandlats inom ramen för
kommissionens meddelande Small Business Act
for Europe.
För att bibehålla och utveckla den svenska
konkurrenskraften är det viktigt att kontinuerligt förbättra de villkor och förutsättningar under vilka företagen verkar. Ett viktigt led i detta
är uppdraget till Företagsskattekommittén (dir.
2011:1) att se över företagsbeskattningen. Även
uppdraget till Skatteförenklingsutredningen (dir.
2012:116) att förenkla beskattningen för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.
Vid sidan av utredningarnas arbeten har regeringen ansett att det finns skäl att ytterligare se
över möjligheterna till nya reformer för att förbättra näringslivsklimatet och stärka Sveriges
konkurrenskraft. Regeringen lämnar i denna
proposition förslag på ett antal skatteåtgärder
som förbättrar villkoren för företagande och investeringar i Sverige bl.a.
- ett skatteincitament för forskning och utveckling, samt
- förenklade regler för frivillig skattskyldighet
till mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokal.
Dessutom avser regeringen att
- låta utreda skattereglerna för finansiella instrument som t.ex. optioner och andra aktierelaterade instrument, som företagen ger
till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag.
Utredningen ska beakta grundläggande
skatterättsliga principer,
- ge Skatteverket i uppdrag att utvärdera reglerna om dokumentationsskyldighet vid
internprissättning för att bedöma reglernas
funktionalitet samt analysera möjligheten
till förenklingar,
- arbeta vidare med att utveckla fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra
dess funktion, samt
- analysera möjligheten att förenkla skatteredovisningen för små företag genom att införa en rak kontantmetod.
Regeringen avser även att
- lämna en proposition till riksdagen med förslag om en förändrad hantering av mervär-
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desskatt vid import i syfte att bl.a. förenkla
och förbättra för företagen,
- lämna en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett system med nystartszoner, samt
- lämna en proposition till riksdagen med förslag om ändrad deklarationstidpunkt för
mervärdesskatt för företag som redovisar
mervärdesskatt för helt beskattningsår.
Regeringen arbetar målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i Sverige. Därför är det
prioriterat att fortsätta arbetet med åtgärder för
att utveckla regelverk och system i syfte att förbättra företagens ramvillkor och deras förutsättningar att verka. Regelverk och system bör i
mesta möjliga mån utformas för att underlätta
att starta, driva och utveckla företag. Genom sådana åtgärder skapas goda förutsättningar för att
skapa sysselsättning, välfärd och tillväxt i Sverige.
Konkurrens

Målet för konkurrenspolitiken är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens som leder till ökad tillväxt. Målet uppnås genom att
konkurrensfrämjande åtgärder beslutas och genomförs inom hela samhällsekonomin samt genom en effektiv tillsyn. Effekterna av en konkurrensfrämjande politik kan dock inte uppskattas
enbart genom att studera resultat och effekter på
kort sikt. Konkurrenspolitiken får även långsiktiga effekter på ekonomin och skapar genom
marknadsdynamik en omvandlingseffekt på
samhället i stort. Ett konkurrensfrämjande företagsklimat påverkar t.ex. företagens vilja att
investera och utveckla nya produkter och tjänster liksom att utmana befintliga företag samtidigt som mindre effektiva företag får lämna
marknaden. Genom en effektiv konkurrens på
hemmamarknaden förbättrar och effektiviserar
svenska företag sin verksamhet och får därigenom bättre förutsättningar att konkurrera effektivt såväl inom som utanför Sveriges gränser.
Konkurrensverket har tidigare år konstaterat
att de svenska prisnivåerna är högre än genomsnittet inom OECD-länderna och EU. Utvecklingen under de senaste tio åren pekar dock
enligt Konkurrensverkets bedömning på att
konkurrensen i Sverige har blivit bättre och att
prisskillnaderna har minskat. En större och mer
integrerad inre marknad inom EU och en ökad
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import från länder utanför EU kan ha bidragit
till att den svenska prisnivån pressats nedåt. Ett
stort antal reformer har genomförts i Sverige och
andra länder i Europa under de två senaste decennierna, vilket har inneburit att olika marknader har öppnats för konkurrens. Regler som
hindrar företagsetablering eller ger ensamrätt för
en aktör att bedriva en viss verksamhet har successivt slopats eller ändrats, vilket har ökat möjligheterna för entreprenörer att etablera sig och
bedriva verksamhet. Inom kommuner och
landsting har konkurrenslösningar i många fall
fått ett märkbart genomslag.
Moderna konkurrensregler
Målsättningen är att konkurrenslagstiftningen
vid varje tid ska vara en modern lagstiftning som
är anpassad till utvecklingen i omvärlden. Det är
en ständigt pågående process att försöka nå
denna målsättning.
Såväl regeringens arbete med att ta om hand
betänkandet Effektivare konkurrenstillsyn (SOU
2013:16), som på flera centrala områden föreslår
nya och effektiva instrument och befogenheter i
tillsynen, som det arbete regeringen påbörjat
med att anpassa lagen om gruppundantag för
konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring till revideringar av motsvarande regelverk
inom EU-rätten, är ett led i att säkerställa en
modern konkurrenslagstiftning som är anpassad
till rådande utveckling.
Konkurrensverkets tillsyn
Domstolarna har avgjort flera konkurrens- och
upphandlingsmål under året, i flertalet fall med
helt eller delvis bifall till Konkurrensverkets talan. Liksom under föregående år gäller många
avgöranden upphandlingsskadeavgift för otillåtna direktupphandlingar. Två större ärenden
inom områdena tele respektive sport har avgjorts
under året.
Konkurrensverkets ärenden i domstol har
ökat markant jämfört med tidigare år, från fyra
vid utgången av 2010 till sammanlagt 29 i augusti
2013. Flertalet ärendena som nu handläggs i
domstol rör upphandlingsskadeavgift. Fem
ärenden rör konkurrenssnedvridande offentlig
säljverksamhet.
Den genomsnittliga handläggningstiden i
domstol har sjunkit under tiden efter det att den
nya konkurrenslagen infördes 2008 jämfört med
tiden dessförinnan. Det finns dock fortsatt anledning att se över om tillämpningen av det konkurrensrättsliga regelverket kan effektiviseras

ytterligare, inte minst med avseende på de större
konkurrensmålen.
Antalet beslut hos Konkurrensverket rörande
konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av
dominerande ställning och företagskoncentrationer låg vid utgången av 2012 på en högre nivå
än vid utgången av 2011. Antalet tillsynsbeslut
inom upphandlingsområdet fortsatte att öka under 2012. Antalet beslut inom området för verkets tillsyn enligt lagen om valfrihetssystem
minskade dock med drygt hälften jämfört med
föregående året. Antalet beslut rörande konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet fortsatte att minska samtidigt som den tid som lades
ned på respektive ärende inom denna kategori
fortsatte att öka.
Åtgärder som de avgjorda målen, verkets beslut och frivilliga åtgärder som vidtagits av företagen med anledning av Konkurrensverkets utredningar är åtgärder som bidrar till att direkt
undanröja konkurrenssnedvridande förfaranden
och förbättra konkurrenssituationen på marknaden. Konkurrensproblem inom sportens område uppmärksammades under året. Även de
informationsinsatser som genomförts under året
bidrar till att förhindra överträdelser. Ett nytt
område för i år är de kunskapsspridande insatser
som gjorts inom området för mutor, korruption
och annat fusk och hur det påverkar konkurrensen. Genom arbetet med generella förbättringsåtgärder bidrar Konkurrensverket till bättre
konkurrensförhållanden på lång sikt.
En övervägande andel av intressenterna, undantaget myndigheter och verk, anser att konkurrenslagen har bidragit till väl fungerande
marknader och förtroendet för Konkurrensverket är fortfarande stort hos en övervägande andel. Andelen med lägst förtroende finns fortsatt
hos mindre företag. Intressenternas kännedom
om att det är verket som ansvarar för tillsynen
avseende offentlig upphandling är relativt låg.
Detta beror sannolikt på att i takt med att kännedomen om upphandlingsreglerna ökat, så har
bilden blivit betydligt mer komplicerad över vad
som är lagbestämmelser, vad som är tillsyn och
vem som ansvarar för vad.
Enligt regeringens bedömning har Konkurrensverkets verksamhet bedrivits på ett sätt som
motsvarar uppställda krav.
Välfungerande marknader
I två rapporter, Åtgärder för bättre konkurrens –
Konkurrensen i Sverige och Åtgärder för bättre
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konkurrens, 2009:4, från mars 2009 redovisade
Konkurrensverket ett stort antal förslag på konkurrensförbättrande åtgärder. Förslagen spände
över ett stort antal sektorer med stor betydelse
för samhällsekonomin. Regeringen har sedan
2009 arbetat med att analysera och genomföra
Konkurrensverkets förslag. Detta arbete har
fortsatt under året och rör bland annat den utredning som har avlämnat sitt betänkande Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16)och avfallsutredningen Mot det hållbara samhället –
resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56).
Även den fråga om försäljning av djurläkemedel
som Konkurrensverket tog upp är nu under utredning. Konkurrensverket arbetar för närvarande med det regeringsuppdrag som syftar till
att ge en aktuell överblick av konkurrensen i Sverige och lämna förslag till konkurrens- och
marknadsfrämjande åtgärder.
Regeringen har fortsatt att arbeta med de
marknader som nyligen har öppnats för konkurrens. Konkurrens är ett viktigt medel för att
uppnå målen med reformerna och att följa dessa
marknader är betydelsefullt, särskilt till dess en
väl fungerande konkurrens har etablerats. Uppföljning av och insamling av statistik om de nya
marknaderna utgör viktiga underlag för beslut
om åtgärder till justeringar och förbättringar.
Detta är ständigt återkommande frågor som utgör en grundförutsättning för arbetet med att
förbättra marknaders funktion. De utredningar
som regeringen tillsatte under 2011 och 2012 för
att se över förhållanden på olika marknader och
områden, såsom inom avfall, apotek och planoch bygglagen, har avlämnat sina betänkanden
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Även inom upphandlingsområdet har
en utredning lämnat omfattande förslag till förbättringar av den offentliga upphandlingen. De
myndigheter som har regeringens uppdrag att
följa upp de marknadsreformer som har genomförts, har fortsatt att återrapportera till regeringen. Genom återrapporteringarna får regeringen en bild av effekterna hittills, om
marknadens utveckling och om det finns problem som bör åtgärdas. Inom området för lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) kan
konstateras att valfrihetssystem har införts inom
ett nytt område. Inom de områden som redan
omfattas av lagen om valfrihetssystem har antalet kommuner som infört valfrihetssystem fortsatt att öka. Antalet aktörer som erbjuder tjänster inom ramen för valfrihetssystem har också
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fortsatt att öka, något som bidrar till förutsättningar för ökad valfrihet. Regeringen har beslutat att ge Konkurrensverket i uppdrag att ur
konkurrenssynpunkt följa upp landstingens arbete med vårdvalssystem i primärvården. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget analysera utvecklingen beträffande mångfalden av
vårdgivare inom primärvården samt analysera
förutsättningarna för kvalitetskonkurrens mellan
dessa. Konkurrensverket ska vidare kartlägga
landstingens användning av valfrihetssystem
inom den specialiserade öppenvården, enligt
LOV. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2014 och finansieras inom utgiftsområde 9
Hälso- och sjukvårdspolitik. Även på marknaden
för fordonsbesiktning har flera nya aktörer etablerat sig, främst på lokal nivå. Den försäljning
av delar av Bilprovningen som har genomförts
förväntas öka förutsättningarna för utvecklingen
av en väl fungerande marknad. Etableringstakten
och utvecklingen av en väl fungerande marknad
går långsamt framåt på marknaderna för persontrafik på järnväg och kollektivtrafiken. Upphandlingar, prövningar av tåglägesansökningar
och stora investeringsbeslut medför att ledtiderna är långa när det gäller etablering av verksamhet inom dessa områden. Dessa marknader
är också speciella eftersom de präglas av ett stort
offentligt åtagande på så sätt att behöriga kollektivtrafikmyndigheter i stor omfattning utger
ersättning till kollektivtrafikföretag för utförandet av allmännyttiga tjänster. Även när formella
marknadstillträdesrestriktioner för kommersiell
trafik har tagits bort är det därför inte marknader
som kan betraktas som normala. Marknaderna
för regional kollektivtrafik domineras däremot
nästan helt av offentligt upphandlad trafik, Anledningen till att marknaderna för regional kollektivtrafik nästan helt domineras av offentligt
upphandlad trafik är det stora offentliga åtagande som detta marknadssegment av flera skäl
präglas av. Det kan därför förväntas att effekterna av marknadsöppnandena kommer att
kunna iakttas först efter en längre tid än vad som
gäller för vissa andra marknader. Utvecklingen
av apoteksmarknaden har fortgått och under våren 2013 har sammanslagningar mellan de aktörer som har etablerat sig aviserats. Regeringens
fortsätter liksom tidigare år att arbeta med att
förbättra villkoren på marknaderna inom energiområdet. Regeringen har under året inlett ett
omfattande arbete för att stärka konsumenternas
ställning. Konsumenternas förutsättningar för
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att göra väl avvägda val är en faktor som utgör en
viktig faktor för att utveckla väl fungerande
marknader.
Statsstöd

Regeringen anser att ändamålsenliga statsstödsregler gynnar det svenska näringslivet. Det är
väsentligt att Europeiska kommissionen fortsätter att säkerställa en enhetlig tillämpning av
detta regelverk inom hela EU. Utan kommissionens strikta granskning skulle sannolikheten
för protektionism och snedvriden konkurrens
öka genom en statsstödsspiral där medlemsstaterna för att säkerställa nationell konkurrenskraft stöder ineffektiva företag. En sådan statsstödsspiral skulle skada europeisk konkurrenskraft på lång sikt och på kort sikt vara särskilt
skadlig för mindre, exportberoende, medlemsstater som Sverige.
Tillsyn och viss förvaltning m.m.

Minerallagen, miljökvalitetsmål och miljösäkring
Regeringen konstaterar att Bergsstaten bidrar till
att säkerställa de grundläggande förutsättningarna för i första hand näringslivet genom prövningen och tillsynen av verksamheter enligt minerallagen (1991:45). Under en följd av år har
intresset för mineralutvinning ökat. Det ökade
intresset för prospektering och etablering av
gruvverksamhet genererar ett stort informationsbehov hos markägare, en bred allmänhet,
företag och offentliga aktörer. Regeringen menar
att det är angeläget att utveckla verksamheten
vid Bergsstaten för att bl.a. kunna möta det stora
informationsbehovet. Utredningen om vissa frågor i minerallagen tar upp dessa frågor i sitt betänkande Utsökningstillstånd och arbetsplaner
(SOU 2012:73). Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
SGU har samordnat uppföljning, utfört utvärderingar och genomfört rapportering av vad
som följer av myndighetens ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Regeringen konstaterar i sammanhanget att naturgruset är en ändlig resurs som bör sparas för
framtiden och att grustillgångarna kan komma i
fråga för framtida vattenuttag. SGU:s ansvar i
arbetet med förorenade områden har lett till att
flera kommuner inkommit med förfrågningar

om operativt huvudmannaskap där det saknas
ansvar enligt miljöbalken och där kommunen
själv inte har möjlighet att vara huvudman. Regeringen ser sammantaget att SGU:s arbete med
efterbehandling, inventering och ansvarsbedömning av förorenade områden, liksom myndighetens möjlighet att påta sig ett huvudmannaskap å
en kommuns vägnar, som positivt då detta sker
inom ett område där ansvarsfrågorna länge diskuterats. Regeringen konstaterar vidare att verksamheten successivt kommer att fortsätta växa i
takt med att genomförandet av åtgärder kommer
igång.
Elsäkerhet
Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar över cirka
100 000 produkttyper på den svenska marknaden. Tillsynen på elmaterielområdet genom
marknadskontroll har resulterat i att produkter
med allvarliga elsäkerhetsbrister eller brister i
elektromagnetisk kompatibilitet har fått försäljningsförbud. Under 2012 fattades 44 beslut om
försäljningsförbud och 35 försäljningsförbud
med beslut om återtagande från återförsäljare.
Med anledning av nya energibesparingskrav och
utfasning av glödlampor har Elsäkerhetsverket
hitta en rad problem med ljuskällor. Detta gäller
främst lågenergilampor och lysdiodlampor. Resultatet från verkets marknadskontroll visar att
det finns ett betydande antal produkter med elsäkerhets- eller EMC-brister på marknaden. Regeringens bedömer att Elsäkerhetsverket gör ett
viktigt arbete och på en tillfredsställande nivå.
Tillsyn över revisorer
Regeringens bedömning är att Revisorsnämndens verksamhet på ett bra sätt har bidragit till
att uppnå det övergripande målet. Verksamhetsmålen i regleringsbrevet för 2012 har uppnåtts.

3.6

Vissa frågor angående
förvaltningen av statligt ägda
företag

Regeringen överlämnade i juni innevarande år
skrivelsen 2013 års redogörelse för företag med
statligt ägande (skr. 2012/13:140) till riksdagen.
Nedan redovisas viss kompletterande information till skrivelsen, förslag avseende ändrat
uppdrag för ett statligt ägt företag och en
61
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begäran om bemyndigande om avveckling
genom likvidation av ett annat.
3.6.1

Återrapportering i vissa frågor

Nordea Bank AB
Riksdagen har bemyndigat regeringen att avyttra
statens aktier i Nordea Bank AB (prop.
1991/92:153,
bet.
1991/92:NU36,
rskr.
1991/92:352). Regeringen beslutade den 16 juni
2011 att under tiden fram till den 31 augusti
2014 avyttra statens aktier i Nordea Bank AB.
Regeringen avyttrade i juni 2013 260 miljoner
aktier i Nordea Bank AB för 75 kronor per aktie,
vilket minskade statens aktieandel i bolaget från
13,4 procent till nuvarande sju procent. Försäljningen skedde pro rata av statens direktägda aktier och aktier förvaltade genom stabilitetsfonden. Av de sålda aktierna utgjorde 48 procent
statens direktägda aktier och 52 procent stabilitetsfondens innehav av aktier.
Vid försäljningen bistod Morgan Stanley &
Co. Limited som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare. För att genomföra transaktionen anlitades Morgan Stanley & Co. International plc,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited och
SEB som transaktionsbanker. Försäljningsintäkten uppgick till 19 500 000 000 kronor och
beloppet, med avdrag för statens kostnad för finansiell rådgivning, tillfördes den 25 juni 2013
statens och stabilitetsfondens konton hos Riksgäldskontoret.
Kostnaderna avseende juridisk rådgivning
uppgick till cirka 800 000 kronor och belastade
anslaget 1:18 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag m.m. Statens
totala rådgivningskostnad för försäljningen har
uppgått
till
cirka
24 000 000 kronor
(0,12 procent av transaktionsvärdet), varav direkta transaktionskostnader för finansiell rådgivning inklusive kostnader för resor m.m. om
23 200 000 kronor har avräknats mot försäljningsintäkterna.
Vectura Consultning AB
Riksdagen har bemyndigat regeringen att helt
eller delvis avyttra statens aktier i Vectura Consulting AB (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU1,
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rskr. 2012/13:103). Regeringen beslutade den
13 juni 2013 att avyttra samtliga statens aktier i
Vectura Consulting AB till Sweco Sverige AB
(publ)
för
en
köpeskilling
om
927 000 000 kronor. Beloppet, avräknat statens
kostnad för finansiell rådgivning, tillfördes den
31 juli 2013 statens konto hos Riksgäldskontoret. Vid försäljningen bistod Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge KB som juridisk rådgivare och
KPMG AB som ekonomisk rådgivare. Kostnaden för finansiell rådgivning uppgick till
4 913 100 kronor (0,53 procent av transaktionsvärdet) och har avräknats mot försäljningsintäkterna. Kostnader för juridisk rådgivning uppgick till 4 495 322 kronor och kostnaderna för
ekonomisk
rådgivning
uppgick
till
1 196 000 kronor. Dessa kostnader belastade anslaget 1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Riksdagen beslutade den 17 december 2009 om
en omreglering av fordonsbesiktningsmarknaden
som innebär en konkurrensutsättning av marknaden fr.o.m. den 1 juli 2010 (prop. 2009/10:32,
bet. 2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161). Samma
dag bemyndigades även regeringen att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning ett ändrat uppdrag
och att förändra statens ägande i bolaget (prop.
2009/10:54,
bet.
2009/10:NU10,
rskr.
2009/10:162).
Den 15 juli 2011 ingick staten ett avtal med
övriga aktieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som gjorde det möjligt för bolaget att pröva
möjligheterna till en försäljning av cirka 2/3 av
bolagets stationsnät. Den försäljningsprocess
som påbörjades av Aktiebolaget Svensk Bilprovning under 2012 omfattade dels två kluster av
stationsnät (det nordöstra och sydvästra), dels
bolagets fastighetsbestånd.
I juli 2012 slöts avtal mellan Aktiebolaget
Svensk Bilprovning och Opus Group AB (publ)
om försäljning av det nordöstra klustret. Detta
följdes av en försäljning av fastighetsbeståndet i
november 2012. I januari 2013 ingick staten ett
nytt avtal med övriga aktieägare i Aktiebolaget
Svensk Bilprovning i syfte att genomföra en
transaktion som innebar att staten blev ensam
ägare till Aktiebolaget Svensk Bilprovning (och
därigenom det kvarstående rikstäckande stat-
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ionsnätet) mot att övriga aktieägare erhöll det
sydvästra klustret. Den 18 mars 2013 slutfördes
transaktionen, vilket således ledde till att staten
blev ensam ägare till Aktiebolaget Svensk Bilprovning efter att tidigare ägt 52 procent av bolaget. De genomförda transaktionerna skedde i
bolaget, som även bekostade användandet av
nödvändig rådgivning.
Advokatfirman Vinge Stockholm KB bistod
som juridisk rådgivare i samband med statens
avtal med övriga aktieägare i Aktiebolaget
Svensk Bilprovning i juli 2011. Kostnaderna för
juridisk rådgivning uppgick till 410 376 kronor.
Samtliga
kostnader
belastade
anslaget
1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.
3.6.2

Akademiska Hus Aktiebolag

Regeringens förslag: Uppdraget för Akademiska
Hus Aktiebolag ändras. Akademiska Hus Aktiebolag ska äga, utveckla och förvalta fastigheter
för universitet och högskolor med huvudfokus
på utbildnings- och forskningsverksamhet samt
bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en
hyressättning som beaktar verksamhetens risk.
Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en
långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och
högskoleområden.

Skälen för regeringens förslag
Bolagets uppdrag
Akademiska Hus Aktiebolag, nedan Akademiska Hus eller bolaget, ska verka för en hög
resurseffektivitet såväl internt som i samarbete
med lärosätena och ska därigenom skapa förutsättningar för ökad kundnytta. Bolaget har en
viktig roll för universitet och högskolor och ska
bidra till att utbildnings- och forskningsverksamheten på campusområden kan utvecklas, och
därmed bidra till målet att stärka Sverige som
kunskapsnation. Bolaget bör även där marknadsförutsättningarna tillåter främja konkurrens
genom att upplåta eller sälja mark till privata
aktörer. Det ska ha lönsamhetsmål som beaktar
den inneboende risken i bolagets verksamhet

och den underliggande risken i bolagets fastighetsbestånd.
Regeringen anser att ett tydligt kundfokus,
hyresprinciper som beaktar den varierande risken i fastighetsportföljen, hög intern effektivitet
och med lärosätenas gemensamma kostnadsincitament är åtgärder för ett steg i riktning mot
en mer affärsmässig inriktning för bolaget. Dessa
åtgärder bedöms sammantaget kunna bidra till
att över tid öka mervärdet för lärosätena. För att
uppnå dessa mål bedömer regeringen det som
avgörande att bolagets inriktning, mål och ansvar
är tydligt och kan respekteras av alla parter.
Denna inriktning utgör grunden för ett långsiktigt konstruktivt samarbete mellan bolaget och
hyresgästerna.
Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 1992 om en ny
organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler m.m. (prop. 1992/93:37
bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123). Bland
annat godkände riksdagen att huvuddelen av
universitets- och högskolefastigheterna fördes
över till en särskild fastighetskoncern, senare
Akademiska Hus Aktiebolag. Lokalförsörjningsreformen och ombildningen av statens fastighetsförvaltning syftade till att uppnå en effektivare lokalförsörjning samt en effektivare
fastighets- och förmögenhetsförvaltning. I regeringens proposition om den statliga lokalförsörjningen, om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen m.m. angavs bl.a.: i) Fastighetsförvaltningen ska skiljas från brukandet av
lokaler och mark. ii) En mer rättvisande bild bör
ges av mark- och lokalkostnaderna i statsbudgeten. iii) Den statliga fastighetsförvaltningen
ska bedrivas med ett, så långt som möjligt,
marknadsmässigt avkastningskrav. iv) Fastighetsförvaltningen bör bedrivas i separata
resultatenheter, som så långt möjligt formas efter olika fastigheters särart. v) Statens ägarroll
bör renodlas. Graden av kapitalbindning och avkastningen på kapitalet bör fortlöpande bli föremål för prövning. vi) Styrelsens och den verkställande ledningens ansvar för fastighetsförvaltningen bör klaras ut på ett bättre sätt än
vad som är möjligt inom myndighetsformen.
Förvaltningen bör därför företrädesvis bedrivas i
aktiebolagsform. vii) De fastigheter som av
historiska och eller andra skäl inte kan överföras
till bolag bör, oavsett nuvarande förvaltare,
omfattas av en samordnad förvaltning i myndig63
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hetsform (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8,
rskr. 1991/92:107).
Riktlinjerna för statens fastighetsförvaltning
har även behandlats i propositionen Förvaltning
av statens fastigheter och statliga myndigheters
lokalförsörjning, m.m. (prop. 1997/98:137,
bet. 1997/98:FiU25, rskr. 1997/98:252) och i
betänkandet Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31). Båda angav att statens
fastighetsägande vilar på tydliga riktlinjer som
fortfarande ansågs vara bra men att det finns utrymme för effektiviseringar inom lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Regeringens bedömning är att dessa riktlinjer är relevanta och
fortsatt ska ligga till grund för Akademiska Hus
verksamhet.
Bolagets inriktning
Inom ramen för den löpande förvaltningen av
bolaget har, med stöd av en extern konsult, genomförts en bolagsgenomgång. Detta har gjorts
bl.a. mot bakgrund av att marknadsförutsättningarna förändrats betydligt sedan bolagets
uppdrag formulerades. Uppdraget har också
uppfattats som oklart vad gäller bolagets roll,
ansvar och hyressättningsprinciper.
Akademiska Hus är Sveriges näst största fastighetsbolag och finns på 27 orter. Hyresgästerna utgörs till ca 90 procent av universitet och
högskolor. Bolaget agerar i öppen konkurrens
med andra aktörer och bolagets marknadsandel
för universitets- och högskolefastigheter uppgick 2012 till 63 procent. Marknadsandelen varierar dock kraftigt mellan olika högskoleorter. På
vissa orter är Akademiska Hus till stor del dominerande, bl.a. till följd av sitt markinnehav.
Bolagets fokus och kärninnehav bedöms
främst finnas i universitets- och högskoleområden i s.k. campusområden. Universitetens och
högskolornas långsiktiga behov av lokaler, förvaltning av specialiserade byggnader samt sammanhållna campusmiljöer bör säkerställas. Det är
viktigt att skalfördelarna avseende statliga universitets- och högskolebyggnader tillvaratas.
Dessa skalfördelar utgörs bl.a. i dag av möjligheter att utnyttja kompetens, riskdiversifiering
samt möjlighet till kostnadseffektiv finansiering.
Det ses av regeringen som betydelsefullt med en
långsiktighet i såväl investeringar och utveckling
som samarbetet med lärosätena. Det är också av
vikt att risken för felprioriteringar och eftersatt
underhåll minimeras, då betydande ekonomiska
och kulturella värden förvaltas. Regeringen be64

dömer att Akademiska Hus väl uppfyller dessa
kriterier. Akademiska Hus har sedan bildandet
kunnat bygga upp en god kunskap avseende
projektering, byggnation, drift och underhåll av
forsknings- och undervisningslokaler. Förvaltning genom Akademiska Hus bedöms sammantaget minimera statens totala ekonomiska
risk inom detta område.
Hållbarhet, såsom energieffektivisering, är ett
viktigt område där bolaget har goda förutsättningar att tillsammans med sina hyresgäster ligga
i framkant både vid nybyggnation och befintlig
fastighetsförvaltning. Det är viktigt att bolaget
och hyresgästerna tillsammans kan utveckla
detta arbete för att därigenom såväl öka lärosätenas attraktivitet hos intressenter som att långsiktigt sänka lärosätenas och bolagets kostnader.
Regeringen bedömer att det finns tydliga fördelar och mervärden med att fastighetsbeståndet
för universitet och högskolor till stor del ägs och
förvaltas av Akademiska Hus. Förutsättningarna
för konkurrens kan och bör dock förbättras på
sikt, där marknadsförutsättningarna tillåter, genom att Akademiska Hus upplåter eller säljer
mark utanför kärnbeståndet till privata aktörer.
Främjande av konkurrens skulle på vissa orter
kunna minska avsaknaden av jämförbarhet avseende Akademiska Hus tjänster och hyresnivåer
och på så sätt uppmuntra effektivitet. Eventuella
upplåtelser och försäljningar av mark ska bygga
på en affärsmässig bedömning med beaktande av
långsiktiga behov för kärnverksamheten och ska
ske i samförstånd med lärosätet. Inslaget av näringsfastigheter med andra aktörer än lärosäten
som hyresgäster är också en viktig del i campusutvecklingen. Akademiska Hus ska även fortsättningsvis kunna uppföra, förvalta och äga fastigheter för dessa typer av hyresgäster. Dock bör
också andra lösningar uppmuntras där privata
aktörer skulle kunna uppföra och äga dessa fastigheter, förutsatt att det görs i samförstånd med
lärosätet. Det ingår inte i Akademiska Hus uppdrag att bygga, förvalta och äga studentbostäder.
Regeringen bedömer att bostadsutveckling bör
bedrivas av andra aktörer. Studentbostäder är
dock en naturlig del av campusområden och bolaget bör därför söka lösningar i samarbete med
andra aktörer och i samförstånd med lärosätena
medverka till att studentbostäder uppförs genom
t.ex. upplåtelse eller försäljning av mark på campusområdena. Eventuella försäljningar eller
upplåtelser av fastigheter ska göras på marknadsmässiga villkor, oavsett motpart.
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Regeringen anser att det är av stor vikt, och en
förutsättning för marknadsmässighet, att bolaget
agerar med fokus på kundnytta. Förutom att
Akademiska Hus ska vara ett effektivt skött bolag som genererar värde åt staten ska bolaget
skapa långsiktigt mervärde åt kunderna. Vidare
bör ett förstärkt samarbete med kunderna eftersträvas för att i större utsträckning utnyttja tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och skapa
gemensamma incitament för att sänka kostnader
i såväl förvaltning som nybyggnation. Därigenom skapas också förutsättningar för lägre kostnader för kunderna. Effektiva arbetsprocesser
och god kostnadskontroll är en viktig del i den
statliga ägarförvaltningen och i synnerhet viktigt
för Akademiska Hus med sin specifikt starka
ställning på marknaden. Bolaget bör ha en tydlig
roll att driva hållbara och resurseffektiva projektlösningar i samarbete med lärosätena.
Den genomförda bolagsgenomgången har
bl.a. visat att Akademiska Hus hyresnivåer
gentemot andra kommersiella kontorsfastigheter
för respektive ort och läge överlag ligger i linje
med jämförelseobjekten. Hyreskostnaderna har
sedan 1994 i snitt ökat med inflationen, och stadigt utgjort motsvarande 13–14 procent av de
totala kostnaderna för lärosätena.
Dock innebär bolagets omfattande fastighetsinnehav på vissa orter att man lokalt kan ha
något av en särställning gentemot lärosätena.
Bolagets starka position medför att det är extra
viktigt med tydligt kundfokus och ett professionellt affärsmässigt agerande. Hyressättningen
bör beakta det ofta långsiktiga hyresförhållandet
och den relativt låga motpartsrisken hos lärosätena, vilka nästan uteslutande utgörs av statliga
myndigheter. Att eventuellt överskatta risker i
en fastighetsportfölj och reflektera detta i hyressättningen kan inte anses vara marknadsmässigt.
Hyressättningen bör tydligare synliggöra risknivåer och beakta verksamhetsrisken och den varierande risken i bolagets fastighetsportfölj vilket
bedöms göra Akademiska Hus hyressättning
mer marknadsmässig. Det kan också skapas en
högre transparens avseende komponenter som
driver hyresnivåer, samt vad olika tillval och anpassningar kostar.
För att bolaget ska kunna agera med större
fokus på kundnytta och kostnadseffektivitet är
det avgörande att verksamheten baseras på affärs- och marknadsmässig grund. Det är viktigt
att lönsamhetsmål sätts som bolaget ska kunna
sträva mot. Ett lönsamhetsmål är en viktig del av

incitamenten för att bedriva en resurseffektiv,
värdeskapande och långsiktigt hållbar verksamhet som skapar mervärde för såväl lärosätena
som staten. Det finns ett antal viktiga motiv för
en marknadsmässig grund i hyresprinciperna och
lönsamhetsmålet, bland annat för att i) uppmuntra konkurrens, ii) inte snedvrida förutsättningarna för lärosäten som inte har Akademiska
Hus som hyresvärd, iii) inte ge otillbörligt stöd
till lärosätenas verksamhet, iv) öka incitamenten
till effektivitet, v) säkerställa att statens
fastighetsvärden inte förstörs samt för att vi)
bolaget ska kunna upprätthålla ett starkt
kassaflöde så att omfattande investeringar i
fastigheterna ska kunna genomföras.
Akademiska Hus ska fortsättningsvis vara ett
statligt helägt bolag. Akademiska Hus förtydligade uppdrag ska på ett tydligt sätt följas upp
och redovisas av bolaget för ägaren. Förslaget
har inte påverkan på statsbudgetens saldo, den
konsoliderade statsskulden eller det finansiella
sparandet.
3.6.3

Ersättningsmark i Sverige AB

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

avveckla Ersättningsmark i Sverige AB genom
likvidation.
Skälen för regeringens förslag: Ersättningsmark i Sverige AB är ett helägt statligt bolag. I
april 2011 utdelade Sveaskog AB aktierna i sitt
dotterbolag Ersättningsmark i Sverige AB, nedan
bolaget, till svenska staten. Bolaget ägde då cirka
100 000 hektar produktiv skogsmark som riksdagen bemyndigat regeringen att överföra till
staten för att användas som ersättningsmark när
Naturvårdsverket
bildar
naturreservat
(prop. 2009/10:169,
bet. 2009/10:NU22,
rskr. 2009/10:384). Bolagets uppdrag är att förvalta denna skogsmark. I december 2012 beslutade regeringen om ett kapitaltillskott till bolaget
för betalning av den reavinstskatt som utlöses
när skogsmarken överlåts (prop. 2011/12:1,
bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:102). Under
fjärde kvartalet 2012 överlät bolaget all fast
egendom till staten genom Naturvårdsverket,
med tillträde den 31 december 2012.
Mot bakgrund av att Ersättningsmark i Sverige AB, efter överlåtelse av all egendom till sta65
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ten genom Naturvårdverket, inte längre äger någon egendom för sin verksamhet kan bolaget
inte längre bedriva någon verksamhet. En avveckling av bolaget bör därför ske genom likvidation. Det bör ankomma på regeringen att bedöma lämplig tidpunkt för avvecklingen.

3.7

Politikens inriktning

Ett dynamiskt näringsliv är grunden för jobbskapande och tillväxt och en förutsättning för att
den välfärd som finns i Sverige ska kunna bibehållas och utvecklas. Entreprenörer och innovationskraft behövs för att möta framtida utmaningar. Att verka för ett gott företagsklimat som
stimulerar entreprenörskap och företag i hela
landet att växa är därför en prioriterad uppgift
för regeringen. I detta arbete är det viktigt med
såväl ramvillkor och generella insatser som
riktade insatser för att stärka entreprenörskap
och realisera tillväxtmöjligheter i både nya och
befintliga företag.
Sverige står sig starkt i internationella jämförelser av länders konkurrenskraft, innovationsoch företagsklimat, men många länder arbetar
intensivt för att stärka sin position. För att säkerställa framtidens jobb, exportintäkter och
välfärd krävs därför fortsatta insatser för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft.
Sverige står inför ett antal globala samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar, ohälsa, en
åldrande befolkning, urbanisering, energiförsörjning samt naturresursanvändning. För att möta
dessa utmaningar och åstadkomma en hållbar
samhällsutveckling krävs innovativa lösningar
och entreprenörer som har förmåga att kommersialisera dessa. Innovationsstrategin som presenterades hösten 2012 tar sikte på att skapa ett
Sverige 2020 där innovation ger fler jobb och
ökad konkurrenskraft för framgångsrika företag.
Genom ett långsiktigt arbete stärker vi systematiskt den svenska konkurrenskraften.
Regeringen har genom en rad insatser systematiskt arbetat för att stärka den entreprenöriella kulturen och näringsklimatet i Sverige och
det senaste decenniet har såväl attityder till företagande som nyföretagande utvecklats positivt.
Jobbskapandet i ekonomin är allt mer beroende
av tillväxt i mindre och snabbväxande företag,
och detta är en utveckling som förväntas stärkas
framöver.
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Svenska företag måste ständigt arbeta för att
stärka sin konkurrenskraft, vara innovativa och
hitta nya marknader. Det är därför angeläget att
ytterligare utveckla politiken för att understödja
tillväxt i befintliga företag och stärka förutsättningarna för tillväxtorienterade företags utveckling.
En politik för att främja tillväxtföretag omfattar såväl ramvillkor och incitament som riktade insatser. Sverige behöver ett näringsklimat
där entreprenörer ser möjligheter och vågar ta
risker men också har tillgång till de resurser och
det stöd de behöver i kritiska utvecklingsskeden.
Arbetet för gynnsamma och konkurrenskraftiga
ramvillkor på olika områden måste ske ständigt
för att åstadkomma så bra förutsättningar som
möjligt för tillväxtorienterade entreprenörer och
företag i alla delar av landet.
Ett gott företagsklimat
Regeringen har sedan 2006 systematiskt arbetat
med att stärka entreprenörskapet i Sverige. Entreprenörskap är i dag en integrerad del i utbildningssystemet, till följd av regeringens strategi
för entreprenörskap i utbildningssystemet. Allt
fler unga ser företagande som det mest attraktiva
sysselsättningsalternativet.
För att stärka jobbskapande och sysselsättning anser regeringen att det parallellt med det
entreprenörskapsfrämjande arbetet är angeläget
att öka fokus på insatser som motiverar till och
understödjer tillväxt i företag.
Internationella jämförelser 12 visar att Sverige i
dag har en nivå på entreprenöriell aktivitet i tidiga skeden i paritet med jämförbara länder, men
också att svenska entreprenörer har en relativt
låg tillväxtvilja. Företagens tillväxtvilja och tillväxtförmåga påverkas av en rad faktorer. Staten
kan utöver goda ramvillkor och enkla regler
stödja företag och företagare med tillväxtambitioner exempelvis genom att tillhandahålla marknadskompletterande finansiering samt information och rådgivning inom olika områden. Staten
kan också stötta affärsutveckling i företag bl.a.
när det gäller att söka och nå vidgade marknader
genom internationalisering och kommersialiseringsstödjande insatser. De offentligt finansi-

12 GEM Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013.
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erade insatserna ska utgå från företagens behov
och vara marknadskompletterande.
Med utgångspunkt i företagens vardag
Regeringens övergripande målsättning i arbetet
med att förenkla för företagen är att skapa en
positiv märkbar förändring i företagens vardag.
För att nå den målsättningen inriktas arbetet
mot fem områden: sänkta kostnader, minskat
och förenklat uppgiftslämnande, förenklade
myndighetskontakter på regional och lokal nivå,
uppföljning av förslag till förenkling från näringslivet samt bättre konsekvensutredningar.
Ett framgångsrikt nationellt förenklingsarbete
förutsätter att Sverige även verkar för en utveckling av förenklingsarbetet inom EU.
I budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, utg. omr. 24) redovisades mål för arbetet med att förenkla för företag. Målen kommer att utvecklas och följas upp löpande. För att
stärka förenklingsarbetet på myndighetsnivå
kommer regeringen precisera målen om service,
minskade handläggningstider och bättre förståelse för företagens villkor till att omfatta fler
myndigheter än i dag.
Att förenkla och minska uppgiftslämnandet
för företagen bedöms ha stor potential för att
förenkla företagens vardag. Regeringen har tillsatt en utredning om ett minskat och förenklat
uppgiftslämnande för företagen (dir. 2012:35).
Utredningen ska presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företag till
statliga myndigheter i de flesta fall endast ska
behöva lämnas en gång och till ett ställe. För att
påskynda och möjliggöra arbetet vill regeringen
avsätta 52 miljoner kronor för framtagandet av
en teknisk infrastruktur för detta ändamål.
Regelrådet fyller en viktig funktion i arbetet
med att säkerställa att förslag till nya och ändrade regler noggrant utreds och granskas. Regelrådet bistår även regelgivare med råd och stöd i
arbetet med konsekvensutredningar. Sammantaget bidrar Regelrådet till att säkerställa väl underbyggda beslut och ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler. Regeringen avser därför att
permanenta Regelrådets verksamhet från och
med 2015.
Regeringen avser även att förenkla för företag
genom att underlätta arbetet med att upprätta en
årsredovisning. Därtill avser regeringen att inleda
en utvärdering av reformen En frivillig revision
under första halvåret 2015 och då också överväga
om revisionsplikten bör slopas för fler företag.

Regeringen avser också att undersöka behovet
av och förutsättningarna för att underlätta företagarnas vardag genom att lagar, förordningar
och myndighetsföreskrifter träder i kraft vid
färre tillfällen under året. Vid bedömningen av
om detta är möjligt och lämpligt måste bl.a. de
krav som EU-rätten ställer beaktas, t.ex. när det
gäller att genomföra EU-direktiv inom utsatt tid.
Förbättrade trygghetssystem för företagare
Regeringen har som mål att göra det enklare och
mer lönsamt att vara företagare och bedriver sedan några år ett reformarbete för att stärka incitamenten att starta, driva och utveckla företag.
Regeringen avser att se över konstruktionen
av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader i
syfte att förbättra småföretagens situation. I
översynen ingår frågan att pröva möjligheten att
differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek.
Utvecklad information och rådgivning
Att det är enkelt att få information och kunskap
om att starta och driva företag är av stor betydelse. Tillgången till information, stöd och service ska vara likvärdig för alla som vill starta eller
utveckla företag oavsett affärsidé, drivkraft, bakgrund, företagsform eller var i landet företag
etableras eller utvecklas. För att göra det enklare
att starta och driva företag kommer myndighetsgemensamma funktioner fortsatt att utvecklas,
till exempel webbportalen verksamt.se, vars användning stadigt ökar. På verksamt.se finns information om tillstånd och andra krav, guider
om olika branscher, samt vägledning till olika
aktörer som erbjuder rådgivning eller finansiering vid start eller utveckling av företag. Verksamt.se vidareutvecklas nu för att möjliggöra för
tredje part att använda tillgänglig information för
utveckling av nya tjänster. Den rådgivning som
staten tillhandahåller ska utgå från företagens
behov, vara marknadskompletterande, kostnadseffektiv samt ta hänsyn till regionala förutsättningar. För att tillgodose olika behov av rådgivning vill regeringen fortsätta att stimulera
valfrihet och mångfald inom rådgivning genom
en fortsatt utveckling av kundvalssystem.
I syfte att erbjuda rådgivning utifrån företagarens behov bedriver Almi en omfattande
mentorverksamhet. Erfarna företagare ställer
ideellt upp som mentorer för nya företagare eller
företagare som vill utveckla sitt företag. Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas framöver bland annat genom mentorinsatser för per67
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soner med utländsk bakgrund respektive unga
företagare. För att bättre kunna tillgodose behovet av specifik rådgivning inom ett visst område
upphandlar Almi extern kompetens som kan erbjuda företagare denna rådgivning.
En harmoniserad statlig kapitalförsörjning
I ett internationellt perspektiv finns det relativt
gott om statligt och privat riskkapital i Sverige.
Men i relation till flera andra jämförbara länder
är mindre kapital fördelat till de allra tidigaste
faserna där nyttan av statlig kompletterande
finansiering är som störst.
De senaste åren har finansieringen från den
privata marknaden till företag i tidiga skeden
minskat. Tillgången till privata medel till bolag i
de tidigaste skedena är begränsad. Detta kan
drabba den enskilde företagaren och riskerar
även att få samhällsekonomiska konsekvenser
genom att hämma innovation och tillväxt. Tidiga
skeden präglas av hög risk, värderings- och informationsproblem samt långa ledtider till finansiell bärighet vilket gör att marknaden sällan kan
eller vågar satsa kapital på egen hand. Detta
marknadsmisslyckande motiverar avgränsade
statligt finansierade marknadskompletterande
insatser för företag i tidiga skeden.
Tillgång till riskkapital är avgörande för tillkomst av nya, särskilt kunskapsintensiva, företag
med tillväxtfokus. Forskning och empiri visar att
bolag med riskkapitalfinansiering växer och utvecklas betydligt bättre än bolag som saknar
denna typ av finansiering. I syfte att dels stärka
utbudet av privat riskkapital för bolag i tidiga
skeden, dels främja förekomsten av privata riskkapitalförvaltare föreslår regeringen att med medel från EU:s regionalfond inrätta en fond med
syfte att investera i nya och befintliga, privata,
riskkapitalfonder. Medfinansiering till fonden
säkerställs genom extra utdelningar från de statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform AB och
Inlandsinnovation AB. Utdelningarna från de
två bolagen kommer beloppsmässigt vara lika
stora. En insats för att vitalisera den privata
fondmarknaden för riskkapital i tidig fas kommer, i kombination med åtgärder som vidtagits
för att öka dynamiken och effektiviteten i statens direkta insatser för riskkapital, kunna bidra
till en effektivare riskkapitalkedja. Detta innebär
att bolag med hög potential får förbättrade möjligheter till en långsiktig utveckling.
Investeringar för att utveckla affärsverksamhet baserat på energiteknik och andra områden i
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syfte att möta klimatutmaningen med minskade
koldioxidutsläpp är ofta långsiktiga och kapitalkrävande vilket medför svårigheter att attrahera
tillräckligt med kapital i detta segment. Regeringen avser därför att under programperioden
2014–2020 med stöd av resurser från EU:s regionalfondsprogram, givet ett godkännande av
EU-kommissionen, Almi Företagspartner AB
och Statens energimyndighet etablera en grön
investeringsfond med inriktning på energi- och
miljöteknik för att stärka utbudet av riskkapital
för finansiering av företag med affärsmodeller
som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.
För att koncentrera statens insatser till tidigare skeden och segment där det finns behov av
marknadskompletterande finansiering gick Almi
Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron AB samman den 1 januari 2013. En gemensam organisation kan tillhandahålla ett samlat
utbud av produkter och tjänster och på så sätt ta
tillvara möjligheter till tillväxt och innovation i
hela landet.
Finansinspektionen har i uppdrag att löpande
övervaka kreditinstitutens kreditgivning och
kreditvillkor till hushåll och företag, inklusive
bolånemarginaler. I uppdraget ingår också att
redogöra för hur och i vilken omfattning kreditinstituten anpassat sig till ökade kapitaltäckningskrav och om effekterna för hushåll och företag. Regeringen anser att effekterna för små
och medelstora företag bör belysas särskilt och
avser därför att precisera Finansinspektionens
uppdrag i enlighet med detta.
Riktade åtgärder för ökad tillväxt
Det är viktigt att fler ser företagande som ett
självklart val och att fler kan och vill låta sina företag växa. Tillväxtverkets rapport Entreprenörskapsbarometen 2012 visar på fortsatta skillnader
i kunskap och attityder till företagande när man
jämför män och kvinnor, olika åldersgrupper och
personer med olika bakgrund. Detta talar för ett
fortsatt behov av riktad information om företagande och främjandeinsatser riktade till vissa
grupper. Fler unga har fått en uppfattning om
företagande i skolan vilket tyder på en attitydförändring i undervisningen. Detta visar att det
är viktigt att fortsätta arbetet med att implementera strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet som lanserades 2009.
Utöver generella insatser kan det också vara
motiverat att under en begränsad tidsperiod
stödja särskilda grupper av potentiella och be-
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fintliga företagare. En utgångspunkt för sådana
riktade åtgärder är att erfarenhet och kunskap
från dessa integreras och tas till vara i det fortsatta utvecklingsarbetet av företagsfrämjandesystemet.
Regeringen fortsätter arbetet med att stimulera till stärkt företagande bland kvinnor. Insatser genomförs inom ramen för de särskilda medel som riksdagen har anvisat till ändamålet.
Regeringen har under 2012–2013 låtit genomföra en utvärdering av Stiftelsen Institutet
för
Kvalitetsutveckling
(SIQ)
(dnr
N2013/2279/ENT). Mot bakgrund av resultaten
i utvärderingen föreslår regeringen att huvudmannaskapet för stiftelsen fortsatt ska ligga under Tillväxtverket, som även genom årligt driftsstöd ska delfinansiera verksamheten. Tillväxtverket ska även verka för att stiftelsen får en tydligare målstruktur, samt i högre grad inriktar
verksamheten mot att förmedla, sprida och samordna ny kunskap om kvalitetsutveckling.
Insatser för ökad internationalisering
I ett allt mer globaliserat näringsliv är det viktigt
att svenska företag ser affärsmöjligheter på internationella marknader och vill och kan realisera
dessa utan att möta avgörande hinder på vägen.
En viktig uppgift för näringspolitiken är därmed att bidra till att skapa goda förutsättningar
för internationalisering och söka stödja företag
när det gäller att överbrygga de hinder och svårigheter som finns i samband med att ta steget
utanför den inhemska marknaden. Arbetet för
att främja företagens internationalisering behöver omfatta både insatser för att minska handelshinder men också insatser för att bidra till ökade
kunskaper om möjligheter och förhållanden på
marknader utanför Sveriges gränser samt att
stärka företagens vilja, förmåga och möjligheter
till internationalisering. Det finns en stor potential i att dra nytta av personer med utländsk
bakgrunds kompetens och kontaktnät i sina
forna hemländer. Mätningar visar dessutom att
företagare med utländsk bakgrund är mer positivt inställda till att verka på en internationell
marknad.
Även om stora företag inom industrin fortfarande dominerar svensk export och utrikeshandel finns tydliga tecken på att mindre företag
och företag inom tjänstesektorn i allt större utsträckning söker internationella marknader och
bidrar till värdeskapande genom export. Det är
viktigt att näringspolitiken är följsam för denna

utveckling och att mindre företag och tjänsteföretag är tydliga målgrupper för internationaliseringsfrämjande insatser.
Det finns i dag ett relativt stort utbud av aktörer och insatser för att främja internationalisering. För att offentliga insatser som görs på
området ska nå så många företag som möjligt,
och uppnå största möjliga effekt, är det viktigt
att fortsätta verka för ökad kännedom om de
insatser som genomförs. Samverkan och koordinering bidrar till att bättre utnyttja den samlade
kompetensen samt öka effektiviteten i resursanvändning och genomförande. Därför bör samverkan och koordinering mellan främjandeaktörer, såsom exempelvis Enterprise Europe
Network (EEN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Almi samt regionala
och lokala främjandeaktörer, utvecklas ytterligare.
Turism/besöksnäring
Besöksnäringen har stor betydelse för Sverige.
För att ta tillvara den potential som finns och
utveckla företag och destinationer kommer regeringen att fortsätta med de åtgärder som vidtagits för att stärka små och medelstora turistföretags innovativa förmåga, öka samverkan mellan
olika aktörer, såväl lokala och regionala som
nationella, samt öka marknadsföringen av Sverige som turistland via VisitSweden AB. Inom
ramen för regeringens initiativ Attraktionskraft
Sverige (se mer under avsnitt 2.5.1, utg. omr. 19
Regional tillväxt) och det pågående arbetet med
destinationsutveckling skapas också förutsättningar att utveckla svensk besöksnäring bland
annat genom kombinationer kring turist- och
kulturföretagande med andra näringar inom exempelvis gruvnäring, rymdindustri eller jordbruk, skog, djurhållning och fiske. Rymdindustrin, med tyngdpunkt på kommersiellt
bemannad rymdfart, är en särskilt innovativ del
av arbetet med destinationsutveckling. Genom
en kombination av vetenskap, miljö och teknik
har Sverige möjlighet att bli ett av de första länderna i världen att verka i denna näring.
Ett dynamiskt och innovativt näringsliv
Forskning och innovation
Ett bra innovationsklimat är ett grundläggande
villkor för företagens konkurrenskraft. Under
lång tid har Sverige stått sig starkt i internation69
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ella jämförelser av länders innovations- och konkurrenskraft. Det är angeläget att en framskjuten
position bibehålls och fortsatt stärks för att säkerställa framtidens jobb, exportintäkter och
välfärd. I en alltmer globaliserad värld där andra
länders konkurrenskraft och innovationsklimat
ständigt utvecklas innebär detta en stor utmaning. Staten har en viktig roll för att ge goda förutsättningar för innovationer i Sverige. Det offentliga bidrar till innovationsklimatet genom väl
fungerande ändamålsenliga och stabila ramvillkor, men även genom direkta insatser i innovationsprocesser. Vidare kan offentlig verksamhet
ha en viktig roll i att bidra till efterfrågan på innovation, t.ex. genom innovationsupphandling.
Regeringen arbetar med att skapa goda förutsättningar för ett dynamiskt och innovativt näringsliv. En viktig del i detta arbete är den nationella innovationsstrategin. Med sikte på 2020
anger den inriktningen för regeringens arbete
med att skapa bästa möjliga innovationsklimat i
Sverige. Strategin utgår från att det är enskilda
människor i samverkan som ser till att Sverige
behåller och stärker sin världsledande position
vad gäller innovationsklimat och innovationsförmåga. Innovation för att möta samhällsutmaningar ska genomsyra genomförandet av politiken. Ökad innovation kan bidra till att bättre
och snabbare uppnå politiska mål på olika områden. Inom ramen för strategin genomför regeringen särskilda insatser inom en rad områden,
bl.a. för ökad innovationsupphandling, stärkt
innovationskraft i offentlig verksamhet, samt
utvecklade insatser för tillväxt och innovation i
små- och medelstora företag. I innovationsstrategin gör regeringen bedömningen att det krävs
en helhetssyn som samlat beaktar behov och
förutsättningar för insatser från olika politikområden, politiknivåer och samhällsaktörer. En
fortsatt inriktning på öppen och inbjudande
dialog, såväl tematiskt, som mellan regional och
nationell nivå kring angelägna områden är därför
ett viktigt arbetssätt för det fortsatta genomförandet av innovationsstrategin.
Innovationer stärker det svenska näringslivets
konkurrenskraft och kan göra det möjligt att
finna lösningar på de globala samhällsutmaningarna. Det är avgörande för tillväxt och välfärd att
forskningsbaserad kunskap kommer samhället
till nytta. Centralt i detta är att fortsätta stärka
flödet av kunskap mellan universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och samhället i övrigt genom samverkan mellan dessa.
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Ökad samverkan är en förutsättning för Sveriges
förmåga att kunna delta i den globala konkurrensen om produktion och export av varor, tjänster
och system med högt kunskapsinnehåll. Samverkan integrerar viktiga impulser i såväl forskning och utbildning som i utvecklingen av nya
processer, produkter och tjänster i näringslivet.
Med grund i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen (prop. 2012/13:30)
genomför regeringen en rad åtgärder för att öka
samverkan mellan universitet och högskolor och
det omgivande samhället. Ett exempel är regeringens satsning på utmaningsinriktade strategiska innovationsområden vilket är ett viktigt
instrument för att lägga grunden för nya, långsiktiga och fördjupade samverkansprojekt mellan
universitet och högskolor, forskningsinstitut,
näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och
andra aktörer. I forsknings- och innovationspolitiska propositionen har regeringen också gjort
bedömningen att medel ska avsättas för finansiering av universitets och högskolors forskning
och forskarutbildning utifrån bedömning av
kvalitet i samverkan med det omgivande samhället i termer av relevans och nyttiggörande.
Inom ramen för detta ska metoder och kriterier
för bedömning av prestation och kvalitet i universitets och högskolors samverkan utformas.
I den forsknings- och innovationspolitiska
propositionen presenterade regeringen även ett
antal reformer och åtgärder som syftar till att
skapa bättre förutsättningar för nyttiggörande av
forskningsbaserad kunskap och kunskapsintensiv innovation. Bland dessa återfinns t.ex. åtgärder för närmare samverkan, ökad konsolidering
och förstärkning av industriforskningsinstituten,
vilka stödjer näringslivets behov av innovation.
Svenska aktörers deltagande inom EU:s olika
program innebär att betydande resurser tillförs
insatser för att främja det svenska näringslivets
konkurrenskraft. EU:s nya ramprogram för
forskning och innovation, Horisont 2020, startar
2014 och löper till och med 2020. Regeringen
har påverkat innehåll och struktur av ramprogrammet mot svenska prioriterade områden. Regeringen bedömer att Horisont 2020 är av betydande vikt för det svenska näringslivets
konkurrenskraft och att arbetet att verka för ett
starkt svenskt deltagande är prioriterat. Insatser
för att stimulera innovation är också centralt i
genomförandet av EU:s strukturfondsprogram.
Även internationella samarbeten med aktörer
utanför EU inom forskning och innovation är av
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vikt för svensk konkurrenskraft. Arbetet för att
stärka förutsättningarna för svenska forskningsoch innovationsmiljöers utomeuropeiska samarbeten fortsätter därför.
Regeringen avser att fortsatt verka för en politik för ökad innovation som är kunskapsbaserad, grundas på evidens samt tar tillvara lärdomar
och goda exempel såväl nationellt som från andra
länder. Som ett led i detta avser regeringen att
regelbundet redovisa genomförandet av den
nationella innovationsstrategin. Eftersom strategins genomförande också är en fråga för många
aktörer avser regeringen att med jämna mellanrum redovisa hur innovationsklimatet i Sverige
utvecklas. En lärande innovationspolitik ska bidra till att stärka innovationsklimatet i Sverige
och innovationsförmågan hos människor, företag, organisationer i civilsamhället och offentliga
verksamheter.
Grön ekonomi
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar och kräver såväl regionala, nationella
som globala lösningar. Det är regeringens övertygelse att klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en möjlighet för teknik-, varu- och
tjänsteutveckling inom alla branscher. Affärsmöjligheter skapas för svenska företag i och med
den växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster. En omställning till en grön ekonomi innebär möjligheter till
nya jobb i både stads- och landsbygdsregioner.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna hanteras av regeringen med flera instrument och
inom flera områden. Det behövs därför en fortsatt och utvecklad samverkan mellan myndigheter liksom mellan myndigheter och den kommunala och regionala nivån. Den nationella och
regionala tillväxtpolitiken, närings-, miljö-, it-,
innovations- och energipolitiken samt politiken
för areella näringar, landsbygd och livsmedel ska
bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt
och välfärd, förbättrat miljötillstånd, innovationer och export.
Omställningen till en grön ekonomi innebär
möjligheter för utveckling av svensk miljöteknik,
inklusive hållbara varor, tjänster och produktionssystem, och kan därigenom minska miljöpåverkan nationellt och globalt.
För att lyckas möta de globala miljö- och klimatutmaningarna som vi står inför krävs också
omfattande internationell samverkan. I det internationella arbetet inom t.ex. FN, OECD och

det Nordiska ministerrådet har frågor kring grön
ekonomi och grön tillväxt fått stor uppmärksamhet under senare tid. Vidare kommer Horisont 2020 att spela en viktig roll och bidra till
utvecklingsmöjligheter inom grön ekonomi och
en miljödriven näringslivsutveckling nationellt
och regionalt. Regeringen stödjer detta arbete,
som siktar mot en global omställning.
Miljödriven näringslivsutveckling
Svenska företag erbjuder miljömässigt hållbara
varor och tjänster som det finns en stor och växande efterfrågan på runt om i världen. Ny grön
teknik kommer att vara viktig och efterfrågas när
länders energi- och transportsystem ska ställas
om. Även den globala efterfrågan på teknik och
systemlösningar för t.ex. hållbar stadsutveckling
bedöms öka. Sverige har hög kompetens inom
dessa områden och miljö- och energiteknikområdet har mycket goda förutsättningar att utgöra
ett betydande tillväxtområde i Sverige.
För att den gröna omställningen ska skapa
ännu fler jobb och företag har regeringen under
perioden 2011–2014 lanserat en bred nationell
miljöteknikstrategi i syfte att tydliggöra och fokusera de statliga insatserna. Regeringen fokuserar på genomförandet av strategin, som täcker
hela kedjan från forskning och innovation inom
miljödriven näringslivsutveckling, via affärsutveckling till export. Regeringen kommer i och
med den utvärdering av Miljöteknikstrategins
genomförande som pågår, under året få ett underlag kring vilket mervärde olika insatser gett
och med utgångspunkt i detta kunna ta ställning
till vilka satsningar som bör fortsätta. Det kan
t.ex. handla om att driva efterfrågan på miljöteknikinnovationer genom innovationsupphandling,
verka för ökade privata investeringar i nya miljötekniklösningar, bidra till ökad kunskap om
miljöteknikmarknader eller att verka för att
svenska företag får möjlighet att verifiera sina
produkter. Det kan också vara att se till att bilden av Sverige som ett intressant miljöteknikland förstärks. Vissa marknader utgör en särskilt
stor potential för svenska miljöteknikföretag.
Det är fortsatt viktigt att stödja dessa företags
internationalisering.
Utvecklingen av politiken för en miljödriven
näringslivsutveckling ska ske i samverkan med
det svenska näringslivet, regionala, kommunala
och andra aktörer.
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Konkurrenskraftig gruvnäring
Sverige är ett av EU:s ledande malm- och metallproducerande länder. Med Sveriges mineralstrategi, som regeringen beslutade den 21 februari
2013, tar regeringen ett samlat grepp för att
skapa gynnsamma förutsättningar, peka på
möjligheter och identifiera utmaningar så att
gruv- och mineralnäringen kan växa på ett
hållbart sätt i takt med de möjligheter som
dagens starka internationella efterfrågan på
metall och mineral ger. Med mineralstrategin
avser regeringen bland annat att stärka dialogen
och samverkan mellan aktörer som bidrar till
eller berörs av gruvnäringens expansion, till att
främja den långsiktiga kompetensförsörjningen
inom gruv- och mineralområdet samt att främja
gruvkommuners möjligheter att skapa attraktiva
boendemiljöer. Huvuddelen av åtgärderna som
presenteras i mineralstrategin kommer att
genomföras inom uppdrag som lämnas till
berörda myndigheter. För genomförandet av
mineralstrategin har regeringen avsatt 50
miljoner kronor under åren 2014–2016.
En grundbult i regeringens arbete med att
främja gruvnäringens utveckling är att stödja
samverkan, dialog och informationsutbyte. En
del i detta är att utveckla tillståndsprocessen för
undersökningstillstånd och arbetsplaner enligt
minerallagen (1991:45) så att markägare, sakägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet ska få tidig information om vad som
avses med en undersökning enligt minerallagen.
Mot bakgrund av detta gav regeringen i september 2011 en särskild utredare i uppgift att genomföra en översyn av vissa frågor i minerallagen (dir. 2011:73). Utredaren har överlämnat
betänkandet Undersökningstillstånd och arbetsplaner (SOU 2012:73) till regeringen i november
2012. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet. En annan del är det mineralforum
som ska inrättas under hösten 2013 och ledas av
näringsministern. Dialog och samordning mellan
regionala aktörer främjas också av den gruvsamordnare som regeringen har tillsatt. Samordnaren
har i uppdrag att sammanföra och underlätta dialogen mellan aktörer vars verksamhetsområden
berörs av frågor som uppkommer med anledning
av gruvindustrins expansion i Sverige.
För att behålla och stärka Sveriges position
som EU:s ledande gruvnation arbetar regeringen
aktivt i konstellationer på den internationella
arean – såväl inom EU som inom ramen för det
nordiska samarbetet. Europeiska kommissionen
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har under 2012 initierat ett Europeiskt innovationspartnerskap för råvaror i vilket Sveriges regering har en central position och miljöministern
är ledamot i styrgruppen för partnerskapet. Med
innovationspartnerskapet ska Europas importberoende minskas genom att förstärka och påskynda satsningar på ökad innovation inom råvaruområdet.
Den nordiska gruvnäringens konkurrenskraft
ska främjas genom förbättrad dialog och ökat
samarbete mellan näringens aktörer. Regeringen
har därför inom ramen för sitt ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet under 2013 lanserat ett
treårigt samarbetsprojekt inom gruv- och mineralområdet, kallat NordMin.
Ramvillkor för företag och konkurrens
Goda ramvillkor för företag och företagande är
av central betydelse för Sveriges utveckling. Genom öppna marknader med väl fungerande konkurrens skapas förutsättningar för ett livskraftigt, innovativt och dynamiskt näringsliv som
kan anpassa sig väl till nya förutsättningar.
Ramvillkor för företag
Regeringen har genomfört en rad förbättringsåtgärder genom nya eller ändrade regler som utgör
ramvillkor för företag, i syfte att göra det enklare
och mer lönsamt att starta och driva företag
samt att anställa. Företag i Sverige har i dag goda
ramvillkor att verka inom, vilket framgår av resultatet från internationella konkurrenskraftsmätningar, se avsnitt 3.5.4. Även om förutsättningarna på senare år har förbättrats på många
sätt, anser regeringen att det är prioriterat att
fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra
ramvillkoren, inte minst för de små företagen.
För att upprätthålla en konkurrenskraftig företagsmiljö för svenska företag, utländska etableringar och investeringar är det viktigt att kontinuerligt genomföra förbättringar i de regler och
system som omger företag och företagande. Arbetet med att göra det enklare och mer lönsamt
att starta och driva företag fortsätter med oförminskad kraft. Nedan följer ett urval av åtgärder
som regeringen behandlar i denna proposition
för att skapa bättre ramvillkor för företag.
- Goda förutsättningar för forskning och utveckling (FoU) är av stor betydelse för
Sverige för att skapa hållbar tillväxt i en
globaliserad ekonomi. Kostnaderna för in-
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-
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vesteringar i FoU är dock höga för företagen och investeringarna är ofta riskfyllda.
För att stimulera investeringar i forskning
och utveckling föreslår därför regeringen
att det införs ett skatteincitament för FoU.
Skatteincitamentet ges i form av ett avdrag
vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna
för personer som arbetar med FoU.
Förfarandet i samband med ansökan och
anmälan om frivillig skattskyldighet till
mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokal innebär en stor administrativ
börda för företagen. För att förenkla för
de berörda företagen föreslår därför regeringen att ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig
skattskyldighet för upplåtelse av fastighet.
För att ytterligare underlätta för företagen
inom detta område föreslår även regeringen att det införs obligatorisk skattskyldighet till mervärdesskatt vid uthyrning till mobiloperatör av plats på mast
samt att det införs möjlighet till retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt på
de kostnader för en ny-, till- eller ombyggnad som avser tid före ett beslut om
frivillig skattskyldighet under uppförande
av byggnad.
För att göra det mer attraktivt att starta,
driva och utveckla företag föreslår regeringen att den nedsättning av egenavgifterna som infördes 2010 förstärks genom
att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs
med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av
avgiftsunderlag och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per
år.
För att främja, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag kommer regeringen att låta utreda
skattereglerna för finansiella instrument,
t.ex. optioner och andra aktierelaterade incitament, som företagen ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning. Syftet med utredningen är att skattereglerna
för optioner och andra aktierelaterade incitament som snabbväxande företag erbjuder sina anställda ska förbättras. I detta arbete ska grundläggande skatterättsliga
principer beaktas.

-

-

-

-

-

-

Reglerna om dokumentationsskyldighet vid
internprissättning uppfattas som administrativt betungande för berörda företag. Regeringen avser därför att ge Skatteverket i
uppdrag att utvärdera regelverket och bedöma reglernas funktionalitet samt analysera möjligheten till förenklingar.
Husavdraget (RUT- och ROT-avdrag) har
medfört en rad positiva effekter i ekonomin.
Bland annat har sysselsättningen och företagandet ökat samt svartarbetet minskat. Regeringen avser att arbeta vidare med att utveckla fakturamodellen för husavdraget i syfte
att förbättra dess funktion.
Skatteredovisningen kan för små företag
uppfattas som mycket tidskrävande och administrativt betungande. Regeringen avser
därför att analysera möjligheten att förenkla
skatteredovisningen för dessa företag genom
att införa en rak kontantmetod.
Dagens regler om hantering av mervärdesskatt vid import medför försämrad likviditet och en administrativ börda för företagen. Regeringen avser därför att i höst lämna
en proposition till riksdagen med förslag om
förändrad hantering av mervärdesskatt vid
import i syfte att bl.a. förenkla och förbättra
för företagen. Förslaget innebär att mervärdesskatt vid import ska redovisas i mervärdesskattedeklaration till Skatteverket istället
för som i dag till Tullverket, i de fall importören är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar
person vid importen.
I Sverige finns det områden kring stora eller
medelstora städer som präglas av utbrett utanförskap. Genom att öka möjligheterna till
arbete och företagande i dessa områden ökar
möjligheterna att minska utanförskapet. Regeringen avser därför att senare lämna en
proposition till riksdagen med förslag om att
det införs ett system med nystartszoner i Sverige, inriktade mot just dessa områden. Systemet innebär att företag i nystartszoner får
göra avdrag vid beräkning av socialavgifterna.
Företag med ett beskattningsunderlag på
högst en miljon kronor kan redovisa mervärdesskatt en gång per år i en mervärdesskattedeklaration. För att förenkla för de
flesta av dessa små företag avser regeringen
att i höst lämna en proposition till riksdagen
med förslag på att tidpunkten för att lämna
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en sådan mervärdesskattedeklaration för helt
beskattningsår samordnas med tidpunkten
för att lämna inkomstdeklarationen.
På EU-nivå har kommissionen tagit fram ett
meddelande om mervärdesskattens framtid
(KOM(2011) 851). Meddelandet har två syften,
dels att beskriva de grundläggande dragen i ett
framtida mervärdesskattesystem för EU, dels att
ange prioriterade områden för ytterligare åtgärder under de kommande åren. De grundläggande
dragen i ett nytt mervärdesskattesystem är dels
ett regelverk för gränsöverskridande handel som
baseras på att varor och tjänster beskattas i destinationslandet, dels att systemet är enkelt, effektivt och robust vilket bl.a. innebär ökad harmonisering, stärkta möjligheter till skatteintäkter samt minskade kostnader för efterlevnad och
skatteuppbörd. Arbetet kommer i hög grad att
påverka de svenska mervärdesskattereglerna och
således få stor betydelse för Sveriges företag.
Konkurrens
Målet för regeringens konkurrenspolitik är att
skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens
som leder till tillväxt. De insatser som genomförs inom konkurrensområdet för att stärka
konkurrenslagstiftningen och tillsynen är av stor
vikt för väl fungerande marknader. Regeringens
inriktning är att synliggöra och renodla det statliga åtagandet och att värna konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer. Det är
även av stor vikt att följa upp och förbättra förutsättningarna för konkurrens på marknader
som nyligen har öppnats upp.
Moderna regler och effektiv tillsyn
Ett modernt och effektivt regelverk och en effektiv tillsyn är grunden för väl fungerande konkurrens. I takt med att marknader utvecklas och
omvärlden förändras måste det dock säkerställas
att regelverket är väl anpassat till rådande förhållanden. En effektiv tillsyn är en viktig förutsättning för konkurrensreglernas genomslag och för
väl fungerande marknader. En förutsättning är
att Konkurrensverket har de tillsynsinstrument
och befogenheter som krävs för att bedriva tillsynen snabbt, rättssäkert och effektivt. Allvarliga
konkurrensöverträdelser begränsar möjligheterna för nya företag att etablera sig och överleva
och har negativa effekter för konsumenterna och
även för samhällsekonomin.
Det är i detta sammanhang viktigt att Konkurrensverkets instrument och befogenheter i
tillsynsutövningen är behovsanpassade och upp74

daterade. Mot bakgrund av bland annat erfarenheter av tillämpningen av konkurrenslagen, itutvecklingen och harmoniseringen inom EU har
regeringen identifierat ett behov av ett antal förändringar i regelverket. Regeringens särskilde
utredare har redovisat sitt betänkande Effektivare
konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) som varit på
remiss till den 17 juni. Utredaren föreslår på flera
centrala områden nya och effektiva instrument
och befogenheter; att Konkurrensverket tillfälligt ska få avbryta en tidsfrist (stoppa klockan)
vid utredningar av företagskoncentrationer, att
det införs en möjlighet för Konkurrensverket att
medge ett företag anstånd med (kölapp) att
lämna underlag för en fullständig ansökan om
eftergift från konkurrensskadeavgift och att
Konkurrensverket i samband med säkring av bevis vid platsundersökningar ska få utföra granskning och kopiering av dokument i verkets lokaler. Beredning pågår i Regeringskansliet.
Intressenternas kännedom om att det är verket som ansvarar för tillsynen avseende offentlig
upphandling är relativt låg. Konkurrensverket
avser därför att delta i en rad olika sammanhang
för att synliggöra sitt arbete inom upphandlingsområdet.
Väl fungerande marknader
Genom öppna marknader med väl fungerande
konkurrens skapas förutsättningar för ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv vilket är en
central förutsättning för ökad tillväxt och sysselsättning. Konkurrens stimulerar innovation och
effektivitet som stärker ekonomins förmåga till
anpassning till nya förutsättningar. Den ger
också högre nytta för konsumenter och andra
köpare genom bättre produkter och lägre priser.
På väl fungerande marknader ska företag
kunna konkurrera på likvärdiga villkor, både
med varandra och med kommun, landsting och
stat när dessa agerar på marknaden. Det är regeringens uppfattning att statliga myndigheter inte
bör bedriva säljverksamhet på marknaden. Regeringen avser därför att fortsätta att se över myndigheternas instruktioner med syfte att tydliggöra vilken säljverksamhet som de får bedriva på
marknaden och för att förbättra möjligheten till
styrning och kontroll av densamma.
Sverige har en jämförelsevis stor offentlig
sektor och enligt OECD finns det betydande
vinster med att öka konkurrensen i produktionen av offentligt finansierade tjänster. Genom
att konkurrensutsätta sådana tjänster erhålls ef-
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fekter i termer av ökad valfrihet, tillgänglighet,
entreprenörskap och mer effektiv resursanvändning.
Som ett led i arbetet med att förbättra företagsklimatet på alla områden så att konkurrenskraften upprätthålls har Konkurrensverket i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag av regeringen att ge en aktuell överblick av konkurrensen i Sverige och lämna förslag till konkurrensfrämjande åtgärder. Verkets uppdrag omfattar
även analys av behovet av fördjupning eller
komplettering av utvärderingar av omreglerade
marknader. Målet är att uppnå en ökad konkurrens genom att fokusera på områden med etableringshinder eller där det på annat sätt råder
bristfällig konkurrens. Myndigheten har hittills
offentliggjort att den under året avser att analysera och lämna konkurrens- och marknadsfrämjande förslag inom följande områden; effektiv
konkurrenstillsyn, konkurrensneutralitet, statligt
tandvårdsstöd, drivmedel samt bygg och bo.
Den del av Konkurrensverkets uppdrag som innebär en analys av behovet av fördjupning eller
komplettering av utvärderingar, med utgångspunkt i Statskontorets rapport Utvärderingar av
om- och avregleringar – en kartläggning
(2012:10), har redovisats i en delrapport i maj
2013.
När det gäller regeringens arbete för ökad
konsumentrörlighet, vilket är en viktig förutsättning för väl fungerande marknader, se avsnitt
5.4.2 och 5.5 under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik.
Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg
för att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna. Upphandlingen kan också bidra till att
uppnå gemensamma samhälleliga mål såsom
skydd för miljön samt främjande av innovation,
sysselsättning och social integration. Kunskapen
om effektiv offentlig upphandling hos upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer behöver förbättras. Det är en entydig
bild som tecknas i aktuella utredningar och rapporter. I den senaste utredningen Upphandlingsutredningen, har utredaren genomfört en av
de mest grundliga undersökningarna av hur offentlig upphandling fungerar i praktiken som
redovisas i betänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling
(SOU2013:12). Resultatet bekräftar problembilden. Det handlar dels om en utbredd osäkerhet
om regelverkets tillämpning, dels om brister i

genomförandet av upphandlingsprocessens
samtliga delar. Detta visar sig särskilt tydligt i
upphandlande enheters bristfälliga eller icke-existerande uppföljningsrutiner av leverantörens
åtaganden i de upphandlade kontrakten. Bristen
på kontinuerliga kontraktsuppföljningar är allvarlig av flera skäl. Det innebär en ineffektiv användning av offentliga medel om den upphandlande enheten inte upptäcker en försummelse
hos leverantören att uppfylla delar av det åtagande som omfattas av ett kontrakt. Det missgynnar i sin tur såväl de seriösa leverantörerna
som den enskilda användaren. Bristfällig uppföljning gör också att det i praktiken inte går att
genomföra utvärderingar av leverantörernas prestation, vilket försvårar kunskapsinsamlingen
inför nästa upphandlingstillfälle.
Vidare genomförs i Sverige relativt få s.k. innovationsupphandlingar jämfört med länder som
Storbritannien och Nederländerna. Även detta
beror till stor del på bristande kunskaper om vad
regelverket tillåter, samt osäkerhet om hur en
upphandlare i praktiken kan genomföra en upphandling som är öppen för innovationer och innovativa lösningar, eller en upphandling av en
lösning som ännu inte finns på marknaden.
Slutligen är det tydligt att det metodstöd om
offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, som tillhandahålls av statliga aktörer
behöver samordnas bättre. Det nuvarande statliga stödet till vägledning och information om
offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, är utspritt på ett flertal myndigheter
och ett bolag, i huvudsak Konkurrensverket,
Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem
(Vinnova) och AB Svenska Miljöstyrningsrådet.
En rimlig utgångspunkt är att den som har både
juridiska och praktiska frågor om en planerad
upphandling, inte ska behöva vända sig till olika
myndigheter för att få svar.
Både Upphandlingsutredningen, Upphandlingsstödsutredningen (dir. 2011:78) och remissinstanserna understryker vikten av en minskad splittring och att stöd och vägledning om
upphandlingsprocessens samtliga delar koncentreras och förbättras.
Regeringen gör bedömningen att stöd, information och vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling,
samt miljö- och social hänsyn, behöver koncentreras, förbättras och förstärkas. I och med den
snabba utvecklingen på upphandlingsområdet
har det blivit allt viktigare att ett effektivt upp75
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handlingsstöd finns att tillgå för upphandlande
myndigheter och enheter samt leverantörer.
Därför avser regeringen att under 2014 samla
den statliga stöd- och informationsverksamheten
om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö och sociala krav i Konkurrensverket. Mot bakgrund av förändringarna
på upphandlingsområdet, utvecklingen av EUrätten och Upphandlingsutredningens förslag
avser regeringen att återkomma med ett utvecklat mål under 2014.
Konkurrensverket har som bl.a. ansvarig för
tillsynen av offentlig upphandling en väl fungerande verksamhet och en bred kompetens om
upphandlingsregelverket, om rättspraxis och inte
minst om vikten av att genomföra upphandlingsprocessens samtliga delar för att åstadkomma en effektiv upphandling. Ambitionen är
att Konkurrensverket ska kunna få det samlade
upphandlingsstödet inklusive stödet till
innovationsupphandling, att vara tillgängligt
senast den 1 juli 2014. Mot bakgrund av den
ovan nämnda problembilden är det vidare
regeringens avsikt att koncentrationen av
resurser inriktas på kompetenshöjande insatser
inom främst följande tre områden. Regelverk
och rättspraxis; hur en effektiv upphandling
genomförs, i synnerhet vikten av kontinuerlig
uppföljning; och hur man utvärderar
leverantörens
prestation
inför
nästa
upphandling.
Regeringen avser att återkomma i Vårpropositionen för 2014 med förslag om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.
För att ytterligare förstärka nämnda verksamhet bedömer regeringen därtill att Konkurrensverkets anslag från 2015 bör ökas permanent
med 35 000 000 kronor.
Statsstöd
Reglerna om statligt stöd är en central del av
EU-rättens konkurrensregler och därmed av stor
betydelse för den inre marknadens funktionssätt
och hur väl konkurrensen mellan medlemsstaterna fungerar.
Med reglerna om statligt stöd på EU-nivå, och
den granskning detta regelverk föranleder, säkerställs att medlemsstaterna genom offentligt stöd
inte kan säkra den egna nationens konkurrenskraft på bekostnad av andra medlemsstater inom
EU. Utan ändamålsenliga regler och en strikt
efterlevnad och kontroll av hur regelverket til76

lämpas äventyras den europeiska konkurrenskraften på lång sikt och kan särskilt skada små
exportberoende medlemsstater som Sverige.
Regeringen anser därför att det är viktigt med
ändamålsenliga statsstödsregler, som framför allt
tar sikte på marknadsmisslyckanden, samt att
regelverket tillämpas enhetligt inom hela EU.
Europeiska kommissionen genomför sedan
2012 en modernisering av statsstödsreglerna
inom EU. Nya bemyndigande- och rådsförordningar antogs av rådet den 22 juli 2013. Efter dialog med medlemsstaterna kan kommissionen
nu fatta beslut om egna tillämpningsförordningar på respektive områden. De nya reglerna
väntas därefter kunna träda i kraft under början
av 2014, se avsnitt 3.5.4. Kommissionens översyn av samtliga riktlinjer fortsätter också; aktuellt är bl.a. riktlinjer för stöd till flygplatser och
flygbolag, riskkapitalriktlinjerna, miljöstödsriktlinjerna, samt riktlinjerna för stöd till forskning,
utveckling och innovationer.
Kommissionens övergripande ambition med
reformen är att stimulera till bärkraftig tillväxt på
en konkurrenskraftig inre marknad. Detta för att
bidra till att främja innovationer, tillväxt och
sysselsättning och för att nå övriga målsättningar
som finns fastslagna i kommissionens Europa
2020-strategi – En smart och hållbar tillväxt för
alla. Regeringen kommer liksom hittills att arbeta aktivt för att regelverket ska utformas effektivt, garantera en strikt statsstödsregim och
tillämpas enhetligt över hela EU. Regeringen kan
konstatera att en resursförstärkning av statsstödskontrollen i Sverige sannolikt kommer att behövas för att säkerställa att Sverige följer regelverket enligt förslagen och kan möta kommissionens ökade krav på tillsyn. Resursförstärkningen av statsstödskontrollen i Sverige kommer
att finansieras inom ram för berört utgiftsområde.
Kommissionen har även fattat beslut om ett
uppdaterat statsstödsregelverk för ersättning för
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta är
ett regelverk som kan ha inverkan särskilt på lokal nivå. Ett arbete pågår för närvarande med att
se hur reglerna ska kunna tillämpas i Sverige.
Ett ägande med värdeskapande i fokus
Staten är en av Sveriges största bolagsägare. Bolagen representerar stora värden, cirka
570 miljarder kronor (per maj 2013), och är
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sammantaget en av Sveriges största arbetsgivare.
Ytterst är det svenska folket som gemensamt
äger dessa bolag.
Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt
förvalta statens ägande i bolag så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga
och, i förekommande fall, att de särskilt uttryckta samhällsuppdragen utförs väl.
Regeringen anser att det är av största vikt att
bolagen som ägs av staten förvaltas på ett aktivt
och professionellt sätt med värdeskapande som
ett övergripande mål. Det innebär att bolagen
ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt
ges förmåga att utvecklas långsiktigt. Statligt
ägda bolag ska agera föredömligt inom området
hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt
att de åtnjuter offentligt förtroende.
Staten väntas även i fortsättningen vara en stor
bolagsägare. I den statliga bolagsportföljen finns
flera bolag med särskilt beslutade samhällsuppdrag som är svåra att klara på annat sätt än i statlig ägo. Det finns även andra motiv till varför
staten kommer att ha ett fortsatt inflytande i
vissa bolag, exempelvis om en försäljning skulle
försämra konkurrensen. Som princip anser regeringen dock att staten inte ska äga bolag som
verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens, om företaget inte har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag som är svårt att
klara av på något annat sätt. En del i att vara en
värdeskapande och aktiv ägare är att löpande utvärdera bolagen och pröva skälen till ett fortsatt
statligt ägande. För de bolag där riksdagen har
bemyndigat regeringen att minska statens
ägande, omfattar den aktiva förvaltningen att
förbereda bolagen inför försäljning.
Ekonomiska mål
Att fastställa ekonomiska mål för de statligt ägda
bolagen är ett viktigt verktyg i ägarstyrningen.
Syftet med målen är att förbättra värdeutvecklingen genom att bolagets lönsamhet, effektivitet
och risknivå löpande mäts, följs upp och utvärderas. Ekonomiska mål fastställs för varje bolag
och ska uppnås långsiktigt över en konjunkturcykel.
En central utgångspunkt vid fastställandet av
ekonomiska mål utgörs av kostnaden för eget
kapital, eftersom denna kostnad avgör om staten
som ägare får en rimlig kompensation för det
risktagande som ägandet innebär. Utifrån bl.a.
kostnaden för eget kapital fastställs för varje bo-

lag mål avseende kapitalstruktur, lönsamhet och
utdelningar.
Regeringskansliets arbete med de statligt ägda
bolagens ekonomiska mål utvecklas kontinuerligt, vilket innebär att metodiken och processerna har utvecklats, både avseende målens fastställande och uppföljningen. I budgetpropositionen för 2013 (utg.omr. 24 avsnitt 3.7) aviserade regeringen att inom tre år ha gått igenom de
ekonomiska målen för de bolag som förvaltas av
Finansdepartementet. Vattenfall Aktiebolag fick
nya ekonomiska mål på en extra bolagsstämma i
november 2012. Vidare har Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Apoteket AB,
SBAB Bank AB (publ), Specialfastigheter Sverige Aktiebolag och Green Cargo AB fått nya
ekonomiska mål vid respektive bolags årsstämma
våren 2013. Kommande år väntas en översyn av
de ekonomiska målen för ytterligare sex till åtta
bolag.
Hållbart företagande
Bolag med statligt ägande ska integrera hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och den löpande
verksamheten. De statligt ägda bolagen ska
identifiera risker och möjligheter förenade med
hållbarhet, rapportera dem på ett transparent sätt
och därefter hantera dem i sin affärsverksamhet.
Detta sker i syfte att främja bolagens affärsverksamhet och långsiktiga överlevnad samt för att
generera en positiv värdeutveckling. Bolagen ska
bedriva ett hållbart företagande genom ett långsiktigt och ansvarsfullt ställningstagande till
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Regeringen förväntar sig att alla statligt
ägda bolag stödjer och följer OECD:s riktlinjer
för multinationella företag, de tio principerna i
FN:s Global Compact samt FN:s ramverk för
företag och mänskliga rättigheter.
Regeringen ålade 2007 de statligt ägda bolagen
att rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI).
Sedan 2012 har regeringen påbörjat arbetet med
att mer systematiskt integrera hållbart företagande i den löpande bolagsstyrningen, bl.a. genom att ställa krav på att styrelserna i de statligt
ägda bolagen ska fastställa långsiktiga övergripande mål inom området hållbart företagande
knutna till verksamheten samt strategier för att
nå målen.
Mål och måluppföljning inom hållbart företagande ska redovisas i bolagens årsredovisningar
77

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

och kommer fr.o.m. 2014 att följas upp kontinuerligt i den löpande förvaltningen av bolagen, i
likhet med andra frågor såsom ekonomiska mål.
Exempelvis kommer hållbarhetsfrågor att beaktas i bolagsanalysen och i dialogen mellan staten
som ägare och bolagen.
Under året har Regeringskansliet anordnat
fyra seminarier om hållbart företagande som styrelsen och VD i de statligt ägda bolagen inbjudits
till samt haft tema hållbart företagande på det
årliga styrelseseminariet där samtliga avgående,
sittande och nyvalda ledamöter och VD bjuds in.
Dessutom har genomförts ett stort antal enskilda dialoger med styrelser och ledningsgrupper kring förväntningar på deras arbete med
hållbart företagande och deras strategiska arbete.
Vidare har Regeringskansliet genom ett nätverk
för hållbart företagande inom de statligt ägda
bolagen anordnat nätverksträffar med företrädare för bolagen som arbetar operativt med frågorna (VD, chefsjurister, inköpschefer, hållbarhetsansvarig, HR-chefer m.fl.) för att öka
kunskapsnivån inom hållbarhetsområdet.
Bolagsstyrning
Ett av de viktigaste instrumenten för styrningen
av de statligt ägda bolagen är att utse kompetenta och väl fungerande styrelser. Styrelsens
sammansättning ska vara sådan att styrelsen kan
förvalta bolagets angelägenheter med integritet,
effektivitet och branschkunskap. Personer med
olika erfarenheter, ålder, kön och bakgrund behövs för att tillgodose behovet av relevant kompetens i styrelserna. Frågan om mångfald kommer även fortsättningsvis att prioriteras.
Vad gäller jämn könsfördelning i styrelserna
och bland de verkställande direktörerna, har
staten som ägare nått betydligt längre än näringslivet i övrigt. Cirka hälften av styrelseledamöterna (49 procent) i de statligt helägda bolagen utgörs av kvinnor jämfört med 24 procent
bland de börsnoterade bolagen. Cirka 41 procent
av de statligt ägda bolagen har i dag en kvinna
som styrelseordförande, vilket är en ökning från
23 procent 2006 och kan jämföras med de
börsnoterade bolagens 5 procent.
Vad gäller de verkställande direktörerna i de
statligt hel- och delägda bolagen var 29 procent
kvinnor vid utgången av 2012, vilket var samma
andel som föregående år. Andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper var 38 procent.
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3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Verket för innovationssystem

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:1 Verket för innovationssystem
Tusental kronor

2012

Utfall

165 370

2013

Anslag

155 019

2014

Förslag

158 611

2015

Beräknat

160 639

2

2016

Beräknat

163 290

3

2017

Beräknat

166 849

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 437
155 620

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 158 611 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 158 611 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 158 611 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för Verket för innovationssystems förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Verket för innovationssystem
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

155 019

155 019

155 019

155 019

3 802

5 833

8 487

12 051

-210

-213

-216

-221

158 611

160 639

163 290

166 849

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 158 611 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Verket för innovationssystem för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 160 639 000 kronor, 163 290 000
kronor respektive 166 849 000 kronor.
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3.8.2

1:2 Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 3.13 Anslagsutveckling 1:2 Verket för
innovationssystem: Forskning och utveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

2 014 663
1

2013

Anslag

2 223 891

2014

Förslag

2 448 840

2015

Beräknat

2 543 339

2

2016

Beräknat

2 711 254

3

2 742 807

4

2017

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 729
2 174 025

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 525 424 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 668 927 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 2 668 928 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

under 2014 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 2 100 000 000 kronor 2015–2019.
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet behövs för att möjliggöra långsiktiga åtaganden, främst i form av bidrag inom ramen för
fleråriga program. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:2 Verket
för innovationssystem: Forskning och utveckling
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2015–2019.

Anslaget får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter. Anslaget får även
användas för statsbidrag till Almi Företagspartner AB för utformning och drift av ett nationellt
inkubatorsprogram och för statsbidrag till SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för
riksmätplatser.
Tabell 3.14 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

1 553 830

1 560 493

2 100 000

994 460

1 484 570

1 000 000

-987 797

-945 063

-1 000 000

Utestående åtaganden

1 560 493

2 100 000

2 100 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 500 000

2 500 000

2 100 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017–2019

-1 300 000

-600 000

-200 000

Regeringens överväganden

Som en följd av riksdagens beslut med anledning
av regeringens förslag i forsknings- och innovationspolitiska
propositionen
(prop.
2012/13:30,
bet.
2012/13:UbU3,
rskr.
2012/13:151) beräknas anslaget årligen öka
2014–2016, se beslut i tabell 3.15 nedan.
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Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

2 223 891

2 223 891

2 223 891

2 223 891

Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3 113

18 911

38 431

64 759

224 748

303 469

451 891

457 149

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013
-2 912

Förslag/
beräknat anslag

gifter för RISE Research Institutes of Sweden
AB:s verksamhet, samt vissa omstruktureringsutgifter för RISE-instituten.

2 448 840

-2 933

2 543 339

-2 958

2 711 254

-2 993

Pris- och löneomräkning 2

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel m.m.
Tusental kronor

Utfall

472 941

2013

Anslag

599 133

2014

Förslag

612 313

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2017

599 133

599 133

599 133

599 133

13 867

19 235

25 579

37 780

-687

-695

-703

-717

612 313

617 673

624 008

636 196

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

0
599 133

3.8.4

1:4 Tillväxtverket

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:4 Tillväxtverket

2015

Beräknat

617 673

2

2016

Beräknat

624 008

3

2017

Beräknat

636 196

4

Tusental kronor

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 610 953 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 609 383 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 609 383 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

1

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten med ägande under RISE
Research Institutes of Sweden AB, liksom ut-

2012

Utfall

355 659

2013

Anslag

243 922

2014

Förslag

262 109

2015

Beräknat

286 049

2

2016

Beräknat

289 353

3

2017

Beräknat

293 625

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 228
249 322

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 283 596 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 283 595 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 283 595 tkr i 2014 års prisnivå.
2

80

2016

Regeringen föreslår att 612 313 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 617 673 000 kronor,
624 008 000 kronor respektive 636 196 000 kronor.

1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel m.m.

2012

2015

Beslut

1

3.8.3

2014

Förändring till följd av:

2 742 807

Regeringen föreslår att 2 448 840 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
2 543 339 000 kronor, 2 711 254 000 kronor respektive 2 742 807 000 kronor.

1
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Ändamål

Anslaget används för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för Tillväxtverkets uppdrag att svara för
utgifter för lokaler, ekonomi- och personaladministration samt övrig administrativ service åt
Nämnden för hemslöjdsfrågor.

för 2016 till 289 353 000 kronor och för 2017 till
293 625 000 kronor.
3.8.5

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:5 Näringslivsutveckling
m.m.
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anslaget 1:4 Tillväxtverket föreslås i denna proposition få ett tillskott på 19 000 000 kronor under åren 2014–2023 för att finansiera bl.a. tillkommande
uppgifter
som
förvaltande
myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram.
Regeringen föreslår att anslaget förstärks med
10 000 000 kronor per år från 2015 och framåt i
syfte att finansiera Regelrådet. Vidare föreslår
regeringen att anslaget från 2015 och framåt förstärks med ytterligare 15 000 000 kronor för
finansiering av driften av det kommande uppgiftslämnarregistret. Regeringen föreslår även att
anslaget förstärks med 500 000 kronor 2014 och
med 100 000 kronor från 2015 och framåt för att
finansiera myndighetens arbete med nystartszoner.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:4 Tillväxtverket
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

243 922

243 922

243 922

2017

Beslut

5 265

7 421

10 324

14 078

13 344

-34 869

-35 271

-35 792

70 000

70 809

71 854

-422

-426

-431

-437

262 109

286 049

289 353

293 625

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/ beräknat anslag

2012

Utfall

579 924

2013

Anslag

580 022

2014

Förslag

634 772

2015

Beräknat

271 772

2016

Beräknat

271 772

2017

Beräknat

250 772

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

158 995
566 066

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget används för näringslivsfrämjande åtgärder.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför ett behov av framtida
anslag på högst 265 000 000 kronor 2015–2017.

243 922

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 262 109 000 kronor anvisas under anslag 1:4 Tillväxtverket för 2014. För
2015 beräknas anslaget till 286 049 000 kronor,

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet behövs för att de åtgärder som beslutas
och bedrivs inom ramen för främst Tillväxtverkets verksamhet ska kunna genomföras långsiktigt. Bemyndigandet föreslås minska med
220 000 000 kronor jämfört med 2013 eftersom
en rad av de särskilda insatser som finansieras
under anslaget avslutas under 2014. Vid projektfinansiering löper utbetalningar över flera år, vilket försvårar prognoser för infriande och utestående åtaganden. För att ta hänsyn till denna
osäkerhetsfaktor bedömer regeringen att det
finns ett behov av en marginal där bemyndigandet överstiger de beräknade utestående åtagandena. Regeringen bör bemyndigas att under
2014 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
81
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åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 265 000 000 kronor 2015–2017.
Tabell 3.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

552 727

461 578

472 828

Nya åtaganden

485 072

369 250

140 000

Infriade åtaganden

529 233

-358 000

-359 950

Utestående åtaganden

461 578

472 828

252 878

Erhållet/föreslaget bemyndigande

650 000

485 000

265 000

3.8.6

Regeringens överväganden

Regeringen förslår att anslaget ökas med
52 000 000 kronor 2014 för att finansiera framtagandet av en teknisk infrastruktur för ett uppgiftslämnarregister. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 1 000 000 kronor per år 2015
och 2016 för att utvärdera reformen om frivillig
revision. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 11 000 000 kronor från 2015 och framåt
i syfte att finansiera utgifter för att permanenta
Regelrådet. Regeringen föreslår att anslaget
minskas med 250 000 kronor från 2014 och
framåt för att finansiera utgifter under anslaget
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser för att producera statistik över
svenskt riskkapital.
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

580 022

580 022

580 022

580 022

-304 000

-304 000

-325 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

55 000

-250

-4 250

-4 250

-4 250

634 772

271 772

271 772

250 772

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 634 772 000 kronor anvisas under anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
för 2014. För 2015 beräknas anslaget till
271 772 000 kronor, för 2016 till 271 772 000
kronor och för 2017 till 250 772 000 kronor.
82

Beräknat
2016

Beräknat
2017

-135 000

-80 000

-37 878

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tusental kronor

2012

Utfall

79 742

2013

Anslag

77 601

2014

Förslag

81 249

2015

Beräknat

82 256

2

2016

Beräknat

83 540

3

2017

Beräknat

85 320

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

750
76 466

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 81 249 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 81 248 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 81 250 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

Beräknat
2015

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
250 000 kronor fr.o.m. 2014 för uppgiften att
producera statistik över svenskt riskkapital.
Medlen överförs från anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m..
Vidare föreslår regeringen att anslaget tillförs
100 000 kronor fr.o.m. 2014 för uppgiften att
sammanställa en årlig rapport till Europeiska
kommissionen om utvecklingen i nystartszonerna.
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser

Regeringens överväganden
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:7 Turistfrämjande

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

77 601

77 601

77 601

77 601

Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/ beräknat anslag

Anvisat 2013
1 441

2 421

3 670

5 401

100

101

103

105

2014

2015

2016

2017

120 035

120 035

120 035

120 035

0

0

0

-30 000

-30 000

-30 000

-131

-131

-131

-131

119 904

89 904

89 904

89 904

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

0

Beslut
250

253

257

263

1 857

1 880

1 909

1 950

81 249

82 256

83 540

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

85 320

Förslag/ beräknat anslag

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen. Posten
Övrigt innehåller även kvarvarande övergångseffekter till följd av
kostnadsmässig avräkning av myndighetens förvaltningsutgifter.

Regeringen föreslår att 81 249 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
82 256 000 kronor, 83 540 000 kronor respektive
85 320 000 kronor.

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 119 904 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Turistfrämjande för 2014.
För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
89 904 000 kronor, 89 904 000 kronor respektive
89 904 000 kronor.
3.8.8

3.8.7

1

1:8 Sveriges geologiska
undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

1:7 Turistfrämjande

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:7 Turistfrämjande
Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:8 Sveriges geologiska
undersökning: Geologisk undersökingsverksamhet m.m.

Tusental kronor

2012

Utfall

140 035

2013

Anslag

120 035

2014

Förslag

119 904

2015

Beräknat

89 904

2

2016

Beräknat

89 904

3

2017

Beräknat

89 904

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

Tusental kronor

120 035

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 89 904 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 89 904 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 89 904 tkr i 2014 års prisnivå.

2012

Utfall

213 440

2013

Anslag

218 369

2014

Förslag

223 450

2015

Beräknat

226 308

2

2016

Beräknat

198 246

3

2017

Beräknat

202 565

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 223
216 261

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 223 450 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 192 567 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 192 567 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för kostnader för statens
aktieägartillskott till V.S. VisitSweden AB.

Ändamål

Anslaget får användas för Sveriges geologiska
undersöknings förvaltningsutgifter.
83
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nas anslaget till 226 308 000 kronor, 198 246 000
kronor respektive 202 565 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.28 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

26 997

456

12 597

14 856

Prognos 2013

19 000

250

12 700

6 550

Budget 2014

19 000

250

12 900

6 350

3.8.9

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig forskning
Tusental kronor

Tabell 3.29 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Kostnader

Resultat
(intäkt - kostnad)

32 625

34 099

-1 474

(11 393)

(10 706)

(687)

27 700

27 800

-100

1

(10 700)

(10 300)

(400)

2

27 000

27 000

0

(10 000)

(10 000)

(0)

1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig
forskning

2012

Utfall

5 746

2013

Anslag

5 818

2014

Förslag

5 818

2015

Beräknat

5 887

2

2016

Beräknat

5 975

3

2017

Beräknat

6 097

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 818

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 5 818 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 818 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 5 819 tkr i 2014 års prisnivå.

Ändamål
Regeringens överväganden
Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för utgifter för att främja
och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

218 369

218 369

218 369

218 369

8 173

11 909

16 926

-31 794

-32 487

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
5 312

Beslut 3
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 4
Förslag/
beräknat
anslag

-231

-234

-238

-243

223 450

226 308

198 246

202 565

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget beräknas minska fr.o.m. 2016 då en tillfällig satsning på kvalificerad
mineralinformation m.m. löper ut.
4
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 223 450 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet
m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräk84

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

under 2014 för anslaget 1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig forskning ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 500 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet behövs för att möjliggöra beslut om bidrag till fleråriga forskningsprojekt. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 5 500 000
kronor 2015 och 2016.
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Tabell 3.32 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Tusental kronor
Utfall
2012

Prognos
2013

Förslag
2014

Ingående åtaganden

4 290

2 983

3 527

Nya åtaganden

1 983

3 500

4 000

-3 290

-2 956

-2 177

2 983

3 527

5 350

9000

5 500

5 500

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig
forskning
Tusental kronor

Anvisat 2013

-3 850

-1 500

2014

2015

2016

2017

5 818

5 818

5 818

5 818

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:10 Sveriges geologiska
undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar,
m.m.
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Beräknat
2016

3.8.10 1:10 Sveriges geologiska
undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

Regeringens överväganden

1

Beräknat
2015

2012

Utfall

7 808

2013

Anslag

14 000

Beslut

2014

Förslag

14 000

Överföring
till/från andra
anslag

2015

Beräknat

14 000

2016

Beräknat

14 000

2017

Beräknat

14 000

Övrigt 3
Förslag/
beräknat
anslag

8

77

165

287

-8

-8

-8

-8

5 818

5 887

5 975

6 097

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 5 818 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
5 887 000 kronor, 5 975 000 kronor respektive
6 097 000 kronor.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

763
13 663

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och
det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun, inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning
och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande
åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.
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besvärsrätten. Det ökade resursbehovet fortsätter även under 2014. Regeringens föreslår därför
att anslaget ökas med 2 300 000 kronor 2014.

Regeringens överväganden
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:11 Patentbesvärsrätten

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

14 000

14 000

14 000

14 000

Tusental kronor
2014

2015

2016

2017

21 321

21 321

21 321

21 321

Förändring till följd av:

Anvisat 2013

Beslut

Förändring till följd av:

Överföring
till/från andra
anslag

Pris- och löneomräkning 2
Beslut 3

Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

1

14 000

14 000

14 000

14 000

Övrigt 4

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.8.11 1:11 Patentbesvärsrätten
Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:11 Patentbesvärsrätten
Tusental kronor

2012

Utfall

17 405

2013

Anslag

21 321

2014

Förslag

21 443

2015

Beräknat

19 395

2

2016

Beräknat

19 728

3

2017

Beräknat

20 166

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

669

918

1 299

1 802

-2 816

-2 865

-2 928

-27

-27

-28

-28

21 443

19 395

19 728

20 166

Överföring
till/från andra
anslag

1

Regeringen föreslår att 14 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Sveriges geologiska
undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 14 000 000 kronor för respektive år.

629
-480

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Pris- och löneomräkningen medför att differensen mellan ökningen 2013 och
den föreslagna ökningen 2014 blir större än 400 tkr. Likaså blir den beräknade
återgången till tidigare anslagsnivå fr.o.m. 2015 av detta skäl större.
4
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 21 443 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 19 395 000 kronor, 19 728 000 kronor respektive 20 166 000 kronor.

21 351

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 19 143 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 144 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 19 143 tkr i 2014 års prisnivå.

3.8.12 1:12 Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer
Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:12 Bolagsverket:
Finansiering av likvidatorer
Tusental kronor

2

Ändamål

Anslaget får användas för Patentbesvärsrättens
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

För 2013 ökades anslaget med 2 700 000 kronor
med anledning av ökat resursbehov för Patent86

1

2012

Utfall

11 896

2013

Anslag

14 915

2014

Förslag

17 842

2015

Beräknat

17 842

2016

Beräknat

17 842

2017

Beräknat

17 842

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-65
14 493

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för likvidatorer och för associationsrättsliga ärenden.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för terminologisk verksamhet vid AB Terminologicentrum TNC.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget förstärks med
6 000 000 kronor 2014 och framåt till följd av
ökade utgifter under anslaget.

Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
Tusental kronor

Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

Anvisat 2013

Tusental kronor

Anvisat 2013 1

Överföring
till/från andra
anslag

2015

2016

2017

11 515

11 515

11 515

11 515

6 000

6 000

6 000

6 000

327

327

327

327

Pris- och löneomräkning 2

2015

2016

2017

4 297

4 297

4 297

4 297

6

53

109

195

-6

-6

-6

-6

4 297

4 344

4 400

4 486

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3

Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

2014

Förändring till följd av:
2014

Förändring till följd av:
Beslut

1

17 842

17 842

17 842

17 842

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 17 842 000 kronor anvisas under anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering
av likvidatorer för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 17 842 000 kronor för
respektive år.
3.8.13 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet

Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 4 297 000 kronor anvisas
under anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 4 344 000 kronor,
4 400 000 kronor respektive 4 486 000 kronor.
3.8.14 1:14 Bidrag till
Ingenjörsvetenskapsakademien

Tabell 3.40 Anslagsutveckling 1:13 Bidrag till
terminologisk verksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

4 244

2013

Anslag

4 297

2014

Förslag

4 297

2015

Beräknat

4 344

2

2016

Beräknat

4 400

3

2017

Beräknat

4 486

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 297

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 1:14 Bidrag till
Ingenjörsvetenskapsakademien
Tusental kronor

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 297 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 297 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 4 297 tkr i 2014 års prisnivå.

2012

Utfall

8 327

2013

Anslag

8 327

2014

Förslag

8 327

2015

Beräknat

8 327

2016

Beräknat

8 327

2017

Beräknat

8 327

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 327

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
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Ändamål

Regeringens överväganden

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till
Ingenjörsvetenskapsakademiens
(IVA)
grundläggande verksamhet.

Regeringen gör bedömningen att det offentliga
upphandlingsstödet behöver koncentreras, förbättras och förstärkas. Regeringen föreslår därför att stödet till vägledning och information om
offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling samlas hos Konkurrensverket och
för att förstärka denna verksamhet ytterligare
föreslår regeringen att Konkurrensverkets anslag
utökas permanent med 35 000 000 kronor från
2015.

Regeringens överväganden
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

8 327

8 327

8 327

8 327

Förändring till följd av:

Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:15 Konkurrensverket
Tusental kronor

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Anvisat 2013

Pris- och löneomräkning 2

Förslag/
beräknat
anslag

2014

2015

2016

2017

134 319

134 319

134 319

134 319

5 558

7 934

11 078

35 000

35 595

36 381

-187

-189

-193

-197

137 892

174 688

177 655

181 581

Förändring till följd av:

Övrigt

8 327

8 327

8 327

Överföring
till/från andra
anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 8 327 000 kronor anvisas
under anslaget 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 8 327 000 kronor för
respektive år.
3.8.15 1:15 Konkurrensverket
Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:15 Konkurrensverket
Tusental kronor

2012

Utfall

131 545

2013

Anslag

134 319

2014

Förslag

137 892

2015

Beräknat

174 688

2

2016

Beräknat

177 655

3

2017

Beräknat

181 581

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 235
132 293

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 172 443 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 172 443 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 172 442 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för Konkurrensverkets
förvaltningsutgifter.

3 760

Beslut

8 327

1

88

1

Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015-2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen föreslår att 137 892 000 kronor anvisas under anslaget 1:15 Konkurrensverket för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 174 688 000 kronor, 177 655 000 kronor respektive 181 581 000 kronor.
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3.8.16 1:16 Konkurrensforskning
Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:16 Konkurrensforskning
Tusental kronor

2012

Utfall

12 977

2013

Anslag

13 686

2014

Förslag

13 685

1

2015

Beräknat

13 814

2

2016

Beräknat

13 975

3

2017

Beräknat

14 203

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

900

Regeringen föreslår att 13 685 000 kronor anvisas under anslaget 1:16 Konkurrensforskning för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 13 814 000 kronor, 13 975 000 kronor respektive 14 203 000 kronor.

13 752

3.8.17 1:17 Upprustning och drift av Göta
kanal
Tabell 3.48 Anslagsutveckling 1:17 Upprustning och drift
av Göta kanal 1

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
Motsvarar 13 685 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 685 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 13 685 tkr i 2014 års prisnivå.

Tusental kronor

2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för forskning
med en klar anknytning till Konkurrensverkets
verksamhetsområde med forskare företrädesvis
vid universitet och högskolor. Anslaget får användas för utgifter för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på konkurrensoch upphandlingsområdet. Anslaget får användas för utgifter för arvoden till ledamöter i råden
för forskningsfrågor respektive upphandlingsfrågor.

2012

Utfall

26 510

2013

Anslag

25 310

2014

Förslag

25 310

2015

Beräknat

25 210

2016

Beräknat

23 210

2017

Beräknat

23 210

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
25 310

1

Tidigare benämnt 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift
av kanalen.
2
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för upprustning och drift av Göta kanal.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, 1:16
Konkurrensforskning

Riksdagen beslutade våren 1992 (prop.
1991/92:134,
bet.
1991/92:NU33,
rskr.
1991/92:351) bl.a. att finansieringen av Göta
kanals upprustning ska tillförsäkras genom
statsmakternas försorg. Varje budgetår sedan
anslaget inrättades har riksdagen anvisat medel
för upprustning och drift av kanalen. De statliga
insatserna har bidragit till att kanalens värde som
kulturhistoriskt byggnadsverk och attraktivt turistmål ökat.
Liksom i budgetpropositionen för 2013 bedömer regeringen att det på grund av den
ökande trafiken på kanalen finns ett fortsatt behov av omfattande renoveringar av kanalens pirer och kajer de närmaste åren. Renoveringsarbeten för cirka 92 miljoner kronor behöver utföras under 2012–2018 för att garantera säkerheten
och för att kanaltrafiken ska kunna upprätthållas.
Regeringen bedömer att AB Göta kanalbolag
klarar att bära merparten av investeringen men
att kostnaderna för renoveringen bör delas mel-

Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

13 686

13 686

13 686

13 686

19

148

309

538

-20

-20

-20

-21

13 685

13 814

13 975

14 203

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/
beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015-2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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lan staten och bolaget. Enligt planen i budgetpropositionen för 2012 minskar det statliga bidraget successivt under åren (prop. 2011/12:1
utg.omr. 24 avsnitt 3.8.17).
Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

25 310

25 310

25 310

25 310

-100

-2 100

-2 100

25 210

23 210

23 210

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

25 310

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget fortsatt bör ligga kvar på en tillfälligt hög
nivå. Regeringen föreslår att 25 310 000 kronor
anvisas under anslaget 1:17 Upprustning och drift
av Göta kanal för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 25 210 000 kronor,
23 210 000 kronor respektive 23 210 000 kronor.

Regeringens överväganden

I regeringens arbete med förvaltningen av bolag
ingår att arbeta med olika typer av ägarfrågor och
att såväl förbereda som genomföra de beslut som
riksdagen har fattat avseende det statliga ägandet
och ett antal bolag.
Inom ramen för Regeringskansliets bolagsförvaltning anlitas juridiska, finansiella och strategiska rådgivare vid arbete med exempelvis utvärdering, förändringsarbete som kan röra strategi
och verksamhetsinriktning, ekonomiska mål,
kapitalstruktur och vid försäljning.
Rådgivningskostnaderna har ökat från cirka
17 763 000 kronor 2011 till 30 032 000 kronor
2012, vilket beror på att behovet att rådgivning i
samband med aktieförsäljning ökat. Innevarande
år har rådgivningsinsatserna ökat ytterligare och
behovet bedöms kvarstå på en hög nivå det
närmaste året.
Regeringen lämnar varje år en skrivelse till
riksdagen med en redogörelse för företag med
statligt ägande i vilken en verksamhetsberättelse
för företag med statligt ägande ingår som en bilaga (se t.ex. skr. 2012/13:140). Regeringskansliet rapporterar även om den sammanlagda
utvecklingen i två delårsrapporter.
Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda
företag

3.8.18 1:18 Omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda
företag

Tusental kronor

Anvisat 2013

Tabell 3.50 Anslagsutveckling 1:18 Omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag 1

1

2014

2015

2016

2017

42 150

42 150

42 150

42 150

-19 950

-18 950

-18 950

22 200

23 200

23 200

Förändring till följd av:
Beslut

Tusental kronor

2012

Utfall

30 032

2013

Anslag

42 150

2014

Förslag

42 150

2015

Beräknat

22 200

2016

Beräknat

23 200

2017

Beräknat

23 200

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring
till/från andra
anslag

22 518
48 797

Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

42 150

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

1

Tidigare benämnt 1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
2
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för omstrukturering, genomlysning, försäljning och avveckling av företag med statligt ägande.
90

Regeringen föreslår att 42 150 000 kronor anvisas under anslaget 1:18 Omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag för 2014. För
2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget till
22 200 000 kronor, 23 200 000 kronor respektive
23 200 000 kronor.
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3.8.19 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:19 Kapitalinsatser i
statliga bolag

Tabell 3.54 Anslagsutveckling 1:20 Avgifter till vissa
internationella organisationer

Tusental kronor

2012

Utfall

2013

Anslag

1 000 000
1 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3.8.20 1:20 Avgifter till vissa
internationella organisationer

Tusental kronor

1 000
2012

1 000

Utfall

16 246

2014

Förslag

1 000

2013

Anslag

17 780

2015

Beräknat

1 000

2014

Förslag

17 780

2016

Beräknat

1 000

2015

Beräknat

17 780

1 000

2016

Beräknat

17 780

2017

Beräknat

17 780

2017

Beräknat

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 534
16 591

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas av regeringen, efter beslut
av riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser
i statligt ägda bolag. Anslaget får även användas
för utgifter för att förvärva eller bilda aktiebolag
för ny eller befintlig statlig verksamhet.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för gällande
avgifter och statsbidrag avseende Sveriges deltagande i internationella näringspolitiska organ.
Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen bedömer att statligt ägda bolag bör
ha samma förutsättningar för sin verksamhet
som bolag med andra ägare. Det betyder att de
statligt ägda bolagen inte ska ha uttalade fördelar
genom tillgång till speciella marknader eller
bättre tillgång till kapital, men heller inte nackdelar i form av sämre tillgång på kapital.

Utgiftspåverkande faktorer är avgifternas utveckling i aktuell valuta och förändringar i valutakurser.
Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
Tusental kronor

Anvisat 2013
Tabell 3.53 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag

Anvisat 2013 1

2015

2016

2017

1 000

1 000

1 000

1 000

2015

2016

2017

17 780

17 780

17 780

17 1780

17 780

17 780

17 780

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag

Förändring till följd av:

Övrigt

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

2014

Förändring till följd av:

Tusental kronor
2014

1

17 780

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Övrigt
Förslag/ beräknat anslag

1 000

1 000

1 000

1 000

1
Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 1 000 000 kronor anvisas
på anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 1 000 000 kronor respektive år.

Regeringen föreslår att 17 780 000 kronor anvisas under anslaget 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer för 2014. För 2015,
2016 och 2017 beräknas anslaget till 17 780 000
kronor för respektive år.
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3.8.21 1:21 Finansiering av
rättegångskostnader

2017 beräknas anslaget till 18 000 000 kronor för
respektive år.

Tabell 3.56 Anslagsutveckling 1:21 Finansiering av rättegångskostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

256

2013

Anslag

18 000

2014

Förslag

18 000

2015

Beräknat

18 000

2016

Beräknat

18 000

2017

Beräknat

18 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 744
17 567

3.8.22 1:22 Bidrag till företagsutveckling
och innovation
Tabell 3.58 Anslagsutveckling 1:22 Bidrag till
företagsutveckling och innovation
Tusental kronor

2012

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Regeringens överväganden

Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna
under anslaget, eftersom utbetalningen är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar
där Konkurrensverket för statens talan. Om
staten enligt domstolens avgörande blir skyldig
att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådan ersättning betalas ut skyndsamt.
Tabell 3.57 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:21 Finansiering av rättegångskostnader

1

2013

Anslag

260 000

2014

Förslag

259 892

2015

Beräknat

129 892

2

2016

Beräknat

129 892

3

2017

Beräknat

129 892

4

0
260 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
Motsvarar 129 892 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 129 892 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 129 892 tkr i 2014 års prisnivå.
2

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Almi företagspartner AB, för marknadskompletterande finansiering och företagsrådgivning.
Regeringens överväganden
Tabell 3.59 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2013
2014

2015

2016

2017

18 000

18 000

18 000

18 000

1

Pris- och löneomräkning 2

Beslut

Beslut

Överföring
till/från andra
anslag

Överföring
till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt 3

Förslag/
beräknat anslag

Förslag/ beräknat anslag
18 000

18 000

18 000

18 000

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Regeringen föreslår att 18 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:21 Finansiering av rättegångskostnader för 2014. För 2015, 2016 och

2014

2015

2016

2017

260 000

260 000

260 000

260 000

0

0

0

-60 000

-60 000

-60 000

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
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Anslagssparande
Utgiftsprognos

135 000

1

Anslaget får användas för utgifter för rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.

Anvisat 2013 1

Utfall

1

0

-70 000

-70 000

-70 000

-108

-108

-108

-108

259 892

129 892

129 892

129 892

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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Regeringen föreslår att 259 892 000 kronor anvisas under anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation för 2014. För 2015, 2016
och 2017 beräknas anslaget till 129 892 000 kronor för respektive år.

3.9

Övrig statlig verksamhet

3.9.1

Bolagsverket

Tabell 3.62 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

18 547

289 807

295 241

-5 434

Prognos 2013

18 621

305 000

287 000

18 000

Budget 2014

19 027

302 400

295 600

6 800

Tabell 3.63 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Bolagsverket finansieras genom avgifter. De intäkter som redovisas under inkomsttitel utgörs
av stämpelskatt (inkomsttitel 9341) och förseningsavgifter (inkomsttitel 2529: Avgifter vid
Patent- och registreringsväsendet).
Tabell 3.60 Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

276 706

392 276

403 290

-11 014

Prognos 2013

299 000

319 651

360 383

-40 732

Budget 2014

300 000

323 320

359 372

-36 052

Resultat
(intäkt kostnad)

30 313

28 333

1 980

(16 301)

(16 301)

(0)

Intäkter

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013

33 000

32 000

1 000

(16 000)

(16 000)

(0)

Budget 2014

20 100

19 600

500

(varav tjänsteexport)

(6 000)

(6 000)

(0)

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Kostnader

Uppdragsverksamhet

3.9.3

Patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden finansieras genom avgifter.

Tabell 3.61 Uppdragsverksamhet

Tabell 3.64 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

3.9.2

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

102 986

94 928

8 058

(1 503)

(1 436)

(77)

101 377

91 759

9 618

(1 500)

(1 435)

(65)

101 927

94 350

7 576

(1 500)

(1 435)

(65)

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2012

0

1 115

1 107

8

Prognos 2013

0

1 205

1 192

13

Budget 2014

0

1 244

1 202

32

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket finansieras genom avgifter. De intäkter som redovisas under
inkomsttitel utgörs av bidrag till Patentbesvärsrättens verksamhet (inkomsttitel 2529: Avgifter
vid Patent- och registreringsverket).
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3.9.4

Revisorsnämnden

Revisorsnämndens verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna uppgick under 2012 till
30 382 000 kronor, varav intäkter från tillsyn utgjorde 19 802 000 kronor, intäkter från examination utgjorde 6 442 000 kronor, intäkter från
godkännande, auktorisation och registrering utgjorde 2 818 000 kronor och intäkter från området internationella kontakter utgjorde 1 320 000
kronor. Nämndens kostnader uppgick till
31 114 000 kronor, varav personalkostnader utgjorde 20 653 000 kronor. Vid utgången av 2012
hade Revisorsnämnden ett positivt myndighetskapital om 6 767 000 kronor.
Tabell 3.65 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt - kostnad)

Utfall 2012

30 382

31 114

-733

Prognos 2013

29 103

32 639

-3 537

Budget 2014

32 026

34 157

-2 131
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4 Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

4.1

Omfattning

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande består av följande verksamhetsområden:
–

handels- och investeringsfrämjande

–

EU:s inre marknad

–

internationell handelspolitik

Verksamheten syftar till att skapa tillväxt och
sysselsättning i Sverige genom att främja frihandel och avveckla handelshinder. Det sker
genom att göra EU:s inre marknad mer
effektiv, vilket också förbättrar EU-ländernas
konkurrenskraft, samt genom att verka för
öppenhet i EU-ländernas handel med omvärlden. Globalt värnas och utvecklas villkoren
för internationell handel och investeringar i
Världshandelsorganisationen (WTO) och
genom EU:s bilaterala och regionala handelsavtal med andra länder. OECD är ett viktigt
forum för att skapa samsyn kring internationell ekonomisk samverkan, erfarenhetsutbyte mellan länder och analys. OECD:s
arbete med riktlinjer för multinationella företag och kampen mot korruption är av stor
vikt.
Målet med verksamheten uppnås genom att
bl.a. främja utrikeshandeln och utländska
investeringar i Sverige samt att stärka bilden av
Sverige i utlandet.

Inom utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande finns följande myndigheter och andra statliga verksamheter:
Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (Swedac), Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges export- och
investeringsråd (Business Sweden) samt ansvaret
för den statsstödda exportkreditgivningen
genom Aktiebolaget Svensk Exportkredit
(SEK). Förvaltningen av SEK överfördes till
Finansdepartementet den 1 juni 2011.
Vidare anslås medel för svenskt deltagande i
internationella handelsorganisationer och
bidrag till Sveriges Standardiseringsförbund.
Utrikesdepartementet är inom Regeringskansliet ansvarigt för verksamhetsområdena.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Miljoner kronor
Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

23

23

23

24

24

24

25

2:2 Kommerskollegium

78

81

80

83

84

86

87

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

243

244

238

244

164

164

164

2:4 Investeringsfrämjande

58

58

56

57

58

59

60

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

20

21

18

21

21

21

21

2:6 Bidrag till standardiseringen

31

31

31

31

31

32

32

453

458

447

460

382

385

390

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Summa Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

4.3

Mål

Målet för Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande under utgiftsområde 24
Näringsliv är högsta möjliga grad av frihandel,
en effektiv inre marknad och en öppen
handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt
handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO), ökande handelsutbyte mellan
Sverige och världen samt ökade utländska
investeringar i Sverige.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Handels- och investeringsfrämjande

Handels- och investeringsfrämjandet syftar till
att förbättra förutsättningarna för svenska
företag att ta tillvara de möjligheter som
globaliseringen ger.
Handelsministern fastlade 2010 en vision
om att fördubbla exporten. Ett program för
exportvisionen har utarbetats. Arbetet med att
genomföra denna vision vägleder många av
insatserna inom verksamhetsområdena, inte
minst handels- och investeringsfrämjandet,
med fokus på ett bättre utnyttjande av exportresurserna hemmavid.

Den 1 januari 2013 inrättades den nya organisationen Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) enligt propositionen
Gemensam organisation för export- och
investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92, bet.
2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265). Den tidigare
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden) har avvecklats per den
31 december 2012. En särskild utredare har
under första delen av 2013 haft i uppdrag att
ansvara för och genomföra avvecklingen av
myndigheten.
Exportfrämjande
Sveriges export- och investeringsråd
Exportfrämjandet syftar till att stärka framför
allt små och medelstora företags förmåga till
internationalisering. Exportfrämjandet sker i
huvudsak genom Sveriges export- och
investeringsråd (Business Sweden; tidigare
Sveriges exportråd), vars verksamhet finansieras
av staten och näringslivet gemensamt.
Regeringen anger att en ökad samverkan mellan
lokala, regionala och statliga aktörer är en
förutsättning för att offentliga satsningar ska
kunna uppnå största möjliga effekt. 13
Informationsutbyte och samordning kring
internationaliserings- och främjandeinsatser
mellan departement sker inom ramen för olika

13 Prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 24.
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arbetsprocesser, bl.a. en interdepartemental
arbetsgrupp under ledning av Utrikesdepartementet. En särskild arbetsgrupp för
resultatredovisning av främjandeinsatser med
offentlig finansiering har tillsatts.
Business Sweden främjar svenska företag att
växa internationellt. Inom ramen för det statligt
finansierade exportfrämjandet har informationstjänster och rådgivning på hemmaplan till små
och medelstora företag en framträdande plats.
Business Sweden har egen utlandsrepresentation
med drygt 60 kontor i över 50 länder. I länder
där kontor saknas företräds man av ett kontor i
ett näraliggande land. Business Sweden har även
nationell närvaro i Sverige genom 27 regionala
exportrådgivare (maj 2013). Utlandsmyndigheterna har i många länder en viktig roll i arbetet,
särskilt i de länder där Sveriges export- och
investeringsråd inte är representerat.
Den exportfrämjande verksamheten delas in
i grundläggande exportservice, småföretagsprogram, riktat exportfrämjande och särskilda
riktade exportfrämjande åtgärder. Exportservicen avser framför allt information till
svenska företag som i huvudsak finansieras
med statliga medel och är kostnadsfri.
Småföretagsprogram innebär framför allt
regional exportrådgivning i Sverige. De
regionala exportrådgivarna täcker samtliga län,
och verksamheten har förstärkts under 2012.
För att effektivisera arbetet har affärsmetodiken ”Steps to Export” vidareutvecklats.
Under 2012 nådde Sveriges export- och
investeringsråd genom de regionala exportrådgivarna drygt 1 800 företag för personlig
kontakt, varav drygt 900 ledde till fördjupad
rådgivning kring internationalisering.
Inom området ”Riktade insatser för internationellt affärsfrämjande” har Business
Sweden inom sitt statliga uppdrag genomfört
en rad aktiviteter för att främja i första hand
små och medelstora företags exportmöjligheter. Det har skett på ett flertal marknader,
bl.a. gemensamma satsningar inom affärssektorer där Sverige står starkt och genom
tjänsten ”Affärschans” till småföretag.
Business Sweden har i sin nya organisation
inrättat affärsområden för exportfrämjandet:
hälso- och sjukvård, energi- och miljöteknik,
transportsystem, tillverkande industrier, IT
och telekom, livsmedel och säkerhet samt
kreativa industrier. En motsvarande struktur
finns för investeringsfrämjandet, se nedan

Investeringsfrämjande. Kommunikationsplattformarna ”SymbioCity” och ”Symbio Care”,
som har konceptutvecklats av Business Sweden
i samverkan med relevanta myndigheter,
organisationer samt företag och förvaltas av
Business Sweden, används numera i marknadsföring av svensk miljöteknik respektive vård och
omsorg med offentliga medel.
Regeringen har genom projektet Kosmopolit,
där Business Sweden har en operativ roll,
fortsatt att vidareutveckla arbetet med att
bättre tillvarata den resurs som utgörs av
företagare med utländsk bakgrund eller utländsk kompetens, vilka har unika kunskaper
om affärskultur, politik, religion och språk
samt kontakt med de länder som de tidigare
har varit bosatta i.
Genom
en
överenskommelse
mellan
regeringspartierna och Socialdemokraterna i
augusti 2011 görs under 2011–2014 en särskild
satsning på riktade exportfrämjande åtgärder
genom Sveriges export- och investeringsråd.
Den inriktas på att främja exporten i små och
medelstora företag, att främja handeln med
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien,
Kina) och Irak samt på viktiga framtidsbranscher. Åtgärderna innebär ett utökat
erbjudande till små och medelstora företag
avseende bl.a. regional exportrådgivning och
affärsinriktade främjande- och marknadsaktiviteter med särskild inriktning på tillväxtländer samt vidareutveckling av Kosmopolitprojektet.
Sveriges exportråd (numera Business Sweden)
hade under 2012 i uppdrag från regeringen att
planera och genomföra det svenska deltagandet i
världsutställningen Expo 2012 i Yeosu i
Sydkorea. Utställningen med det övergripande
temat ”The Living Ocean and Coast” ägde
rum den 12 maj – 12 augusti.
Business Swedens företagsspecifika affärsrådgivning är helt företagsfinansierad. Antalet
uppdrag under 2012 var i princip oförändrat
jämfört med föregående år, med drygt 2 700
uppdrag. En trend som kunde utläsas 2012 är att
andelen svenska etableringar utomlands har ökat.
Business Sweden och Almi Företagspartner
AB har ett samarbetskoncept för att kunna
erbjuda en mer komplett service kring internationalisering. Dessa och andra myndigheter
och organisationer har ett samarbete för att
tydliggöra sina roller gentemot företagen. Det
har bl.a. konkretiserats i det s.k. Exportlånet för
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att främja små och medelstora företags export,
se nedan Exportfinansiering.
Regeringskansliets Projektexportsekretariat
En omställning av Regeringskansliets Projektexportsekretariats verksamhet inleddes vid
årsskiftet 2011/2012. Syftet med omställningen
har varit att, i linje med handelsministerns
exportvision, utvidga verksamheten till att
omfatta fler länder och sektorer.
Under 2012 har projektförberedande insatser
avslutats i Kina, Lesotho, Rumänien, Ryssland,
Serbien och Thailand. Parallellt har den nya
verksamheten med strategiskt riktade insatser i
länder med hög tillväxt fasats in. Under 2012
delfinansierades strategiskt riktade insatser i
följande länder: Haiti (bostäder, energi, jordbruk och sanitet/avfall), Indonesien (trafik och
transport), Kazakstan (järnväg), Kenya (vatten,
avfall och trafik/transport), Mexiko (hälsooch sjukvård), Ryssland (energi) och Vietnam
(trafik och transport). En större satsning på
telekommunikation/IT i tio afrikanska länder
inleddes med en strategisk riktad insats i
Nigeria.
I syfte att öka kunskapen bland svenska
företag om affärsmöjligheter kopplade till
utvecklingsbankernas verksamhet i tillväxtländer
arrangerades en affärsfrämjande konferens
mellan hundratalet svenska företag och
representanter för de afrikanska, asiatiska,
europeiska utvecklingsbankerna samt Världsbanken. De särskilda insatser som finansierats
från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, för
att bidra till samarbetsländernas infrastrukturutveckling, har avslutats med undantag för utbildningsprogrammet ”SymbioCity Academy”,
energi i Södra Afrika som påbörjades under
2011 och löper till årsskiftet 2013/2014.
Svenska företags andelar i FN-upphandlingar är
låga och antalet svenska företag som lyckats i
FN-affärer begränsat. Åtgärder har under 2012
vidtagits för att integrera affärsmöjligheter,
kopplade till FN och utvecklings- och
investeringsbankernas finansiering, i det
reguljära främjandet och därmed stärka Sveriges
export- och investeringsråds och utrikesrepresentationens stöd till företagen lokalt.
Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet
Svenska ambassader och generalkonsulat har
2012 och första halvåret 2013 genomfört ett
stort antal näringslivs- och Sverigefrämjande
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aktiviteter tillsammans med Business Sweden,
svenska företag, regionala aktörer och lokala
partners i anställningslandet m.fl. Det gäller
framför allt inom områden som miljö och
energi, kreativa näringar och särskilda handelspolitiska frågeställningar. Som ett led i
handelsministerns exportvision har en främjarkalender tagits fram för att ge ökad uppmärksamhet åt sex kreativa näringar – musik, film,
gaming, marknadskommunikation, mode och
litteratur. Kalendern ska vara en vägledning för
utlandsmyndigheterna. Många av aktiviteterna
kombinerar främjande av Sverigebilden och
affärsfrämjande.
Främjandeaktiviteterna har kompletterat en
omfattande basverksamhet, bl.a. ett aktivt
arbete med handelsfrågor inklusive handelshinder. Ambassaderna och generalkonsulaten
arbetar från och med 2011 efter en samlad
främjandeplan för varje land som sträcker sig
över tre år och som omfattar både handelsoch investeringsfrämjande och Sverigeinformation. De svenska honorärkonsulerna
har liksom föregående år varit en resurs för
den Sverigefrämjande verksamheten i utlandet.
Ett projekt med att vidareutveckla utlandsmyndigheternas främjandeplaner mot ökad måloch resultatstyrning inför 2014 har genomförts
inom Utrikesdepartementet.
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)
Samspelet mellan främjandets aktörer när det
gäller profileringen av Sverige i utlandet
fortsätter inom ramen för Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Nämnden
har fått i uppdrag att utarbeta en strategi för
arbetet med Sverigebilden.
Investeringsfrämjande
Sveriges export- och investeringsråd
Investeringsfrämjandet syftar till att attrahera
utländska direktinvesteringar till Sverige genom
att verka för att utländska företag investerar
eller samverkar med svenska företag och regioner
för att få till stånd investeringar. Under 2012
var Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden) ansvarig myndighet för
verksamheten, som från och med den 1 januari
2013 inordnats i den nya organisationen Sveriges
export- och investeringsråd (Business Sweden).
Under de senaste åren har betydelsen av
utländska investeringar ökat. Den globala tillväxten drivs i allt större omfattning av de nya
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tillväxtmarknaderna i Asien, Latinamerika,
Mellanöstern och Afrika. Globaliseringen innebär att nya aktörer som tillväxtländer, t.ex.
Brasilien, Indien och Kina, börjar bli betydelsefulla investerare.
Business Sweden verkar inom investeringsfrämjandet för att stärka bilden av Sverige som
en handlingskraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig verksamhet är
därför att marknadsföra Sveriges spetskompetens i sektorer som kan erbjuda attraktiva
investeringsmöjligheter för utländska företag.
Den investeringsfrämjande verksamheten
fokuserar framför allt på affärsområdena ICT,
Health Care & Life Sciences, Energy &
Environmental Technologies, Engineering &
Materials Industries och Services Industry.
Business Sweden har för investeringsfrämjandet ett samarbete med ett 40-tal utlandsmyndigheter och samarbetsavtal med 18
regionala partners. I USA/Kanada, Brasilien,
Indien, Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan,
Australien, Benelux, Norge, Storbritannien och
Tyskland finns särskild närvaro.
Exportfinansiering
Exportkreditnämnden (EKN)
Genom att erbjuda marknadskompletterande
exportkredit- och investeringsgarantier ger
Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet
svenskt näringsliv goda konkurrensförutsättningar på de internationella marknaderna.
Verksamheten ska bedrivas så att den är
självbärande på sikt.
Efterfrågan på garantier hos EKN, som ökade
kraftigt till följd av finanskrisen 2008, vilken
begränsade riskkapaciteten på den privata marknaden, har varit fortsatt hög. Efterfrågan har
kommit från såväl stora som medelstora och små
företag. För att underlätta kreditgivningen till
svenska exportföretag beslutade riksdagen att
höja EKN:s exportkreditgarantiram från 200
miljarder kronor till 350 miljarder kronor för
2009 och till 500 miljarder kronor för 2010.
Exportkreditgarantiramen har därefter behållits
på samma nivå. Även investeringsgarantiramen
om 10 miljarder kronor har behållits.
EKN lämnade 2012 garantier till ett värde av
cirka 49 miljarder kronor och garantiofferter
till ett värde av cirka 77 miljarder kronor. Motsvarande siffror 2011 var cirka 63 miljarder
kronor för garantier och cirka 66 miljarder
kronor för garantiofferter. Garantierna avsåg

affärer i 123 länder (2011: 126). EKN noterade
52 nya kunder 2012 (2011: 51).
Diagram 4.1. Fördelning av EKN:s 1 511 affärer 2012
mellan olika världsdelar och branscher.

Världsdel
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Oceanien

Antal
342
297
272
552
48

Bransch
Försvarsmaterielindustri
Kraftindustri
Telekomutrustning
Transportindusti
Övrig maskinindustri
Övrigt

Antal
2
12
36
130
815
476

Under första halvåret 2013 garanterade EKN
exportaffärer till ett värde av 22,7 miljarder
kronor och ställde ut garantiofferter till ett värde
av 18,1 miljarder kronor. Det är en minskning
med cirka 12 procent respektive en minskning
med 48 procent jämfört med motsvarande
period 2012.
Totalt uppgick EKN:s utnyttjande av exportkreditgarantiramen per den 31 december 2012
till 275 miljarder kronor (2011: 281 miljarder
kronor). Ramutnyttjandet per den 30 juni 2013
var i stort sett oförändrat och uppgick till 274
miljarder kronor, varav cirka 202 miljarder
kronor var garantier. Investeringsgarantiramen
utnyttjades per den 30 juni 2013 till 4,3 miljarder
kronor, en minskning jämfört med 4,7 miljarder
kronor per den 31 december 2012.
EKN:s resultat uppgick 2012 till cirka 2,1
miljarder kronor (2011: cirka 1,6 miljarder
kronor). Första halvåret 2013 redovisade EKN
ett överskott på 699 miljoner kronor (första
halvåret 2012: överskott på 1 100 miljoner
kronor). Resultatet i EKN:s verksamhet beror
på premieintäkter, försäkringsersättningar och
avkastning i finansförvaltningen. Myndighetskapitalet uppgick till cirka 22,2 miljarder
kronor per den 30 juni 2013.
Nya garantier till medelstora och små företag minskade något under 2012 och uppgick
till 2,2 miljarder kronor (jämfört med 2,6
99
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miljarder kronor 2011). Antalet kunder är
2013 cirka 200, vilket är ungefär detsamma
som 2012. Kunderna finns spridda på 115 olika
orter i Sverige.
Det s.k. Exportlånet till små och medelstora
företag introducerades 2007 som ett resultat av
samarbetet mellan EKN, Almi Företagspartner
AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK),
Exportrådet och Swedfund International AB.
Under 2012 garanterades lån för sammanlagt
cirka 2,7 miljoner kronor. Inga garantier har
utfärdats under Exportlånet under 2013.
EKN har under året samverkat med andra
myndigheter och organisationer som arbetar
med företagsutveckling och internationalisering,
främst Almi, Business Sweden, kommunernas
näringslivsfrämjare och andra exportfrämjande
aktörer.
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
erbjuder som marknadskompletterande aktör
långfristiga exportkrediter, företagskrediter med
långfristig löptid med direkt koppling till
exportverksamhet och projektfinansiering till
svensk exportnäring. På så sätt bidrar SEK till att
stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.
Därutöver administrerar SEK det statsstödda exportkreditsystemet, det så kallade
CIRR-systemet (Commercial Interest Reference
Rate), som baseras på OECD:s regelverk
avseende statsstödd exportkredit. Under 2012
lämnade SEK nya kundfinansieringar på 56,2
miljarder kronor, varav 17,6 miljarder kronor
utgjorde direktutlåning till exportföretag och
38,7 miljarder kronor utgjorde exportkrediter
till köparna av svenska varor och tjänster.
Nyutlåningen till svenska exportföretag uppgick
första halvåret 2013 till 38,1 miljarder kronor
och bestod av både direktutlåning till svenska
exportföretag (10,7 miljarder kronor) och
exportkrediter till köparna av svenska varor
och tjänster (27,4 miljarder kronor).
Rörelseresultatet 2012 var 824,4 miljoner
kronor och 105,0 miljoner kronor första
halvåret 2013. Det försämrade rörelseresultatet
första halvåret 2013 beror främst på lägre
räntenetto, vilket i sin tur beror dels på lägre
marginaler, dels på något lägre volymer. Nya
regler vad gäller likviditetsplaceringar har
påverkat marginalerna negativt under 2013.
SEK:s resultat efter skatt var 708,8 miljoner
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kronor 2012 och 78,4 miljoner kronor första
halvåret 2013. SEK hade i juni 2013 en kärnprimärkapitaltäckningsgrad på 19,9 procent.
CIRR-systemet (Commercial Interest Reference
Rate) med statsstödda exportkrediter gav 2012
ett överskott på 128,4 miljoner kronor (jämfört med ett överskott på 123,7 miljoner
kronor 2011). Första halvåret 2013 gav CIRRsystemet ett överskott på 85,1 miljoner
kronor. Systemet med statsstödda exportkrediter är mycket beroende av världsmarknadsläget och utvecklingen av räntorna på
världsmarknaden. Under 2012 och första halvåret 2013 kännetecknades marknaderna av oro
och osäkerhet och påverkades av de finansiella
kriserna i bland annat södra Europa. Flera stora
ekonomier och finansiella institutioner har fått
sitt ratingbetyg sänkt.
För att motverka finanskrisens effekter på
företagens möjligheter att finansiera exportaffärer beslutade regeringen och riksdagen i
slutet av 2008 att öka kapaciteten hos SEK att
finansiera exportkrediter av svenskt intresse.
Det skedde genom ett kapitaltillskott som
ökade bolagets förmåga att finansiera affärer
som privata banker tidigare skulle ha tagit
hand om (prop. 2008/09:73). För att ytterligare
stärka bolagets upplåningskapacitet skapades
genom riksdagens beslut (prop. 2008/09:86,
bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125) en
möjlighet under 2009 att mot marknadsmässiga villkor ta upp lån i Riksgäldskontoret
(Riksgälden) och att erhålla statliga garantier
för upplåning upp till högst 450 miljarder
kronor. Åtgärderna har förlängts till att gälla
även under 2012 och 2013, med ändringen att
SEK:s s.k. kreditgaranti för att erhålla statliga
garantier för upplåning sänktes till 250 miljarder
kronor. Låneramen hos Riksgälden, motsvarande 100 miljarder kronor, behölls oförändrad.
OECD:s regelverk och CSR
EKN och SEK följer OECD:s gemensamma
riktlinjer för statsstödd exportfinansiering
rörande miljöfrågor/social hänsyn, korruptionsfrågor och långsiktigt hållbar långivning till
fattiga skuldtyngda länder. Arbetet med att
uppdatera OECD:s regelverk avseende hänsyn
till miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter, Common Approaches, slutfördes i juni
2012. Under året har EKN:s och SEK:s
processer för miljö- och socialt ansvarstagande
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vidareutvecklats. CSR-perspektivet har blivit
en del av alla affärer.
OECD:s nya regelverk angående sektorsöverenskommelse för förnybar energi, klimatpåverkan och vattenprojekt slutfördes 2012.
Ansträngningarna fortsatte med dialog om
OECD-reglerna med länder utanför OECDkretsen. Stort fokus låg på Kinas statsstödda
exportfinansiering och på att försöka få Kina
att via parallella förhandlingar implementera
delar av OECD:s regelverk kring statsstödd
exportfinansiering.
Insatser inom andra verksamhets- och
utgiftsområden
Ett flertal offentliga och privata aktörer, både
nationella och regionala, är verksamma inom
företags- och näringslivsutveckling där internationalisering utgör en viktig aspekt. Sveriges
export- och investeringsråd samarbetar med
dessa, t.ex. Almi Företagspartner AB,
Tillväxtverket, Verket för innovationssystem
(Vinnova), VisitSweden AB, Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys), Swecare, aktörer med ansvar
för regional tillväxt i länen och handelskamrar.
Miljöteknikstrategin
Under 2011 lanserades regeringens strategi för
utveckling och export av miljöteknik 2011–2014
(Miljöteknikstrategin), som har utarbetats i
samarbete mellan Närings-, Utrikes- och Miljödepartementen. Regeringen har genom strategin,
som genomförs i samarbete mellan berörda
departement, tagit ett samlat grepp för att stödja
utveckling och skapa goda förutsättningar för
export av svensk miljöteknik – från forskning
och utveckling via hemmamarknad till export.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2011 att 100 miljoner kronor per år, sammanlagt
400 miljoner kronor, ska avsättas inom
utgiftsområde 24 Näringsliv för insatser inom
miljöteknik under mandatperioden.
Inom ramen för strategin genomförde Sveriges
export- och investeringsråd (Business Sweden;
tidigare Exportrådet) 2012 och första halvåret
2013 särskilda insatser för att främja export av
svensk miljöteknik och förnybar energi i bl.a.
Brasilien, Turkiet, USA och på tillväxtmarknader samt medverkade till att svensk miljöteknik presenterades vid Rio+20-mötet i juni
2012 och andra internationella mötestillfällen.
Målgruppen för de särskilda insatserna är i

första hand små och medelstora företag. Det
program som den tidigare Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige (Invest
Sweden), bedrev på miljöområdet, Cleantech,
är också en insats inom strategin. Det bedrivs
numera på Business Sweden.
Inom ramen för strategin finansieras även
insatser avseende hållbart stadsbyggande och
miljötekniksamarbete inom ramen för det avtal
som tecknades mellan Sverige och Kina vid
statsministerns besök i Kina 2008. Samma år
utsåg regeringen en särskild samordnare inom
Regeringskansliet för miljö- och energitekniksamarbetet med Kina (MTK). Den särskilda
samordnarens arbete utvärderades hösten 2010
och visade ett gott resultat. Regeringen
beslutade i december 2010 att förlänga och
bredda samordnarens uppdrag till och med
2014 med inriktning på miljötekniksamarbete
med såväl Kina och Indien som med Ryssland.
Verksamheten bytte 2011 namn till
Regeringskansliets internationella miljötekniksamordning (IMT).
Övrigt
Med finansiering från utgiftsområde 23, Areella
näringar, landsbygd och livsmedel, genomför
Sveriges export- och investeringsråd särskilda
insatser för främjande av export av svenska
förädlade livsmedel. Målgruppen är i första hand
små och medelstora livsmedelsföretag. En
särskild satsning för att lyfta fram det svenska
köket, både nationellt och internationellt,
lanserades 2008 av Landsbygdsdepartementet
genom projektet Sverige – det nya matlandet. I
projektet deltar flera departement, myndigheter
och organisationer, bl.a. Utrikesdepartementet.
I Sveriges internationella utvecklingssamarbete spelar ömsesidigheten i handeln en
viktig roll. Handeln med utvecklingsländer
står i centrum i de pågående WTO-förhandlingarna. Informationscentret Open Trade
Gate Sweden vid Kommerskollegium hjälper
till att lösa de hinder som exportörer från lågoch medelinkomstländer kan möta på den
svenska marknaden.
Analys och slutsatser
Exportfrämjande
Sveriges export- och investeringsråd (Business
Sweden; tidigare Sveriges exportråd) har på ett
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framgångsrikt sätt förberett och genomfört inordnandet av den verksamhet som Myndigheten
för utländska investeringar i Sverige (Invest
Sweden) tidigare ansvarade för. Den nya gemensamma organisationen (Business Sweden), som
syftar till att skapa synergier för att stärka såväl
export- som investeringsfrämjandet, har trätt i
kraft den 1 januari 2013. Den kan ge företagen
stöd oberoende vilken väg till internationalisering de väljer.
Business Sweden har inom exportfrämjandet
väl uppfyllt de målsättningar som riksdagen och
regeringen har fastställt genom det statliga
uppdraget för 2012. Små och medelstora företag
har fått tillgång till exportservice, kompetensutveckling och rådgivning, till exempel genom de
regionala exportrådgivarna. Räckvidden för
exportfrämjandet utomlands har behållits
samtidigt som tillgängligheten till exportrådgivning i Sverige och kompetensutvecklingen för
små och medelstora företag har utökats. Det har
inneburit bättre möjligheter för företagen att få
stöd i sitt agerande på internationella marknader.
Den särskilda satsningen på riktade exportfrämjande åtgärder, som har överenskommits
mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna (se avsnitt 2.4.1, Sveriges export- och investeringsråd), har inneburit att den regionala exportrådgivningen har kunnat förstärkas, liksom insatserna för små och medelstora företag på tillväxtmarknader och andra prioriterade länder och
inom framtidsbranscher samt att Kosmopolitprojektet har kunnat vidareutvecklas.
Den finansiella och ekonomiska krisen har
påverkat Business Swedens arbete och resultat
vad avser den företagsfinansierade verksamheten.
Samarbetet mellan myndigheter, organisationer och regionala aktörer som arbetar med
företags- och näringslivsutveckling samt
främjande har fortsatt.
Regeringens satsning på kommunikationsplattformarna ”SymbioCity” och ”Symbio
Care” har inneburit att marknadsföringen av
svensk miljöteknik respektive svensk hälsooch sjukvård i utlandet har samordnats och
blivit tydligare för såväl utländska intressenter
som för svenska företag.
Sveriges deltagande i världsutställningen Expo
2012 i Yeosu i Sydkorea var ett framgångsrikt
samarbetsprojekt mellan staten och näringslivets
intressenter, där näringslivet tog en aktiv del.
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Regeringskansliets Projektexportsekretariat
Omställningen av Regeringskansliets Projektexportsekretariats verksamhet innebär att
regeringens satsningar på exportfrämjande verksamhet i tillväxtländer ökar. Den nya verksamheten bidrar till ett offensivt offentligt främjande
i utrikesrepresentationen med särskilt fokus på
affärsmöjligheter kopplade till offentlig upphandling i länder med hög tillväxt utanför
Europa.
Genom delfinansiering av strategiskt riktade
insatser har Regeringskansliets Projektexportsekretariat under året bidragit till ett förstärkt
exportfrämjande på – för svenska små och
medelstora företag – nya, ofta svårbearbetade,
marknader i tillväxtländer. Genom att delfinansiera branschspecifika satsningar mot
offentlig kund har Regeringskansliets Projektexportsekretariat bidragit till ökad precision i det
offentliga exportfrämjandet. Den utfasning av
Regeringskansliets Projektexportsekretariats delfinansiering av projektförberedande insatser som
skett under året innebär att satsningarna på
strategiskt riktade insatser kan öka från 2013.
Enhetliga system för mål- och resultatuppföljning har utvecklats för den nya verksamheten.
Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet
Svenska ambassader och konsulat har bidragit till
att främja svenska ekonomiska intressen och
svenska företags affärsmöjligheter i utlandet
genom en löpande basverksamhet och särskilda
aktiviteter i samverkan med Business Sweden
och deltagande företag, vilka har inneburit goda
möjligheter för exponering på olika marknader.
Ett aktivt arbete för att hjälpa svenska företag att
lösa handelshinder innebär förbättrade möjligheter att genomföra affärer. Främjandeplanerna
som har införts för varje land har bidragit till
att öka långsiktigheten och effektiviteten i
främjandet. De har stärkt samplaneringen av
aktiviteter runt om i världen liksom samordningen mellan affärsfrämjandet och främjandet
av Sverigebilden.
Investeringsfrämjande
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest Sweden) bidrog 2012 genom sin
verksamhet till utländska direktinvesteringar i
Sverige från såväl mogna marknader som tillväxtmarknader samt till att stärka svenska
kompetenskluster inom exempelvis IT och
telekom och ”Life Science”-området. Bland
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annat medverkade myndigheten till att företaget
Facebook gör en stor investering i Luleå.
För investeringsfrämjandet innebär den nya
organisationen tillgång till fler marknader och
resurser. Business Sweden har därför potential
att bli en ännu starkare partner till regionerna.
Verksamheten kan ytterligare vässas för att öka
intresset för Sverige som investeringsland med
särskild inriktning på svenska styrkeområden
och kompetenskluster.
Exportfinansiering
Den utökade exportkreditgarantiramen hos
Exportkreditnämnden (EKN) och den förstärkta kapaciteten hos Aktiebolaget Svensk
Exportkredit (SEK) har tillmätts stor betydelse
av det svenska näringslivet.
EKN och SEK har bidragit till det internationella arbetet i EU och OECD.
Exportkreditnämnden (EKN)
Exportkreditnämnden (EKN) har 2012 och
första halvåret 2013 på ett framgångsrikt sätt
förenat målet om garantigivning för svensk
exportindustri på gynnsamma villkor med
restriktionen att verksamheten ska vara självbärande på sikt och i enlighet med gällande
statsstödsregler.
I spåren av finanskrisen och eurokrisen har
EKN anlitats i många fler affärer och på tidigare
oproblematiska marknader. Samtidigt växer
ekonomin i andra delar av världen och den
svenska exporten ökar på tillväxtmarknaderna.
Detta ger nya möjligheter för svensk export.
Tillsammans med ökad riskmedvetenhet hos
företag och banker har detta lett till fortsatt
hög efterfrågan på EKN:s tjänster. De
exporterande företagens efterfrågan på garantier
drivs av en återhämtning i exportindustrin.
Kännedomen om EKN:s roll som exportfrämjare och kunskapen om EKN:s garantierbjudande fortsätter att vara hög hos stora
svenska exportföretag och banker. EKN
arbetar för att öka kännedomen hos små och
medelstora företag och lokala bankkontor, i
syfte att bredda kundbasen och underlätta för
fler småföretag att exportera. Små och medelstora företags övergripande kännedom om
EKN har därmed ökat.
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) har
genom sin exportfinansiering medverkat i flera

viktiga affärer till förmån för svensk exportindustri. Efter den finansiella krisen hade SEK en
fortsatt central roll som långivare till den svenska
exportnäringen. De åtgärder som blev ett resultat
av propositionen Åtgärder för förstärkt exportfinansiering (prop. 2008/09:86, 2008/09:NU12,
rskr. 2008/09:125), har medfört att SEK haft
bättre förutsättningar att stödja de svenska
exportörerna i ett läge då bankerna på grund av
den finansiella krisen inte hade möjlighet att
bevilja företagen exportkrediter. Även om ingen
av faciliteterna har utnyttjats har de haft
betydelse som stödjande åtgärder för SEK:s
tillgång på kapital och möjligheter att finansiera
ett stort antal viktiga exportaffärer. Låneramen
har varit mycket betydelsefull för verksamheten,
i synnerhet för CIRR-systemet.
Riksgäldskontoret (Riksgälden) har den 15
mars 2013 förlängt låneramen till SEK för 2013.
4.4.2

EU:s inre marknad

Ett centralt inslag i handelsministerns vision om
fördubblad export är en än mer dynamisk och
integrerad EU-marknad. Den inre marknadens
regelverk utgör en viktig drivkraft för strukturreformer på nationell nivå, vilket i nuvarande
ekonomiska läge stärker behovet av en väl
fungerande inre marknad.
Den inre marknaden utgör en grundsten i det
europeiska samarbetet och innebär fri rörlighet
för varor, tjänster, personer och kapital mellan
EU:s 28 medlemsstater samt genom EES-avtalet
även Island, Liechtenstein och Norge. Av den
svenska varuexporten 2012 gick 67 procent till
den inre marknaden och av Sveriges import kom
77 procent därifrån. En väl fungerande inre
marknad, med en väl fungerande rörlighet
mellan berörda länder, skapar förutsättningar för
att öka tillväxten, sysselsättningen och välfärden,
såväl i Sverige som i EU i sin helhet.
Kommerskollegium
Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet när det gäller EU:s inre marknad.
Myndigheten har en central roll i efterlevnaden
av den inre marknadens regelverk i Sverige.
Myndigheten ska bistå andra myndigheter och
kommuner i tillämpningen av EU-reglerna,
liksom sprida information om den inre
marknaden i syfte att företag och privatpersoner
i större omfattning ska utnyttja de möjligheter
103

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

som den inre marknaden ger. Myndigheten ska
också förse regeringen med expertstöd genom
att tillhandahålla kvalificerade underlag och
analyser, till grund bl.a. för utvecklingen av det
EU-gemensamma regelverket.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac) är ansvarig myndighet för frågor om
teknisk kontroll och är nationellt ackrediteringsorgan med ansvar för samordning av marknadskontroll samt för frågor om reglerad mätteknik.
Swedacs arbete med kontroll av att varor och
tjänster uppfyller gällande krav, förbättrar den
inre marknadens funktionssätt och ger myndigheten en nyckelroll på den inre marknaden.
Tillväxt inom EU
Under 2012 påverkades arbetet på inremarknadsområdet bl.a. av Europeiska kommissionens
meddelande om en andra inremarknadsakt, med
tolv nyckelåtgärder inom fyra så kallade tillväxtmotorer inom områdena (a) integrerade nätverk,
(b) personers och företags rörlighet över
gränserna, (c) digital ekonomi och (d) socialt
företagande, sammanhållning och konsumentförtroende. Åtgärderna syftar, liksom den första
inremarknadsakten, till att stimulera tillväxten
och stärka förtroendet för den inre marknaden,
KOM(2012) 573 (2012/13: FPM19). Meddelandet presenterades i oktober 2012. I de förslag till
prioriteringar som regeringen lämnat till
kommissionen utgjorde Kommerskollegiums
analys av tänkbara svenska prioriteringar en
viktig komponent.
Under året har regeringen i samarbete med ett
tiotal likasinnade EU-länder fortsatt betonat
behovet av tillväxtstimulerande åtgärder och
reformer på tjänsteområdet och avseende den
digitala
inre
marknaden,
bl.a.
inför
kommissionens presentation av den andra
inremarknadsakten.
Kommerskollegium har fortsatt att lägga
särskild vikt vid e-handel och har under 2012
bl.a. färdigställt en rapport om hinder för gränsöverskridande handel med så kallade molntjänster.
I början av 2012 presenterade Europeiska
kommissionen ett meddelande om e-handel,
Den digitala inre marknaden, e-handel och
onlinetjänster, KOM (2011) 942 (2011/12:
FPM110). Under våren 2012 fokuserade det
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danska ordförandeskapet på dessa frågor.
Regeringen välkomnar detta arbete och har
parallellt identifierat viktiga åtgärder som syftar
till att underlätta den gränsöverskridande ehandeln. Åtgärdslistan grundar sig delvis på
Kommerskollegiums rapport och på information
från handelsministerns hearing om e-handel på
EU:s inre marknad där företag, organisationer
och berörda myndigheter deltog.
För att hjälpa myndigheter och kommuner att
tillämpa EU-rätten har kollegiet under 2012 ökat
sin informationsaktivitet gentemot dessa
aktörer, bl.a. genom fler publikationer om EUfrågor. Med anledning av att den inre marknaden
firade 20 år 2012 arrangerade och deltog både
Regeringskansliet och Kommerskollegium i
särskilda informationsinsatser om den inre
marknaden och dess möjligheter.
Tillämpning av regelverket
I egenskap av svenskt Solvit-center arbetar
Kommerskollegium med att lösa hinder för
företag och privatpersoner på den inre
marknaden. Solvit etablerades 2002 som ett
informellt nätverk i syfte att lösa problem som
beror på att inremarknadslagstiftningen inte
tillämpas korrekt. Under 2012 hanterade det
svenska Solvit-centret sammanlagt 158 ärenden,
vilket är betydligt fler än 2011. Enligt
kommissionens statistik löste Solvit-centret
cirka 55 procent av de ärenden där hindret
uppstått i Sverige, mot 59 procent 2011.
De flesta anmälningarna rör fri rörlighet av
personer, där merparten av ärendena handlar om
socialförsäkring, yrkeskvalifikationer och uppehållsrätt. På varuområdet har en ökning skett
gällande användningsbegränsning, även om
antalet ärenden har minskat under 2012. Då
tjänstedirektivet (2006/123/EG) fortfarande inte
är fullt genomfört i alla medlemsstater har
antalet ärenden inom fri rörlighet för tjänster
fortsatt ökat. Även en del anmälningar gällande
e-handel har kommit in. Ärenden inom fri
rörlighet för kapital är fortsatt litet.
En central uppgift för myndigheten är att
administrera procedurer enligt tjänstedirektivet
(2006/123/EG) och direktiv 98/34/EG, enligt
vilka svenska regler för tjänster respektive
varor ska anmälas till kommissionen och de
andra EU-medlemsstaterna. Syftet är att upptäcka och motverka att nya hinder uppstår på
den inre marknaden. Myndigheten har under
2012 granskat 84 förslag till svenska tekniska
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regler (dvs. krav för användning eller försäljning) för varor, varav 40 har anmälts till
kommissionen. Av de svenska regelförslag
som anmäldes 2012 kom reaktioner på 18.
Sverige har lämnat reaktioner på fyra anmälda
föreskrifter från andra EU- och EES-stater.
Genom tjänstedirektivet infördes i slutet av
2009 en anmälningsprocedur för nationella
föreskrifter som innehåller krav på tjänsteutövare. Under 2012 anmälde Sverige 16 sådana
föreskrifter, varav hälften rörde byggsektorn.
Under året har myndigheten även fortsatt göra
insatser för att höja medvetenheten om
utländska anmälningar enligt 98/34.
Vid Kommerskollegium finns också kontaktpunkter för varor och tjänster. Genom dessa
funktioner hanteras, till skillnad från de ovan
nämnda anmälningsprocedurerna, frågor om hur
redan gällande regler tillämpas. I egenskap av
kontaktpunkt för varor enligt förordningen
(EG) 764/2008 om ömsesidigt erkännande
ankommer det på Kommerskollegium att svara
på frågor om vilka tekniska regler som gäller för
en viss vara i Sverige samt att informera om den
EU-rättsliga principen om ömsesidigt erkännande. Principen innebär att en vara som
lagligen säljs i en medlemsstat också ska kunna
säljas i en annan medlemsstat utan krav på
ytterligare provning eller kontroll.
De flesta frågor från näringslivet kom från
företagare från ett annat EU-land som ville börja
sälja en viss vara i Sverige. Kontaktpunkten för
varor har funnits sedan 2009 och antalet ärenden
kan förväntas öka ytterligare de närmaste åren i
takt med att den blir mer känd. Kollegiet har
fortsatt att informera om varuförordningen och
dess tillämpning via sin webbsida och har haft
möten med myndigheter.
Kontaktpunkten för tjänster upprättades 2009.
Dess främsta syfte är att underlätta för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare att hitta den
information som behövs för att kunna bedriva
respektive köpa tjänsteverksamhet i ett EUland. Kontaktpunkten är i huvudsak webbaserad
(www.verksamt.se) men kompletteras av en
manuell servicefunktion. Kommerskollegium
samordnar arbetet med kontaktpunkten och
ansvarar för den manuella servicefunktionen,
medan Tillväxtverket ansvarar för webbsidan.
Konsumentverket samordnar information om
farlig tjänsteverksamhet och tillhandahåller information till konsumenter. Kommerskollegiums servicefunktion har under 2012 besvarat

76 förfrågningar, vilket är en ökning mot 2011
då 44 förfrågningar besvarades.
IMI (Internal Market Information System)
är ett elektroniskt verktyg för informationsutbyte mellan EU-medlemsstaterna. Syftet är att
underlätta det gränsöverskridande administrativa
samarbetet mellan olika EU-länders förvaltningar. Kommerskollegium är nationell samordnare för IMI-systemet i Sverige. Systemet
används än så länge endast för samarbete enligt
tjänstedirektivet, direktivet om yrkeskvalifikationer och direktivet om utstationering, men
det ska framöver också användas inom andra
områden. Totalt har Kommerskollegium
registrerat 43 svenska myndigheter som
användare av systemet, varav sex kommuner
och tre länsstyrelser. En ny EU-förordning
om IMI trädde ikraft under 2012.
Styrelsens för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac) huvuduppgift är att vara
nationellt ackrediteringsorgan. Den som är
ackrediterad har av Swedac bedömts vara
kompetent att utföra en viss uppgift som
provning eller kontroll. Det kan till exempel
gälla laboratorier eller företag som kontrollerar
hissar, livsmedel eller fordon. Ackrediteringen är
sedan 2010 reglerad på EU-nivå, vilket har ökat
ackrediteringens betydelse för den inre marknadens funktionssätt. Genom avtal på internationell nivå erkänns också bedömningar av
ackrediterade företag på global nivå. Det finns
mer än 3 000 företag i Sverige som är
ackrediterade av Swedac. Under 2011 utförde
myndigheten tillsyn över mer än 2 000
ackrediterade företag.
Swedac är också ansvarig myndighet för samordning av svensk marknadskontroll. Marknadskontroll innebär kontroll av att produkter
uppfyller regler gällande exempelvis säkerhet,
märkning och provning. Regelverket är i stor
utsträckning EU-gemensamt och gäller för hela
den inre marknaden. En effektiv marknadskontroll som gallrar bort farliga produkter ökar
konsumenters förtroende för varor på den inre
marknaden. Den skyddar också seriösa företag
från osund konkurrens från aktörer vars
produkter inte uppfyller kraven. På så sätt
stärker marknadskontrollen den inre marknadens funktionssätt. Samordningen sker bl.a.
genom Marknadskontrollrådet som är placerat
vid Swedac. Rådet är ett forum för informationsoch erfarenhetsutbyte mellan 15 myndigheter
som bedriver marknadskontroll. Rådet utarbetar
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varje år en nationell handlingsplan för marknadskontroll med gemensamma åtgärder för att
åstadkomma en mer effektiv marknadskontroll.
Swedac deltar även i flera olika arbetsgrupper
och kommittéer för marknadskontroll på
europeisk och internationell nivå.
Dessutom utövar Swedac tillsyn över vissa
typer av mätinstrument som elmätare, taxametrar och vågar samt ansvarar för marknadskontroll av ädelmetallarbeten.
Standardisering
Standardisering bedrivs i Sverige i tre privaträttsliga organisationer, Swedish Standards
Institute (SIS), SEK – Svensk Elstandard och
Informationstekniska standardiseringen (ITS).
Dessa organisationer representerar Sverige i det
europeiska och internationella standardiseringsarbetet. De tre ovan nämnda organisationerna är
medlemmar i Sveriges Standardiseringsförbund
som verkar som paraplyorgan med representation av de offentliga och privata huvudmännen
för den svenska standardiseringen. Genom
anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen lämnas
statsbidrag till Sveriges Standardiseringsförbund
för dess arbete.
Antalet svenska sekretariat och ordförandeskap i den internationella standardiseringen
fortsätter att ligga på en hög nivå, både på
områden som kan betecknas som tvärtekniska
och på mera produkt- och systeminriktade
områden. Även antalet svenska uppdrag på
poster inom ledning och styrorgan för den
internationella standardiseringen är högt och
detta innebär att Sverige har stort inflytande och
påverkan på de standarder som tas fram.
Det svenska deltagandet i det europeiska och
internationella standardiseringsarbetet har varit
aktivt och lett till många positiva resultat, vilket
har bidragit till att stärka Sveriges roll som
industrination där höga krav på säkerhet, hälsa
och miljö betonas.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att Kommerskollegium
genom sin verksamhet på ett bra sätt har bidragit
till regeringens mål om en väl fungerande inre
marknad. Många funktioner när det gäller frågor
om den inre marknaden är nu samlade hos
Kommerskollegium. Kollegiet framstår därmed
alltmer som en svensk inremarknadsmyndighet.
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Kommerskollegium fyller också en viktig
expertfunktion genom att förse regeringen med
analyser och utredningar och har en betydelsefull
roll när det gäller att stödja myndigheterna i
deras tillämpning av EU-regelverket. Myndighetens informationsinsatser är av stor vikt för att
sprida kunskap om den inre marknadens
möjligheter till företag och privatpersoner.
Swedac har genomfört sin verksamhet väl i
enlighet med regeringens intentioner. Myndighetens arbete med ackreditering och annan
teknisk kontroll samt dess arbete inom ramen
för internationella ackrediteringsorganisationer
bidrar till att förbättra den inre marknadens
funktionssätt och underlättar även handeln med
länder utanför den inre marknaden. Swedac tillhandahåller värdefullt expertstöd till regeringen i
frågor om ackreditering och marknadskontroll.
Bidraget till den svenska standardiseringen
har på ett effektivt sätt främjat svenska
intressen i det europeiska och det internationella standardiseringsarbetet.
4.4.3

Internationell handelspolitik

Vision och mål
Som tidigare nämnts har handelsministern 2010
fastlagt en vision om att fördubbla exporten, i
vilken mer frihandel globalt och riktade handelsförbättringar är centrala delar. Ökad handel
bidrar också till bättre förutsättningar för
människor som lever i fattigdom att ta större del
av globaliseringens möjligheter till tillväxt och
sysselsättning.
Tillväxt och sysselsättning är ett övergripande
mål. Som ett led att nå detta mål verkar
regeringen för ökad global handel. Detta görs
genom att värna frihandeln, dvs. genom att
utveckla öppna, enkla, icke-diskriminerande och
legitima regler för internationell handel och
investeringar. Ökad handel leder till tillväxt som
i sin tur skapar bättre ekonomiska förutsättningar för medborgarna.
I takt med den ökade globaliseringen består
varor i ökad utsträckning av beståndsdelar som
produceras i olika delar av världen. Globala
värdekedjor har blivit ett allt viktigare begrepp.
Den ökande förekomsten av globala värdekedjor
förstärker argumenten för fri handel.
Målet för regeringens arbete med EU:s
gemensamma externa handelspolitik är att bidra
till tillväxt och sysselsättning, inom Sverige och
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EU såväl som globalt, en hållbar utveckling, ett
öppet Europa samt till en ekonomisk, demokratisk och säkerhetsbefrämjande utveckling.
Det multilaterala regelverket
Regeringens främsta prioritet är att på sikt verka
för ett ambitiöst avslut på de pågående handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen
(WTO), den s.k. Doharundan (Doha
Development Agenda, DDA), som inleddes i
november 2001. Doharundan har dock inte
kunnat avslutas även om vissa beslut som
tillvaratar utvecklingsländernas intressen kunde
fattas vid WTO:s åttonde ministermöte 2011.
Inför WTO:s nionde ministermöte i december
2013 ska regeringen inom ramen för EUsamarbetet verka för att få till stånd ett s.k.
minipaket för att slutföra vissa av förhandlingsfrågorna i DDA.
Arbetet för multilaterala marknadsöppningar
har även fortsatt inom WTO:s reguljära arbete. I
samband med 15-årsjubileet av WTO:s Informationsteknikavtal
(Information
Technology
Agreement, ITA) i Genève i maj 2012 lanserades
förhandlingar om en utvidgning av ITA-avtalet
och förhandlingarna väntas vara avslutade till
ministermötet i december 2013. WTO:s avtal
om offentlig upphandling, GPA (Government
Procurement Agreement), kunde efter många
års förhandling slutligen uppdateras våren 2012.
Uppdateringen medför jämnare spelregler och
att fler länder kan ansluta sig till avtalet.
Överenskommelsen
innebär
vidare
att
marknadstillträdet för EU ökar med ett värde av
uppskattningsvis cirka 30 miljarder euro som en
följd av fler deltagande enheter, fler sektorer och
sänkta tröskelvärden. Sverige var pådrivande
inom EU-kretsen för att EU skulle vara en
konstruktiv och central aktör i förhandlingen.
Tjänstesektorn har stor och ökande betydelse
för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Såväl den
svenska tjänsteexporten som tjänsteimporten
har ökat markant under 2000-talet. Vidare
fortsätter utvecklingen mot ett allt starkare
samband mellan varu- och tjänstehandel, där
tjänstedelen stadigt växer i betydelse. Inte minst
är detta samband tydligt i de globala värdekedjorna. Regeringen verkar för ökad frihandel
inom tjänstesektorn, både inom ramen för EU:s
bilaterala frihandelsavtal och i det multilaterala
arbetet. Under våren 2013 inleds förhandlingar
om ett plurilateralt avtal om tjänster i WTO.
Förhandlingarna prioriteras högt av regeringen.

Regeringen har också drivit på för att
förhandlingar ska intensifieras om borttagande
av tullar och andra handelshinder för miljö- och
klimatvänliga varor, tjänster och teknologier. I
brist på framsteg i syfte att nå en multilateral
överenskommelse har även på detta område en
plurilateral lösning setts som en möjlighet.
Bilaterala och regionala avtal
Sverige ser bilaterala och regionala frihandelsavtal som viktiga komplement till multilaterala
handelsliberaliseringar inom ramen för WTO.
Förhandlingarna om ett frihandelsavtal med
Singapore avslutades i december 2012. EU har
under 2012 och första halvåret 2013 börjat
respektive fortsatt att förhandla om frihandelsavtal med en rad länder i bl.a. Nordamerika,
Asien, Latinamerika, Mellanöstern och vårt
närområde. Som exempel kan nämnas att
förhandlingarna med Kanada har kommit långt
och kan förhoppningsvis avslutas under 2013.
Förhandlingarna fortskrider med Indien och
Malaysia; förhandlingar med Vietnam lanserades
i juni 2012 och gör framsteg; i mars 2013
lanserades även förhandlingar med Thailand. Ett
EU-mandat för förhandlingar med Japan antogs
i november 2012 och förhandlingarna inleddes i
april 2013. En gemensam studie mellan EU och
USA har identifierat intresset att lansera
förhandlingar om ett Transatlantiskt handelsoch investeringsavtal. Den förberedande interna
EU-processen inleddes våren 2013 och förhandlingar inleddes i juli. Mercosur utgör en
stor och växande marknad. Förhandlingarna med
denna region återupptogs 2010, men inga stora
framsteg har gjorts. Förhandlingarna med
Gulfstaternas samarbetsråd har fortsatt varit
låsta. Avtalet med Colombia och Peru tillämpas
provisoriskt sedan augusti 2013 (för Perus del
sedan mars), och avtalet med Centralamerika
sedan augusti för vissa av länderna.
Handelsrelationen med EU:s södra grannskap
har fått ökad strategisk vikt. Rådet har antagit
förhandlingsdirektiv för djupgående frihandelsavtal med Egypten, Jordanien, Marocko och
Tunisien. Förhandlingar har inletts med
Marocko och förväntas inledas även med övriga
länder. Den handelspolitiska agendan inom det
östliga partnerskapet är av stor vikt för ländernas
ekonomiska reformarbete. Förhandlingarna om
djupgående frihandelsavtal med Ukraina har
avslutats, men politiska komplikationer fördröjer ett undertecknande. Förhandlingar med
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Georgien, Moldavien och Armenien har fortlöpt
väl och slutförts under sommaren 2013.
I förhandlingarna mellan EU och AVSländerna (ett 70-tal länder i Afrika, Västindien
och Stilla havet) om ekonomiska partnerskapsavtal har arbetet fortsatt under året för nå
fram till formella undertecknanden av interimsavtal, samt förhandlingar mot fullödiga,
regionala avtal. Rådet och Europaparlamentet
har nått en kompromiss att den nu gällande
interimslösningen för Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) planeras att upphöra den 1
oktober 2014 för de AVS-länder som inte
fullföljt åtagandena och ratificerat den tillfälliga
övergångslösningen. Detta bör medföra att
förhandlingsaktiviteten ökar för att nå fram till
avslut i de regionala grupperna så att den
gällande interimslösningen kan övergå till
rättsligt bindande avtal mellan parterna.
Det är viktigt att också handelspolitiken
bidrar till kampen mot illegal handel med
utrotningshotade arter. Regeringen driver frågan
också i EU:s förhandlingar om bilaterala och
regionala frihandelsavtal.
Globala regler
Kommissionens förslag till förordning om EUländernas offentliga upphandling av varor,
tjänster och byggentreprenader från länder
utanför EU är fortsatt föremål för diskussion.
Stommen i förslaget innebär risk för ökad
europeisk protektionism och möjliga handelspolitiska motåtgärder från tredje land.
Regeringen har varit mycket tydlig i sin kritik av
förslaget och har stöd av en majoritet av EU:s
medlemsstater i detta. Nästa steg är att Europaparlamentet ska rösta om förslaget.
Genom Lissabonfördraget blev utländska
direktinvesteringar en del av EU:s gemensamma
handelspolitik. Det innebär bl.a. att investeringsskydd kan inkluderas i EU:s frihandelsavtal och
att fristående investeringsavtal kan slutas mellan
EU och länder utanför EU. Ett centralt inslag i
internationella avtal om investeringsskydd är
möjligheten för en investerare att väcka talan
mot en stat om investeraren anser att staten har
handlat på ett sätt som strider mot avtalet.
Kommissionen har därför lagt fram ett förslag
till förordning. Regeringen anser dock att vissa
delar i förslaget är otydliga och bör klargöras.
Sverige har fortsatt verkat för en mer
restriktiv användning av EU:s handelspolitiska
skyddsåtgärder, särskilt antidumpning och anti108

subventioner. Regeringen anser att EU behöver
ett bättre regelverk på antidumpningsområdet
som gynnar frihandel och motverkar
protektionism. Kommissionen har i april 2013
lagt ett förslag om modernisering av EU:s
handelspolitiska skyddsinstrument som går i en,
enligt regeringens mening, protektionistisk
riktning. Regeringen verkar för att påverka
förslaget i en frihandelsvänlig riktning.
Regeringen har fortsatt varit aktiv i EU:s
arbete för att säkerställa en balanserad
immaterialrättslig lagstiftning och efterlevnad av
denna lagstiftning i olika delar av världen.
Förhandlingarna
om
ACTA
(Anti
Counterfeiting Trade Agreement), som har förts
mellan EU och dess medlemsstater samt ett
tiotal andra länder, avslutades under 2010. EU
och ett flertal medlemsstater, inklusive Sverige,
har undertecknat avtalet. I juli 2012 röstade
Europaparlamentet
emot
avtalet
och
ratificeringsprocessen i EU är sedan dess
blockerad.
Under 2012 togs inom EU fram en ny strategi
för arbetet med handel och utveckling. Den
svenska regeringen bidrog till att denna strategi
speglar de förändrade ekonomiska balanserna
och handelsmönstren, har en framåtblickande
ansats och pekar på betydelsen av ett tydligt
utvecklingsperspektiv i EU:s handelspolitik.
I oktober 2012 publicerades den nya förordningen för EU:s allmänna preferenssystem
(Generalised System of Preferences, GSP),
vilken träder i kraft den 1 januari 2014 och
innebär att tullförmåner utan avbrott kan fortsätta ges till låg- och medelinkomstländer.
Regeringen har verkat för att förordningen
utformas så att den gynnar de mest behövande.
Under 2013 har konsultationer inletts för att
fatta beslut som gör att bestämmelser i den
nya förordningen kan verkställas från den 1
januari 2014. Det har bland annat handlat om
att fastställa vilka länder som ska få tillgång till
det särskilda preferenssystemet för hållbar utveckling och god samhällsstyrning. Regeringen
har deltagit i konsultationerna och förespråkat
öppenhet och transparens i processerna. Under
2013 har förslag lagts fram om att Burma/
Myanmar återfår handelspreferenser under
GSP-förordningen. Regeringen gav sitt stöd till
detta.
Europeiska rådet lämnade 2010 utfästelser att
införa tullättnader för Pakistan. WTO gav i
början av 2012 godkännande till att ge förmåner
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exklusivt till det landet, varpå tullättnaderna
kunde träda i kraft i oktober 2012.
Aid for Trade
Sverige var, tillsammans med OECD, medarrangör till OECD Policy Dialogue on Aid for
Trade i januari 2013 där diskussionerna
fokuserade på globala värdekedjor och handelsrelaterat bistånd. Globala värdekedjor var även
temat för den fjärde globala översynen av det
handelsrelaterade biståndet som ägde rum i juli
2013. Sverige arrangerade där ett seminarium om
hållbara värdekedjor inom textilsektorn. FN:s
organs för handel och utveckling (UNCTAD)
13:e högnivåkonferens i april och FN:s
konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro
i juni 2012 utgjorde viktiga forum för regeringen
att driva prioriterade frågor kring handelns och
handelspolitikens bidrag till hållbar utveckling.
Insatser inom andra verksamhets- och
utgiftsområden
Handel är en förutsättning för att skapa hållbar
tillväxt, ökat välstånd och för att bekämpa fattigdom. Den finansiella krisen understryker vikten
av att stödja låg- och medelinkomstländers
näringsliv och deltagande i internationell handel.
Kommerskollegium har särskild expertkunskap
på handelsområdet och har byggt upp kapacitet
för att bedriva tekniskt samarbete och
kapacitetsbyggande i låg- och medelinkomstländer. I april 2013 skrevs bl. a. ett avtal med
handels- och industriministeriet i Liberia genom
vilket Kommerskollegium kommer att bistå
Liberia med dess anslutningsförhandlingar till
WTO.
Frågor som berör företagens samhällsansvar,
Corporate Social Responsibility (CSR), även
kallat hållbart företagande, är sedan 2002 ett
arbetsområde inom Utrikesdepartementet under
enheten för internationell handelspolitik. CSR
berör alla Utrikesdepartementets politikområden: handels-, bistånds- och utrikespolitik
samt i varierande grad ett antal andra
departements politikområden. Departementet
ska sprida kunskap om CSR och uppmuntra
svenska företag att arbeta med hållbart företagande, och stödja och följa de internationella
normer och riktlinjer som finns på området
(OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
Global Compact och FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter). CSRarbetet har sedan 2012 inriktats på framför allt

de svenska företagens arbete med CSR-frågor på
marknader utanför EU. Konsultationer hålls
fortlöpande i frågor där företagens erfarenheter
och synpunkter är viktiga för regeringens CSRarbete, såsom tillämpningen av FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter.
Därtill har informations- och erfarenhetsutbytet
mellan departement och myndigheter ökat.
Samarbetet med Kina kring CSR har
vidareutvecklats. Afrika och Mellanöstern har
varit två andra geografiskt prioriterade områden
för ett antal mötestillfällen med deltagande på
ministernivå
eller
av
tjänstemän
från
Utrikesdepartementet.
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
reviderades 2011 och Sveriges nationella
kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer arbetar
med att främja och informera om dessa. Sveriges
nationella kontaktpunkt, som är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och
arbetstagarorganisationer, mottog 2012 en anmälan och första halvåret 2013 två anmälningar.
Regeringen har tagit initiativ till att utveckla
den referens till friheten på internet som återfinns i OECD:s reviderade riktlinjer. Stockholm
Internet Forum on Internet Freedom for Global
Development, arrangerades i maj 2013 för andra
året i rad av Utrikesdepartementet tillsammans
med Sida och stiftelsen .se. Konferensen bidrog
bl.a. till att utveckla diskussionen kring vilka
principer som ska gälla för friheten på internet
och företagens ansvar för att respektera de
mänskliga rättigheterna.
En interdepartemental arbetsgrupp under
Utrikesdepartementets ledning arbetar med att
undersöka hur gällande lagstiftning och policy
svarar upp mot innehållet i de delar av FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter som riktar sig till stater. Detta arbete
inbegriper även att stödja näringslivet att
implementera ramverket och de vägledande
principerna. Utrikesdepartementet har även
medverkat vid ett flertal seminarier och
konferenser i Sverige och i utlandet med bäring
på de vägledande principerna.
Det internationella samarbetet för att
bekämpa korruption har intensifierats. Sveriges
tillämpning av Konventionen om bekämpande av
bestickning av utländska tjänstemän i internationella affärstransaktioner granskas inom
ramen för OECD under perioden 2012 till 2014
när en rapport förväntas.
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Ny lagstiftning har gjort det möjligt för
Ryssland att ansluta sig till den ovannämnda
OECD-konventionen. Ny svensk mutbrottslagstiftning har trätt i kraft den 1 juli 2012. De
förändringar som har gjorts ska delvis ses mot
bakgrund av Sveriges åtaganden i ovannämnda
konventioner.
Den särskilda internet-baserade plattformen
för information till företag om korruptionsrisker
och metoder för korruptionsbekämpning
www.business-anti-corruption.com har utvidgats
och rönt ökad uppmärksamhet.

4.5

Politikens inriktning

Handelspolitiken och handels- och investeringsfrämjandet ska stärka svenska företags
möjligheter att ta tillvara de möjligheter som
globaliseringen medför. Människor, kapital,
varor, tjänster och information rör sig gränslöst i
allt snabbare takt och i allt större omfattning. De
geografiska begränsningarna för såväl utbud som
efterfrågan minskar i betydelse. Konkurrensen
hårdnar och behovet av kontinuerlig förnyelse
och utveckling ökar. De möjligheter som
globaliseringen medför ska tas tillvara för att
stärka svensk ekonomi och handel och därmed
Sveriges välstånd. Svensk handel och
investeringar kan även stimulera tillväxt som kan
bidra till att fattiga människor och länder lyfts ur
ekonomiskt utanförskap.
Oron och osäkerheten på de internationella
marknaderna leder till att det blir svårare för
svensk industri att få avsättning för produkter
och tjänster. Det är därför särskilt viktigt att
vidta åtgärder för att värna frihandel. Svaga
statsfinanser hos ett antal EU-länder kommer att
fortsätta att påverka köpkraften inom EU. Detta
är särskilt allvarligt med hänsyn till att EUområdet står för drygt 70 procent av vår handel.
Regeringen arbetar därför dels för att stärka
tillväxten inom EU, dels för att skapa förutsättningar för att stödja svenskt näringslivs
diversifiering till andra marknader. Små och
medelstora företag ska liksom tidigare stödjas i
sin internationalisering. Ökat fokus läggs på
tillväxtmarknaderna.
Utrikesdepartementet har utarbetat ett program för handel och främjande för att stödja
handelsministerns vision att den svenska
exporten ska fördubblas. Exporten påverkas
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starkt av utvecklingen i omvärlden och den
fortsatta marknadsoron, vilket gör att utvecklingen av handeln i världen är svår att bedöma.
Ett viktigt element i exportvisionen är att stärka
samverkan mellan de offentliga aktörer som på
olika sätt kan stödja svenska företag i deras
internationalisering. De regionala exportrådgivarna är en prioriterad insats och har en viktig
roll när det gäller att stärka små och medelstora
företags internationalisering.
Handels- och investeringsfrämjande
Handels- och investeringsfrämjandet bidrar till
att stärka svensk handel och ekonomi genom
att främja svenska små och medelstora företags
export och internationalisering samt svenska
företags affärer på viktiga marknader. Det sker
också genom att attrahera utländska direktinvesteringar. Arbetet med att stärka bilden av
Sverige i utlandet underlättas genom en gemensam strategi för arbetet med Sverigebilden som
utarbetas inom ramen för Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet (NSU).
För att de offentliga insatserna inom handelsoch investeringsfrämjandet ska nå så många
företag som möjligt, och ha förutsättningar att
uppnå största möjliga effekt, är fortsatt och ökad
samverkan central, inklusive mellan statliga,
regionala och lokala främjandeaktörer. Genom
förstärkt samordning kan konkreta nya förslag
om insatser och samverkansmöjligheter
identifieras och luckor och överlappningar
motverkas. Samarbetet mellan departement,
myndigheter, organisationer samt regionala och
lokala aktörer som arbetar med företags- och
näringslivsutveckling samt främjande ska
fortsätta att vidareutvecklas.
Sveriges export- och investeringsråd
Regeringen fäster stor vikt vid ett internationellt affärsfrämjande som skapar förutsättningar för marknads- och företagsutveckling. Globaliseringen och den allt
starkare internationella konkurrensen ökar
behovet av effektiva och långsiktiga insatser
som motsvarar företagens efterfrågan. Den 1
januari 2013 inledde den nya organisationen
Sveriges export- och investeringsråd (Business
Sweden) sin verksamhet. Det är ett resultat av
riksdagens beslut med anledning av regeringens
proposition Gemensam organisation för exportoch investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92,
2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265). Detta
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innebär att grunden till ett mer slagkraftigt och
effektivt svenskt export- och investeringsfrämjande har lagts. Den nya organisationen
innebär en anpassning till hur beslut fattas i
företagen där exportsatsningar, investeringar och
joint-ventures kan vara olika vägar till
internationalisering. Investeringsfrämjande kan
nu bedrivas i fler länder. Synergier mellan
verksamheterna har skapats och förutsättningarna för ökad samverkan med lokala och
regionala aktörer kan därmed utnyttjas.
En stor potential för ökad export finns hos de
små och medelstora företagen. Det är viktigt att
fler av dessa företag tar steget till export samt att
de företag som har börjat exportera kan
expandera sin utlandsförsäljning. Det är
angeläget att det finns ett brett urval av
främjandeinsatser
inom
det
statliga
handelsfrämjandet som utgår från och möter
företagens behov för att så många företag som
möjligt ska kunna hitta sin väg till
internationalisering och de bästa affärsmöjligheterna. Sveriges export- och investeringsråd
ska inom ramen för sitt statliga uppdrag
fortsätta att erbjuda goda förutsättningar för
internationell affärsutveckling med exportservice, kompetensutveckling och kunskapsspridning om internationella marknader.
Att vara tidigt ute på tillväxtmarknaderna är
av särskilt intresse. Förstärkta insatser genomförs för små och medelstora företag på tillväxtmarknader och affärsområden där det finns
outnyttjad potential. Sveriges export- och
investeringsråds (Business Sweden) verksamhet med de regionala exportrådgivarna är en
prioriterad uppgift, liksom Kosmopolitprojektet för att ta tillvara den resurs som
företagare med utländsk bakgrund eller utländsk
kompetens innebär. För att tillvarata den
kompetens företagare med utländsk bakgrund
besitter genomför även Almi Företagspartner
AB mentorinsatser om import och export. I
främjandearbetet är samverkan med andra
offentliga aktörer, såsom exempelvis Almi och
Enterprise Europe Network (EEN), viktigt. Där
mervärde finns ska Business Sweden även
samarbeta med privata aktörer med branscheller marknadskompetens.
Sveriges export- och investeringsråd ska
liksom Kommerskollegium och de svenska
utlandsmyndigheterna fortsätta att aktivt
arbeta med att hjälpa företag i alla delar av

landet och utomlands att hantera hinder i
handeln. Företagsspecifik affärsutveckling
med skräddarsydda lösningar ska erbjudas
företagen på marknadsmässiga villkor.
Den svenska handeln förändras över tiden. Ett
effektivt handels- och investeringsfrämjande
anpassar sig till dessa förändringar. Det är viktigt
att identifiera var tillväxtsektorer, outnyttjad
potential och tillväxtmarknader kan finnas.
Regeringen har i olika sammanhang lyft fram
bl.a. miljöteknik, hälso- och sjukvård, kreativa
näringar, tjänsteområdet samt företagare med
utländsk bakgrund och kompetens. Genom
regeringens satsning på kommunikationsplattformarna ”SymbioCity” och ”SymbioCare” samordnas marknadsföringen i utlandet av svensk
miljöteknik och svensk hälso- och sjukvård.
Genom motsvarande initiativ inom jordbruksoch skogspolitiken med marknadsföringsplattformen ”Try Swedish” och satsningen ”The
Forest Kingdom – with values for the world”
samordnas internationell marknadsföring av livsmedel och matturism respektive skogssektorn.
Den ökade utländska efterfrågan på samarbete
med den svenska resursbasen bör ytterligare
kunna konkretiseras och direkt matchas mot
svenska företags utbud av kompetens och
lösningar inom olika typer av infrastruktur, både
vad rör enstaka delar och helhetslösningar. Det
gäller även andra områden där Sverige har starka
kluster, bl.a. it och telekommunikation, skogsoch gruvindustri samt andra svenska framgångsbranscher. Sveriges export- och investeringsråd
har utformat en analysmodell som identifierar
vilka marknader, som utifrån tillväxtpotential för
svenska företag bör prioriteras inom de affärsområden där särskilda affärsmöjligheter föreligger.
För att bredda exporten är det viktigt att ta
vara på outnyttjad potential i framtidsbranscher
som de kreativa näringarna, vilka också är starka
bärare av Sverigebilden. Exporten av kreativa
näringar främjas genom marknadsföringsplattformen ”SymbioCreate” som Svenska institutet
har utvecklat. Främjandet av de kreativa
näringarna samordnas ytterligare med hjälp av en
”främjarkalender” för att underlätta och
förstärka utlandsmyndigheternas arbete på detta
område.
Genom en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Socialdemokraterna
görs under 2011–2014 en särskild satsning på
riktade exportfrämjande åtgärder genom
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Sveriges export- och investeringsråd. Satsningen
inriktas på att främja exporten i små och
medelstora företag och att främja handeln med
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och
Kina) samt Irak. Särskilt fokus läggs på viktiga
framtidsbranscher. Insatserna innebär ett utökat
erbjudande till små och medelstora företag med
tonvikt på förbättrad kvalitet och omfattning
avseende bl.a. regional exportrådgivning,
affärsinriktade
marknadsaktiviteter
inom
framtidsbranscher samt främjande- och
marknadsaktiviteter med särskild inriktning på
tillväxtländer samt en vidareutveckling av
Kosmopolit-projektet.
Regeringskansliets Projektexportsekretariat
Med anledning av en allt hårdare internationell
konkurrens i kombination med ekonomisk
stagnation på traditionella svenska exportmarknader behöver företagen ett offensivt affärsnära
stöd på snabbväxande, ofta svårbearbetade,
marknader i Afrika, Asien, Latinamerika,
Mellanöstern, Nordafrika och Central- och
Östeuropa där behovet av politisk inramning är
större än på traditionella svenska exportmarknader. Efter verksamhetsomställningen fokuserar Regeringskansliets Projektexportsekretariat
på exportfrämjande insatser i länder utanför
Europa med hög tillväxt och inom sektorer där
inköpsbesluten ofta fattas av myndigheter eller
offentliga bolag. Finansieringsbilden är ofta en
kombination av multilaterala utvecklingsorganisationer, utvecklings- och investeringsbanker, bilateralt utvecklingsstöd och egna
medel. Upphandlingsprocesserna från projektering till köp är ofta långa vilket ställer särskilda
krav på hur exportfrämjande insatser måste
utformas. Regeringskansliets Projektexportsekretariats strategiskt riktade insatser är
additionella och förstärker Sveriges export- och
investeringsråds och utrikesrepresentationens
exportfrämjande verksamhet i fält. Genom att
maximera träffsäkerheten i matchningen mellan
företag och potentiell kund ökar förutsättningar
för precision i exportfrämjandet.
Miljöteknikstrategin
Regeringens satsning på miljö- och energitekniksamarbete, med särskilt fokus på Kina, Indien
och Ryssland, fortsätter genom Regeringskansliets internationella miljötekniksamordning
(IMT) tillsammans med ambassaderna i de tre
länderna och övriga berörda myndigheter och
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aktörer. Insatserna är ett led i regeringens
miljöteknikstrategi 2011–2014 för utveckling
och export av miljöteknik, med finansiering från
verksamhetsområdet
Näringspolitik
inom
utgiftsområdet.
Sveriges
exportoch
investeringsråd genomför särskilda projekt inom
ramen för strategin.
Investeringsfrämjande
Utländska direktinvesteringar är viktiga för
svensk ekonomi. De skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya marknader, tillför ny
kompetens och ökar utbytet av teknik och
tekniskt kunnande, vilket leder till ekonomisk
tillväxt. Utländska företagsinvesteringar i Sverige
bidrar också till den svenska exporten.
Internationella företagssamarbeten blir en allt
viktigare kanal för svensk export. Investeringar
och samarbeten är en viktig och ofta avgörande
fas som föregår export. Kompetensdrivna
investeringar får en stor påverkan på handelsbalansen. Denna typ av utländska investeringar
står i fokus inom investeringsfrämjandet, som
från och med den 1 januari 2013 bedrivs inom
Sveriges
exportoch
investeringsråd.
Investeringsfrämjande är ett viktigt instrument
inom tillväxtpolitiken, och det offentliga
åtagandet inom investeringsfrämjandet får inte
urholkas. Målet är att attraktiva investeringar
kommer hela landet till del. Utländska
intressenter ska ges kvalificerad information om
investeringsmöjligheter i Sverige med syfte att
underlätta valet av investering. Investeringsfrämjandet bygger på ett nära samspel mellan
nationella, regionala och lokala aktörer. Genom
den nya organisationen sprids det aktiva
investeringsfrämjandet nu till vissa nya
marknader, inte minst i Europa.
Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet
Svenska ambassader och konsulat ska aktivt
medverka till ett effektivt exportfrämjande, att
skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv
i utlandet samt att marknadsföra Sverige som
investeringsland. Arbetet ska bedrivas i samverkan med andra aktörer och i enlighet med mål
och inriktning för det samlade Sverigefrämjandet
i syfte att främja svenska ekonomiska intressen
och bilden av Sverige i utlandet. Sverige har ett
starkare varumärke än på länge i internationella
affärskretsar tack vare det ansvarsfulla sätt på
vilket vi skött vår ekonomi. Det ökar om-
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världens intresse för våra lösningar även på andra
områden.
Det är viktigt med ett smidigt samspel mellan
ambassader och generalkonsulat och Business
Sweden, med respekt för delvis olika roller och
förutsättningar. En främjandeplan för varje
land och den s.k. främjarkalendern för de
kreativa näringarna är konkreta verktyg för
utlandsmyndigheternas arbete. Inför den nya
treåriga främjandeplanen för 2014–2017 ska
myndigheterna sätta uppföljningsbara mål för
sitt främjande.
Riksrevisionen
I juni 2013 presenterade Riksrevisionen en
granskningsrapport om statens främjandeinsatser för export, På väg ut i världen – statens
främjandeinsatser för export (RiR 2013:10).
Granskningens slutsatser och rekommendationer ligger huvudsakligen i linje med pågående
utvecklingsarbete. Regeringen återkommer i
höst med en skrivelse som behandlar rapporten.
Exportfinansiering
Exportgarantier och kreditgivning ger företag
möjlighet till internationell expansion, inte minst
under prövande tider men även på nya marknader med hög tillväxt och hård konkurrens. Ett
väl fungerande exportkreditsystem är avgörande
för svensk utrikeshandel. Finansiering i olika
former är för såväl stora som mindre företag en
faktor som påverkar möjligheterna att handla
med andra marknader. Det är centralt för
exportföretagen att få finansiering eller riskavtäckning för att inte få sämre förutsättningar
än sina konkurrenter och de facto gå miste om
affärer eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
Arbetet med att anpassa exportfinansieringen
till kundernas behov ska fortsätta. Regeringen
anser att är det viktigt att kunskapen om
exportfinansiering hos företagen ökar och att
aktörerna utvecklar erbjudandet till företagen,
vilket också inkluderar de medelstora och små
företagen.
Exportkreditnämnden (EKN)
Exportkreditnämndens verksamhet bedrivs med
målet att den totalt sett ska vara självbärande
över tid. Myndigheten tar ut premier som ska
täcka såväl risk som kostnader för administration
och erforderliga investeringar.

Svenska exportföretag söker efter och gör
affärer på hela världsmarknaden. En av EKN:s
viktigaste uppgifter är att fortlöpande göra
analyser av affärsklimatet på dessa marknader.
EKN ska medverka till att exportaffärer görs
möjliga även där förhållandena är svårbedömda
och att med garantier som verktyg underlätta
att affärer blir av. Exportkreditnämnden ska
följa de regler som har fastställts inom OECD
beträffande antikorruption och miljö/sociala
frågor samt följa de riktlinjer om hållbar
långivning som har fastställts gemensamt inom
OECD.
En bibehållen ram för exportkreditgarantier
är viktig för EKN:s möjligheter att möta
exportföretagens efterfrågan på garanti mot
bakgrund av den internationella marknadsoron.
Per den 30 juni 2013 uppgick riskreserveringarna för förväntade förluster totalt till 6,5
miljarder kronor och myndighetskapitalet till
22,2 miljarder kronor. Likvida medel uppgick
per den 30 juni 2013 till 24,9 miljarder kronor,
vilket tillsammans med premier, återvinningar
och finansiella intäkter framgent bedöms utgöra en tillräcklig täckning för skadeutbetalningar. Om skadeutbetalningar mot
förmodan skulle överstiga likvida medel måste
EKN utnyttja sin låneram hos Riksgäldskontoret mot ränta. Sannolikheten att ett
sådant upplåningsbehov skulle uppstå bedöms
som liten.
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
Den låneram och den kreditgarantiram för
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) som
beviljades enligt propositionen Åtgärder för
förstärkt exportfinansiering (prop. 2008/09:86)
och i budgetpropositionerna för 2010, 2011,
2012 och 2013(prop. 2009/10:1, prop. 2010/11:1,
prop. 2011/12:1 och prop. 2012/13:1), har hittills
inte behövt användas, men de har en stor
betydelse för SEK:s möjligheter att kunna ställa
ut långfristiga lån. Detta innebär i sin tur att
svenska exportföretag kan konkurrera i fler
exportaffärer. Eftersom den ekonomiska och
finansiella situationen har stabiliserats sedan
finanskrisen föreslår regeringen att den nuvarande låneramen sänks till 80 miljarder kronor
för systemet med statsstödda exportkrediter.
Ramarna ger ingen belastning på statsbudgeten,
men om de skulle utnyttjas ökar statens
lånebehov.
På grund av oron och osäkerheten på finans113
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marknaderna har SEK en ännu mer central roll
som långivare till den svenska exportnäringen.
Efterfrågan på exportkrediter är fortsatt hög
och SEK behöver även 2014 ha möjlighet att
erbjuda exportfinansiering på de löptider som
svensk exportindustri efterfrågar. De kreditfaciliteter som beviljats enligt propositionen
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
(prop. 2008/09:86) bör finnas kvar med tanke
på det internationella finansiella läget.
Importfrämjande
Främjande av utrikeshandeln innefattar även
import, som är viktig för att skapa välstånd och
sysselsättning. När svenska företag får bra
insatsvaror till konkurrenskraftiga priser ökar
deras konkurrenskraft. Sveriges konsumenter är
beroende av en effektiv import som bidrar till
ökat utbud, sund konkurrens och lägre priser.
En viktig del av importfrämjandet är att
vidareutveckla EU:s inre marknad.
Handeln spelar även en viktig roll för utvecklingsländerna. För utvecklingen i lågoch medelinkomstländer spelar ömsesidig
ekonomisk integration en allt viktigare roll.
Genom att öppna marknader för import av
produkter som utvecklingsländerna kan producera ökar deras möjligheter till utveckling.
Open Trade Gate Sweden vid Kommerskollegium finansieras över biståndsbudgeten
och är en viktig resurs för att underlätta
import från utvecklingsländerna.
Regeringen fortsätter arbetet med att förbättra förutsättningarna för att tillvarata
näringslivets erfarenheter och kompetens i
genomförandet av politiken för global utveckling. Med utgångspunkt i principen om obundet
bistånd kan det svenska näringslivet bidra till en
rättvis och hållbar global utveckling på flera sätt,
bl.a. genom handel och investeringar som
främjar ekonomisk tillväxt genom ökad sysselsättning, teknik och kunskapsutveckling, ökade
skatteintäkter samt främjande av ansvarsfullt
företagande.
En tydlig dialog med näringslivet och ett
bättre tillvaratagande av näringslivets erfarenheter och kompetens bidrar till att Sverige på
ett bättre och mer samlat vis kan bidra till
utvecklingen i fattigare länder. Sedan 2012
finns särskilda råd för näringsliv och
utveckling vid utlandsmyndigheter i flertalet
av de länder där Sverige också bedriver bistånd.
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CSR
Handels- och investeringsfrämjandet ska präglas
av hög etisk standard och ske utifrån principer
om hållbart företagande (CSR). Regeringen
har givit svenska myndigheter som bedriver
exportfrämjande i uppdrag att arbeta utifrån
internationella principer om ansvarsfullt företagande, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och
FN:s vägledande principer om företag och
mänskliga rättigheter. Dessa är internationellt
accepterade riktlinjer som stöds av flera
regeringar och som även Sverige står bakom.
CSR ska vara företagsägt och företagsdrivet,
men svenskt exportfrämjande ska stödja och
uppmuntra ansvarsfullt förtagande.
EU:s inre marknad
EU:s inre marknad utgör kärnan i det europeiska
samarbetet och har varit en viktig drivkraft för
den ekonomiska tillväxten i Europa under de
senaste två decennierna. Genom etablerandet av
den inre marknaden har principen om fri
rörlighet för varor tjänster, personer och kapital
medfört unika möjligheter för företag att handla
och investera och för medborgarna att arbeta,
studera och resa i Europa och få tillgång till
produkter från andra medlemsstater. Den inre
marknaden står också som förebild för en lång
rad grupperingar av länder världen över – från
Sydamerika till Asien – som vill avskaffa
handelshinder och öppna regionala marknader.
Åtta av tio av Sveriges största exportländer finns
på EU:s inre marknad och exportvärdet till dessa
länder uppgick 2012 till 787 miljarder kronor,
drygt 67 procent av den totala svenska exporten.
Den inre marknaden och dess 500 miljoner
konsumenter och 23 miljoner företag är därmed
en förutsättning för Sveriges välfärd och
sysselsättning.
Drivkraft för strukturreformer
I ljuset av den ekonomiska kris som drabbat
Europa är det av största vikt att värna EU:s inre
marknad. Det fördjupade samarbetet inom
euroområdet i frågor som även direkt påverkar
den inre marknaden kan på sikt medföra hinder
för den fria rörligheten.
Inremarknadsregelverket är en viktig drivkraft
för strukturreformer på nationell nivå, vilket
understryks av återkommande slutsatser vid
Europeiska rådets möten och av EUkommissionens landspecifika rekommendatio-
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ner. Kommissionen rekommenderar i flera fall
enskilda länder att genomföra reformer som har
sin grund i inre marknadens regelverk. Mot
denna bakgrund förutses fyra områden särskilt
betydelsefulla under 2014, nämligen:
– Utvecklingen av tjänsteområdet
– Skapandet av en digital inre marknad
– Framtidens varuproduktion
– Korrekt genomförande och tillämpning av lagstiftning.
Under 2014 bör också förhandlingar av de
tolv nyckelåtgärderna i den andra inremarknadsakten (SMA 2) slutföras. Inremarknadsakterna
syftar till att stimulera tillväxten på och
förtroendet för den inre marknaden.
Enligt en utredning som Kommerskollegium
gjort om möjliga effekter av det s.k. tjänstedirektivet skulle tjänstehandeln kunna öka med
två tredjedelar om tre av de undersökta
regleringstyperna som tjänstedirektivet syftar till
att undanröja togs bort helt. Regeringen har
därför för avsikt att fortsätta driva på arbetet
med att förverkliga en inre marknad för
tjänstehandel genom en hög aktivitet inom
ramen för den granskningsprocess på EU-nivå
som avslutas under hösten 2013. Vikten av
politiskt ägarskap och ansvarstagande för att
efterleva tjänstedirektivets bestämmelser bör
naturligtvis understrykas.
Regeringen avser också, i ljuset av utveckling av nya marknader och ny teknik,
bidra till en anpassning av regelverken inom
EU för att uppmuntra nya affärsmodeller och
skapa bättre förutsättningar för svenska spjutspetsföretag att etablera sig på den europeiska
marknaden. I takt med att nya marknader och
teknik utvecklas kommer nya behov att
uppstå. Ett exempel är den digitala ekonomin,
där den inre marknadens instrument, bl.a.
standardisering, är viktiga för att åstadkomma
en god utveckling inom nya områden. Ehandel utgör en viktig del av den inre marknaden. Samtidigt står det klart att regelverken
kan behöva utvecklas för att ytterligare underlätta gränsöverskridande e-handel. Den stora
outnyttjade potential som gränsöverskridande ehandel erbjuder bör utnyttjas.
Översyn av regelverket
I samma anda avser regeringen fortsatt bidra till
den översyn av regelverket för varor som EUkommissionen har lanserat. Handeln med
industrivaror utgör 75 procent av handeln inom

EU. Varuområdet är reglerat sedan länge, men
under senare år har ett antal initiativ tagits för att
förbättra och förenkla ramverket. Det är det s.k.
varupaketet 2008, efterföljande förhandlingar
om anpassning av rättsakter till detsamma samt
den pågående förhandlingen om ny förordning
om marknadskontroll, vilken är en del av paketet
om produktsäkerhet.
Översynen syftar bland annat till att dra
regulatoriska slutsatser kring sambanden mellan
varu- och tjänsteproduktion, globala värdekedjor, den digitala ekonomin och innovativa
produkter. Översynen ska också förenkla för
företag och marknadskontrollerande myndigheter. Initiativet bedöms vara av stort intresse
för en effektivare inre marknad. Ett svenskt svar
lämnades i kommissionens offentliga samråd. En
konferens arrangeras under hösten 2013 för
diskussion om kommissionens förslag och som
förberedelse för svenska synpunkter inför
behandlingen i Europeiska rådet i februari 2014.
En viktig del av översynen gäller den fria
varurörligheten på det icke harmoniserade
området. Den rapport om EG-förordning
764/2008 som kommissionen presenterade i juni
2012 ger inte en tydlig bild av att principen om
ömsesidigt erkännande fungerar fullt ut i
praktiken. Även direktivet 98/34/EG och dess
informationsprocedur för förslag till tekniska
föreskrifter är ett grundläggande instrument för
att undvika handelshinder. Ett kontinuerligt
arbete pågår både från Kommerskollegiums sida
och i Regeringskansliet för att förbättra
hanteringen av ömsesidigt erkännande och av
98/34-direktivet och möjligheterna att följa
andra medlemsländers regelgivning. Via den
stående kommittén för direktivet behandlas
fortgående uttolkningsfrågor om anmälningsplikten, frågor som är av vikt för förvaltningen.
Tillämpning är nyckeln
Regeringen bedömer att insatser för att stärka
genomförande och tillämpning av det EUgemensamma regelverket är centrala för att öka
tillväxt och konkurrenskraft i unionen i sin
helhet. Europeiska rådet slog i sina slutsatser i
juni 2012 fast att en mer ambitiös tillämpning av
tjänstedirektivet skulle kunna öka EU:s BNP
med 330 miljarder euro. Regeringen avser således
också fortsatt påtala vikten av medlemsstaternas
ansvar för korrekt tillämpning av den inre marknadens regelverk. Sverige har därför allt intresse
av att tillämpningen fungerar väl också i Sverige.
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Kommerskollegium har till uppgift att
administrera flera av instrumenten på den inre
marknaden som syftar till att stärka tillämpningen av regelverket. Det gäller dels de
anmälningsprocedurer för förslag till regler om
varor och tjänster som syftar till att förebygga
att handelshinder uppkommer, dels att vara
kontaktpunkt för vissa funktioner avseende
varor och tjänster, inklusive Solvit. Till det
svenska Solvit-centret vid Kommerskollegium
kan företag och privatpersoner vända sig då de
upplever att en myndighet tillämpat det EUrättsliga regelverket felaktigt. Solvit försöker
sedan att lösa de potentiella hinder som begränsar den fria rörligheten. Regeringen har för
avsikt att lägga fortsatt vikt vid Solvit:s funktion
i arbetet med att undanröja handelshinder.
Från och med våren 2013 används IMI
(Internal Market Information System) även vid
anmälningar enligt tjänstedirektivet av nya
författningsförslag som planeras i medlemsstaterna. Kommerskollegium har fortsatt en
viktig roll som nationell samordnare av arbetet
med att registrera svenska myndigheter i
systemet, utbilda samt övervaka frågeflödet och
se till att svenska och andra EU-myndigheter får
svar på sina frågor i tid. Tanken är även att IMI
framöver ska tillämpas på fler rättsakter än de tre
nuvarande tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet och utstationeringsdirektivet.
Kommerskollegium
Kommerskollegium kommer på regeringens
uppdrag att fortsätta fördjupa samarbetet med
kommuner och statliga myndigheter när det
gäller deras roll och förståelse för den inre
marknaden. Som ett led i att ytterligare öka
medvetandegraden och klargöra kommunernas
ansvar när det gäller EU-rätten och närmare
bestämt tjänstedirektivets regler beslutade
regeringen den 30 maj 2013 om en proposition
som tydliggör kommunernas anmälningsskyldighet i förhållande till kommissionen när
dessa tar fram förslag till vissa kommunala
föreskrifter som påverkar tillträdet till eller
utövandet av en tjänst. Lagändringen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2014.
Under 2013 väntas ett lagstiftningspaket
antas av EU där nio olika EU-direktiv som
reglerar produkter revideras i enlighet med den
modell som följer av det s.k. varupaketet.
Syftet med revideringen är att rättsakter som
innehåller krav på produkter ska bli mer
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enhetliga. När paketet har beslutats vidtar
arbetet med att genomföra direktiven i svensk
rätt.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac) kommer att spela en viktig roll som
expertmyndighet vid genomförandet av de
reviderade direktiven och som samrådsmyndighet för de myndigheter som kommer att
arbeta med att genomföra dessa reviderade
direktiv. Målet i övrigt för Swedac är att
myndigheten med fortsatt hög kompetens ska
utöva och utveckla sin verksamhet som ansvarig
myndighet för ackreditering och teknisk
kontroll, som samordnare av marknadskontroll
samt som ansvarig myndighet för reglerad mätteknik och kontroll av ädelmetaller.
Utvecklingen av Swedacs verksamhet beror
till stor del på utvecklingen inom ackrediteringsområdet, t.ex. om ackreditering införs för något
nytt område. Swedacs verksamhet som samordnande myndighet för marknadskontroll har
stor betydelse för att säkerställa att varor och
tjänster på marknaden uppfyller gällande krav.
I februari 2013 presenterade kommissionen ett
förslag till en ny förordning om marknadskontroll som förhandlas i rådet under 2013.
Swedac har en nyckelroll när det gäller att
uppnå regeringens mål om en väl fungerande
inre marknad.
Östersjöregionen
Såvitt avser EU:s strategi för Östersjöregionen
har Swedac och Kommerskollegium fått ansvar
att leda tre flaggskeppsprojekt inom prioritetsområde 6 avseende den inre marknaden.
Projekten redovisas årligen till Regeringskansliet. Regeringen bedömer att rörligheten och
konkurrenskraften i Östersjöregionen kan
stärkas ytterligare genom samverkan inom
ramen för strategin.
Samverkan
Nya samarbeten är också nödvändiga. Det är
avgörande att de myndigheter och regioner som
arbetar med att främja Sveriges konkurrenskraft
och tillväxt från olika utgångspunkter samarbetar och skapar synergieffekter som bidrar till
att åstadkomma en utveckling av den inre
marknaden genom bl.a. ökad export och tillväxt.
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Standardisering
Standardisering är ett viktigt verktyg för
innovation, konkurrenskraft och för en hållbar
samhällsutveckling. En allt snabbare globaliseringsprocess förändrar just nu villkoren för
standardiseringen men ökar också dess
betydelse för tillväxten och för att kunna möta
de stora samhällsutmaningar vi står inför som
klimatförändringar och en växande och åldrande
befolkning. Sveriges standardiseringsförbund
avser att under året ta fram en svensk strategi för
standardisering. Regeringens avser att noggrant
följa arbetet. Det är viktigt att identifiera vilka
strategiska områden för standardisering som
Sverige ska satsa på för ökad konkurrenskraft,
tillväxt och välfärd. Det innefattar också hur
våra myndigheter, som spelar en viktig roll i
standardiseringen,
ska
arbeta
med
standardisering. Vissa myndigheter kan behöva
stärka sitt engagemang i standardiseringen.
Den första januari 2013 trädde en ny
förordning om europeisk standardisering ikraft
(förordning (EU) 1025/2012). Förordningen
syftar till att göra standardiseringsprocessen mer
effektiv och transparent, öka olika samhällsintressenters inflytande över – och tillgång till –
standarder och bredda tillämpningsområdet till
att också omfatta tjänstestandarder. Förordningen ersätter de delar av direktiv 98/34/EG
som rör standardisering. Regeringens målsättning är att den nya lagstiftningen ska leda till
en bredare användning av standarder bl.a. på
tjänsteområdet, där regeringen ser stor potential
till ökad svensk kunskapsbaserad export.
Kommerskollegium har i uppgift att i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och hålla
regeringen underrättad om viktiga skeenden och
utvecklingstendenser inom standardiseringen
som är av betydelse för svensk ekonomi.
Internationell handelspolitik
Handelspolitiken är ett viktigt instrument för att
tillvarata globaliseringens möjligheter men också
för att hantera dess möjliga avigsidor. Tydliga,
icke-diskriminerande,
globala
regler
för
internationell handel är avgörande för hållbar
tillväxt och utveckling. Det är ett ömsesidigt
intresse att även de fattiga länderna kan utnyttja
globaliseringens möjligheter.
Regeringen har ambitionen att fortsatt
stimulera till en fortlöpande dialog, i EU och
internationellt, om de handelspolitiska perspek-

tiven i den förändrade globala kontexten.
Detta är viktigt inte minst i ljuset av internationaliseringen och företagens ökande
fragmentisering, men också därför att handelspolitiken aktivt måste bidra till vår tids stora
globala utmaningar såsom klimatförändringarna
och fattigdomsbekämpningen. Dialogen är
viktig också i ljuset av tendenser till ökad
protektionism som kan skönjas inom EU och
globalt.
Som ett öppet och handelsberoende land
lägger Sverige stor vikt vid det multilaterala
handelssystemet. WTO är grundbulten i detta
system, och Sverige arbetar aktivt för att värna
WTO som organisation både vad gäller regler
och som handelspolitiskt organ. Regeringen
kommer att fortsätta arbetet för att framsteg
görs i WTO för reella marknadsöppningar
samt förbättrade och förenklade regelsystem.
På kort sikt verkar regeringen för ett lyckat
resultat vid WTO:s nionde ministermöte på
Bali i december 2013 och att ett beslut då kan
fattas om ett minipaket som inkluderar en
överenskommelse om förenkling av handelsprocedurer samt vissa andra frågor av särskild
relevans för u-länder. För regeringen är ett
avtal om handelsprocedurer särskilt prioriterat
eftersom det skulle innebära vinster för
samtliga WTO-medlemmar, men särskilt för
utvecklingsländerna.
På längre sikt skulle ett lyckat avslut på
Doharundan stärka WTO, ge världsekonomin
en positiv injektion samt bidra till ökad handel
och tillväxt, inte minst för utvecklingsländerna.
Multilaterala handelsavtal är också den bästa
försäkringen mot ökad protektionism.
Regeringen arbetar för att översynen av
WTO:s informationsteknikavtal, ITA, leder till
en utvidgning av avtalet till flera länder och
flera produkter. Tullfrihet för elektronikvaror
är viktigt för både svenska konsumenter och
exportintressen samt för u-länders möjlighet
att utvecklas.
Sverige avser även arbeta för att fler länder
ansluter sig till WTO:s avtal om offentlig
upphandling, GPA (Goverment Procurement
Agreement). Av särskilt intresse är att Kina
blir medlem.
Regeringen lägger stor vikt vid att
utvecklingsländernas intressen och särskilda
behov tillvaratas i såväl WTO som i andra
handelsrelaterade organisationer och förhandlingar. Målet är att stärka fattiga människors
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och länders möjligheter att ta del av
globaliseringens fördelar. Ökande handel, och
minskade handelshinder, är avgörande i detta
sammanhang. Regeringen driver konsekvent
linjen att EU ska visa största möjliga öppenhet
gentemot fattiga länder, särskilt vad gäller
varor och tjänster som fattiga människor
producerar. Sverige har ett gott anseende och
förtroende i många fattiga länder. Regeringen
följer även särskilt de utvecklingsfrågor som
kan utgöra en del av minipaketet till WTO:s
nionde ministermöte.
Vid sidan av multilaterala förhandlingar
spelar bilaterala och regionala initiativ en viktig
roll. I förhandlingar mellan en mindre grupp
av länder är möjligheterna också större att nå
ett mer omfattande resultat – både i form av
vilka handelshinder som ingår i ett avtal och
hur långtgående liberaliseringar som görs.
Regeringen verkar fortsatt för att EU driver
förhandlingar om bilaterala och regionala
frihandelsavtal med en rad länder och regioner
i världen, och att svensk industris intressen tas
tillvara både i urvalet av länder/regioner som
EU förhandlar med och i specifika delar av
avtalen. För att skapa bättre förutsättningar
för svenska företag att konkurrera på
världsmarknaden är det viktigt att frihandelsavtalen, utöver avveckling av tullar, också
innehåller effektiva regler som rör t.ex.
ursprungsregler, icke-tariffära handelshinder,
investeringar och immaterialrätt.
Utöver de förhandlingar som har slutförts
sommaren 2013 med Georgien, Moldavien och
Armenien är förhoppningen att ytterligare
förhandlingar kan avslutas under hösten 2013,
närmast med Kanada. Förhandlingar med USA
lanserades i juni och beräknas slutföras före
utgången av 2014. Avtalet förväntas bli mycket
omfattande och utgöra ett systemskifte
eftersom omfattningen av handeln kommer att
påverka världshandeln i stort.
Även förhandlingarna som inletts med
Japan under våren 2013 förväntas leda till ett
ambitiöst avtal. Förhandlingarna med Malaysia,
Vietnam och Thailand väntas fortgå under
året; därtill kan ytterligare ASEAN-länder
tillkomma. Under 2013 väntas också förhandlingar inledas med ytterligare länder i
Nordafrika. I förhandlingarna med Mercosur
förväntas framsteg tidigast ske i slutet av 2013.
Avtalet med Centralamerika har under
sommaren 2013 trätt ikraft provisoriskt för vissa
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av länderna i Centralamerika, liksom avtalet med
Colombia och Peru. Förhandlingar med Ukraina
har slutförts men inte undertecknats.
I EU:s förhandlingar om ekonomiska
partnerskapsavtal är Sverige en stark röst för en
konstruktiv dialog med de s.k. AVS-länderna,
dvs. ett 70-tal länder i Afrika, Västindien och
Stilla havet. Regeringen eftersträvar utvecklingsfrämjande, breda och fullödiga regionala avtal
med alla AVS-länder samt att samarbetet kring
handelsrelaterade biståndsinsatser kopplade till
partnerskapsavtalen konkretiseras. Rådet och
Europaparlamentet har nått en kompromiss
att den nu gällande interimslösningen för
Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) planeras
att upphöra den 1 oktober 2014 för de AVSländer som inte har fullföljt åtagandena och
ratificerat den tillfälliga övergångslösningen.
Detta bör medföra att förhandlingsaktiviteten
ökar för att nå fram till avslut i de regionala
EPA-grupperna så att den gällande interimslösningen kan övergå till rättsligt bindande
avtal, förenligt med de internationella handelsreglerna i WTO.
Regeringen anser att EU behöver ett bättre
regelverk på antidumpningsområdet och avser
fortsätta att arbeta aktivt för detta, bl.a. inom
ramen för förslaget om modernisering av
skyddsinstrumentsystemet. Även EU:s användning av s.k. antisubventionsåtgärder behöver ses
över och förändras i mer frihandelsvänlig riktning. Sverige stödjer fortsatt EU:s arbete för
att säkerställa immaterialrättslig lagstiftning
och efterlevnad av denna lagstiftning i olika
delar av världen.
Sverige fortsätter också att verka för att EU:s
marknadstillträdesstrategi ska utvecklas och
tillämpas så att den blir ett effektivt hjälpmedel
för svenska företag att tackla handelshinder i
tredje land. Marknadstillträdesstrategin ska
genom öppen och fri handel säkra tillgången på
råvaror och för industrin strategiskt viktiga
insatsvaror.
Regeringens ambition för offentlig upphandling är att åstadkomma förbättrat
marknadstillträde på internationella upphandlingsmarknader. Det är också viktigt att tillträdet
till europeiska upphandlingsmarknader inte
begränsas. Regeringen kommer därför fortsatt
att motsätta sig kommissionens lagförslag om att
begränsa tillträdet till EU:s marknad för
offentlig upphandling.
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På området investeringar stödjer Sverige
arbetet med att ta fram en gemensam
investeringspolitik som samtidigt månar om
att det existerande skyddet för investeringar
inte försämras.
Handelspolitiken utgör ett viktigt instrument
för att möta olika mål på miljö- och klimatområdet. Handeln med utrotningshotade växter
och djur omsätter till exempel mycket stora
belopp och hotar den biologiska mångfalden.
Handelspolitiska verktyg, t.ex. i form av
åtaganden i EU:s frihandelsavtal, samt riktade
biståndsinsatser för att utbilda tulltjänstemän i
relevanta länder, är bra exempel på insatser
som avser bidra till regeringens miljöarbete.
Sverige intensifierar också arbetet för nedmontering av tullar och andra handelshinder
på miljö- och klimatvänliga varor, tjänster och
teknik.
Regeringen är övertygad om att OECD har
en viktig uppgift i att föra den internationella
handelspolitiska agendan framåt, bl.a. avseende
frågan om globala värdekedjor. Ett fruktbart
samarbete om denna fråga pågår mellan
OECD och Kommerskollegium. Regeringen
finansierar en OECD-studie som analyserar
hur låg- och medelinkomstländer ska kunna
integrera sig i regionala och globala värdekedjor, med särskild tonvikt på förenklade
handelsprocedurer.
Utrikesdepartementet bedriver ett angeläget
arbete kring frågor om företagens samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR)
eller hållbart företagande, för att stärka
företagens möjligheter att hantera utmaningar
kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor
och antikorruption. Regeringen förväntar sig
att svenska företag respekterar mänskliga
rättigheter i all sin verksamhet. Regeringen
uppmuntrar alla svenska företag att arbeta med
hållbart företagande, och stödja och följa de
internationella normer och riktlinjer som finns
på området (OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Global Compact och FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter).
Ansvarstagande företag främjar Sverigebilden
och ökar därmed Sveriges konkurrenskraft.
Företag som tar ett samhällsansvar bidrar också
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen i
Sverige och till att uppnå en hållbar utveckling i
såväl Sverige som i andra delar av världen. Detta
är viktigt också när det gäller främjandet av

svenska företag och investeringar i utlandet.
Sverige avser öka ansträngningarna att etablera
bilaterala kontakter på CSR-området med
länder i bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och
Afrika söder om Sahara samt i Kina i syfte att
främja hållbart företagande. Bilaterala kontakter
är också ett värdefullt verktyg för att understödja svenska företags ansträngningar att
bedriva en ansvarsfull verksamhet på marknader
där företagen ofta möter stora utmaningar på
CSR-området.
Regeringen fäster stor vikt vid det internationella samarbetet på antikorruptionsområdet. Korruption är ett globalt fenomen
och ett stort socialt problem i vår tid som
undergräver demokratiska beslutsprocesser,
förhindrar och försvårar handel, investeringar
och entreprenörskap och gör ekonomiska
transaktioner mer kostsamma. Korruption är
ett allvarligt hinder för u-ländernas utveckling
och för fattigdomsbekämpning.
Sveriges tillämpning av FN-konventionen
mot korruption kommer att granskas under
2013. Sverige kommer i sin tur att delta i
granskningen av tillämpningen av OECD:s
konvention mot mutor såväl som FNkonventionen under 2013 och 2014.
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4.6

Budgetförslag

Tabell 4.4 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – Metrologi
m.m.

4.6.1

2:1 Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

Tusental kronor

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
Tusental kronor

2012

Utfall

23 267

2013

Anslag

23 100

1

2014

Förslag

23 696

2015

Beräknat

24 002

2

2016

Beräknat

24 404

3

2017

Beräknat

24 939

4

Anslagssparande
Utgiftsprognos

413
22 947

Metrologi (Offentligrättslig verksamhet)

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2012

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

9 941

8 565

1 376

10 400

- 450

11 000

- 550

(varav
anslag/bidrag)

950

Prognos 2013

9 950

(varav
anslag/bidrag)

950

Budget 2014

10 450

(varav
anslag/bidrag)

950

Ändamål

Swedac har rätt att ta ut avgifter inom den
reglerade mättekniken (legal metrologi).
Avgifterna ska endast finansiera själva tillsynen och inte relatera till myndighetsverksamhet som finansieras via anslaget. Under
2014 förväntas inga större intäktsförändringar.

Anslaget får användas för Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 23 697 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 23 696 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 23 695 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Regeringen föreslår att 23 696 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) för
2014. För 2015 och 2016 beräknas anslaget till
24 002 000 kronor respektive 24 404 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.3 Budget för avgiftsbelagd verksamhet –
Ackreditering m.m. samt Internationellt utvecklingsarbete
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012
(varav tjänsteexport)

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

135 200

137 292

-2 092

31 109

30 738

371

119 000

117 500

1 500

14 000

13 500

500

112 700

115 600

-2 900

11 700

11 600

100

Under 2012 uppgick resultatet från uppdragsverksamheten (ackreditering m.m.) till 2 092 000
kronor. Överskottet kan hänföras till ett ökat
antal ansökningar om ackreditering i kombination med tillfälligt mindre bemanning. Överskottet beräknas motsvara ett underskott
under närmast följande år. Intäkterna från
tjänsteexport beräknas minska till följd av att
vissa internationella utvecklingsprojekt avslutas.
I övrigt förväntas inga större förändringar när
det gäller intäkter och kostnader.
120

Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:1
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

23 100

23 100

23 100

23 100

629

935

1 338

1 874

-33

-33

-34

-35

23 696

24 002

24 404

24 939

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1 Statens

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.
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4.6.2

4.6.3

2:2 Kommerskollegium

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 2:2 Kommerskollegium

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 2:3 Exportfrämjande
verksamhet

Tusental kronor

2012

Utfall

78 066

2013

Anslag

81 025

2014

Förslag

83 056

2015

Beräknat

84 139

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Tusental kronor

4 983
2012

Utfall

243 137

2013

Anslag

243 889

2

2014

Förslag

243 889

Beräknat

163 889

1

80 216

2016

Beräknat

85 562

3

2015

2017

Beräknat

87 453

4

2016

Beräknat

163 889

2017

Beräknat

163 889

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 83 056 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 83 056 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 83 056 tkr i 2014 års prisnivå.
1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 716
238 021

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål
Ändamål

Anslaget får användas för Kommerskollegiums
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 83 056 000 kronor
anvisas under anslaget 2:2 Kommerskollegium för
2014. För 2015 och 2016 beräknas anslaget till
84 139 000 kronor respektive 85 562 000 kronor.
Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:2
Kommerskollegium
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

81 025

81 025

81 025

81 025

3 233

4 658

6 551

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2 148

Beslut

Regeringens överväganden

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1 Statens

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för det statliga uppdraget avseende exportfrämjande
till
Sveriges
exportoch
investeringsråd (Business Sweden), för näringslivsfrämjande åtgärder och för främjande av
svenska företags affärer kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer. Anslaget får användas för
näringslivsfrämjande på strategiska marknader
och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och
handelspolitiska åtgärder. Anslaget får även
användas för utgifter för statsbidrag till
insatser till stöd för Sverigeprofilering genom
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet.
Sveriges export- och investeringsråds verksamhet grundar sig på ett avtal mellan staten och
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

-117

-119

-121

-123

83 056

84 139

85 562

87 453

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Regeringen prioriterar ett aktivt exportfrämjande som möter de små och medelstora företagens behov. Genom propositionen Gemensam
organisation för export- och investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92, bet. 2011/12:NU23,
rskr. 2011/12:265), som riksdagen beslutade den
14 juni 2012 i enlighet med regeringens
förslag, har grunden lagts till en mer slagkraftig och effektiv organisation för svenskt
export- och investeringsfrämjande. Uppgiften
att bedriva statligt finansierat investeringsfrämjande har inordnats i Sveriges exportråd
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den 1 januari 2013, som då bytte namn till
Sveriges export- och investeringsråd.
Regeringen fäster vidare stor vikt vid att
möjligheter till synergier och samverkan
mellan främjandets olika delar tas tillvara
liksom mellan myndigheter och organisationer
på både nationell, regional och lokal nivå som
arbetar med företagsutveckling och internationalisering.
Under mandatperioden görs genom en
överenskommelse mellan regeringspartierna
och Socialdemokraterna en särskild satsning
under 2011–2014 på riktade exportfrämjande
åtgärder. Satsningen inriktas på att främja
exporten i små och medelstora företag och att
främja handeln med BRIC-länderna (Brasilien,
Ryssland, Indien och Kina) samt Irak.
Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher.
Genom överenskommelsen höjdes nivån
2012 med 50 miljoner kronor med anledning
av satsningen relativt vad som anslogs i
budgetpropositionen för 2011. Denna nivå
vidmakthålls under resten av mandatperioden.
Prioriterade insatser inom exportfrämjandet
är regional exportrådgivning liksom Kosmopolitprojektet.
Regeringen föreslår att 243 889 000 kronor
anvisas under anslaget 2:3 Exportfrämjande
verksamhet för 2014. För 2015 och 2016
beräknas anslaget till 163 889 000 kronor
respektive 163 880 009 kronor.
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:3
Exportfrämjande verksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

243 889

243 889

243 889

243 889

-80 000

-80 000

-80 000

163 889

163 889

163 889

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1 Statens

243 889

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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4.6.4

2:4 Investeringsfrämjande

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 2:4 Investeringsfrämjande
Tusental kronor

2012

Utfall

57 699

2013

Anslag

57 878

2014

Förslag

57 442

2015

Beräknat

58 143

2

2016

Beräknat

59 026

3

2017

Beräknat

60 269

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

978
56 486

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 57 442 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 57 442 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 57 443 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
statsbidrag för det statliga uppdraget avseende
investeringsfrämjande till Sveriges export- och
investeringstråd (Business Sweden) och för
utredningsinsatser inom området.
Regeringens överväganden

Regeringen ser investeringsfrämjandet som ett
viktigt instrument inom tillväxtpolitiken.
Genom propositionen Gemensam organisation
för export- och investeringsfrämjande (prop.
2011/12:92, 2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265),
som riksdagen beslutade den 14 juni 2012 i
enlighet med regeringens förslag, inordnades
uppgiften att bedriva statligt finansierat
investeringsfrämjande den 1 januari 2013 i
Sveriges exportråd, som då bytte namn till
Sveriges export- och investeringsråd. Detta
möjliggör att investeringsfrämjande kan
bedrivas i fler länder än i dag. Synergier mellan
verksamheterna kan utnyttjas.
Regeringen fäster stor vikt vid att möjligheter
till samverkan mellan främjandets olika delar tas
tillvara liksom mellan myndigheter och organisationer på olika nivåer som arbetar med företagsutveckling och internationalisering. Investeringsfrämjandet bygger på ett nära samspel mellan
nationella, regionala och lokala aktörer.
Det offentliga åtagandet inom investeringsfrämjandet ska fokusera på att främja utländska företagsinvesteringar i Sverige eller
samarbeten med svenska företag som tillför

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

kapital, kompetens och marknader till det
svenska näringslivet.
Regeringen föreslår att 57 442 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för 2014. För 2015 och 2016
beräknas anslaget till 58 143 000 kronor
respektive 59 026 000 kronor.
Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:4
Investeringsfrämjande
Tusental kronor

Anvisat 2013 1

2014

2015

2016

2017

57 878

57 878

57 878

57 878

352

1 236

2 481

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

-350

Beslut

Förslag/
beräknat
anslag

Internationella rådet för samarbete på
tullområdet (WCO)

–

Internationella tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

–

Internationella Byrån för Utställningar i
Paris (BIE).

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 20 517 000 kronor
anvisas under anslaget 2:5 Avgifter till
internationella handelsorganisationer för 2014.
För 2015 och 2016 beräknas anslaget till
20 517 000 kronor respektive 20 517 000
kronor.
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:5
Avgifter till internationella handelsorganisationer

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt

–

Tusental kronor

-86

-87

-88

-90

57 442

58 143

59 026

60 269

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

20 517

20 517

20 517

20 517

20 517

20 517

20 517

Förändring till följd av:
Beslut

1 Statens

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär..
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

4.6.5

2:5 Avgifter till internationella
handelsorganisationer

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

20 517

1 Statens

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 4.13 Anslagsutveckling 2:5 Avgifter till internationella
handelsorganisationer

4.6.6

2:6 Bidrag till standardiseringen

Tusental kronor

2012

Utfall

19 812

2013

Anslag

20 517

2014

Förslag

20 517

2015

Beräknat

20 517

2016

Beräknat

20 517

2017

Beräknat

20 517

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 197
18 055

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:6 Bidrag till
standardiseringen
Tusental kronor

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för avgifter
och bidrag till samt särskilda insatser med
anledning av Sveriges deltagande i följande
internationella handelsorganisationer:
–

2012

Utfall

30 719

2013

Anslag

31 121

2014

Förslag

31 119

2015

Beräknat

31 461

2

2016

Beräknat

31 866

3

2017

Beräknat

32 488

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
31 121

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 119 tkr i 2014 års prisnivå.
3
Motsvarar 31 119 tkr i 2014 års prisnivå.
4
Motsvarar 31 119 tkr i 2014 års prisnivå.
1

Världshandelsorganisationen (WTO)
123
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Ändamål

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Sveriges standardiseringsförbund.

Tabell 4.17 Uppdragsverksamhet
Miljoner kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2012

Regeringens överväganden

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

2 647

532

2 115

2 180

679

1 501

1 842

341

1 501

(varav tjänsteexport)

Regeringen föreslår att 31 119 000 kronor
anvisas under anslaget 2:6 Bidrag till
standardiseringen för 2014. För 2015 och 2016
beräknas anslaget till 31 461 000 kronor
respektive 31 866 000 kronor.
Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 2:6
Bidrag till standardiseringen
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

31 121

31 121

31 121

31 121

387

792

1 415

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

44

Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

-46

-47

-47

-48

31 119

31 461

31 866

32 488

budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Anslaget minskas fr.o.m. 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i
samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen.

Prognos 2013
(varav tjänsteexport)

Budget 2014
(varav tjänsteexport)

Intäkterna disponeras av Exportkreditnämnden.
Budgeten är upprättad enligt riskmässiga
principer, som även belastas för reservationer
för riskerna i engagemang och skadefordringar. Resultatet för första halvåret 2013
visar på ett överskott på 699 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2014 ikläda staten betalningsansvar för
exportkreditgarantier som inklusive tidigare
utfärdade garantier uppgår till högst
500 000 000 000 kronor.

1 Statens

4.6.7

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämndens verksamhet ska bedrivas
så att den är självbärande över tiden och
samtidigt erbjuda de svenska exportföretagen
villkor som motsvarar vad konkurrerande
företag i andra länder kan erhålla.
Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 2013 till
274 miljarder kronor för ordinarie exportkreditgarantier. Obundna offerter medräknas till 50
procent i ramutnyttjandet medan bundna
offerter och garantier medräknas till 100
procent.

124

Skälen för regeringens förslag: Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet har tillsammans
med Aktiebolaget Svensk Exportkredits
verksamhet haft en avgörande betydelse för att
motverka den ekonomiska krisens effekter på
företagens möjligheter att finansiera exportaffärer. Trots återhämtningen på de finansiella
marknaderna efter finanskrisen är det på grund
av den internationella marknadsoron fortfarande centralt för exportföretagen med riskavtäckning för att inte få sämre förutsättningar
än sina konkurrenter och de facto gå miste om
affärer eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
En oförändrad nivå på ramen för exportkreditgarantier för EKN är därför av stor vikt.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 ikläda staten betalningsansvar för
investeringsgarantier som inklusive tidigare
utfärdade garantier uppgår till högst
10 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Trots
återhämtningen på de finansiella marknaderna
efter finanskrisen är det på grund av den internationella marknadsoron fortfarande centralt
för exportföretagen med riskavtäckning för att
inte få sämre förutsättningar än sina
konkurrenter och de facto gå miste om affärer
eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
En oförändrad nivå på ramen för
investeringsgarantier för EKN är därför av
stor vikt.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2014 besluta att Exportkreditnämnden får
obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret
för skadeutbetalning.

Skälen för regeringens förslag: Trots
återhämtningen på de finansiella marknaderna
efter finanskrisen är det på grund av den internationella marknadsoron fortfarande centralt
för exportföretagen med riskavtäckning för att
inte få sämre förutsättningar än sina
konkurrenter och de facto gå miste om affärer
eller få minskad konkurrenskraft internationellt.
En obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar för EKN är
därför av stor vikt.
4.6.8

Låneram och kreditgaranti för
Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
tillhandahåller som marknadskompletterande
aktör krediter med främst en långsiktig löptid
för exportaffärer. På uppdrag av staten
administrerar SEK det svenska systemet för
statsstödda exportkrediter till fast ränta, det
s.k. CIRR-systemet (Commercial Interest
Reference Rate).

Baserat på regeringens förslag i propositionen
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
(prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr.
2008/09:125) beslutade riksdagen den 15
december 2008 om utökade möjligheter för SEK
och Exportkreditnämnden att tillhandahålla
exportfinansiering för att stärka företagens
konkurrenskraft med anledning av den
finansiella och ekonomiska krisen.
SEK ska inom systemet för statsstödd
exportkreditgivning (det s.k. CIRR-systemet)
främja svensk exportindustri och svenskt
näringsliv. De statsstödda exportkrediterna ska
lämnas till för staten lägsta kostnad och risk
samt med villkor som motsvarar vad företag i
konkurrentländer kan erhålla, baserat på
internationella överenskommelser inom EU och
OECD. SEK administrerar de statsstödda
exportkrediterna enligt ägaranvisning från
staten. Systemet med statsstödda exportkrediter
har historiskt oftast uppvisat överskott, men
systemet går med underskott vissa år. Det är
dessutom svårt att prognostisera utfallet.
Regeringens överväganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
för 2014 besluta att Aktiebolaget Svensk
Exportkredit får ta upp lån för systemet med
statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret
som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår
till högst 80 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Det är fortfarande centralt för exportföretagen att få stöd
med finansiering för att inte få sämre förutsättningar än sina konkurrenter och de facto gå
miste om affärer eller få minskad konkurrenskraft internationellt. Eftersom den ekonomiska
och finansiella situationen har stabiliserats sedan
finanskrisen föreslår regeringen att den nuvarande låneramen om högst 100 000 000 000
kronor sänks till 80 000 000 000 kronor för
systemet med statsstödda exportkrediter.
Kreditfacilititeterna har dock fortsatt mycket
stor betydelse för SEK:s möjligheter att lämna
statsstödda exportkrediter till fast ränta, s.k.
CIRR-finansiering, och är därmed viktiga för
SEK:s möjligheter att kunna erbjuda långfristiga
lån.
125
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2014 ikläda staten betalningsansvar i
form av en kreditgaranti till Aktiebolaget
Svensk Exportkredit som inklusive tidigare
utfärdade garantier uppgår till högst
250 000 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Även om
den ekonomiska och finansiella situationen har

126

stabiliserats sedan finanskrisen föreslår
regeringen att den nuvarande kreditgarantiramen om högst 250 000 000 000 kronor
behålls eftersom kreditfacilititeterna har fortsatt
betydelse för SEK:s möjligheter att lämna
statsstödda exportkrediter till fast ränta, s.k.
CIRR-finansiering, och är därmed viktiga för
SEK:s möjligheter att kunna erbjuda
långfristiga lån.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslaget till lag om ändring i lagen
(2004:773)
om
kommunalekonomisk
utjämning (avsnitt 2.1 och 3.6),

2.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

Summa

90 128 420
3 462 213
5 350
93 595 983

7
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7, 11–13 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna
för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen
för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året
före utjämningsåret.
Skatteutjämningsunderlag:
Den
uppräknade
medelskattekraften
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive

1 Senaste lydelse 2011:1409.
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landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den
procentsats som anges i 4 §.
Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag
multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen
divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för
kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.
Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk
kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.
Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett
landsting.
Bidragsminskning: En bidragsBidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån
minskning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett
nettot av en kommuns eller ett
landstings bidrag och avgifter år
landstings bidrag och avgifter år
2004 enligt de lagar som upphävs
2013 enligt den då gällande lydelsen
genom denna lag ökat med ett
av denna lag är större än nettot av
enhetligt belopp per invånare,
kommunens eller landstingets bidrag
333 kronor för kommuner och
och avgifter för samma år beräknade
139 kronor för landsting, är större än
enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 § andra och
nettot av en kommuns eller ett
tredje styckena, 12 § andra och tredje
landstings bidrag och avgifter enligt
styckena samt 15 och 16 §§.
5, 6, 9, 10 §§, 11 § andra stycket, 12 §
andra stycket, 15 och 16 §§, om dessa
bestämmelser skulle ha gällt för år
2004.
Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som skall tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna skall för
bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för
bidragsberättigade landsting utifrån
90 procent av medelskattesatsen
samma år. För avgiftsskyldiga
kommuner och landsting skall de
länsvisa skattesatserna i stället fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

7§

Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som ska tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna ska för
bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade
landsting
utifrån
90 procent av medelskattesatsen
samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner
och landsting ska de länsvisa
skattesatserna i stället fastställas
utifrån 60 procent av medelskattesatsen år 2003 för den del av det
uppräknade skatteunderlaget som
utgör högst 125 procent av den upp10
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Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna skall hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.

räknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget. För överstigande del ska den
länsvisa skattesatsen fastställas utifrån
85 procent av medelskattesatsen år
2003.
Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna ska hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.

11 §
En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
En kommun som år 2004 haft en
En kommun som år 2004 haft en
beräknad
standardkostnad
för
beräknad standardkostnad för svagt
näringslivsoch
sysselsättningsbefolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
främjande åtgärder eller för svagt
befolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
En kommun som får en
En kommun som år 2013 fått
bidragsminskning som är större än
strukturbidrag för näringslivs- och
0,56 procent av det uppräknade skattesysselsättningsfrämjande åtgärder eller
underlaget år 2005 har rätt till ett
för bidragsminskning har rätt till ett
bidrag motsvarande denna del av
bidrag motsvarande den del av
summan av dessa belopp som överminskningen.
stiger 0,22 procent av det uppräknade
skatteunderlaget år 2014.
En kommun som år 2013, vid en
tillämpning av bestämmelsen om länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket,
sammantaget skulle ha fått minskade
intäkter från bidrag eller ökade
kostnader för avgifter enligt denna lag
har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
12 §
Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små
landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
Ett landsting som får en
Ett landsting som år 2013 fått
bidragsminskning som är större än
strukturbidrag för bidragsminskning
0,28 procent av det uppräknade
har rätt till ett bidrag motsvarande
skatteunderlaget år 2005 har rätt till
den del av beloppet som överstiger
ett bidrag som motsvarar denna del
0,11 procent av det uppräknade skatteav minskningen.
underlaget år 2014.
Ett landsting som år 2013, vid en
tillämpning av bestämmelsen om
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket,
sammantaget skulle ha fått minskade
intäkter från bidrag eller ökade
11
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kostnader för avgifter enligt denna lag
har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
En kommun som får en bidragsminskning har rätt till ett årligt
införandebidrag för den del av
bidragsminskningen som inte ersätts
enligt 11 § tredje stycket och som
överstiger 0,08 procent av det
uppräknade skatteunderlaget år 2005.
Införandebidraget skall därefter
årligen minska med 0,08 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år
2005 och utgå längst till och med år
2010.
Avgifter och bidrag beräknas på
grundval av antalet invånare i en
kommun eller i ett landsting den
1 november året före utjämningsåret
och den indelning av kommuner och
landsting som gäller vid början av
utjämningsåret.

13 §

En kommun eller ett landsting som
får en bidragsminskning har rätt till
ett årligt införandebidrag för den del
av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per invånare.
Införandebidraget ska därefter
årligen minska med 250 kronor per
invånare till dess det upphör.

17 §

Avgifter och bidrag beräknas på
grundval av antalet folkbokförda
invånare i en kommun eller i ett
landsting den 1 november året före
utjämningsåret och den indelning av
kommuner och landsting som gäller
vid början av utjämningsåret, om inte
annat följer av 17 a §.

17 a §

Beräkningen av strukturbidrag
samt standardkostnader för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur för en kommun som
sammanläggs med en annan kommun
eller flera andra kommuner enligt
lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och
landsting, ska göras enligt följande.
Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader för
befolkningsförändringar
och
bebyggelsestruktur ska, det utjämningsår
då indelningsändringen träder i kraft
och de därpå följande tre åren, grundas
på det högsta värdet på dessa bidrag
och kostnader beräknade på grundval
av den indelning av kommuner
1. som gäller den 1 januari
utjämningsåret, eller
2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska
utgå från de i sammanläggningen
ingående kommunernas struktur-

12
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bidrag samt standardkostnader för
respektive kostnadsslag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som
avser tid före ikraftträdandet.

13

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

14

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner
omfattar tre anslag.
Inom ramen för anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag
och avgifter (se avsnitt 3.7.1).

3.2

Utgiftsområdet
omfattar
även
anslaget
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (se
avsnitt 3.7.2). Bidraget finansieras med en
utjämningsavgift för kommuner (inkomsttitel
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader).
I utgiftsområdet ingår också anslaget
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (se avsnitt 3.7.3).

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
Totalt för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
1

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

81 975

85 603

85 603

90 128

89 970

89 808

90 076

3 157

3 306

3 306

3 462

3 462

3 462

3 462

7

5

5

5

5

5

5

85 138

88 915

88 915

93 596

93 438

93 276

93 544

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Förändringar av ramen för utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner
Mellan 2012 och 2013 ökade ramen för
utgiftsområdet med knappt 4 miljarder kronor
vilket huvudsakligen berodde på ekonomiska
regleringar till följd av höjt grundavdrag för
pensionärer och sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter.
I budgetpropositionen för 2013 beräknades
utgiftsområdet minska med drygt 1 miljard
kronor 2014 varav den absoluta merparten avsåg

regleringar för kommunerna. I denna
proposition föreslås området öka med knappt
4,7 miljarder kronor varav ca 3,2 miljarder
kronor för kommunerna och 1,5 miljarder kronor
för landstingen (se tabell 3.2). Till stor del beror
ökningen på en ekonomisk reglering på drygt
2,4 miljarder kronor till följd av sänkt skatt för
pensionärer. Vidare föreslås anslaget ökas med
knappt 1 miljard kronor till följd av i denna
proposition föreslagna ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning.

15
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för god ekonomisk hushållning om ett
resultat som utgör 2 procent av skatter och
generella statsbidrag.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

88 906

88 906

88 906

88 906

4 386

5 057

4 895

5 164

770

510

510

510

-465

-1 035

-1 035

-1 035

93 596

93 438

93 276

93 544

–

De kommun- och landstingsägda företagen
har generellt bidragit till ett positivt
resultat.

–

Soliditeten för kommunsektorn som helhet
har varit relativt stabil under de senaste
åren, men den har försvagats jämfört med
genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Soliditeten är generellt lägre i landstingen. Inkluderas pensionsåtagandet som
ligger utanför balansräkningen försämras
soliditeten avsevärt.

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

3.3

Mål

Målet för utgiftsområdet är att skapa goda och
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
kommuner och landsting som bidrar till en
effektiv kommunal verksamhet med hög
kvalitet.

3.4

Resultatredovisning

I avsnittet redovisas översiktligt hur ekonomin i
den kommunala sektorn har utvecklats de
senaste åren. Riksdagen har under våren 2013
behandlat skrivelsen Utvecklingen inom den
kommunala sektorn (skr. 2012/13:102, bet.
2012/13:FiU34, rskr. 2012/13:288). Vissa delar
av de uppgifter som redovisats i skrivelsen har
uppdaterats i detta avsnitt.
I avsnittet redovisas vidare ersättningar för
viss mervärdesskatt till kommuner och landsting.
3.4.1

Ekonomin i sektorn som helhet är
god men den skiljer sig åt mellan
enskilda kommuner och landsting

–

Resultaten för kommunsektorn som helhet
har varit goda under flera år, men varierar
mellan enskilda kommuner och landsting.
Kommunerna har generellt en starkare
ekonomi än landstingen.

–

Kommunsektorn som helhet har under
senare år totalt sett nått det i kommuner
och landsting vanligt förekommande målet

16

Kommunsektorns resultat

Resultatet före extraordinära poster för
kommunsektorn som helhet uppgick till
19 miljarder kronor 2012 (se diagram 3.1). Av
resultatet stod kommunerna för 14 miljarder
kronor och landstingen för 5 miljarder kronor.
Det höga resultatet berodde främst på tillfälliga
intäkter, totalt 11 miljarder kronor, till följd av
återbetalning avseende premier som betalats in
till AFA Försäkring 2007 och 2008.
Jämfört med 2011 förbättrades resultatet med
12 miljarder kronor. År 2011 påverkades
resultatet av en engångskostnad på 8 miljarder
kronor till följd av en justering av kalkylräntan
vid beräkning av pensionsskulden.
De flesta kommunerna (270 av 290) och
landstingen (17 av 20) redovisade positiva
resultat 2012. Det innebar en förbättring jämfört
med 2011. De kommuner och landsting som
redovisade ett negativt resultat 2012 utgjorde
18 procent av Sveriges befolkning. Fler än
hälften av de kommuner som redovisade ett
negativt resultat var små kommuner.
Under den senaste tioårsperioden, 2003–2012,
redovisade kommunerna sammanlagt ett positivt
resultat varje år, medan landstingen sammantaget
redovisade ett positivt resultat åtta av dessa år.
Resultatet varierar dock mellan enskilda
kommuner och landsting och mellan år. Drygt
70 procent av kommunerna har under ett eller
flera år den senaste tioårsperioden redovisat ett
negativt resultat. Majoriteten av de kommuner
som redovisat negativa resultat flest år var små
kommuner. Samtliga landsting har en eller flera
gånger redovisat ett negativt resultat under den
senaste tioårsperioden. Den senaste femårs-
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perioden har dock andelen kommuner och
landsting som haft positiva resultat ökat, men
även under denna period var det främst små
kommuner som redovisade negativa resultat.
Spridningen mellan högsta och lägsta resultat har
varierat under perioden och det finns ingen
tydlig trend att den ökat eller minskat under
senare år.
Diagram 3.1 Resultat före extraordinära poster och
resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
2003–2012
Miljarder kronor

Procent

30

6

Resultat före eo poster, kommuner
Resultat före eo poster, landsting

25

Resultat före eo poster, kommunsektorn

5

20

Resultatets andel av skatteintäkter
& generella statsbidrag, kommunsektorn

4

15

3

10

2

5

1

0

0

-5

-1
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

God ekonomisk hushållning
I 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) anges att
kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer. Ett resultat enligt god
ekonomisk hushållning är en resultatnivå som
konsoliderar ekonomin vilket bl.a. innebär att
ingen generation ska behöva betala för det som
en annan generation förbrukar. Vidare ska
resultatet täcka reinvesteringsbehov och
pensioner m.m. samt att utvecklingen blir långsiktigt hållbar och att kommunsektorn klarar
svängningar i ekonomin bättre på egen hand (för
mer information om ramverket för kommunsektorns finanser, se Förslag till statens budget
finansplan m.m. avsnitt 10.1).
Målen för god ekonomisk hushållning varierar
mellan kommunerna och mellan landstingen. Ett
relativt vanligt förekommande mål är ett resultat
som utgör 2 procent av skatter och generella
statsbidrag. Resultatets andel av skatteintäkter
och generella statsbidrag för sektorn som helhet
uppgick till 2,8 procent 2012 (se diagram 3.1).
Kommunernas andel uppgick i genomsnitt till
3,3 procent och landstingens andel till i genom-

snitt 2 procent. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag för sektorn
som helhet har i genomsnitt varierat mellan
1 och 2,9 procent per år under den senaste
femårsperioden.
Sedan införandet 2005 av finansiella mål för
god ekonomisk hushållning har över hälften av
kommunerna och en femtedel av landstingen
redovisat en andel som uppgår till minst
2 procent i genomsnitt per år. Kommuner med
högt invånarantal är överrepresenterade bland
dem som redovisade de högsta andelarna. Samtidigt är kommuner med lågt invånarantal
överrepresenterade bland dem som redovisade
de lägsta andelarna. För kommunerna har
andelen i genomsnitt varierat mellan 1,6 och
3,4 procent per år den senaste femårsperioden.
För landstingen har andelen varierat mellan
-1,1 och 2,1 procent per år under samma period.
Andelen varierar mellan enskilda kommuner och
landsting och mellan olika år.
Balanskravet
Balanskravet, som är underordnat kravet på god
ekonomisk hushållning, innebär att budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat skulle uppstå ska
enligt kommunallagen det minskade egna
kapitalet som följer av detta återställas inom tre
år, om inte synnerliga skäl föreligger.
Av de 28 kommuner och 4 landsting som
redovisade ett negativt balanskravsresultat i
bokslutet för 2012 angav 12 kommuner men
inget landsting att det fanns synnerliga skäl för
att inte återställa hela eller delar av den försämring av det egna kapitalet som följde av det
negativa resultatet. Jämfört med 2011 var det
färre kommuner och landsting som redovisade
negativt resultat och som angav att synnerliga
skäl förelåg.
Det var 26 kommuner och 5 landsting som
angav att de hade ett ackumulerat ej återställt
negativt resultat t.o.m. bokslutet för 2012.
Underskottet
uppgick
till
sammanlagt
2,8 miljarder kronor. Av detta avsåg hälften
kommunerna och hälften landstingen. Jämfört
med året innan var det fler kommuner men färre
landsting som hade ett ackumulerat negativt
resultat att återställa.
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Kommunsektorns intäkter

Kommunsektorns intäkter enligt resultaträkningen uppgick 2012 till 866 miljarder
kronor. Det var en ökning med 4 procent
jämfört med 2011. Den genomsnittliga ökningen
under den senaste tioårsperioden var 4,2 procent
per år.
Kommunernas och landstingens största intäkt
är skatteintäkter, vilka utgör omkring två tredjedelar av de totala intäkterna (se diagram 3.2).
Därutöver kommer intäkter via generella statsbidrag, intäkter från verksamheten i vilka bl.a. de
riktade statsbidragen samt taxor och avgifter
ingår. Förutom ovan nämnda intäkter finns även
finansiella intäkter.
Diagram 3.2 Fördelning av kommunsektorns intäkter per
intäktsslag 2012
Procent
Taxor och
avgifter
5%

Verksamhetens
intäkter,övrigt
7%

Generella
statsbidrag o
utjämning*
14%

Finansiella
intäkter
2%
Specialdestinerade
statsbidrag**
3%
Försäljning av
verksamhet o
entreprenad
4%

Skatteintäkter
65%

*Inklusive fastighetsavgift och läkemedelsförmånen.
** Exklusive läkemedelsförmånen som landstingen redovisar som ett generellt bidrag.
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna bestäms av skatteunderlaget,
dvs. de beskattningsbara förvärvsinkomsterna,
och den skattesats som varje kommun och
landsting beslutar.
Skatteintäkterna uppgick till 561 miljarder
kronor 2012, vilket var en ökning med
3,8 procent jämfört med 2011. Skatteintäkterna
har i genomsnitt ökat med 4 procent per år den
senaste tioårsperioden och med 3,2 procent per
år den senaste femårsperioden.
Medelskatteskattesatsen ökade 2013
Den sammanlagda vägda genomsnittliga
kommunala skattesatsen för kommunerna och
landstingen uppgår till 31,73 procent 2013.
Ökningen mellan 2012 och 2013 uppgår till
0,13 procentenheter, vilket motsvarar omkring
2,4 miljarder kronor i skatteintäkter. Under den
senaste tioårsperioden har den genomsnittliga
skattesatsen ökat med 0,22 procentenheter.
18

Skillnaden mellan den högsta (34,52 procent)
och den lägsta (28,89 procent) skattesatsen är
5,63 procentenheter 2013, vilket är en ökning
med 0,2 procentenheter jämfört med 2012.
Statsbidragens utveckling
De generella och specialdestinerade statsbidragen, såsom de redovisas i kommunernas
och landstingens redovisning, uppgick till
sammanlagt 146 miljarder kronor 2012.
De generella statsbidragen, dvs. bidrag som
inte är verksamhetsanknutna och som finansieras från anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, uppgick 2012 till ca 82 miljarder kronor,
vilket var knappt 3 miljarder mindre än 2011.
Minskningen beror i huvudsak på att den
tillfälliga höjningen av det generella statsbidraget
om 3 miljarder kronor upphörde 2012. Fastighetsavgiften och läkemedelsförmånen redovisades av kommunerna respektive landstingen
som ett generellt statsbidrag och dessa uppgick
2012 till drygt 15 respektive 22 miljarder kronor.
De generella statsbidragen motsvarade därmed
14 procent av kommunsektorns intäkter 2012.
De redovisade specialdestinerade statsbidragen uppgick till 26 miljarder kronor 2012 (3 procent av intäkterna), vilket var en svag minskning
jämfört med året innan. Minskningen var huvudsakligen att hänföra till de specialdestinerade
statsbidragen som finansieras från utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Till följd av att landstingen redovisade
läkemedelsförmånen som ett generellt statsbidrag (till skillnad mot statens redovisning) var
det främst kommunerna som redovisade
resterande del av de specialdestinerade statsbidragen. Dessa statsbidrag går främst till
utbildningsverksamhet och integration och
arbetsmarknadsinsatser.
Taxor och avgifter
Taxor och avgifter för exempelvis besök i vården
och barnomsorgen utgör 5 procent av kommunsektorns totala intäkter. Sedan 2010 har andelen
minskat något för såväl kommunerna som för
landstingen.
Kommunsektorns kostnader

Kommunsektorns kostnader påverkas bl.a. av
löneutveckling, prisutveckling, demografiska
förändringar, förändrade politiska ambitioner för
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verksamheterna och produktivitetsutvecklingen.
Löneutvecklingen har störst påverkan på den
totala kostnadsutvecklingen. Prisutvecklingen
för köp av verksamhet, lokaler, uppvärmning
och andra insatsvaror påverkar också kostnaderna.
Kommunsektorns kostnader enligt resultaträkningen, exkl. avskrivningar, uppgick till
807 miljarder kronor 2012. Det var en ökning
med drygt 26 miljarder kronor eller 3,3 procent
jämfört med året innan. Genomsnittlig ökning
under den senaste tioårsperioden var 4 procent.
Spridningen mellan den högsta och lägsta
kostnaden mellan kommunerna har minskat
mellan 2011 och 2012 men ökat jämfört med den
senaste tioårsperioden. För landstingen har
spridningen mellan den högsta och lägsta
kostnaden också ökat mellan 2011 och 2012
liksom under den senaste tioårsperioden. Variationen i kostnader beror på skillnader i strukturella förutsättningar, ambitionsnivå och effektivitet. De kostnadsskillnader som beror på
strukturella faktorer kompenseras inom
systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Avskrivningarna uppgick 2012 till 26 miljarder
kronor, vilket var en relativt kraftig ökning jämfört med 2011 och en ökning jämfört med
genomsnittet för den senaste tioårsperioden.
Sysselsatta och personalkostnader
Antalet sysselsatta i kommuner och landsting
motsvarade 26 procent av antalet sysselsatta i
ekonomin som helhet. Sysselsättningen i
kommuner och landsting samt i den del av
näringslivet som tillhandahåller varor och tjänster på uppdrag av kommuner och landsting har
ökat med ca 1 800 personer mellan 2008 och
2012, vilket innebär att den kommunfinansierade
sysselsättningen var tillbaka på samma nivå som
före finanskrisen.
År 2012 uppgick det totala antalet sysselsatta i
kommunsektorn, inklusive de alternativa utförarna, till 1,2 miljoner personer (se diagram
3.3). Mellan 2008 och 2012 har sysselsättningen i
kommuner och landsting minskat med
27 000 personer. Samtidigt har dock sysselsättningen i den kommunfinansierade delen av
näringslivet ökat med 28 800 personer. Överföringen från kommunala till privata utförare har
ökat under de senaste åren, vilket är en viktig
förklaring till detta. År 2002 utgjorde sysselsättningen i det kommunfinansierade näringslivet uppskattningsvis 8 procent av den totala

sysselsättningen. År 2012 hade denna andel ökat
till uppskattningsvis 12 procent.
Diagram 3.3 Antalet sysselsatta i kommuner och landsting
samt kommunalt finansierad sysselsättning i näringslivet
2003–2012
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Källor: Statistiska centralbyrån, Nationalräkenskaperna kvartalsdata och Konjunkturinstitutet.

Mellan 2011 och 2012 ökade enligt Sveriges
Kommuner och Landstings personalstatistiska
undersökning antalet årsarbetare i kommuner
och landsting med 5 802, vilket motsvarar
0,7 procent. I kommunerna ökade antalet årsarbetare med 5 065 och i landstingen med 737.
Mellan 2011 och 2012 ökade antalet årsarbetare i
knappt två tredjedelar av kommunerna och tre
fjärdedelar av landstingen. Det fanns 1 010 färre
årsarbetare i kommunsektorn 2012 jämfört med
2008. I kommunerna har antalet årsarbetare ökat
medan de minskat i landstingen under perioden
2008–2012. Läggs årsarbetarna i kommunalförbunden till försvinner dock en stor del av
denna minskning då antalet årsarbetare ökat med
677. I omkring 40 procent av kommunerna och
landstingen har antalet årsarbetare minskat
mellan 2008 och 2012.
Den enskilt största kostnaden i kommuner
och landsting är personalkostnader. Kostnaden
för personal, exklusive de delar som bedrivs av
alternativa utförare, utgjorde drygt hälften av
den totala kostnaden för verksamheten 2012 och
uppgick till 406 miljarder kronor vilket var en
ökning med drygt 3 procent. Ökningen mellan
2011 och 2012 var större än den genomsnittliga
ökningen för den senaste femårsperioden
(drygt 2 procent per år). Inkluderas personalrelaterade kostnader som ingår i de delar av
kommunernas och landstingens verksamhet som
bedrivs av alternativa utförare, t.ex. privata
företag eller ideella organisationer, uppgår den
totala personalkostnadsandelen till i genomsnitt
omkring två tredjedelar av den totala kostnaden
för verksamheten.
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PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

Fördelningen av kostnader för verksamheten 2012
Kommunsektorns s.k. kärnverksamheter står för
en betydande del av sektorns totala kostnader
för verksamheten. För sektorn som helhet svarar
utbildning (förskola och skolbarnomsorg,
grundskola, gymnasieskola samt övrig utbildning) för ca 27 procent av de totala
kostnaderna. Hälso- och sjukvård står för
ca 30 procent. Äldre- och handikappomsorg
samt individ- och familjeomsorg står för
ca 22 procent. Övriga verksamheter (kultur,
fritid, infrastruktur m.fl.) utgör ca 21 procent av
kostnaderna.
I diagram 3.4 redovisas befolkningsutvecklingen fördelat på olika åldersgrupper. Förändringar av antalet invånare i olika åldrar medför att verksamheterna behöver anpassas. Exempelvis har antalet invånare i åldrarna 6–15 år
ökat sedan 2005 medan antalet invånare i
åldrarna 16–19 år har minskat.
Diagram 3.4 Befolkningsförändring 2003–2012 fördelat på
olika åldersgrupper
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Diagram 3.5 Fördelning av kommunernas kostnader för
verksamheten 2012
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Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Landstingens kostnader för verksamheten uppgick 2012 till 270 miljarder kronor och ökade
med 5,4 procent jämfört med 2011. Hälso- och
sjukvården stod för ca 85 procent av de totala
kostnaderna för verksamheten (se diagram 3.6).
Det innebär en minskning jämfört med 2011
främst beroende på en kraftig ökning av verksamheten trafik och infrastruktur. Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen under den
senaste femårsperioden var 4,3 procent. Den
relativt höga kostnadsökningen mellan 2011 och
2012 beror främst på landstingens övertagande
av kollektivtrafiken från kommunerna i flera län.
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Diagram 3.6 Fördelning av landstingens kostnader för
verksamheten 2012
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Källa: Statistiska centralbyrån, befolkningsstatistik.

Kommunernas kostnader för verksamheten uppgick 2012 till 529 miljarder kronor. Utbildning,
vård och omsorg stod för ca 80 procent av dessa
kostnader (se diagram 3.5). Kostnaderna ökade
relativt svagt, drygt 2 procent, mellan 2011 och
2012 vilket kan jämföras med den genomsnittliga
årliga kostnadsökningen med knappt 4 procent
under den senaste femårsperioden.
Kostnaderna för kärnverksamheterna ökade
mest inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, knappt 5 procent, mellan 2011 och
2012. I den största verksamheten, äldreomsorg,
ökade kostnaderna med 3 procent mellan 2011
och 2012.
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Källor: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Sveriges Kommuner och
Landsting.

Köp av verksamhet från alternativa utförare
Kostnaden för köp av verksamhet från alternativa utförare ökade med ca 8 procent för
kommunsektorn som helhet mellan 2011 och
2012. Andelen köp från alternativa utförare för
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sektorn som helhet utgjorde i genomsnitt omkring 16 procent av den totala kostnaden för
verksamheten.
Kommunernas och landstingens samlade
kostnad för köp av verksamhet, exklusive interna
köp mellan kommunerna respektive mellan
landstingen, uppgick till 129 miljarder kronor
2012. Därutöver köpte kommuner och landsting
verksamhet av varandra för ca 20 miljarder
kronor 2012. Köpen mellan kommuner och
mellan landsting, som de senaste åren legat på en
oförändrad nivå, avser till stor del gymnasieutbildning och specialiserad somatisk vård.
Diagram 3.7 Kostnad för köp av verksamhet och som andel
av kostnaderna för kommuner och landsting 2008–2012
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verksamhet köptes för en sjättedel av
kostnaderna för huvudverksamheten. Störst
förändring av köp av verksamhet mellan 2011
och 2012 hade förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Den specialiserade somatiska
vården stod för den största andelen av köpen i
landstingen liksom andelen av den totala
kostnaden för landstingens verksamhet. Störst
ökning av verksamhetsköp i landstingen mellan
2011 och 2012 fanns i verksamheten trafik och
infrastruktur.
Diagram 3.8 Köp av verksamhet för kommuner och
landsting 2008–2012 fördelat per utförare
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Källor: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Sveriges Kommuner
och Landsting, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Kommunerna köpte verksamhet (exklusive de
köp som sker mellan kommunerna, motsvarande
11 miljarder kronor) för 88 miljarder kronor
2012. Landstingens köp av verksamhet (exklusive de köp som gjordes mellan landstingen,
totalt 9 miljarder kronor) uppgick till knappt
41 miljarder kronor 2012 (se diagram 3.7).
Jämfört med 2011 ökade kostnaden för köp av
verksamhet i både kommunerna och landstingen. Både kommunernas och landstingens
kostnader för köp av verksamhet har ökat varje
år den senaste femårsperioden. I kommunerna
skedde en ökning med i genomsnitt 8 procent
per år och i landstingen uppgick förändringen till
11 procent per år.
Uppdelat på olika huvudverksamheter för
kommunerna var verksamhetsområdet äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning störst både vad gäller andelen av den
totala kostnaden för kommunernas verksamhet
som omfattningen av köpen. Denna verksamhet
utgjorde omkring en tredjedel av den totala

Privata företag
Offentliga leverantörer
Föreningar och stiftelser
Hushåll och enskilda

0
2008
2009
2010
2011
2012
Källor: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Sveriges Kommuner och
Landsting, Statistisk om hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Majoriteten, ca 70 procent, av de köp av verksamhet som kommuner och landsting gör sker
från privata företag (se diagram 3.8). Det är
också köp från dessa leverantörer som ökat mest
under den senaste tioårsperioden.
Soliditet, skulder och långfristiga fordringar i
kommun- och landstingsägda företag samt
ansvarsförbindelser

Soliditeten minskade något
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade
med eget kapital. Soliditeten för kommunsektorn som helhet uppgick i genomsnitt till
43 procent 2012, vilket var en minskning med en
procentenhet jämfört med 2011. Soliditeten för
sektorn, såväl för kommunerna som landstingen,
har i genomsnitt försvagats under senare år.
Minskningen kan förklaras av att tillgångarna har
ökat i något snabbare takt än det egna kapitalet.
Kommunernas soliditet uppgick 2012 till knappt
49 procent och landstingens till drygt
21

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

22 procent. Spridningen mellan den högsta och
lägsta soliditeten i såväl kommunerna som landstingen har minskat under de senaste åren.
Skuldsättningen och investeringarna ökade
Summan av kommunsektorns skulder och avsättningar 2 uppgick 2012 till 525 miljarder
kronor, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med 2011. Ökningstakten var lägre än 2011
såväl som genomsnittet för den senaste tioårsperioden.
Diagram 3.9 Fördelning av kommunsektorns totala skulder
2008–2012
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Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008

2009
2010
Långfristiga skulder
Avsättning för pensioner

2011
2012
Kortfristiga skulder
Övriga avsättningar

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Mellan 2011 och 2012 ökade de långfristiga
skulderna mest (drygt 12 procent). Dessa
skulder utgör 40 procent av de totala skulderna
och avsättningarna (se diagram 3.9). Avsättningar för pensioner ökade med 10 procent och
utgör 17 procent av de totala skulderna och avsättningarna.
Fördelningen av skulder och avsättningar
skiljer sig åt mellan kommuner respektive
landsting och variationen mellan enskilda
kommuner och landsting är stor. Exempelvis
utgör avsättningarna för pensioner 41 procent av
de totala skulderna och avsättningarna för
landstingen medan de för kommunerna utgör
7 procent. Skillnaden beror främst på att landstingen har fler anställda som är högavlönade
jämfört med kommunerna, vilket leder till större
avsättningar (se diagram 3.10).

2 Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller
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Diagram 3.10 Avsättning för pensioner i balansräkningen
2008–2012

Ökningen av de långfristiga skulderna i
kommunsektorn under senare år kan till viss del
förklaras av ökade investeringar. Investeringarna
uppgick 2012 till knappt 60 miljarder kronor för
sektorn som helhet. Kommunernas investeringar
uppgick till 43 miljarder kronor, vilket var en
ökning med knappt en procentenhet jämfört
med 2011. I genomsnitt har investeringarna ökat
med knappt 5 procent per år under den senaste
femårsperioden. Kommunernas investeringsutgifter avser till största delen kategorin gator,
vägar och parkeringar följt av vattenförsörjning
och avloppshantering. Landstingens investeringsutgifter uppgick till 16 miljarder kronor
2012, vilket var en ökning med 6 procent jämfört
med 2011. I genomsnitt har investeringarna ökat
med 4 procent per år den senaste femårsperioden. Till största delen investeras i byggnader och
mark inom hälso- och sjukvård.
Långfristiga fordringar på koncernföretagen
Kommunernas långfristiga fordringar på
koncernföretag uppgick 2012 till ca 142 miljarder kronor, vilket var 9 miljarder kronor (7 procent) mer än 2011. Den senaste tioårsperioden
uppgick ökningstakten i genomsnitt till
6 procent per år men den har avtagit den senaste
femårsperioden då den ökade med 3 procent per
år. De långfristiga fordringarna på koncernföretagen har under senare år legat på samma
nivå som andel av de totala tillgångarna och utgjorde 2012 drygt en femtedel av tillgångarna.
Långfristiga fordringarna på kommunala företag
kan utgöra en risk om företagen inte är lönsamma.
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Ansvarsförbindelserna ökade
Ansvarsförbindelserna3, som ligger inom linjen
utanför balansräkningen, består till största delen
av pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulder eller avsättning i balansräkningen
(62 procent) och borgensförpliktelser till
kommunala företag (30 procent). År 2012 uppgick den totala ansvarsförbindelsen för sektorn
som helhet till 590 miljarder kronor, vilket var en
minskning jämfört med 2011. Minskningen
beror främst på att landstingens övriga borgensoch ansvarsförbindelser minskade jämfört med
närmast föregående år. Kommunerna står för
ca 70 procent av de totala ansvarsförbindelserna.
Pensionsförpliktelserna
uppgick
till
364 miljarder kronor för sektorn som helhet
2012 (se diagram 3.11).
Diagram 3.11 Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen
(ansvarsförbindelse) 2008–2012
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Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Kommunernas ansvarsförbindelser består främst
av pensionsförpliktelser som inte tagits upp i
balansräkningen (53 procent) samt borgen och
andra förpliktelser mot kommunala företag
(43 procent), till största delen bostadsföretag.
Mellan 2011 och 2012 var summan av förbindelserna i stort sett oförändrade. Jämförs utvecklingen mellan borgen till kommunala företag och
pensionsförpliktelserna den senaste femårsperioden har den genomsnittliga ökningstakten
per år varit lägre vad gäller pensionsförpliktelserna. Det motsatta gäller för den senaste tioårs-

3 Ansvarsförbindelser är en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade

händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen

perioden. Över 80 procent av landstingens
borgens- och ansvarsförbindelser består av
pensionsförpliktelser, vilka ökade svagt mellan
2011 och 2012.
Resultatutvecklingen inklusive de kommun- och
landstingsägda företagen

Kommuner och landsting kan välja att organisera
sig på olika sätt. De flesta kommuner och landsting bedriver sin verksamhet främst i förvaltningsform. Vissa kommuner har däremot
valt att organisera stora delar av verksamheten i
företagsform. Det finns därför anledning att
inkludera de kommunala företagen vid bedömning av ekonomin. I den sammanställda
redovisningen (koncernredovisningen) konsolideras räkenskaperna för att ge en bild av
kommunens eller landstingets samlade ekonomi,
dvs. inklusive kommunala företag. Flertalet
kommuner, men färre än hälften av landstingen,
upprättar en koncernredovisning.
De kommun- och landstingsägda företagen
drivs i flera olika juridiska former. Aktiebolag är
den vanligaste formen. Det finns omkring
1 700 kommunägda företag och omkring
120 landstingsägda företag. Antalet företag har
totalt sett ökat med drygt 10 procent under den
senaste femårsperioden. Den största procentuella ökningen av företag har skett för landstingen. Flest kommunägda företag, drygt
50 procent, fanns i branscherna företagstjänster
och fastighetsverksamhet (exempelvis kommunala bostadsföretag). Därefter kommer företag
inom energi och vatten som utgjorde en fjärdedel av det totala antalet företag. De flesta av de
landstingsägda företagen fanns inom branscherna företagstjänster och fastighetsverksamhet
samt transport och kommunikation. Företagen
inom dessa branscher utgjorde en tredjedel av
det totala antalet landstingsägda företag.
Positiva resultat i kommun- och landstingskoncernen för sektorn som helhet
Inkluderas de kommun- och landstingsägda
företagen i kommunernas respektive landstingens redovisning enligt reglerna för sammanställd redovisning har resultatet generellt sett
varit högre. År 2012 uppgick resultatet före
extraordinära poster till 30 miljarder kronor för
sektorn som helhet (se diagram 3.12). Resultatet
förbättrades för både kommun- och landstings-

eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir.
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koncernerna jämfört med året innan då resultatet
uppgick till 13 miljarder kronor. Det genomsnittliga resultatet för den senaste femårsperioden uppgick till drygt 24 miljarder kronor. Den
senaste femårsperioden har resultatet totalt sett
varit positivt varje år för kommunkoncernerna,
medan landstingskoncernerna redovisade ett
negativt resultat 2011.
Diagram 3.12 Resultat före extraordinära poster, kommunoch landstingskoncern 2008–2012
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Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.

Den senaste femårsperioden har kommunsektorn i den sammanställda redovisningen
redovisat en andel som i genomsnitt uppgått till
3,4 procent per år. År 2012 uppgick andelen till
4,7 procent. Resultatets andel har den senaste
femårsperioden varierat mellan 1,7 och 4,7 procent per år.
Soliditeten för kommun- och landstingskoncernerna sammantaget uppgick till 37 procent 2012, vilket var i nivå med året innan liksom
genomsnittet för den senaste femårsperioden.
Relativt goda resultat och förbättrad soliditet för
kommunerna inklusive de kommunala företagen
Kommunkoncernerna redovisade ett överskott
på totalt 25 miljarder kronor 2012, vilket var
nästan 10 miljarder kronor högre jämfört med
året innan. I genomsnitt har resultatet den
senaste femårsperioden uppgått till knappt
22 miljarder kronor per år. Resultatet varierar
mellan enskilda kommunkoncerner och spridningen mellan det högsta och lägsta resultatet
har ökat under senare år.
Soliditeten för kommunkoncernerna uppgick
till 40 procent 2012, vilket var något högre än
året innan liksom genomsnittet per år för den
senaste femårsperioden. Soliditeten var generellt
lägre för kommunkoncernerna än för kommun24

erna exklusive företagen. Inkluderas kommunernas åtagande för pensioner intjänade före 1998
uppgick soliditeten för kommunkoncernerna i
genomsnitt till 20 procent per år 2012. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgick den
senaste femårsperioden till i genomsnitt
19 procent per år.
Resultatet och soliditeten för landstingen inklusive
de landstingsägda företagen förbättrades
Årets resultat sammantaget för landstingskoncernerna uppgick till 4,9 miljarder kronor
2012, vilket var 7,5 miljarder kronor högre än
2011. Resultatet 2012 var mer än dubbelt så högt
som den genomsnittliga utvecklingen under den
senaste femårsperioden. Spridningen mellan
enskilda landstings resultat har i genomsnitt ökat
något jämfört med den senaste femårsperioden.
Soliditeten för landstingen, inklusive de
landstingsägda företagen, var 2012 i genomsnitt
drygt 20 procent, vilket var en svag förbättring
jämfört med 2011. Soliditeten 2012 var lägre än
genomsnittet för den senaste femårsperioden.
När landstingens pensionsförpliktelser inkluderas försämras soliditeten kraftigt och blir negativ för samtliga landsting.
3.4.2

Staten bidrar till jämförelser mellan
kommuner och landsting

Staten bidrar på olika sätt till att kommuner och
landsting ska ha möjlighet att bedriva en effektiv
kommunal verksamhet med hög kvalitet. Ett sätt
för att bli mer effektiv och verka för en hög
kvalitet är att jämföra sig med andra kommuner
och landsting.
För att underlätta och främja jämförelser
skapades Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA) som är en ideell förening med
svenska staten och Sveriges Kommuner och
Landsting som medlemmar (se vidare avsnitt
3.7.3). RKA erbjuder kostnadsfritt nyckeltal och
statistik för resursanvändning och måluppfyllelse
i kommuner och landsting, i den internetbaserade Kommun- och landstingsdatabasen
(www.kolada.se). En grundläggande tanke är att
jämförelser ger ökad kunskap om den kommunala verksamhetens kvalitet och effektivitet.
I databasen ingår, förutom bl.a. ekonomisk
statistik, även uppgifter som publicerats i öppna
jämförelser där kvaliteten inom bl.a. socialtjänst,
äldreomsorg och hälso- och sjukvård i hela
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Sverige kan jämföras. Öppna jämförelser ger
insyn och kan användas för analys, uppföljning
och utveckling inom olika verksamheter.
Från och med 2012 har en särskild satsning
gjorts för att möjliggöra flerdimensionella analyser, dvs. analyser baserade på ekonomi, volymer och kvalitet. Satsningen innebär även en utveckling mot införande av statistik på enhetsnivå. Genom införandet av webbtjänster möjliggörs direktimport av utvalda data från databasen
till system och hemsidor, vilket innebär en ny
och ökad användning av databasens nyckeltal.
Sammantaget innebär satsningen att databasen
blir en primär publiceringsplattform för
kommunal statistik avsedd för styrning och
ledning.
3.4.3

Ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner och landsting

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket
ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig
verksamhet m.m. Ersättningssystemet omfattar
även kommunalförbund och samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan verksamheter som
bedrivs i egen kommunal regi respektive privata
utförare. År 2003 infördes en statlig finansiering
av dessa ersättningar, samtidigt som det generella
statsbidraget minskades i motsvarande grad
(prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17,
rskr. 2001/02:296).
Ersättningarna redovisas under inkomsttitel
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner. Utbetalningarna av ersättning för mervärdesskattekostnader uppgick till 49,5 miljarder
kronor 2012, vilket var en svag minskning
(0,3 procent) jämfört med året innan. Den
genomsnittliga ökningen per år under den
senaste tioårsperioden uppgick till 6,5 procent.

3.5

Politikens inriktning

3.5.1

Den samhällsekonomiska
utvecklingen

Svensk ekonomi har tydligt påverkats av det
senaste årets internationella konjunkturnedgång.
Tillväxten i svensk BNP mattades av 2012 och
har varit låg under inledningen av 2013.
Även om en något starkare utveckling i
omvärlden kan anas det andra halvåret förväntas
en låg tillväxt i svensk ekonomi för helåret 2013
med såväl fallande export som investeringar.
Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter
öka 2014. Tillväxten och sysselsättningsutvecklingen 2013 och 2014 är dock inte
tillräckligt stark för att arbetslösheten ska börja
sjunka stadigt utan detta förväntas dröja.
Det låga resursutnyttjandet och en god utveckling av de disponibla inkomsterna skapar
tillsammans med en starkare internationell efterfrågan förutsättningar för en förhållandevis hög
BNP-tillväxt 2015–2017.
Det råder osäkerhet om den framtida
konjunkturutvecklingen. Sammantaget bedöms
att riskerna för en svagare utveckling väga över.
3.5.2

Kommunsektorns ekonomiska
utveckling till och med 2017

I detta avsnitt sammanfattas redovisningen av
kommunsektorns finansiella utveckling fram
t.o.m. 2017 (se även Förslag till statens budget,
finansplan m.m. avsnitt 10).
Kommunsektorns finanser

Kommunsektorns finanser bedöms vara
förhållandevis stabila 2013–2017, trots ett
fortsatt svagt konjunkturläge den närmaste
tiden. I slutet av prognosperioden, när den
svenska ekonomin som helhet närmar sig ett
balanserat resursutnyttjande, beräknas kommunsektorns resultat uppgå till 12 miljarder kronor.
Kommuner och landsting redovisade ett
resultat före extraordinära poster på 19 miljarder
kronor 2012 och det finansiella sparandet uppgick till -9 miljarder kronor 2012 (se tabell 3.3).
Engångseffekter påverkar även resultatet för
2013. Resultatet beräknas uppgå till 10 miljarder
kronor och förstärks av en återbetalning av
25
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sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring.
Den redovisade intäktsökningen till följd av
detta uppgår till totalt 11 miljarder kronor, varav
ca 8 miljarder kronor för kommunerna och
ca 3 miljarder kronor för landstingen. Återbetalningen påverkar både resultatet och det
finansiella sparandet. Resultatet försvagas
samtidigt av en justering av kalkylräntan som
används för beräkning av pensionsskulden. Den
redovisade kostnadsökningen för kommunsektorn till följd av ränteförändringen uppgår till
11 miljarder kronor 2013. Det finansiella
sparandet påverkas inte av den sänkta räntan.
Tabell 3.3 Kommunsektorns finanser 2012–2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inkomster

838

874

889

917

955

994

Utveckling i procent

4,3

4,3

1,8

3,1

4,1

4,1

Skatter

562

587

603

629

662

696

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

16

16

16

17

17

17

132

139

145

143

144

144

generella bidrag

82

86

90

90

90

90

riktade bidrag

50

53

55

53

54

54

Övriga inkomster

128

132

125

128

132

137

50

51

52

53

55

57

Utgifter

847

872

902

929

964

1000

Utveckling i procent

3,8

2,9

3,4

3,0

3,8

3,7

Konsumtion

697

722

745

769

800

832

Övriga utgifter

151

150

156

160

165

168

komp. moms

Finansiellt sparande

-9

2

-12

-12

-9

-6

Resultat

19

10

7

7

9

12

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De totala inkomsterna beräknas öka med i
genomsnitt 3,5 procent per år 2013–2017.
Utvecklingen bedöms bli svagare i början av
perioden och starkare mot slutet av prognosperioden. Skatteintäkterna beräknas växa
förhållandevis svagt t.o.m. 2014. I takt med att
läget på arbetsmarknaden bedöms förbättras
påverkas även skatteintäkterna, som väntas öka
med i genomsnitt 4,9 procent per år 2015–2017.
Statsbidragen bedöms öka 2013 och 2014. Inom
de generella statsbidragen utgörs förändringarna
främst av kompensation för sänkt inkomstskatt
för pensionärer, gymnasiereformens finansiering
samt förändringar av inkomstutjämningen. De
specialdestinerade bidragen ökar främst till följd
av ett ökat antal asylsökande.
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Den kommunfinansierade sysselsättningen

Antalet sysselsatta i kommunalt finansierad
verksamhet uppgick 2012 till drygt 1,2 miljoner
personer och var därmed tillbaka på samma nivå
som före 2009, dvs. före finanskrisens effekter
på sysselsättningen i kommunalt finansierad
verksamhet.
Tabell 3.4 Kommunfinansierad sysselsättning 2012–2017

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2012, prognos för
2013–2017.

Kommunal
fastighetsavgift

Den kommunala konsumtionen väntas öka
måttligt under prognosperioden, i genomsnitt
med 3,6 procent per år jämfört med genomsnittet 2002–2012 som är 4,3 procent.

Tusentals personer 2012. År 2013–2017 årsvis förändring i tusentals
personer. Utfall för 2012, prognos 2013–2017.
Tusentals personer
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunsektorn

1 065

13

3

-3

-2

-2

varav kommuner

804

10

3

-2

-2

-1

varav landsting

261

2

0

-1

-1

0

Näringslivet

139

2

4

1

3

4

1 203

14

7

-2

1

2

Totalt

Anm.: Det totala antalet kommunfinansierade sysselsatta utgörs av summan av
sysselsatta i kommunsektorn och i näringslivet. I näringslivet ingår de alternativa utförare som producerar kommunalt finansierade välfärdstjänster.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

I tabell 3.4 redovisas hur den kommunfinansierade sysselsättningen beräknas vara
sammansatt 2013–2017. År 2013 bedöms den
kommunalt finansierade sysselsättningen öka
med ca 1,2 procent (ca 14 000 personer) jämfört
med 2012. Sysselsättningen fortsätter öka i en
lägre takt 2014, för att sedan vara i princip
oförändrad 2015–2017. Sammantaget bedöms
sysselsättningen i kommunsektorn öka med
9 000 personer mellan 2013–2017. I näringslivet
bedöms den kommunalt finansierade sysselsättningen öka 2013–2017, medan sysselsättningen i kommunsektorn bedöms minska
2015–2017. En förklaring till att sysselsättningen
i kommunsektorn minskar är att överföringen av
välfärdstjänster till näringslivet väntas fortgå. En
annan förklaring är att prognosen utgår från
beslutad politik och att en god ekonomisk hushållning antas uppnås först när hela ekonomin
når ett balanserat resursutnyttjande.
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3.5.3

Kommunernas och landstingens
egna prognoser för 2013

Under våren 2013 har prognoser för helår
samlats in för både kommuner och landsting.
Prognoserna baseras på utfallet per april 2013.
Samtliga landsting och 243 av 290 kommuner
har svarat på enkäten.
Den kommunala sektorn prognostiserar ett
negativt resultat om -4 miljarder kronor för
2013. I det prognostiserade resultatet ingår
ökade kostnader till följd av den sänkta kalkylräntan för beräkning av pensionsskuld med
11 miljarder kronor (3 miljarder kronor för
kommunerna och 8 miljarder kronor för landstingen). Det prognostiserade resultatet är knappt
11 miljarder kronor lägre än vad som
budgeterats. Historiskt har dock både
kommuner och landsting i enkäten underskattat
resultatprognoserna.
Den 3 september 2013 beslutade AFA
Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse att återbetala
premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för
åren 2005 och 2006. Till arbetsgivare inom
kommuner och landsting utbetalas i slutet av
2013 totalt ca 11 miljarder kronor. Denna återbetalning är inte beaktad i kommunernas och
landstingens egna prognoser från våren 2013.
Kommunerna prognostiserar för 2013 ett
resultat före extraordinära poster på drygt
2 miljarder kronor vilket motsvarar 0,6 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag. I
förhållande till budget för 2013 beräknas det
prognostiserade resultatet bli knappt 2 miljarder
kronor lägre. Avvikelsen beror till största delen
på den sänkta kalkylräntan för beräkning av
pensionsskulden.
Landstingen prognostiserar ett resultat före
extraordinära poster på -6 miljarder kronor
vilket motsvarar -2,5 procent av skatter och
generella statsbidrag. I förhållande till budgeten
för 2013 beräknas det prognostiserade resultatet
bli knappt 9 miljarder kronor lägre. Avvikelsen
beror till största del på den sänkta kalkylräntan
för beräkning av pensionsskulden. Samtliga
landsting prognostiserar ett negativt resultat eller
ett nollresultat.
Resultatutjämningsreservens första år
Från och med 2013 har kommuner och landsting
möjlighet att i en resultatutjämningsreserv sätta
av medel i goda tider för att ta dessa i anspråk

när de ekonomiska förutsättningarna försämras.
I en enkät har Sveriges Kommuner och Landsting under våren 2013 frågat samtliga kommuner
och landsting om de har för avsikt att inrätta en
resultatutjämningsreserv och om de kommer
utnyttja möjligheten att avsätta retroaktiva
medel för 2010–2012. Det är två landsting som
svarat att de redan 2013 kommer införa
resultatutjämningsreserver. De kommer tillsammans att avsätta 73 miljoner kronor av
överskotten
från
2010–2012.
Det
är
37 kommuner som svarat att de har beslutat eller
kommer att besluta om att införa resultatutjämningsreserver. De kommer tillsammans att
avsätta drygt 1 miljard kronor av överskotten
från 2010–2012.
3.5.4

Kommunalekonomisk utjämning

Kommunerna och landstingen ansvarar för
merparten av den skattefinansierade tjänsteproduktionen i Sverige. En stor del av denna
utgörs av välfärdstjänster, t.ex. äldreomsorg samt
hälso- och sjukvård. Systemet för kommunalekonomisk utjämning fungerar som ett instrument för att ge kommunerna och landstingen
samma förutsättningar att tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av skattekraft
(genom inkomstutjämning) och strukturella
kostnadsskillnader (genom kostnadsutjämning).
För att syftet med utjämningssystemet ska
uppnås behöver såväl de beräkningsmodeller och
de dataunderlag som används vid utjämning av
strukturella kostnadsskillnader ses över och vid
behov ändras eller uppdateras. Den parlamentariska kommitté som har sett över systemet har
i detta avseende gjort ett omfattande arbete.
Kommitténs förslag, som presenteras i betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av
den kommunala utjämningen (SOU 2011:39),
ligger till grund för de förslag till förändringar
och uppdateringar av kostnadsutjämningen som
lämnas i denna proposition (se avsnitt 3.6.4).
Det är också viktigt att utjämningssystemet
inte motverkar tillväxt och ökad sysselsättning.
Denna fråga har främst kommit att kopplas till
inkomstutjämningen. Regeringen lämnar i denna
proposition även förslag till ändringar i inkomstutjämningen i syfte att minska marginaleffekterna för de kommuner och landsting som betalar
inkomstutjämningsavgift (se avsnitt 3.6.3).
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3.5.5

Bedömning av statsbidragsnivån

Kommunernas och landstingens finansiella
ställning har sammantaget successivt förbättrats
sedan det s.k. balanskravet började tillämpas. De
senaste årens konjunktursvängningar till följd av
finanskrisen har påverkat kommunsektorn i
begränsad omfattning, bl.a. till följd av tillfälliga
statliga bidrag. Samtidigt som den finansiella
ställningen har stärkts har även de kommunala
konsumtionsutgifterna ökat i fasta priser.
Kommunerna och landstingen står dock inför
utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska
utvecklingen med ett ökat antal äldre. Detta påverkar främst äldreomsorgen och sjukvården.
Därmed kommer kommunernas och landstingens befintliga resurser att behöva utnyttjas
mer effektivt.
En problematik som uppmärksammats är
risken för att statliga myndigheters reglering av
kommunal verksamhet blir alltför långtgående,
och därmed kan innebära intrång i den
kommunala självstyrelsen. Regeringen har därför
för avsikt att tydliggöra processen för statliga
myndigheters beslut om föreskrifter. Den parlamentariska Budgetprocesskommittén har fått i
uppdrag att se över hur ökade kostnader i detta
sammanhang bör hanteras i förhållande till den
statliga budgetprocessen.
Regeringen föreslår att anslaget för
kommunalekonomisk utjämning ökas med
961 miljoner kronor till följd av de i denna
proposition föreslagna förändringarna i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (se
avsnitt 3.6 och 3.7). Därutöver påverkas anslagsnivån av ekonomiska regleringar i syfte att
neutralisera effekterna av statliga beslut på
kommunernas och landstingens kostnader eller
intäkter (se avsnitt 3.7).
Regeringen följer den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn noga, inte minst mot
bakgrund av den osäkerhet som råder beträffande de makroekonomiska förutsättningarna.

3.6

Ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning

3.6.1

Ärendet och dess beredning

Den 25 september 2008 beslutade regeringen
direktiv till en parlamentariskt sammansatt
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kommitté med uppgift att utvärdera och utreda
systemet för kommunalekonomisk utjämning
(dir. 2008:110). Utredningen antog namnet
Utjämningskommittén.08. Utredningen överlämnade i april 2011 sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39). En
sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1
avsnitt 1. Utredningens lagförslag finns i bilaga 1
avsnitt 2. Betänkandet har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i
bilaga 1 avsnitt 3. Remissyttrandena och en
remissammanställning finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2011/2202).
Den 19 december 2012 remitterades promemorian Förslag till ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning av Finansdepartementet, med förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting, som skiljer sig från de förslag som
utredningen lämnade. En sammanfattning av
promemorian finns i bilaga 1 avsnitt 4.
Promemorians lagförslag finns i bilaga 1
avsnitt 5. En förteckning över remissinstanserna
finns i bilaga 1 avsnitt 6. Remissyttrandena och
en remissammanställning finns tillgängliga i
Finansdepartementet (dnr Fi2012/4726).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 30 maj 2013 att
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag
om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning. Lagrådet har lämnat
förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i
bilaga 1 avsnitt 7.
3.6.2

Systemet för kommunalekonomisk
utjämning

Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes den 1 januari
2005 efter förslag i propositionen Ändringar i
det kommunala utjämningssystemet (prop.
2003/04:155,
bet.
2044/05:FiU7,
rskr.
2004/05:13). Syftet med systemet är att skapa
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting i landet att kunna
tillhandahålla sina invånare likvärdig service.
Utjämningssystemet regleras i lagen om
kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning.
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Utjämningssystemet består av fem olika delar:
–

inkomstutjämning,

–

kostnadsutjämning,

–

strukturbidrag,

–

införandebidrag, och

–

regleringsbidrag/regleringsavgift
(regleringspost).

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen syftar till att utjämna
skillnader i skattekraft mellan kommuner och
mellan landsting. Utjämningen utgår från
kommunens eller landstingets skatteunderlag.
De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna
för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt i fråga om
kommunal inkomstskatt året före det år bidrag
eller avgift ska betalas (utjämningsåret), uppräknade med uppräkningsfaktorer för året före
utjämningsåret och för utjämningsåret, utgör det
uppräknade skatteunderlaget.
Skatteutjämningsunderlaget räknas fram
genom att man tar det uppräknade skatteunderlaget för hela landet, dividerat med antalet invånare i landet den 1 november året före utjämningsåret, och multiplicerar detta belopp (den
uppräknade medelskattekraften) med antalet
folkbokförda invånare i kommunen respektive
landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknat med 115 procent för varje
kommun och landsting. De kommuner och
landsting vars skatteutjämningsunderlag är högre
än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till
ett inkomstutjämningsbidrag. Bidraget motsvarar skillnaden mellan skatteutjämningsunderlaget och det uppräknade skatteunderlaget,
multiplicerad med s.k. länsvisa skattesatser. De
kommuner och landsting vars skatteutjämningsunderlag är lägre än det uppräknade skatteunderlaget är skyldiga att betala en inkomstutjämningsavgift som beräknas på motsvarande
sätt.
De länsvisa skattesatserna fastställs av
regeringen. För bidragsberättigade kommuner
fastställs skattesatserna utifrån 95 procent och
för bidragsberättigade landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen 2003. För avgiftsskyldiga kommuner och landsting fastställs de
länsvisa skattesatserna utifrån 85 procent av
medelskattesatsen 2003. Vid beräkningarna av

medelskattesatserna beaktas inte skattesatsen i
Gotlands kommun. Vid fastställandet av de
länsvisa skattesatserna tas hänsyn till skatteväxlingar mellan kommunerna och landstinget i
ett län till följd av verksamhetsöverföringar.
År 2013 får 277 kommuner sammanlagt
60 106 miljoner kronor i inkomstutjämningsbidrag, medan 13 kommuner betalar sammanlagt
4 841 miljoner kronor i inkomstutjämningsavgifter. Av landstingen betalar ett landsting
(Stockholms läns landsting) 2013 en inkomstutjämningsavgift om 516 miljoner kronor,
medan övriga landsting får inkomstutjämningsbidrag om sammanlagt 26 566 miljoner kronor.
Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen avser att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner och
mellan landsting. Kostnadsutjämningen är uppbyggd av ett antal delmodeller för olika verksamheter eller kostnadsslag. I varje delmodell beräknas för varje kommun respektive landsting en
s.k. standardkostnad per invånare. Standardkostnaderna i de olika delmodellerna summeras
därefter för varje kommun respektive landsting
till en strukturkostnad per invånare. Kommuner
och landsting med en strukturkostnad som
överstiger den genomsnittliga strukturkostnaden
i riket får ett kostnadsutjämningsbidrag som
utgörs av mellanskillnaden, multiplicerad med
antalet invånare i kommunen eller landstinget.
På motsvarande sätt beräknas en kostnadsutjämningsavgift för kommuner och landsting
med en strukturkostnad som är lägre än den
genomsnittliga strukturkostnaden.
För kommunerna beräknas standardkostnaderna enligt tio delmodeller (inklusive delmodellen för kollektivtrafik som är gemensam
för kommuner och landsting):
–

förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet (sådan pedagogisk verksamhet
som regleras i 25 kap. skollagen (2010:800),

–

förskoleklass och grundskola,

–

gymnasieskola,

–

äldreomsorg,

–

individ- och familjeomsorg,

–

barn och ungdomar med utländsk bakgrund,

–

befolkningsförändringar,
29
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–

bebyggelsestruktur,

–

löner, samt

–

kollektivtrafik.

För landstingen beräknas standardkostnaderna
enligt fyra delmodeller:
–

hälso- och sjukvård,

–

befolkningsförändringar,

–

löner, samt

–

kollektivtrafik.

År 2013 får 130 kommuner sammanlagt
6 846 miljoner kronor i kostnadsutjämningsbidrag, medan 160 kommuner betalar sammanlagt 6 827 miljoner kronor i kostnadsutjämningsavgifter. Samma år får 10 landsting kostnadsutjämningsbidrag om sammanlagt 1 612 miljoner
kronor, medan övriga landsting betalar
kostnadsutjämningsavgifter om sammanlagt
1 614 miljoner kronor.
Strukturbidrag

Strukturbidraget infördes 2005 i syfte att kompensera kommuner och landsting för att vissa
delmodeller i kostnadsutjämningen togs bort
samt för större bidragsminskningar till följd av
övriga förändringar i utjämningssystemet som
genomfördes samma år.
I strukturbidraget ingår ett tillägg som för
kommunerna begränsar bidragsminskningen till
följd av förändringarna till 0,56 procent av
kommunens uppräknade skatteunderlag 2005.
För landstingen är motsvarande beloppsgräns
0,28 procent av motsvarande skatteunderlag.
År 2013 får 94 kommuner sammanlagt
1 519 miljoner kronor i strukturbidrag. Samma
år får 6 landsting strukturbidrag om sammanlagt
657 miljoner kronor.

begränsade den årliga bidragsminskningen till
0,08 procent av skatteunderlaget för kommunerna och till 0,04 procent av skatteunderlaget för
landstingen.
Regleringsbidrag och regleringsavgift

De medel som riksdagen anvisar anslaget för
kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
fördelas på två anslagsposter, en för kommunerna och en för landstingen. Om nettot av bidragen och avgifterna i inkomstutjämningen,
kostnadsutjämningen och strukturbidraget är
mindre än medlen på en anslagspost utbetalas
mellanskillnaden med ett enhetligt belopp per
invånare som ett regleringsbidrag till respektive
kommun eller landsting. I det motsatta fallet får
samtliga kommuner respektive landsting betala
en regleringsavgift, som också fastställs med ett
enhetligt belopp per invånare. Regleringsbidraget
eller regleringsavgiften för ett år brukar även
benämnas regleringsposten för det året.
Om nettot av bidragen och avgifterna förändras påverkas regleringsposten. Detta gäller
oavsett om förändringen beror på årliga uppdateringar av underlaget eller på att beräkningsgrunderna för bidragen eller avgifterna förändras. En förändring i någon del av utjämningssystemet kan således få effekter för en kommun
eller ett landsting, även om kommunen eller
landstinget inte påverkas i den del av utjämningssystemet där ändringen görs.
År 2013 betalas 456 kronor per invånare ut till
samtliga kommuner i form av regleringsbidrag,
vilket sammanlagt motsvarar 4 350 miljoner
kronor. Landstingen betalar samma år en regleringsavgift om 213 kronor per invånare, vilket
sammanlagt motsvarar 2 255 miljoner kronor.
Utjämningssystemets omslutning 2013

Införandebidrag

För att mildra omfördelningseffekterna till följd
av regeländringarna 2005 infördes särskilda
införandebidrag för de kommuner och landsting
som fick kraftiga intäktsminskningar. Bidragen
trappades successivt ned t.o.m. 2010. Från och
med 2011 utbetalas således inga införandebidrag.
Införandebidraget motsvarade ett belopp som
30

Summeras det kommunalekonomiska systemets
utfall för 2013 för varje kommun får
282 kommuner sammanlagt 62 769 miljoner
kronor i bidrag, medan 8 kommuner betalar
sammanlagt 1 616 miljoner kronor i avgifter.
Summeras utfallet för 2013 för varje landsting
erhåller 19 landsting och Gotlands kommun
(som även omfattas av utjämningssystemet för
landstingen)
sammanlagt
24 971 miljoner
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kronor, medan 1 landsting (Stockholms läns
landsting) betalar 521 miljoner kronor. Såväl
bidrag som avgifter redovisas mot anslaget för
kommunalekonomisk utjämning.
3.6.3

Förändringar i inkomstutjämningen

Regeringens förslag: För de kommuner och
landsting som betalar inkomstutjämningsavgift
ska den länsvisa skattesatsen fastställas utifrån
60 procent av kommunernas respektive landstingens medelskattesats 2003 för den delen av
det uppräknade skatteunderlaget som utgör
högst 125 procent av rikets medelskattekraft,
multiplicerad med antalet folkbokförda i
kommunen respektive landstinget.
Utredningens förslag: Överensstämmer inte
med regeringens förslag. Utredningen föreslår
att de länsvisa skattesatserna vid beräkningen av
bidrag ska fastställas utifrån 95 procent och vid
beräkningen av avgifter utifrån 85 procent av
2011 års medelskattesats för kommunerna. För
landstingen föreslår utredningen att de länsvisa
skattesatserna ska fastställas på motsvarande sätt
som för kommunerna, med den skillnaden att
medelskattesatsen för landstingen 2011 ska
reduceras med 10 procent.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig över utredningens
förslag, bl.a. Ale, Bjurholms, Fagersta, Kinda,
Tanums och Östersunds kommuner, tillstyrker
förslaget eller har inget att erinra mot detta.
Några kommuner och landsting, bl.a. Ekerö,
Haninge och Kävlinge kommuner samt Stockholms läns landsting, anser att utredningen inte
har gjort tillräckligt för att hitta en modell för
inkomstutjämningen som skapar incitament för
tillväxt och ökad sysselsättning. Huddinge
kommun anför att regeringen borde utreda
vidare hur inkomstutjämningen kan öka
incitamenten för tillväxt och sysselsättning.
Västernorrlands läns landsting anser att utredningens förslag rättar till en icke avsedd urgröpning av kompensationsgraden och att det
framöver bör ske en löpande uppdatering så att
beräkningarna baseras på den aktuella medelskattesatsen. Landstinget anser dock även att

utredningens motiv till reduceringen av medelskattesatsen för landstingen med 10 procent och
beräkningsgrunderna är oklara.
Ungefär hälften av de remissinstanser som
yttrar sig över promemorians förslag, bl.a.
Uppsala läns landsting samt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), tillstyrker förslaget eller
har inget att erinra mot detta. SKL framhåller
dock att systemet bör utvecklas så att större
incitament skapas för regional tillväxt och ökad
sysselsättning. Statistiska centralbyrån tillstyrker
promemorians förslag, men anför att förslagen
innebär att komplexiteten i inkomstutjämningen
ökar och att förtydliganden behöver göras.
Några remissinstanser, bl.a. Lidingö och Sollentuna kommuner samt Stockholms läns landsting
och Svenskt Näringsliv, anser att promemorians
förslag är ett steg i rätt riktning. Nykvarns
kommun tillstyrker promemorians förslag och
instämmer i att det är viktigt att reducera
inkomstutjämningens marginaleffekter för de
kommuner som drabbas. Sveriges akademikers
centralorganisation har inget att invända mot
promemorians förslag, men beklagar att
problemen med att utjämningssystemet innebär
att negativa effekter av skattehöjningar övervältras på hela kommun- och landstingskollektivet, och att positiva effekter av skattesänkningar motverkas, inte har uppmärksammats.
Flera remissinstanser, bl.a. Ekonomistyrningsverket och Landsorganisationen i Sverige, avstyrker promemorians förslag. Statskontoret instämmer i utredningens bedömning att incitament för tillväxt bör stärkas på annat sätt än
inom ramen för inkomstutjämningen, men anför
att utredningen inte har levt upp till direktivet
vad gäller att utreda alternativa metoder för
inkomstutjämning i syfte att identifiera om det
finns tillväxthämmande faktorer och i så fall
föreslå hur dessa kan undanröjas. Vad gäller
promemorians förslag anför myndigheten att det
saknas hänvisning till forskning som stödjer
bedömningen att marginaleffekterna eventuellt
påverkar tillväxten negativt och att det inte finns
underlag som motiverar varför effekterna bör
minskas inom ett så pass smalt intervall som
föreslås i promemorian. Många av de kommuner
som avstyrker promemorians förslag, bl.a.
Dorotea, Kalmar och Karlshamns kommuner,
anför att det saknas belägg för att inkomstutjämningen är tillväxthämmande och föreslår
att den nuvarande inkomstutjämningen behålls.
Liknande synpunkter framförs av Ekonomi31

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

styrningsverket och Landsorganisationen i
Sverige. Järfälla kommun anser att införandet av
samtliga föreslagna förändringar inte bör ske
förrän en kvalificerad utredning utrett möjligheterna att utforma en inkomstutjämning som ger
incitament för tillväxt. Skåne läns landsting anser
att de länsvisa skattesatserna bör uppdateras till
den nuvarande nivån och att kompensationsgraden ska vara densamma för landsting och
kommuner. Även Gotlands kommun samt
Kalmar och Kronobergs läns landsting anser att
de länsvisa skattesatserna bör uppdateras på
detta sätt.
Skälen för regeringens förslag: För att
människor ska få tillgång till välfärdstjänster av
hög kvalitet, oberoende av var i landet de bor, är
en långtgående utjämning av kommunernas och
landstingens ekonomiska förutsättningar nödvändig. Syftet med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att tillgodose detta
behov.
Samtidigt bör ett utjämningssystem inte
motverka ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Om en kommun t.ex. genom näringspolitiska
åtgärder lyckas öka den egna relativa skattekraften, innebär denna ökning en nästan lika stor
minskning av inkomstutjämningsbidraget eller
ökning av inkomstutjämningsavgiften. Systemet
för kommunalekonomisk utjämning bör även i
framtiden skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna, samtidigt som deras
möjligheter att bidra till tillväxten inte motverkas.
Ett sätt att minska inkomstutjämningens
potentiella inverkan på tillväxten är att reducera
dess marginaleffekter. Med marginaleffekt avses
i detta sammanhang nettoeffekten av förändringarna av skatteintäkterna och inkomstutjämningsavgiften när den relativa skattekraften
ökar i en kommun. Något som därvid bör beaktas är att en hög skattekraft i en kommun inte
behöver föranledas av att det finns ett stort antal
arbetstillfällen i kommunen, utan kan bero på att
en stor andel av befolkningen har sina arbetsplatser belägna i andra kommuner. Det finns
därför skäl att inte reducera marginaleffekterna
om den relativa skattekraften överstiger en viss
nivå.
Vad som ovan anförts om kommunerna gäller
i princip även landstingen. Genom lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
länen har tre landsting getts ansvar för regionalt
tillväxtarbete och regional transportinfrastruk32

tur. Övriga landsting kan, enligt lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länet, tillsammans med
kommunerna i länet, ingå i samverkansorgan
med uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Vidare ansvarar landstingen enligt
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik för den
regionala kollektivtrafiken.
Bedömningen av hur mycket marginaleffekterna bör reduceras, och inom vilket intervall
detta bör ske, får baseras på en rimlig avvägning
mellan behovet av utjämning och incitamentseffekterna av utjämningen, vid vilken det föregående behovet bör tillmätas störst betydelse.
Reduceringen av marginaleffekterna bör enligt
regeringens bedömning begränsas till de
kommuner och landsting som betalar inkomstutjämningsavgift och ske enligt följande.
De länsvisa skattesatserna som används vid
beräkningen av inkomstutjämningsavgift bör
fastställas utifrån 60 procent av medelskattesatsen 2003 för kommunerna respektive landstingen, för den delen av det uppräknade skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av
rikets uppräknade medelskattekraft den
1 november året före utjämningsåret. För den
delen som överstiger 125 procent bör den länsvisa skattesatsen, liksom i dag, fastställas utifrån
85 procent av medelskattesatsen 2003 för
kommunerna respektive landstingen. Skattesatsen för Gotlands kommun bör alltjämt inte
beaktas vid beräkningen av medelskattesatserna.
Förslaget innebär en sänkning av inkomstutjämningsavgiften och att avgiftsuttaget sker i
olika hög grad beroende på kommunens eller
landstingets skattekraft.
Utredningen föreslår att de länsvisa skattesatserna ska baseras på 2011 års medelskattesatser för kommunerna respektive landstingen.
Om uppdateringar av detta slag görs regelbundet, om än med långa tidsintervall, ger detta
enskilda kommuner och landsting möjlighet att i
viss utsträckning påverka utfallet i inkomstutjämningen. Detta torde främst gälla landstingen, eftersom de är betydligt färre än
kommunerna och en förändring av ett enskilt
landstings skattesats därmed får en större påverkan på medelskattesatsen. De länsvisa skattesatserna bör mot denna bakgrund enligt
regeringen även fortsättningsvis baseras på 2003
års medelskatteskattesatser för kommunerna
respektive landstingen
Landstingens medelskattesats har enligt utredningen ökat med 0,34 procentenheter mellan
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2003 och 2011. För kommunerna har ökningen
under samma period varit endast 0,03 procentenheter. Utredningen föreslår att den s.k.
kompensationsgraden ska höjas från 90 till
95 procent för landstingen vid beräkningen av
inkomstutjämningsbidrag och vara oförändrad
(85 procent) vid beräkningen av inkomstutjämningsavgift. Utredningens förslag att dessutom reducera medelskattesatsen för landstingen
med 10 procent vid beräkningen av de länsvisa
skattesatserna innebär dock att kompensationsgraden i praktiken skulle sänkas till
85,5 procent vid beräkningen inkomstutjämningsbidrag och till 76,5 procent vid beräkningen
av inkomstutjämningsavgifter. Som skäl till att
reducera medelskattesatsen för landstingen med
10 procent anför utredningen att skattesatsen i
Stockholms läns landsting väger tungt och att
den är förhållandevis hög, bl.a. på grund av en
hög vårdkonsumtion. Strukturella kostnadsskillnader inom olika verksamheter ska beaktas i
kostnadsutjämningen. Kostnadsskillnader till
följd av olika ambitionsnivåer, skillnader i effektivitet m.m. ska därmed återspeglas i skillnader i
skattesatser och bör inte beaktas vare sig i
inkomstutjämningen eller i kostnadsutjämningen. Det finns därför enligt regeringen inte anledning att, såsom utredningen föreslår, vid beräkningen av de länsvisa skattesatserna för landstingen reducera medelskattesatsen med 10 procent.
Den föreslagna sänkningen av inkomstutjämningsavgiften medför att regleringsbidraget
blir lägre eller att regleringsavgiften blir högre.
Därmed påverkas även de kommuner och landsting som får inkomstutjämningsbidrag. Regeringen anser, i likhet med den bedömning som
görs i promemorian, att de kommuner och
landsting som får lägre intäkter till följd av
förslaget om sänkt inkomstutjämningsavgift bör
kompenseras i särskild ordning (se vidare
avsnitt 3.6.5).
3.6.4

Förändringar i kostnadsutjämningen

De förändringar i kostnadsutjämningen som
redovisas i detta avsnitt avses att beslutas av
regeringen genom förordningsändringar.

3.6.4.1 Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet bör komponenten åldersersättning förenklas och baseras på den redovisade nettokostnaden per barn för åldersgrupperna 1–5 och 6–12 år. Den komponent som
syftar till att omfatta skillnader i omsorgsbehov
mellan olika kommuner bör ersättas med två nya
index, varav det ena avser att fånga upp de
kostnadsskillnader som följer av olika vistelsetider och det andra skillnader i behov av fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: En majoritet av de
remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Arvika,
Munkedals, Tranemo, Vänersborgs och Värmdö
kommuner, tillstyrker förslaget eller har inget att
erinra mot detta. Över 40 kommuner tillstyrker i
huvudsak förslaget, men är tveksamma till att gå
från tre till två åldersklasser. Dessa samt ytterligare några kommuner, bl.a. Lunds och Växjö
kommuner, anför att även andra faktorer, såsom
barnens socioekonomiska bakgrund, kan påverka kostnaderna. Halmstads kommun är
mycket positiv till förslaget, men anser att det
inte är tillfredsställande att basera utjämningen
på uppgifter om vistelsetider från 2005. Danderyds kommun ifrågasätter förslaget att färre
åldersgrupper ska användas och att vistelsetidens
genomslag ska begränsas till 50 procent. Kramfors kommun anför att en variabel för gles
bebyggelsestruktur borde ha funnits med i utredningens förslag. Laholms kommun ställer sig
tveksam till att låta det index som avser att fånga
upp de kostnadsskillnader som följer av vistelsetider i förskolan bygga på kommungruppernas
genomsnittliga vistelsetider. Linköpings kommun
anser att det är missvisande att använda uppgifter
från 2005 avseende vistelsetider och att
beräkningen ska ske för respektive kommun i
stället för kommungrupper. Sollentuna och
Solna kommuner ser inga skäl till att begränsa
genomslaget avseende vistelsetiden. Trosa
kommun anför att det är viktigt att den faktiska
vistelsetiden speglas i utjämningen, då orter med
hög förvärvsfrekvens och höga kostnader för
33
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barnomsorg annars riskerar att missgynnas. I en
bilaga till Sveriges akademikers centralorganisations yttrande anför Lärarnas riksförbund att
modellen måste utvecklas och ta hänsyn till den
sociala strukturen. I en bilaga till Tjänstemännens centralorganisations yttrande anför Lärarförbundet att förslagen till nya beräkningsmetoder
är rimliga och ger en mer rättvis fördelning.
Skälen för regeringens bedömning: När
delmodellen för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet infördes 1996 baserades
beräkningen av standardkostnaden på att strukturella kostnadsskillnader mellan olika kommuner för den aktuella verksamheten i huvudsak
kunde förklaras av skillnaden i andelen barn i
olika åldrar efter justering med ett index som
avsåg att fånga upp barnens vistelsetider. Delmodellen har därefter varit föremål för mindre
justeringar.
Standardkostnaden beräknas i flera steg. I ett
första steg beräknas en s.k. åldersersättning
genom att andelen barn i varje kommun i åldersgrupperna 1–3, 4–5, 6 och 7–9 år multipliceras
med kostnaden per barn i respektive åldersgrupp. Åldersersättningen multipliceras därefter
med ett volymindex för att fånga upp skillnader i
behov. Indexet beräknas med hjälp av andelen
vårdnadshavare som arbetar eller studerar minst
28 timmar per vecka, kommunens skattekraft
och ett täthetsmått avseende bebyggelse. Slutligen görs en uppräkning av standardkostnaden
till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av en
prognostiserad utveckling av nettoprisindex för
utjämningsåret och året före detta.
Enligt utredningens beräkningar har andelen
inskrivna barn i åldersgruppen 1–5 år i antingen
förskola eller annan pedagogisk verksamhet ökat
mellan 2003 och 2009, från 81 till 86 procent.
Även skillnaderna mellan högsta och lägsta
inskrivningsgrad har minskat mellan olika
kommungrupper och uppgick 2009 till
3 procentenheter. Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat från 31 till 29 timmar per
vecka mellan 1999 och 2005 (det senaste året för
vilket statistik finns från Statens skolverk).
Av samtliga barn i åldersgruppen 6–9 år var
80 procent inskrivna i fritidshem eller annan
pedagogisk omsorg 2009, vilket är en ökning
med 20 procentenheter sedan 2000. Andelen
inskrivna i åldersgruppen 10–12 år är betydligt
lägre, men även den har ökat mellan 2000 och
2009, från 7 till 14 procent.
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Till följd av att skillnaderna i inskrivningsgrad
i förskola och pedagogisk omsorg har minskat
mellan olika kommungrupper har åldersstrukturen (andelen barn) fått en ökad tyngd som
förklaringsfaktor. År 2001 förklarade åldersstrukturen 29 procent av kostnadsskillnaderna
mellan kommunerna. I dag förklarar den enligt
utredningen ca 70 procent av skillnaderna.
De variabler som används för att beräkna
behovet av förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet påverkas av att det finns
personer som bor i Sverige men har arbetsinkomster i ett annat land. Andelen vårdnadshavare som arbetar eller studerar minst
28 timmar per vecka underskattas som en följd
av detta. Även kommunens skattekraft påverkas
av detta förhållande eftersom den beskattningsbara inkomsten blir lägre. Kommuner med en
förhållandevis stor arbetspendling till ett grannland skulle ha fått en högre standardkostnad om
hänsyn hade tagits till gränspendlingen.
Mot denna bakgrund anser regeringen att den
nuvarande delmodellen bör ändras på så sätt att
den lägger större vikt på åldersstrukturen. De
negativa effekter som för närvarande drabbar
kommuner med omfattande gränspendling bör
elimineras genom användning av variabler som
inte påverkas av pendlingen.
Utredningen föreslår att den nuvarande
beräkningen av åldersersättningen ersätts med en
något förenklad beräkning som baseras på
kostnaden per barn för åldersgrupperna 1–
5 respektive 6–12 år, i stället för som i dag
åldersgrupperna 1–3 år, 4–5 år, 6 år och 7–9 år.
Vissa remissinstanser, bl.a. Nybro och Örkelljunga kommuner, är tveksamma till eller
ifrågasätter den föreslagna indelningen. Flertalet
remissinstanser har dock inte något att erinra
mot den nya indelningen, och några anför att
förslaget är logiskt mot bakgrund av de
minskade skillnaderna i vistelsetider. En avvägning måste här göras mellan å ena sidan
strävan att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar och å andra
sidan behovet av ett utjämningssystem som är
enkelt att förstå. Regeringen anser att utredningen har gjort en rimlig avvägning i detta avseende.
Nuvarande index som avser att mäta skillnader i behov bör, som utredningen föreslår, ersättas
med två nya, varav det ena korrigerar för
skillnader i vistelsetid för barn i åldersgruppen
1–5 år och det andra för skillnader i inskrivningsgrad för 6–12 åringar. Det index som korrigerar
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för skillnader i vistelsetid för barn i åldern 1–5 år
bör baseras på genomsnittliga vistelsetider 2005
per kommungrupp enligt 2005 års kommungruppsindelning
(kommungruppsindelningen
görs av Sveriges Kommuner och Landsting).
Utredningen bedömer att verksamhetens
kostnader inte ökar i samma grad som vistelsetiden och därför ansett att vistelsetidens längd
bör reduceras med 50 procent i beräkningen.
Regeringen delar denna bedömning.
Det index som korrigerar för skillnader i
inskrivningsgrad i fritidshem och pedagogisk
omsorg för skolbarn bör baseras på andelen
inskrivna barn i åldern 6–12 år i fritidshem per
kommungrupp enligt 2011 års kommungruppsindelning. Detta index bör, i enlighet med
utredningens bedömning, uppdateras löpande.
Att 2005 års kommungruppsindelning används vid beräkningen av det index som korrigerar
för skillnader i vistelsetid beror på att uppgifter
saknas för vistelsetider enligt 2011 års kommungruppsindelning.
Regeringen anser att en kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet bör beräknas enligt följande.
Andelen barn i respektive åldersgrupp multipliceras med den genomsnittliga kostnaden i
riket per barn. Produkten multipliceras med ett
index som korrigerar för skillnader i vistelsetid
och ett index som korrigerar för skillnader i
inskrivningsgrad. Slutligen görs en uppräkning
av standardkostnaden till utjämningsårets
kostnadsnivå med hjälp av en prognostiserad
utveckling av nettoprisindex för utjämningsåret
och året före detta.
Några remissinstanser, bl.a. Linköpings
kommun, har ifrågasatt att vistelsetiderna baseras
på uppgifter från 2005. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en föräldraenkät
(dnr U2012/1876). Sådana enkäter har tidigare
genomförts 1999, 2002 och 2005, och bl.a.
använts för att studera närvarotiderna i förskolan. Skolverkets uppdrag ska redovisas senast
den 15 september 2013. Regeringen avser därefter att uppdatera uppgifterna om vistelsetider
så snart detta är möjligt.
Flera remissinstanser, bl.a. Sollentuna
kommun, har ifrågasatt reduceringen av vistelsetidens genomslag i beräkningarna, då det enligt
dem kan finnas andra faktorer än de som
utredningen har beaktat som kan påverka
kostnaderna. Regeringen anser att detta är något
som bör undersökas inom ramen för Stats-

kontorets löpande uppföljning av systemet för
kommunalekonomisk utjämning (se vidare
avsnitt 3.6.8.1). Detsamma gäller frågan om
huruvida det index som avser att fånga upp de
kostnadsskillnader som följer av vistelsetider i
förskolan ska bygga på genomsnittliga vistelsetider i kommungrupper eller på någon annan
indelning.
3.6.4.2 Förskoleklass och grundskola

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för förskoleklass och grundskola bör
underlaget uppdateras avseende merkostnader
för modersmålsundervisning och svenska som
andraspråk samt för små skolor och skolskjutsar.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna:
Flertalet
av
de
remissinstanser som yttrar sig tillstyrker eller har
inget att erinra mot utredningens förslag.
Göteborgs kommun tillstyrker utredningens förslag, men anför att även sociala faktorer bör
beaktas vid framtida uppdateringar av modellen.
Bollnäs kommun anser att en mer genomgående
analys bör göras av orsaken till den beloppsmässiga skillnaden avseende
skolskjutskostnader. Upplands-Bro kommun delar
utredningens bedömning att basen för standardkostnaden ska vara kommunens åldersstruktur,
men anser att fler variabler kan behöva läggas till.
Ånge och Örnsköldsviks kommuner anför att
glesbygdskomponenten implicit bygger på att
kommunen har planeringsmonopol inom skolområdet. Möjligheten att få starta fristående
skolor och det fria skolvalet medför enligt dessa
kommuner att förutsättningarna för delmodellen
har förändrats. I en bilaga till Tjänstemännens
centralorganisations remissyttrande anför Lärarförbundet att förslagen till nya beräkningsmetoder är rimliga och ger en mer rättvis fördelning. I en bilaga till Sveriges akademikers
centralorganisations yttrande anför Lärarnas
Riksförbund att delmodellen även måste ta större
hänsyn till den sociala strukturen.
Skälen
för
regeringens
bedömning:
Delmodellen för förskoleklass och grundskola
har varit i stort sett oförändrad sedan den infördes 1996. Den största förändringen skedde
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2005, då underlaget för att beräkna merkostnader för modersmålsundervisning och svenska som
andraspråk ändrades från finskt och utomnordiskt medborgarskap till utländsk bakgrund.
Samtidigt anpassades delmodellen för att ta hänsyn till att förskoleklass infördes som en egen
skolform för 6-åringar.
Basen för standardkostnadsberäkningen är
kommunens åldersstruktur. Den genomsnittliga
kostnaden per barn i åldrarna 6 år och 7–15 år
multipliceras med andelen barn i respektive
åldersgrupp. Till de åldersbaserade kostnaderna
görs tillägg eller avdrag för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk samt för
små skolor och skolskjutsar. Slutligen görs en
uppräkning av standardkostnaden till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av en
prognostiserad utveckling av nettoprisindex för
utjämningsåret och året före detta.
Tillägget eller avdraget för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk bygger på
andelen 7–15 åringar med utländsk bakgrund i
kommunen, dvs. barn i åldern 7–15 år födda
utanför Sverige, Norge och Danmark eller med
föräldrar som båda är födda utanför dessa länder.
Ett grundbelopp beräknas genom att andelen
7–15-åringar med utländsk bakgrund multipliceras med en fastställd kostnad. Grundbeloppet avgör om kommunen får ett tillägg
eller ett avdrag; är beloppet högre än rikets
genomsnittliga grundbelopp får kommunen ett
tillägg, är det lägre får kommunen ett avdrag.
Regeringen bedömer, i likhet med utredningen, att det finns behov av att uppdatera underlaget avseende merkostnader för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Den
fastställda kostnaden för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk per elev i
den aktuella målgruppen bör uppdateras utifrån
hur många elever som deltog i undervisningen
läsåret 2009/10, antalet heltidstjänster för
modersmålsundervisning och svenska som
andraspråk samt den genomsnittliga lönen för
grundskolelärare 2009.
För att beräkna tillägg eller avdrag för merkostnader för små skolor och skolskjutsar
används en av Glesbygdsverket utvecklad modell
med en fiktiv utplacering av skolor efter vissa
kriterier som givet elevunderlaget och dess
geografiska spridning ska spegla kommunens
strukturellt betingade merkostnader. Modellen
utmynnar i en teoretisk optimal skolstruktur
som anger antal skolenheter, antal elever per
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enhet och skolskjutskostnader. Modellen uppdaterades senast 2005. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har på uppdrag av utredningen utvecklat denna modell. I
den utvecklade modellen har befolkningsunderlaget uppdaterats med 2009 års uppgifter. Samtidigt har indelningen i åldersintervall ändrats
från grupperna årskurs 1–6 och årskurs 7–9 till
grupperna årskurs 1–5 och årskurs 6–9. Det har
även gjorts en ny fiktiv utplacering av grundskolor. Vid utplaceringen antas en optimal storlek för en skola vara 200 elever för årskurs 1–5
och 400 elever för årskurs 6–9. Merkostnader
antas uppstå vid ett elevantal som är mindre än
100 elever för årskurs 1–5 och mindre än
150 elever för årskurs 6–9. Vidare har villkoren
för beräkningen av kostnaderna för skolskjuts
förändrats. De belopp med vilka kostnaden
beräknas har höjts från 0,90 kronor per kilometer till 2,50 kronor per kilometer för årskurs
1–5 och till 3,50 kronor per kilometer för
årskurs 6–9.
Regeringen anser att det finns behov av att
uppdatera underlaget för beräkningen av merkostnader för små skolor och skolskjutsar och
att den ovan beskrivna modellen bör ligga till
grund för uppdateringen. Något som dock bör
beaktas i sammanhanget är att flertalet skolor
enligt Skolverket är organiserade efter årskurs
1–6 respektive 7–9. De nya läroplanerna med
kursplaner som började tillämpas läsåret 2011/12
i grundskolan bedöms medföra att än färre
skolor kommer att organiseras i enlighet med
den årskursindelning som den föreslagna
modellen bygger på. Detta är något som bör
uppmärksammas i den löpande uppföljningen av
systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Regeringen anser att möjligheten att få starta
fristående skolor och det fria skolvalets konsekvenser för delmodellen, som Ånge och
Örnsköldsviks kommuner lyft fram, bör beaktas
inom ramen för Statskontorets löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk
utjämning. Även de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen vad gäller
behovet av ytterligare variabler som skulle kunna
förklara kostnadsskillnader mellan kommunerna
bör beaktas inom ramen för Statskontorets uppföljning.
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3.6.4.3 Gymnasieskola

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för gymnasieskolan bör en ny komponent
införas som tar hänsyn till merkostnader för små
gymnasieskolor. Underlaget för denna del av
kostnadsutjämningen bör vidare uppdateras
avseende merkostnader till följd av bebyggelsestrukturen.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Borgholms,
Emmaboda, Eskilstuna, Helsingborgs och Torsås
kommuner, tillstyrker förslaget eller har inget att
erinra mot detta. Tranemo kommun är positiv till
förslaget, men menar att modellen bör ta ytterligare hänsyn till merkostnader för bebyggelsestruktur och för små gymnasieskolor. Dals-Eds
kommun ställer sig frågande till varför platser
inom gymnasiesärskolan inte omfattas av programvalsberäkningen. Fagersta kommun anser att
de föreslagna variablerna inte fångar upp effekterna av att gymnasieskolan är organiserad i ett
kommunalförbund. Göteborgs kommun anser att
beräkningen av dagliga resor och inackorderingstillägg bör revideras. Halmstads kommun föreslår
att indexerade basbelopp ska användas i stället
för fasta belopp för att beräkna merkostnaderna
för inackordering och dagliga resor. Kramfors
kommun ställer sig avvisande till förslaget att
halvera storleken på variabeln som ska kompensera för små skolor. Även Växjö kommun är
tveksam till förslaget om kompensation för små
skolor eftersom det enligt kommunen kan vara
kostnadsdrivande och motverka effektiviseringar. Ånge och Örnsköldsviks kommuner anför att
möjligheten att få starta fristående skolor och
det fria skolvalet medför att förutsättningarna
för delmodellen har förändrats. I en bilaga till
Tjänstemännens centralorganisations yttrande
anför Lärarförbundet att förslagen till nya
beräkningsmetoder är rimliga och ger en mer
rättvis fördelning. I en bilaga till Sveriges
akademikers centralorganisations yttrande anför
Lärarnas Riksförbund att förslaget om en ny
komponent som tar hänsyn merkostnader för
små gymansieskolor måste föregås av en
fördjupad analys av den nya gymansieskolan.

Skälen för regeringens bedömning: I den
nuvarande delmodellen beräknas standardkostnaden för gymnasieskolan utifrån andelen
ungdomar i åldern 16–18 år, kostnaden per
16–18-åring, bebyggelsestrukturen och elevernas
programval de senaste två åren. Slutligen görs en
uppräkning av standardkostnaden till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av en
prognostiserad utveckling av nettoprisindex för
utjämningsåret och året före detta. Syftet med
att beakta bebyggelsestrukturen vid beräkningen
av standardkostnaden är att utjämna för
kostnadsskillnader till följd av elevernas dagliga
resor och inackorderingstillägg för de elever som
inte har möjlighet att bo i hemkommunen.
Anledningen till att programvalet beaktas är att
kostnaderna för de olika programmen inom
gymnasieskolan varierar.
Beräkningen av merkostnader för gles
bebyggelsestruktur bygger på en modell med
fiktiva utplaceringar av gymnasieskolor. Sedan
delmodellen justerades 2005 har antalet
gymnasieelever minskat i många kommuner.
Vidare har en inte obetydlig befolkningsomflyttning ägt rum i flera glesbygdskommuner.
Utredningen har prövat alternativa möjligheter till att förenkla beräkningen av programvalsfaktorn i gymnasiemodellen. I samband med
detta konstaterades att förenklingar ofta medför
att kvaliteten på programvalsfaktorn försämras.
Utredningen bedömer därför att utjämningen
för skillnader i programval bör behållas.
Regeringen gör samma bedömning som
utredningen.
I den utveckling av modellen som utredningen
föreslår har en ny komponent förts in som delvis
tar hänsyn till merkostnader för små gymnasieskolor. Vidare görs utplaceringen av gymnasieskolor per län i stället för som tidigare per
kommun. Skälet till detta är att gymnasieutbildningen allt oftare planeras utifrån ett
regionalt perspektiv, eller genom samarbete
mellan flera kommuner. En utplacering på
länsnivå bedöms även bli mer stabil över tid
jämfört med den nuvarande modellen.
För att en fiktiv gymnasieskola ska bildas
krävs att vissa kriterier är uppfyllda. En
kostnadsmässigt optimal storlek på en gymnasieskola antas vara 1 200 elever. Modellen strävar
därför efter att samla ihop 1 200 elever inom en
radie av 20 kilometer. För att en skola överhuvud
taget ska bildas i modellen krävs minst
400 elever. Merkostnader antas uppstå för
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gymnasieskolor med färre än 900 elever.
Modellen skapar 87 små gymnasieskolor i
75 kommuner.
Beräkningen av dagliga resor och inackorderingstillägg görs i tre steg:
1. För elever som har mer än 6 kilometer
men mindre än 50 kilometer till närmaste
fiktiva skola beräknas kostnaden till
5 400 kronor per läsår, vilket motsvarar
kostnaden
för
ett
månadskort
à 600 kronor under 9 månader.
2. Det antas att 90 procent av eleverna med
mer än 50 kilometer till närmaste fiktiva
skola bor inackorderade. För dessa
beräknas kostnaden med 1/30 av prisbasbeloppet per månad, vilket motsvarar
42 800/30 x 9 månader = 12 840 kronor
per läsår.
3. De återstående 10 procenten av eleverna
som har mer än 50 km resväg till närmaste
gymnasieskola antas dagligen pendla
mellan hemmet och skolan. För dessa
elever beräknas en kostnad som svarar mot
ett månadskort under 9 månader.
Vad gäller kompensationen för små skolor anser
regeringen, till skillnad från bl.a. Kramfors och
Växjö kommuner, att utredningen gör en rimlig
avvägning mellan behovet av kompensation för
de merkostnader som följer av mindre skolor
och potentiella möjligheter till effektiviseringar.
Modellen för beräkning av merkostnader för gles
bebyggelsestruktur bör vidare ändras och
uppdateras i enlighet med utredningens förslag.
De remissynpunkter som i övrigt har lämnats
avseende delmodellen är av sådan art att de bör
beaktas inom ramen för Statskontorets löpande
uppföljning.
3.6.4.4 Individ- och familjeomsorg

Regeringens bedömning: Den nuvarande delmodellen i kostnadsutjämningen för individ- och
familjeomsorg bör ersättas med en ny. I den nya
delmodellen bör den genomsnittliga nettokostnaden för hela individ- och familjeomsorgen
2007–2009 i respektive kommun skattas med
hjälp av följande variabler: andelen arbetslösa
utan ersättning, andelen lågutbildade personer
födda i Sverige i åldern 20–40 år, roten ur
tätortsbefolkningen i kommunen 2005, andelen
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boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975 och
andelen av befolkningen som fått ekonomiskt
bistånd längre än sex månader.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Eskilstuna,
Falköpings, Göteborgs, Munkfors och Säters
kommuner, tillstyrker förslaget eller har inget att
erinra mot detta. Statistiska centralbyrån (SCB)
anser att en vidare översyn av variabeln arbetslösa utan ersättning är nödvändig. Under senare
år har variabeln enligt myndigheten uppvisat
svårförklarade variationer och varit föremål för
betydande revideringar i efterhand. Flera
remissinstanser, bl.a. Sala kommun och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), anser att den
föreslagna delmodellen speglar behovs- och
kostnadsskillnader
väsentligt
bättre
än
nuvarande modell, men att den samtidigt kan
innebära att en viss påverkbarhet byggs in och
därför bör följas upp i högre utsträckning än
tidigare. SKL anser också att kommuner som
arbetar aktivt med att minska andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd kan
missgynnas av förslaget. Statskontoret avstyrker
förslaget och menar att det är olämpligt att
variabeln andel av befolkningen med ekonomiskt
bistånd längre än sex månader förs in i delmodellen, eftersom denna är påverkbar. Flera
remissinstanser, bl.a. Borås kommun, ställer sig
frågande till att variabeln andel lågutbildade
endast avser svenskar. Andra remissinstanser,
däribland Fagersta, Karlstads, Nacka och
Stockholms kommuner, anser att variabeln andel
av befolkningen med ekonomiskt bistånd längre
än sex månader är påverkbar och därmed inte
uppfyller kravet om att endast utjämna för
strukturella skillnader mellan kommunerna.
Många kommuner, bl.a. Vaggeryds kommun,
bedömer att den föreslagna delmodellen minskar
kommunernas incitament att verka för att få in
arbetslösa med ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden. En del remissinstanser, bl.a.
Karlstads kommun, anser att även variabeln
arbetslösa utan ersättning kan vara påverkbar.
Skälen för regeringens bedömning: Den
nuvarande delmodellen för individ- och
familjeomsorg infördes 2005. Delmodellen
består av två delar: barn- och ungdomsvård
respektive övrig individ- och familjeomsorg, som
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tillsammans summeras till en standardkostnad.
Båda komponenterna beräknas med hjälp av en
regressionsanalys (en statistisk metod för analys
av sambandet mellan en beroende variabel och en
eller flera förklarande variabler).
Variablerna uppdateras årligen av SCB, med
undantag för variabeln roten ur tätortsbefolkningen. Variablernas vikter i regressionsmodellerna uppdaterades senast 2005.
När delmodellen infördes 2005 kunde den
förklara 66 procent av kostnadsskillnaderna
mellan kommunerna på det aktuella området.
Utredningens uppföljning visar att förklaringsgraden utjämningsåret 2010 hade sjunkit till
46 procent. Skillnaderna mellan de redovisade
nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg
och de beräknade standardkostnaderna för
kommungrupperna varierade kraftigt, från
302 kronor per invånare till ett underskott om
521 kronor per invånare. Enligt regeringen ger
utfallet i den nuvarande delmodellen för individoch familjeomsorg oacceptabelt stora skillnader i
förhållande till kommunernas faktiska kostnader. Delmodellen bör därför förändras.
För att hitta en modell som så långt som
möjligt kan förklara kommunernas strukturellt
betingade kostnadsskillnader har olika statistiska
ansatser prövats av utredningen. Den högsta
förklaringsgraden erhålls om individ- och
familjeomsorgen inte delas upp på barn- och
ungdomsvård respektive övrig individ- och
familjeomsorg, utan betraktas som en integrerad
verksamhet.
Utredningens förslag till förändrad modell
bygger på en regressionsanalys där den
genomsnittliga nettokostnaden för hela individoch familjeomsorgen under en treårsperiod
(2007–2009) i respektive kommun skattas med
hjälp av följande variabler:
- andel arbetslösa utan ersättning,
- andel lågutbildade personer födda i Sverige
i åldern 20–40 år,
- roten ur tätortsbefolkningen i kommunen
2005,
- andel av befolkningen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975, och
- andel av befolkningen som fått ekonomiskt bistånd under en längre tid än sex
månader.
Den av utredningen föreslagna delmodellen ger
en betydligt högre förklaringsgrad än den
nuvarande modellen. Utredningen redovisar en

förklaringsgrad på 68,5 procent. Efter en korrigering av de underlagsdata som utredningen
använt avseende variabeln andel av befolkningen
som ekonomisk bistånd under en längre tid än
sex månader och en uppdatering med uppgifter
för 2009, som inte fanns tillgängliga för
utredningen, blir förklaringsgraden 67,9 procent.
Detta ska jämföras med den nuvarande modellens förklaringsgrad om ca 50 procent.
Flera av remissinstanserna har invänt mot att
vissa av variablerna i den av utredningen föreslagna delmodellen är påverkbara, och därmed
inte uppfyller kravet om att systemet endast ska
utjämna för strukturella kostnadsskillnader
mellan kommunerna. Regeringen instämmer i att
detta inte är optimalt. Mot bakgrund av den
höjda förklaringsgraden för föreslagna delmodellen talar dock övervägande skäl för att
modellen ändå bör införas. Statskontoret bör
dock ges i uppdrag att utreda delmodellen vidare
inom ramen för myndighetens löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk
utjämning.
3.6.4.5 Barn och ungdomar med utländsk
bakgrund

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för barn och ungdomar med utländsk
bakgrund bör beräkningen ändras till att avse
kommundelar (församlingar).
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Socialstyrelsen,
Aneby, Gagnefs, Gävle och Trollhättans
kommuner, tillstyrker utredningens förslag eller
har inget att erinra mot detta. Migrationsverket
ställer sig bakom förslaget, men skulle vilja se en
koefficient i kostnadsutjämningen som ytterligare främjar kommunernas vilja att ta ett ökat
ansvar för mottagandet av ensamkommande
barn. Socialstyrelsen tillstyrker förslaget och
menar att det ger en bättre träffsäkerhet i
systemet. Trollhättans kommun tillstyrker förslaget och anser att det ger bättre förutsättningar
för kommuner med en stor koncentration av
ungdomar med utländsk bakgrund att täcka de
merkostnader som finns för gruppen. Statistiska
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centralbyrån (SCB) ifrågasätter församlingar som
indelningsgrund eftersom dessa enligt myndigheten kan ses som högst instabila sedan Svenska
kyrkan övertog ansvaret för församlingsindelningen. Utvecklingen mot färre församlingar torde vidare enligt SCB inte upphöra och
även beröra församlingar i större och medelstora
kommuner, dvs. sådana kommuner som närmast
påverkas av delmodellen. Myndigheten anser i
stället att kommuner bör användas som
indelningsgrund i delmodellen. Danderyds
kommun avstyrker förslaget eftersom det enligt
kommunen inte främjar en långsiktigt hållbar
modell. Även Södertälje kommun avstyrker förslaget och menar att det inte ter sig lämpligt att
utgå från församlingar eftersom församlingsgränserna ofta har anpassats efter kyrkans vikande medlemstal och sämre ekonomi. Enligt
kommunen kommer kommuner med många
stadsdelar som har en hög koncentration av barn
och ungdomar med utländsk bakgrund, men få
stora församlingar, även med utredningens
förslag gå miste om den kompensation som
utredningen konstaterar att dessa kommuner
behöver. Tyresö kommun avstyrker förslaget och
anser dels att utjämningen mellan olika
kommundelar bör kunna ske inom respektive
kommun, dels att modellen kan få godtyckliga
effekter om församlingsindelningen används.
Vänersborgs kommun avstyrker förslaget och
anser att beräkningen bör ske på kommunnivå.
Resultatet av den föreslagna förändringen blir
enligt kommunen att ett segregerat boende
premieras av utjämningssystemet.
Skälen för
regeringens bedömning:
Delmodellen för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund infördes i utjämningssystemet 2000 och har inte förändrats sedan
dess. Kommunernas standardkostnader för barn
och ungdomar med utländsk bakgrund beräknas
utifrån andelen barn och ungdomar den
31 december två år före utjämningsåret i åldern
0−19 år som är födda utom Norden eller EU –
eller som är födda inom Norden eller EU och
har minst en förälder som är född utom Norden
eller EU. Med EU avses de medlemsländer som
ingick i unionen före utvidgningen 2004.
Regeringen anser, i likhet med utredningen,
att det är önskvärt att kommuner som har en
eller flera kommundelar med en hög koncentration av barn och ungdomar med utländsk
bakgrund kompenseras för detta.
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Som påpekats av flera remissinstanser finns
det flera problem med att använda församlingar
som indelningsgrund. I promemorian Förslag till
ändringar i systemet för kommunalekonomisk
utjämning anges också att det kan finnas skäl att
i beräkningsunderlaget för delmodellen hämta
underlagsdata på kommunnivå i stället för, som
utredningen föreslår, kommundelsnivå (församlingsnivå).
Det kan å andra sidan finnas fördelar med att
övergå till att beräkna standardkostnaden för
barn och ungdomar med utländsk bakgrund
utifrån kommundelar. Redan när modellen infördes påtalades behovet av särskilda insatser i
kommuner med invandrartäta områden. Med
den nuvarande modellens utformning blir endast
kommuner med en högre andel barn och ungdomar med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet kompenserade för merkostnader. Något
alternativ till församlingsindelningen finns inte
heller att tillgå för närvarande.
Vid en samlad bedömning anser regeringen att
skälen för att basera delmodellen avseende barn
och ungdomar med utländsk bakgrund på
kommundelar överväger. Den nuvarande delmodellen bör således behållas, men beräkningen
bör avse kommundelar baserade på församlingsindelningen.
Att, som Migrationsverket förespråkat, införa
en koefficient i delmodellen i syfte att påverka
kommunernas mottagande av ensamkommande
barn är inte förenligt med de grundläggande
principerna för kostnadsutjämningen, dvs. att
denna ska baseras på för kommunerna opåverkbara faktorer.
Tills vidare bör församlingsindelningen den
1 januari 2010 ligga till grund för delmodellen.
Det är den indelning som utredningens förslag
baserades på. Det innebär att befolkningsuppgifterna kommer att baseras på folkmängden den
31 december 2009. Att uppdatera indelningen
kan påverka delmodellen på ett sätt som i dag
inte kan förutses. Vilken indelningsgrund som
delmodellen i framtiden bör baseras på behöver
därför analyseras vidare inom ramen för Statskontorets löpande uppföljning av systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Av betydelse i
detta sammanhang är att regeringen föreslår att
folkbokföring ska ske i kommunen i stället för,
som i dag, i territoriella församlingar inom
Svenska kyrkan (prop. 2012/13:120). I propositionen föreslås även att en distriktsindelning
införs i folkbokföringsdatabasen den 1 januari
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2016, baserad på församlingsindelningen den
31 december 1999. Det kan finnas skäl att
överväga om denna distriktsindelning även bör
ligga till grund för den aktuella delmodellen.
3.6.4.6 Äldreomsorg

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för äldreomsorg bör nuvarande delmodell ersättas med en ny. Delmodellen bör
bygga på skillnader i andelen gifta respektive ej
gifta i åldersgrupperna 65–79, 80–89 samt 90 år
och äldre. Delmodellen bör även utjämna för
skillnader i hälsa och behov.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Munkedals,
Säffle, Timrå, Vårgårda och Vänersborgs
kommuner, tillstyrker förslaget eller har inget att
erinra mot detta. Flera remissinstanser, bl.a.
Danderyds kommun, anser att det är bra att
variabeln yrkesbakgrund exkluderas och vill att
sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå
analyseras vidare i kommande utredningar.
Socialstyrelsen ifrågasätter variabeln tillägg för
merkostnader för hemtjänst i glesbygd eftersom
denna inte särskiljer kommunerna från varandra.
Myndigheten föreslår att denna variabel utgår
eftersom det annars sker en dubbel kompensation för glesbygd. Socialstyrelsen anför vidare att
sammanboende personer, ur vård- och omsorgssynpunkt, är likvärdiga, oavsett om de är gifta
eller inte, och att andelen sammanboende ökar
bland den äldre befolkningen. Falkenbergs
kommun anser att den föreslagna modellen har
en marginellt bättre förklaringsgrad än den
nuvarande modellen, men att den har förenklats
för mycket och att detta leder till stora omfördelningseffekter. Flera remissinstanser, bl.a.
Linköpings kommun, ställer sig tveksamma till
hur utredningen hanterar begreppet civilstånd
och anser att gifta borde jämställas med
sammanboende och personer som lever i
partnerskap. Vissa remissinstanser, bl.a. Mullsjö
kommun, förordar en djupare analys innan den
föreslagna modellen införs och har invändningar
mot att komponenten yrkesbakgrund föreslås
utgå. En del remissinstanser, bl.a. Svenljunga

kommun, anser att modellen bör utredas vidare
då det finns belägg för att personer med fysiskt
ansträngande arbete drabbas tidigare av hälsoproblem och har större behov jämfört med
personer som har arbetat i mindre fysiskt
krävande yrken.
Skälen för regeringens bedömning: Den
nuvarande delmodellen för äldreomsorg infördes
1996 och är en matrismodell i vilken äldre
personer delas in i 48 grupper. Antalet personer i
respektive grupp multipliceras med en kommunspecifik normkostnad för respektive grupp.
Förutom normkostnadsberäkningen består delmodellen även av tillägg och avdrag för hemtjänst i glesbygd samt för institutionsboende i
glesbygd.
De kommunspecifika normkostnaderna för
äldreomsorg beräknas utifrån antalet män
respektive kvinnor uppdelade på civilstånd
(gift/ej gift) och etnicitet (född i Norden/född
utanför Norden) i åldersgrupperna 65–69,
70–74, 75–79, 80–84, 85–89 samt 90 år och äldre.
Antalet personer i respektive grupp uppdateras
årligen. Hemtjänsttillägget och de kommunspecifika normkostnaderna har varit oförändrade
sedan utjämningsåret 2005. Tillägget för institutionsboende i glesbygd förändras årligen utifrån
kommunernas befolkningssammansättning.
Den nuvarande delmodellen bygger på
fältstudier och Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF), som
visar att kommunernas kostnader för äldreomsorg i hög grad beror på invånarnas åldersfördelning, de äldres civilstånd och etnicitet.
Genomförda fältstudier visar, i likhet med ULFundersökningarna, att äldre med höga inkomster
som grupp är betydligt friskare än de med låga
inkomster.
Utredningen har försökt skapa en modell som
ger samma förklaringsvärde som nuvarande
modell, men med en enklare metod. Enligt utredningens analyser fångar invånarnas åldersfördelning samt de äldres civilstånd och etnicitet,
men inte de äldres inkomstförhållanden, de
strukturella
kostnadsskillnaderna
mellan
kommunerna. De äldres inkomster fungerar som
en indikator på hälsotillståndet inom respektive
kommun, men när variabeln appliceras på rikets
samtliga kommuner överensstämmer inte
utfallet med det förväntade resultatet. Detta
beror i allt väsentligt på regionala inkomstskillnader.
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Utredningen konstaterar vidare att en alltför
detaljerad åldersindelning, t.ex. femårsklasser
från 65 år och uppåt, tenderar att överkompensera kommuner där befolkningen lever
länge. Det beror på att merkostnader för äldreomsorg beräknas för samtliga folkpensionärer
från 65-årsdagen, trots att behov av äldreomsorg
normalt endast föreligger under de sista fyra
levnadsåren. Mot denna bakgrund bedömer
regeringen, i likhet med utredningen, att åldersklasserna i en ny modell bör begränsas till tre i
stället för sex klasser som i nuvarande modell.
Utredningen finner att även om det finns
kostnadsskillnader
mellan
könen
beror
skillnaderna mellan kommunerna i högre utsträckning på skillnader i kostnader mellan gifta
och ej gifta. Dessutom är sambandet mellan kön
och civilstånd starkt. Vid utgången av 2009 fanns
det 1 244 kvinnor per 1 000 män i åldern 65 år
och äldre. Skillnaderna ökar med åldern. För
65–79 åringar är skillnaden obetydlig
(1 012 kvinnor per 1 000 män), medan det i
åldern 90 år och äldre finns närmare tre kvinnor
per man. Med ökad ålder ökar därför även
andelen personer som inte är gifta.
Utredningen finner således att ålder,
civilstånd, etnicitet, skillnader i dödlighet och
bebyggelsestruktur är relevanta faktorer för att
fånga strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna beträffande
äldreomsorgen. Några remissinstanser har framfört synpunkter som rör klassificeringen av
civilstånd. Som ogifta räknas enligt Statistiska
centralbyråns definition ogifta, änklingar, änkor
och skilda. Personer som ingått partnerskap jämställs med personer som ingått giftermål. Uppgifter om samboförhållande går dock inte att få
från civilståndsuppdelningen.
Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet
med utredningen, att beräkningen av standardkostnaden för äldreomsorg bör baseras på följande variabler:
- korrigering för skillnader i dödlighet,
- korrigering för skillnader i etnisk bakgrund,
- tillägg för institutionsboende i glesbygd,
och
- förändringen av nettoprisindex.
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3.6.4.7 Befolkningsförändringar

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för befolkningsförändringar bör det
inom den del som kompenserar för merkostnader inom skolan införas en ny komponent
för merkostnader för nya förskolelokaler i syfte
att kompensera kommuner med kraftig befolkningsökning. Gränsvärdet för kompensation
vid befolkningsökningar, inom den del som
kompenserar för merkostnader inom skolan, bör
ändras från 5 till 2 procent.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Tillväxtverket,
Borås, Hällefors och Säters kommuner, tillstyrker
förslaget eller har inget att erinra mot detta.
Flera kommuner, framför allt i Skåne, och
Blekinge läns landsting tillstyrker utredningens
förslag, men anser att trösklarna för när
kompensation för befolkningsminskning/ökning sker borde vara högre så att färre kommuner omfattas av utjämningen. Länsstyrelsen i
Kronobergs län framhåller att storstäder, förortskommuner till storstäder och större städer
gynnas av förslagen, medan övriga kommuner
förlorar, och att risken för en ökad urbanisering
måste beaktas. Bergs och Ovanåkers kommuner
föreslår ett dubblerat stöd per invånare till
kraftigt krympande kommuner. Härnösands
kommun anser att den kompensation som föreslås införas för kommuner som växer kraftigt,
och som får merkostnader för nya förskolelokaler, bör vara symmetrisk och även ge
kommuner som minskar kraftigt kompensation
för avveckling av lokaler på en ofta icke
fungerande fastighetsmarknad. Kommunen anser även att utjämningssystemet inte tar tillräcklig hänsyn till lokalers minskade värden samt
skulder i form av lån och pensioner i kommuner
med en minskande befolkning. Lycksele och
Skellefteå kommuner motsätter sig utjämning för
kommuner med en ökande befolkning. Norrbottens och Jämtlands läns landsting föreslår att
en kompensation för minskad befolkning införs
även för landsting. Stockholms läns landsting
anser att frågan om ökade strukturella kostnader
till följd av en kraftig befolkningsökning och
dess effekter på landstingen bör utredas vidare.
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Skälen för regeringens bedömning: Den
nuvarande delmodellen för befolkningsförändringar består av flera var för sig fristående delar
som kan höja en kommuns eller ett landstings
standardkostnad. Den första delen kompenserar
kommuner vars befolkning har minskat med
mer än två procent under de senaste tio åren.
Den andra delen kompenserar kommuner som
haft en i förhållande till riksgenomsnittet kraftig
ökning eller minskning av antalet grund- och
gymnasieskolelever under de senaste fem åren.
Den tredje delen kompenserar kommuner och
landsting som under den senaste femårsperioden
haft en genomsnittlig årlig befolkningsökning på
mer än 1,2 procent.
När det gäller kompensationen för merkostnader avseende skollokaler är kravet på förändring för att bli kompenserad vid en befolkningsökning högre än motsvarande krav vid en
minskning. Regeringen anser att de merkostnader som befolkningsförändringar genererar bör beaktas på ett likvärdigt sätt, oavsett om
det är fråga om en befolkningsminskning eller en
befolkningsökning. Mot den bakgrunden bör
den nuvarande gränsen för ersättning vid
befolkningsökning utöver den genomsnittliga
ökningen i riket sänkas från 5 till 2 procent.
I den nuvarande delmodellen finns ingen
komponent som kompenserar för merkostnader
för nya lokaler i förskolan. I en undersökning
som genomfördes på uppdrag av den utredning
vars förslag ligger till grund för det nu gällande
utjämningssystemet konstaterades att det fanns
merkostnader för de kommuner som växer mest,
ca 10 procent per kvadratmeter, se betänkandet
Gemensamt finansierad utjämning (SOU
2003:88 bilaga 6). Någon merkostnad för förskolelokaler i de kommuner som minskar mest
kunde däremot inte konstateras. Även den
senaste utredningens analyser visar att lokalkostnaderna för förskolan är ca 15 procent högre
i de kommuner som växer snabbast, vilket i allt
väsentligt beror på en större andel nybyggda
lokaler. Det är särskilt dyrt att bygga nytt i de
delar av landet där markpriserna är höga. Mot
denna bakgrund anser regeringen att kommuner
som växer kraftigt inte bara ska kompenseras för
nya skollokaler, utan även för nya förskolelokaler. Ersättningen för förskolelokaler bör vara
uppbyggd enligt samma principer och med
samma ersättningsnivåer som för skollokalerna.
En kompensation till kommuner med
minskande befolkning har funnits sedan 1966,

medan de problem som har att göra med en
växande befolkning har utretts först under
senare år. Tidigare utredningar har dragit slutsatsen att kommuner med minskande befolkning
inte är underkompenserade i utjämningssystemet för de merkostnader minskningen
normalt kan medföra, se exempelvis betänkandet
Gemensamt finansierad utjämning (SOU
2003:88). En minskande folkmängd ger dessutom upphov till kompensationseffekter inom
övriga delar av utjämningssystemet. Minskar
kommunens relativa skattekraft på grund av
utflyttning kompenseras kommunen för detta i
inkomstutjämningen. Om befolkningen i de
mest kostnadskrävande åldrarna utgör en allt
större andel av befolkningen i takt med att
befolkningen som helhet minskar sker vidare en
kompensation i andra delar i kostnadsutjämningen. De ekonomiska utmaningar som kommuner
med minskande befolkning har består till stor
del av merkostnader för lokaler och anläggningar
samt för pensionsskulden. Regeringen delar mot
denna bakgrund utredningens uppfattning att
den nuvarande nivån på kompensationen för
befolkningsminskning täcker de avsedda
kostnaderna och därför bör behållas.
3.6.4.8 Bebyggelsestruktur

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för bebyggelsestruktur bör komponenten administration, resor och räddningstjänst
delas upp i två komponenter: administration och
räddningstjänst. Kommunernas merkostnader
för administration bör beräknas med hjälp av
variablerna invånardistans och folkmängd och
deras merkostnader för räddningstjänst bör
beräknas utifrån variablerna invånardistans och
lokalt befolkningsunderlag.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig tillstyrker förslaget eller
har inget att erinra emot det. Vissa remissinstanser, bl.a. Hylte kommun, anser att indelningen av Sverige i tre klimatzoner är för grov
och föreslår en förfinad klimatzonsindelning. De
anser även att förslaget att räddningstjänsten ska
utgöra en enskild delkomponent i utjämnings43
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modulen för bebyggelsestruktur är ett steg i rätt
riktning, men att det bl.a. bör utredas vidare hur
industri- och vägstrukturen påverkar räddningstjänstens kostnader. Några remissinstanser, bl.a.
Strömstads kommun, anför att de har ett stort
antal delårsboende eller fritidshus och att merkostnaderna för detta inte beaktas i det nuvarande systemet. Trollhättans kommun ifrågasätter vidare om komponenten regionala
skillnader i byggarbetarlöner ska kvarstå.
Kommunen anser att utredningens underlag inte
redovisas på ett sätt som gör det möjligt att
närmare granska materialet. Flertalet kommuner
i Stockholms län, bl.a. Botkyrka och Solna
kommuner, anser att modellen även bör omfatta
kostnader för mark.
Skälen för
regeringens bedömning:
Delmodellen bebyggelsestruktur består av fyra
delkomponenter: byggkostnader, gator och
vägar, uppvärmningskostnader samt administration, resor och räddningstjänst. Delmodellen
kompenserar för merkostnader som uppkommer på grund av geografiskt läge eller gles bebyggelsestruktur.
Tidigare utredningar har haft svårt att hitta
kostnadsdata som styrker att det finns strukturella merkostnader som motiverar att kompensera reskostnader i kostnadsutjämningen, se
exempelvis betänkandet Deluppföljning 2 av den
kommunalekonomiska utjämningen – med förslag till förändringar i kostnadsutjämningen
(SOU 2007:61). Mycket tyder på att utvecklingen inom informationstekniken har skapat ett
mindre behov av personliga möten och därmed
minskat kostnader av detta slag. Vidare har den
kommunala administrationen vad gäller centralt
placerad personal (myndighetsutövning och
gemensam administration) lite gemensamt med
räddningstjänsten. Enligt utredningen har måtten invånardistans (ett mått på befolkningstätheten i ett område beräknat efter fysiskt avstånd
mellan invånarna) och lokalt befolkningsunderlag ett betydligt starkare samband med
kommunernas kostnader för räddningstjänst än
de nu använda måtten (antal invånare per
kvadratkilometer och lokalt befolkningsunderlag). Måttet invånardistans kan även användas
för att beräkna kommunernas kostnader för
administration. Mot denna bakgrund anser
regeringen att delkomponenten administration,
resor och räddningstjänst bör ersättas av två
komponenter: administration och räddningstjänst.
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Kommunernas merkostnader för administration bör enligt regeringen beräknas med
hjälp av variablerna invånardistans och folkmängd och deras merkostnader för räddningstjänst utifrån variablerna invånardistans och
lokalt befolkningsunderlag. Att, såsom bl.a.
Botkyrka och Solna kommuner föreslår, inkludera markkostnader i delmodellen bebyggelsestruktur framstår enligt regeringen inte som
lämpligt. Det skulle innebära att även intäkter
från till exempel försäljning av mark borde
beaktas.
3.6.4.9 Löner

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för löner bör skillnader i lönekostnader
kompenseras fullt ut för både kommuner och
landsting i stället för som nu till hälften. För
kommunerna bör beräkningen av lönekostnadsskillnaderna ändras till att beräknas utifrån
variablerna taxeringsvärdet på småhus, andel
förvärvsarbetande i kommun- eller landstingssektorn och länets genomsnittliga bostadsrättspriser.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Halmstad och
Vetlanda kommuner, avstyrker utredningens
förslag eller har invändningar mot det. Flertalet
av kommunerna i Stockholms län är dock
positiva till förslaget. Bland annat anser Järfälla
kommun att förtroendet för systemet undermineras om inte full kompensation sker. Flera
remissinstanser, bl.a. Emmaboda kommun, föreslår att modellen bara ska få genomslag med
50 procent tills en utredning görs som tydligare
visar att löneskillnaderna beror på strukturella
skillnader. Några remissinstanser, bl.a. Laholms
kommun, anser att utredningen inte på ett
övertygande sätt visar att löneskillnaderna är
strukturellt betingade. Andra remissinstanser,
bl.a. Strängnäs kommun, anför att skillnader i
lönenivåer redan avspeglar sig i totalkostnaden
för olika verksamheter. Ett högt löneläge
kompenseras enligt dessa remissinstanser dessutom av ett högt skatteunderlag. Strömstads
kommun anser att delmodellen för löner bör
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justeras eller helt utgå. Kommunen uppfattar
inte modellen som rättvis och anser att det är
tveksamt om lönestrukturen verkligen inte går
att påverka. Faktorn för förvärvsarbetande är
enligt kommunens uppfattning för låg, då
kommuninvånare som arbetar i Norge saknas i
statistiken. Ånge kommun anser att faktorer som
väl utbyggd kollektivtrafik och löner i kostnadsutjämningen gynnar storstadsregionerna och kan
ses som en del i deras struktur. Hallands läns
landsting anser att en utjämning av lönekostnader ger fel incitament. Enligt landstinget vilar
ansvaret för lönebildningen på arbetsmarknadens
parter.
Skälen för regeringens bedömning: Den
nuvarande delmodellen för löner infördes 2008
och inkluderar två delkomponenter som
utjämnar för strukturella lönekostnadsskillnader
mellan kommuner respektive landsting. Delmodellen kompenserar till 50 procent för
skillnader i lönekostnader.
För kommuner beräknas lönekostnaderna
utifrån medellönen i angränsande kommuner,
köpeskillingen på småhus och förvärvsarbetsgrad (andel av befolkningen som är äldre än 16 år
och som är förvärvsarbetande). Skillnaderna
mellan kommunerna anges i form av ett index,
som baseras på en regressionsanalys. Indextalen
uppdateras inte årligen utan ligger fast tillsvidare.
Kommuner med indextal som är större än
100 får ett bruttotillägg. Tillägget finansieras
med ett generellt avdrag för alla kommuner
motsvarande ett med befolkningen vägt medelvärde. Vid beräkningen av tillägget beräknas
först en s.k. justerad lönekostnad. För kommunerna beräknas denna genom att standardkostnaderna för de fem största verksamhetsområdena multipliceras med en genomsnittlig
lönekostnadsandel avseende 2004 för respektive
verksamhetsområde.
För landstingen beräknas den justerade
lönekostnaden genom att standardkostnaden för
hälso- och sjukvård multipliceras med en
genomsnittlig lönekostnadsandel för verksamhetsområdet i fråga.
Den framräknade justerade lönekostnaden
multipliceras sedan med ett indextal för att
erhålla ett tillägg per invånare för respektive
kommun och landsting. Tillägget reduceras
därefter med hälften. Slutligen görs en uppräkning av standardkostnaden till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av en prognos-

tiserad utveckling av nettoprisindex för
utjämningsåret och året före detta.
I betänkandet Deluppföljning av den
kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84), där skillnader i lönenivåer studerades för 1997–2005,
bedömde utredaren att inget talar för att
lönekostnadsskillnaderna skulle vara av övergående natur. Den uppdatering av studien som
den nu aktuella utredningen har låtit genomföra
bekräftar denna slutsats. I en rapport från
Internationella Handelshögskolan i Jönköping,
som tagits fram på uppdrag av utredningen,
konstateras att både lokalkostnader och lönenivåer är högre i de urbana regionerna.
De ovan nämnda variablerna som används för
att beräkna en kommuns lönekostnader kan
förklara 62 procent av skillnaderna mellan
kommunernas standardiserade löner. Utredningen har prövat alternativa variabler för att om
möjligt höja förklaringsgraden och härvid funnit
att följande variabler ökar förklaringsgraden till
68 procent:
- genomsnittliga taxeringsvärden (byggnadsvärde och markvärde) för småhus för
permanentboende, med ett taxeringsvärde
mellan 400 000 och 3 miljoner kronor,
- andel av befolkningen som är 16 år eller
äldre och som inte arbetar i en kommun
eller ett landsting, samt
- det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet.
Några remissinstanser har, som ovan redovisats,
invänt att ett högt löneläge kompenseras av ett
högt skatteunderlag och att en delmodell för utjämning av lönekostnader därför medför att
storstadskommunerna överkompenseras. Mot
detta kan anföras att även inkomstutjämningen
måste beaktas. Ett högt löneläge i en kommun
medför en högre relativ skattekraft och därmed
att kommunen får ett lägre inkomstutjämningsbidrag eller betalar en högre inkomstutjämningsavgift. Mot bakgrund av den ökning av lönenivåerna som skett i de urbana regionerna anser
regeringen, i likhet med utredningen, att en
utjämning för strukturella lönekostnadsskillnader bör ske.
I den nuvarande delmodellen underskattas
variabeln förvärvsarbetsgrad i kommuner med
omfattande gränspendling. Detta problem
elimineras om variabeln utgår.
45

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

Regeringen anser sammanfattningsvis att de
variabler som i dag används för att fånga upp
strukturella
lönekostnadsskillnader
mellan
kommunerna bör bytas ut mot de variabler
utredningen föreslår eftersom dessa ger en högre
förklaringsgrad. En utjämning för de strukturella
lönekostnadsskillnader som påvisats bör ske fullt
ut.
Beträffande landstingen finner regeringen, i
likhet med utredningen, inte någon anledning att
föreslå förändringar i den nuvarande utjämningsmodellen, bortsett från att delmodellen bör få
fullt genomslag även för landstingen. Det
innebär att modellen liksom i dag ska utgå från
medellönen i den privata sektorn i länet, justerad
för skillnaderna i läkarnas löner.
3.6.4.10 Hälso- och sjukvård

Regeringens
bedömning:
I
kostnadsutjämningen för hälso- och sjukvård bör den del
av befolkningen som nu räknas till den s.k.
vårdtunga gruppen och dess kostnader läggas in i
den matrismodell som används för den övriga
befolkningen. Matrismodellen bör även uppdateras med kostnadsuppgifter avseende 2008.
Även delkomponenten som avser att fånga
merkostnader som följer av en gles bebyggelsestruktur bör uppdateras.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Majoriteten av de
landsting som yttrar sig, bl.a. Blekinge, Kalmar
och Örebro
läns
landsting, tillstyrker
utredningens förslag eller har inget att erinra
mot detta. Socialstyrelsen anser att utredningen
borde ha övervägt att utgå från all vårdkonsumtion och vikta volymen med s.k. DRG-vikter för
hela den slutna akutsjukvården och motsvarande
vikter för den öppna vården och psykiatrin samt
använda den av Sveriges Kommuner och Landsting utarbetade KPP-databasen som underlag för
matrismodellerna i hälso- och sjukvårdsmodellen. Många landsting, bl.a. Uppsala och
Östergötlands läns landsting, efterfrågar en
framtida utredning av möjligheten att uppdatera
matrismodellen för den övriga befolkningen med
uppgifter från fler landsting än Skåne läns
landsting. Örebro läns landsting anser att det
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finns en betydande osäkerhet i huruvida den s.k.
vårdtunga gruppen mäter vårdbehov och
kostnader. Parametern har enligt Örebro och
Östergötlands läns landsting varit påverkbar,
vilket kan ha motverkat utjämningens syfte.
Kritik mot förslaget att ta bort den vårdtunga
gruppen framförs främst av Jönköpings,
Västerbottens och Västra Götalands läns landsting.
Dessa landsting menar att problemet är att
enskilda landsting brister i sin registrering av
diagnoser och att förslaget innebär att de
landsting som har arbetat seriöst med diagnossättning straffas. Alla landsting borde enligt dem
i stället stimuleras till att höja standarden i
registreringen. Västra Götalands läns landsting
anser även att matrismodellen för övrig
befolkning inte är tillräcklig för att fånga upp de
strukturella skillnaderna i behovet av hälso- och
sjukvård. Västernorrlands läns landsting ifrågasätter om fiktiva sjukhus är en bra modell för att
beräkna glesbygdskomponenten och menar att
en mer rättvisande metod vore att utgå från de
faktiska sjukhusen.
Skälen för regeringens bedömning: Den
nuvarande delmodellen för hälso- och sjukvård
infördes 2000. Den består av två matrismodeller,
en för den s.k. vårdtunga gruppen och en för den
övriga befolkningen, samt en komponent för
gles
bebyggelsestruktur.
De
beräknade
kostnaderna per invånare för den vårdtunga
gruppen, den övriga befolkningen och bebyggelsestrukturen utgör tillsammans respektive
landstings standardkostnad. I den vårdtunga
gruppen ingår personer med någon av åtta
definierade diagnosgrupper. Även HIV ingår
bland de vårdtunga diagnoserna, men kostnaden
för denna patientgrupp beräknas i särskild
ordning. Kostnaderna för den övriga befolkningen beräknas genom att varje invånare
hänförs till en grupp utifrån kön, ålder,
civilstånd, sysselsättningsstatus, inkomst och
boendetyp. Det kostnadsunderlag som i dag
används, både för den vårdtunga gruppen och
för den övriga befolkningen, baseras på faktiska
kostnader på individnivå för 2004 avseende
Skåne läns landsting.
På uppdrag av utredningen har Statskontoret
genomfört en särskild undersökning av den
vårdtunga gruppens sammansättning och
utveckling mellan 1999 och 2008. Den vårdtunga
gruppen har under hela den undersökta perioden
utgjort ca 6 procent av befolkningen. En betydande förändring har dock skett när det gäller
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fördelningen mellan huvud- och bidiagnoser. År
1999 var andelen som räknades till gruppen
genom en huvuddiagnos ungefär lika stor som
den andel som endast hade en vårdtung bidiagnos. År 2008 utgjordes den vårdtunga
gruppen till mer än två tredjedelar av personer
som saknade en vårdtung huvuddiagnos. Vissa
landsting uppvisar en ökning redan i början av
undersökningsperioden, medan andra inte har
ökat registreringen förrän under de senaste åren.
Undersökningen visar även att utvecklingen av
andelen vårdtunga individer varierar på ett
betydande sätt mellan landstingen. Förändringstakten skiljer sig kraftigt. Vissa landsting kan
uppvisa en minskning av antalet vårdtunga
individer, medan andra haft en kraftig ökning
under den undersökta perioden. Dessutom finns
stora variationer mellan landstingen beroende på
vilken tidsperiod som studeras.
När den nuvarande matrismodellen infördes
angavs att konstruktionen med en särskild
vårdtung grupp förutsatte att praxis för diagnossättning och grad av registrering i slutenvård för
gruppen inte skulle skilja sig påtagligt åt mellan
landstingen, se betänkandet Kostnadsutjämning
för kommuner och landsting (SOU 1998:151).
Utifrån de undersökningar som utredningen
genomfört kan konstateras att detta krav inte har
uppfyllts. Det finns betydande skillnader mellan
landstingen när det gäller praxis för diagnossättning, särskilt när det gäller användandet av
bidiagnoser. Dessa skillnader har lett till att
andelen vårdtunga individer varierar på ett
betydande sätt mellan landstingen.
Jönköpings, Västerbottens och Västra Götalands läns landsting menar, som tidigare anförts,
att problemet ligger i att enskilda landsting
brister i sin registrering av diagnoser och att alla
landsting borde stimuleras till att höja standarden i registreringen. Regeringen anser dock att det
är viktigt att variablerna som ingår i delmodellerna i kostnadsutjämningen, så långt det
är möjligt, inte går att påverka. Den nuvarande
utformningen av hälso- och sjukvårdsmodellen
kan inte sägas uppfylla den målsättningen, vilket
har påpekats av bl.a. Örebro läns landsting.
Eftersom konstruktionen av den vårdtunga
gruppen inte bedöms spegla sjukvårdsbehovet
inom de enskilda landstingen på ett rättvisande
sätt anser regeringen att den nuvarande hälsooch sjukvårdsmodellen bör förändras. Regeringen bedömer att den matrismodell som används
för övrig befolkning – i vilken cirka 94 procent

av invånarna ingår – på ett rimligt sätt fångar de
strukturella skillnader i behov som finns inom
området. Även den del av befolkningen som nu
räknas till den vårdtunga gruppen och deras
kostnader bör därför läggas in i denna matris.
Detta innebär att endast en matrismodell
kommer att användas i kostnadsutjämningen för
hälso- och sjukvården. Underlaget för denna
matrismodell bör uppdateras med de kostnadsuppgifter från 2008 som utredningen inhämtat
från Skåne läns landsting.
Med tanke på den förändring som regeringen
förordar kan det finnas behov av att på sikt
analysera hur väl matrismodellen klarar av att
fånga upp de skillnader i behov som beror på
socioekonomiska faktorer. En sådan analys bör
enligt regeringen kunna ske inom ramen för
Statskontorets löpande uppföljning av systemet
för kommunalekonomisk utjämning.
Beräkningen av merkostnader för gles
bebyggelsestruktur bygger på en modell med en
fiktiv utplacering av sjukhus, vårdcentraler och
ambulansstationer utifrån befolkningsunderlag
och kriterier för avstånd för upptagningsområde.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser har tillsammans med utredningen
utvecklat en ny modell för beräkning av
merkostnader för gles bebyggelsestruktur. Små
enheter och långa avstånd antas enligt denna
modell generera merkostnader. I modellen
beräknas merkostnader uppstå för att driva små
sjukhus, definierat som sjukhus som har mindre
än 100 000 invånare inom en radie på
100 kilometer. Vidare föreslås att en komponent
för sjukresor tillförs denna modell. För primärvård (vårdcentraler) beräknas merkostnader
uppkomma när befolkningsunderlaget inom en
radie om 30 kilometer är otillräckligt för en vårdcentral med tre läkare, vilket i modellen antas
vara under 5 600 personer. Även i denna modell
ingår merkostnader för sjukresor. Merkostnader
bedöms också uppstå för ambulansstationer som
inom en radie om 50 kilometer har ett befolkningsunderlag som understiger 10 000 invånare.
Regeringen anser, med utgångspunkten att
modellen inte bör vara möjlig att påverka, och till
skillnad från Västernorrlands läns landsting, att
det är att föredra om placeringen av fiktiva
enheter kan göras utan hänsyn till hur de
verkliga enheterna är placerade. Beräkningarna
tar då inte hänsyn till hur kommunerna och
landstingen valt att organisera sin verksamhet.
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Mot denna bakgrund anser regeringen att
komponenten för gles bebyggelsestruktur bör
uppdateras enligt utredningens förslag.
3.6.4.11 Kollektivtrafik

Regeringens bedömning: I kostnadsutjämningen för kollektivtrafik bör underlaget
uppdateras med utgångspunkt från länsvisa
kostnadsuppgifter för trafiken, det genomsnittliga avståndet mellan personer i länet,
andelen personer som arbetspendlar över en
kommungräns och andelen personer som bor i
tätorter med fler än 11 000 personer.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig tillstyrker förslaget eller
har inget att erinra mot detta. Flera remissinstanser, bl.a. Borgholms kommun och Skåne
läns landsting, tillstyrker förslaget, men anser att
även gränspendlare bör räknas in i antalet
utpendlare som andel av befolkningen. Jönköpings och Västra Götalands läns landsting tillstyrker uppdateringen av kostnadsunderlaget.
De båda landstingen framhåller dock att det,
med tanke på de huvudmannaskapsförändringar
som sker, finns anledning att i framtiden pröva
om modellen helt bör överföras till landstingens
kostnadsutjämning. Flera remissinstanser, bl.a.
Trafikverket, anser att det relativt snart behövs
en analys av hur utjämningssystemet fungerar i
förhållande till den nya kollektivtrafiklagen.
Statskontoret tillstyrker förslaget för landstingen,
men ser principiella problem med förslaget till
delmodell för kommunerna och avstyrker därför
denna. Myndigheten anser att variabeln underskottstäckning är påverkbar. Dessutom är det
enligt Statskontoret problematiskt att utgå från
kommunernas underskottstäckning i länstrafikbolaget, då vissa kommuner finansierar
kollektivtrafik som ligger utanför länstrafikbolagen. Dessa kommuner kommer enligt
myndigheten därmed att bli underkompenserade
med den föreslagna delmodellen. Den senare
synpunkten framförs även av Hallstahammars
och Norbergs kommuner. Invändningar mot att
delmodellen är påverkbar framförs även av bl.a.
Askersunds kommun, som vill ersätta modellen
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med en ny. Norrbottens läns landsting och några
kommuner i länet, bl.a. Luleå kommun, anför att
landstinget och kommunerna i länet har kartlagt
kommunernas nettokostnad för kollektivtrafik
och menar att de beräkningar som utredningen
redovisar inte överensstämmer med länets
beräkningar. Norrbottens läns landsting föreslår
att en ny beräkning görs beträffande kommunernas nettokostnad för kollektivtrafik i Norrbotten. Även Västerbottens läns landsting föreslår
att det kostnadsunderlag som ligger till grund
för utredningens förslag ses över och vid behov
justeras innan förändringar i utjämningen
genomförs. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) framför liknande synpunkter som Statskontoret. SKL föreslår vidare att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i de län som inte har
och som heller inte planerar att överföra huvudmannaskapet till landstinget, ges möjlighet att se
över och vid behov justera det kostnadsunderlag
som ligger till grund för utredningens förslag.
Skälen
för
regeringens
bedömning:
Delmodellen för kollektivtrafik är den enda
delmodellen i kostnadsutjämningen som är
gemensam för både kommuner och landsting.
Standardkostnaden beräknas i ett första steg per
län och baseras på tre variabler som avser att
fånga upp glesbygdsproblem, trängselproblem i
storstadsregionerna samt att behov av kollektivtrafik i tätorter uppkommer i större samhällen.
Länets standardkostnad fördelas därefter med
hälften till kommunerna och hälften till landstinget. För Stockholms län gäller att landstinget
får 60 procent och kommunerna 40 procent.
Beroende på hur huvudmannaskapet är fördelat i
länen fördelas kommunernas standardkostnad
antingen efter kommunernas faktiska kostnadsandelar eller med ett enhetligt belopp per
invånare.
Variablerna på länsnivå är:
- antalet utpendlare över kommungränsen
som andel av befolkningen,
- andel av länets befolkning som bor i tätorter med mer än 11 000 invånare, och
- gleshet (det genomsnittliga avståndet
mellan invånarna i länet).
Till grund för den nuvarande delmodellen ligger
samtliga trafikhuvudmäns trafikkostnader för
2000 och 2001. Dessa har justerats med den
genomsnittliga avgiftsfinansieringen. Utifrån
dessa värden har sedan en regressionsanalys
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gjorts mot ovan redovisade förklaringsvariabler.
Den genomsnittliga nettokostnaden för
kollektivtrafiken uppdateras varje år.
Regeringen anser, i likhet med utredningen,
att nuvarande delmodell bör behållas, men
uppdateras med utgångspunkt från länsvisa
kostnadsuppgifter för trafiken, det genomsnittliga avståndet mellan personer i länet,
personer som arbetspendlar över kommungräns
och andelen personer som bor i tätorter med
minst 11 000 invånare.
Regeringen avser vidare att uppdatera
kostnadsfördelningen mellan kommunerna inom
de län som har delat huvudmannaskap. Nuvarande fördelning är inaktuell och bör ersättas
med en fördelning baserad på senare uppgifter.
Det finns tillgängliga uppgifter från 2009, varför
fördelningen bör uppdateras med dessa. I de län
där landstinget är huvudman får alla kommuner i
länet samma standardkostnad i kronor per
invånare, med undantag för kommunerna i
Västmanlands län.
Beträffande möjligheterna att se över och vid
behov justera det kostnadsunderlag som ligger
till grund för utredningens förslag, som bl.a.
efterfrågats av Norrbottens läns landsting, kan
konstateras att kommunerna i ett län redan i dag
har möjlighet att föreslå regeringen att en annan
kostnadsfördelning mellan kommunerna i länet
ska tillämpas avseende kollektivtrafiken.
Regeringen anser det angeläget att Statskontoret i den löpande uppföljningen av
systemet för kommunalekonomisk utjämning
uppmärksammar de problem med variabeln
underskottstäckning som myndigheten själv
pekat på.
Inom flera län pågår ett arbete med att föra
över ansvaret för kollektivtrafiken till landstingen. Om det på sikt visar sig att så gott som
samtliga län har gjort denna förändring kan det
enligt regeringen, som Jönköpings och Västra
Götalands läns landsting konstaterat, finnas
anledning att överväga att flytta över delmodellen i sin helhet till landstingens kostnadsutjämning.
3.6.5

Strukturbidrag

Regeringens förslag: Den del av strukturbidraget för kommuner som utgörs av 2004 års
standardkostnad för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder tas bort. Den totala

minskningen av strukturbidraget begränsas dock
till högst 0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget för 2014.
För landstingen ska den del av strukturbidraget som inte utgörs av 2004 års standardkostnad för små landsting reduceras. Den totala
minskningen av strukturbidraget begränsas dock
till högst 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget för 2014.
Därutöver införs ett särskilt bidrag, finansierat
av staten, inom ramen för strukturbidraget för
att kompensera de kommuner och landsting som
får lägre bidrag eller får betala högre avgift till
följd av den föreslagna sänkningen av inkomstutjämningsavgiften.
Utredningens förslag: Överensstämmer
delvis med regeringens förslag. Utredningen
föreslår inte någon sänkning av inkomstutjämningsavgiften motsvarande den som
regeringen nu föreslår och följaktligen inte heller
något särskilt bidrag för att kompensera för
sänkningen.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens förslag om att införa ett särskilt
bidrag för att kompensera kommuner och
landsting som får lägre intäkter eller högre
kostnader till följd av sänkt inkomstutjämningsavgift.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig över utredningens förslag, bl.a. Bräcke, Fagersta, Göteborgs, Strängnäs
och Vänersborgs kommuner, tillstyrker förslaget
eller har inget att erinra mot detta. Sjöbo
kommun är positiv till att den del av strukturbidraget som härrör från bidragsminskningar
reduceras. Enligt kommunen bör dock de fasta
införandetilläggen avvecklas på sikt. Trelleborgs
kommun anför att det är riktigt att reducera och
på sikt avveckla kvarvarande regionalstöd inom
utjämningssystemet, då detta är en fråga av
regionalpolitisk karaktär. Vissa remissinstanser,
bl.a. Bodens, Bollnäs och Degerfors kommuner
samt Västerbottens läns landsting, anser att
nuvarande strukturbidrag bör behållas. Gävle
kommun anser att en särskild och uppdaterad
ersättning för arbetsmarknadsåtgärder bör ingå i
beräkningen av strukturbidraget. Kramfors och
Timrå kommuner avstyrker förslaget att avskaffa
den del av strukturbidraget som kompenserar
kommuner med höga kostnader för näringslivsoch sysselsättningsfrämjande åtgärder. Luleå
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kommun anser att förslaget bör omarbetas så att
konsekvenserna inte blir så omfattande för
Norrlandskommunerna. Strömsunds kommun
anför att sänkningen av strukturbidraget är
direkt diskriminerande mot de glesbefolkade
delarna av landet. Tomelilla kommun anför att
strukturbidraget bör reduceras mer än vad
utredningen föreslår och att dess fortlevnad bör
omprövas eftersom det avser att kompensera
kommuner för förändringar i utjämningen till
följd av tidigare omarbetningar i systemet. Åmåls
kommun anför att strukturbidraget borde ökas
kraftigt till kommuner i glesbygd och kommuner med långvarigt hög arbetslöshet. Svenskt
Näringsliv anser att strukturbidraget är
omotiverat och bör fasas ut. Sveriges akademikers
centralorganisation är positivt inställd till övergångsbidrag för att ge kommuner andrum för
anpassning, men är skeptisk till permanenta
stödlösningar. Regionförbundet Västerbottens län
anför att strukturbidraget måste behållas på
minst samma nivå som i dag. Ett strukturbidrag
utanför utjämningssystemet skulle, enligt förbundet, stärka legitimiteten för såväl strukturbidraget som för utjämningssystemet i övrigt.
En majoritet av de remissinstanser som yttrar
sig över promemorians förslag, bl.a. Arjeplogs,
Degerfors, Hörby och Sala kommuner samt
Gävleborgs läns landsting, tillstyrker det eller har
inget att erinra mot förslaget till särskild
kompensation. Statistiska centralbyrån tillstyrker
promemorians förslag, men anser att vissa förtydliganden behöver göras avseende den särskilda kompensationen. Flera remissinstanser,
bl.a. Bromölla och Skellefteå kommuner, är positiva till promemorians förslag till en sådan kompensation och att denna finansieras av staten.
Andra remissinstanser, bl.a. Borås kommun och
Jämtlands läns landsting, anför att kompensationsbeloppet bör fördelas enligt andra grunder.
Bland annat Göteborgs och Älvdalens kommuner
anför att medlen i stället bör användas till att
lindra
omfördelningseffekterna
för
de
kommuner och landsting som får lägre
ersättning i det nya systemet.
Skälen
för
regeringens
förslag:
Strukturbidraget avser att kompensera kommuner och landsting för att vissa delmodeller i
kostnadsutjämningen togs bort 2005, samt för
större bidragsminskningar till följd av övriga förändringar av utjämningssystemet som genomfördes samma år.
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De delmodeller som togs bort 2005 avsåg
kompensation för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder i kommuner, kompensation för svagt befolkningsunderlag i
kommuner och kompensation till små landsting
för merkostnader som kan uppkomma när dyr
utrustning måste finansieras av ett litet antal
invånare. Berörda kommuner och landsting får
genom strukturbidraget behålla den kompensation de tidigare fick genom ovan nämnda
delmodeller.
Kommuner som fick en bidragsminskning till
följd av de övriga ändringar som genomfördes
2005 får ett belopp som motsvarar den del av
bidragsminskningen som översteg 0,56 procent
av kommunens uppräknade skatteunderlag 2005.
De landsting som fick en bidragsminskning får
ett belopp motsvarande den del av bidragsminskningen som översteg 0,28 procent av
landstingets uppräknade skatteunderlag 2005.
Strukturbidraget beräknades inför 2005 för
berörda kommuner och landsting med ett
belopp per invånare som gäller tills vidare.
Strukturbidragets ökas eller minskas därmed
proportionellt i förhållande till ökningen eller
minskningen av antalet folkbokförda invånare i
kommunen.
Utredningen bedömer att den del av strukturbidraget till kommuner som utgörs av 2004 års
standardkostnad för svagt befolkningsunderlag
bör vara oförändrad. Den återstående delen av
strukturbidraget föreslås reduceras så att den
totala
minskningen
av
strukturbidraget
begränsas till högst 0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget 2014.
Den del av strukturbidraget till landsting som
utgörs av 2004 års standardkostnad för små
landsting bör enligt utredningen vara oförändrad. Resterande del av strukturbidraget föreslås reduceras så att den totala minskningen av
strukturbidraget begränsas till högst 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget 2014.
Strukturella kostnadsskillnader, som inte
fångas upp i kostnadsutjämningen, kan påverka
kostnaderna för att upprätthålla vissa obligatoriska funktioner. I glest befolkade delar av
landet med stora avstånd är dessutom förutsättningarna att samverka mellan kommuner
sämre än i andra delar av landet. Samtidigt ingår
även en form av permanenta införandebidrag i
strukturbidraget. När strukturbidraget infördes
2005 anförde den dåvarande regeringen att
genomslaget av de då föreslagna förändringarna
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måste begränsas för att undvika drastiska
effekter för enskilda kommuner och landsting,
se regeringens proposition Ändringar i det
kommunala
utjämningssystemet
(prop.
2003/04:155 s. 55). Mot bakgrund av att det nu
har gått åtta år sedan strukturbidraget infördes är
det enligt regeringen rimligt att minska denna
del av strukturbidraget.
Regeringen bedömer mot bakgrund av vad
som ovan anförts att utredningens förslag innebär en rimlig avvägning mellan de olika
remissynpunkter som framförts och föreslår
därför att beräkningsgrunderna för de aktuella
delarna av strukturbidraget ändras i enlighet med
utredningens förslag.
En sänkt kompensationsgrad, och därmed en
sänkt avgift, för de kommuner och landsting
som betalar inkomstutjämningsavgift innebär att
kommuner och landsting som erhåller inkomstutjämningsbidrag påverkas negativt. Visserligen
får de ett oförändrat inkomstutjämningsbidrag,
men de påverkas negativt av att regleringsposten
blir lägre.
Inga kommuner och landsting bör få minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av de
föreslagna ändringarna i inkomstutjämningen.
Av denna anledning bör det för varje kommun
och landsting som förlorar intäkter fastställas en
särskild kompensation med ett belopp per
invånare som motsvarar intäktsminskningen och
som därefter ligger fast. Kompensationen bör
finansieras av staten och i likhet med vad som
skett i samband med tidigare ändringar i
systemet för kommunalekonomisk utjämning
beräknas utifrån förhållandena året före det år
förändringarna träder i kraft. Bidraget bör ingå
som en del av strukturbidraget och finansieras
genom att medel tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Kompensationen gäller således inte kommuner och landsting som genom ändringen får en
sänkning av sin inkomstutjämningsavgift, med
undantag för de fall då en kommun eller ett
landsting som betalar inkomstutjämningsavgift
får lägre intäkter eller högre kostnader. Det
senare kan inträffa enligt det nu gällande
systemet om kommunen eller landstinget betalar
en låg inkomstutjämningsavgift.
Strukturbidraget
föreslås
således
för
kommunerna omfatta tre delar som summeras.
För kommunerna utgörs den första delen av en
standardkostnad för ett svagt befolkningsunderlag. Den andra delen utgörs av ett belopp

som begränsar minskningen av strukturbidraget
till motsvarande 0,22 procent av det uppräknade
skatteunderlaget 2014. Den tredje delen – den
särskilda kompensationen avseende inkomstutjämningen – ska inte inkluderas vid beräkningen av minskningen av strukturbidraget i den
andra delen.
För landstingen föreslås strukturbidraget
också omfatta tre delar. Den första delen utgörs
av standardkostnad för små landsting och den
andra delen ett belopp som begränsar
minskningen av strukturbidraget till motsvarande 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget 2014. Den tredje delen –den särskilda
kompensationen avseende inkomstutjämningen–
ska inte inkluderas vid beräkningen av minskningen av strukturbidraget i den andra delen.
Den särskilda kompensationen fastställs i
2013 års nivå och bör inte beaktas vid beräkningen av införandebidrag (se vidare avsnitt 3.6.6).
En översyn av hur den särskilda kompensationen har utvecklats till följd av förändringarna i
inkomstutjämningen bör ske efter fem år (se
vidare avsnitt 3.6.8).
3.6.6

Införandebidrag

Regeringens förslag: Minskningar av bidrag till
följd av de föreslagna ändringarna ska ske
successivt. Kommuner och landsting ska det år
förändringarna träder i kraft få ett införandebidrag motsvarande den del av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per invånare.
Införandebidraget ska därefter minska med
högst 250 kronor per invånare varje år.
Utredningens förslag: Överensstämmer i
huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår
ingen särskild kompensation för förändringar i
inkomstutjämningen och tar följaktligen inte
ställning till om denna ska beaktas vid
beräkningen av införandebidrag.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig, bl.a. Fagersta och
Strängnäs kommuner samt Östergötlands läns
landsting, tillstyrker förslaget eller har inget att
erinra mot detta. Statistiska centralbyrån tillstyrker förslaget, men anför att förtydliganden
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behöver göras i införandereglerna så att det
framgår hur införandebidraget ska finansieras.
Flera remissinstanser, bl.a. Bergs och Melleruds
kommuner, anför att bidragsminskningar till
följd av regeländringar bör fördelas med ett lika
stort belopp per invånare och år under sex år för
respektive kommun. Flera remissinstanser, bl.a.
Aneby kommun, anser att utformningen av
införandereglerna bör utvecklas ytterligare.
Botkyrka kommun och Värmlands läns landsting
anser att regleringen av införandebidragen bör
utformas så att det inte uppstår ytterligare ökade
kostnader för de kommuner och landsting som
förlorar på införandet. Göteborgs kommun framhåller att det är angeläget att utforma införandereglerna på ett sätt som kan accepteras av alla
berörda parter och att införandeperioden hålls så
kort som möjligt. Bollnäs, Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner samt Blekinge läns
landsting anför att införandebidraget bör
finansieras med ett särskilt statsbidrag. Några
remissinstanser, bl.a. Karlshamns kommun, anser
att införandereglerna inte bör innebära att
kommuner som får ett negativt utfall får ett
utökat negativt utfall under införandetiden.
Kinda kommun anser att det behövs en längre
period för att införa det nya systemet. Partille
kommun föreslår en införandeperiod på åtta år.
Jönköpings och Västra Götalands läns landsting
tillstyrker en tidsbegränsning på maximalt sex år,
men anser att nivån på 250 kronor per invånare
är för hög. Jönköpings kommun anser att den
årliga intäktsförändringen bör begränsas till
200 kronor per invånare och år.
Skälen för regeringens förslag: För att
undvika drastiska effekter för de kommuner och
landsting som har fått större bidragsminskningar
vid tidigare omläggningar av utjämningssystemet
har effekterna av förändringarna tidigare fått slå
igenom successivt genom att särskilda införanderegler har tillämpats. I samband med de förändringar som genomfördes 2005 infördes således
ett införandebidrag som successivt trappades ned
t.o.m. 2010.
Kommuner och landsting, för vilka utfallet i
utjämningssystemet försämras betydligt till följd
av de föreslagna ändringarna bör, som vid
tidigare systemändringar, ges en viss tid att anpassa sina kostnader till förändringen. Regeringen anser, i likhet med utredningen, att kommunerna och landstingen bör ges möjlighet att klara
omställningarna till följd av de föreslagna
förändringarna genom särskilda införandebidrag
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som begränsar intäktsminskningarna till följd av
de föreslagna förändringarna.
Regeringen föreslår att kommuner och landsting, för vilka regeländringarna innebär en
intäktsminskning som överstiger 250 kronor per
invånare, ska få ett införandebidrag som begränsar den årliga minskningen till högst 250 kronor
per invånare och år. Införandebidragen bör fastställas i 2013 års nivå. Det innebär att utfallet för
varje kommun och landsting enligt de föreslagna
förändringarna, om de hade tillämpats 2013, jämförs med utfallet för 2013 enligt nu gällande
regler för kommunalekonomisk utjämning.
Därefter beräknas och fastställs införandebidragen.
När utfallet enligt de föreslagna förändringarna beräknas bör den särskilda kompensationen i strukturbidraget till de kommuner och
landsting som får lägre intäkter till följd av den
föreslagna sänkningen av inkomstutjämningsavgiften exkluderas.
Införandebidraget
bör
finansieras
via
regleringsposten. Det innebär att även
kommuner och landsting som får intäktsminskningar får lägre regleringsbidrag eller högre
regleringsavgift. Därmed kan för vissa
kommuner och landsting införandebidraget
komma att överstiga den intäktsminskning som
följer av regeländringarna i övrigt. Det innebär
också att kommuner och landsting med
intäktsminskningar som är lägre än 250 kronor
per invånare får finansiera införandebidragen.
Olika synpunkter har framförts av remissinstanserna om behovet av införanderegler och
deras utformning. Regeringen anser att utredningen gör en rimlig avvägning mellan behovet
av att förändringar i utjämningssystemet snabbt
bör få genomslag och behovet av tid för
anpassning av verksamheterna vid större intäktsförändringar. Införandereglerna bör därför
utformas i enlighet med utredningens förslag.
3.6.7

Kompensation för
indelningsändringar

Regeringens förslag: En kommun som bildas
genom sammanläggning och som skulle få lägre
intäkter jämfört med vad de i sammanläggningen
ingående kommunerna skulle ha fått sammantaget om sammanläggningen inte hade genomförts, ska kompenseras om intäktsminskningen
beror på ett lägre strukturbidrag eller ett lägre
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kostnadsutjämningsbidrag på grund av lägre
standardkostnader för befolkningsförändringar
eller bebyggelsestruktur. Kompensationen ska
ske genom att den nya kommunens strukturbidrag, samt standardkostnader för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur, under fyra
år fr.o.m. det år då indelningsändringen trädde i
kraft beräknas utifrån de i sammanläggningen
ingående kommunernas strukturbidrag och
standardkostnader av detta slag.
Utredningens förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: De remissinstanser som
yttrar sig över förslaget, bl.a. Tillväxtverket,
Skåne läns landsting och Sveriges akademikers
centralorganisation, tillstyrker eller har inget att
erinra mot det.
Skälen för regeringens förslag: Kostnadsutjämningen och strukturbidraget ger kompensation till kommuner med en liten och utspridd
befolkning. Utfallet i kostnadsutjämningen och
strukturbidragets storlek kan förändras för
mindre kommuner om de läggs samman. I första
hand är det intäkterna i kommuner med en liten
folkmängd och stor yta som kan komma att
påverkas negativt vid en indelningsändring.
Utjämningssystemets utformning bör inte
motverka eventuella kommunsammanläggningar. En ny kommun som bildas genom sammanläggning bör därför övergångsvis inte få lägre
kostnadsutjämningsbidrag på grund av sänkta
standardkostnader för befolkningsförändringar
eller bebyggelsestruktur eller ett lägre strukturbidrag än vad de i sammanläggningen ingående
kommunerna tillsammans skulle ha fått om
sammanläggningen inte hade genomförts.
Regeringen föreslår därför att den nya
kommunens strukturbidrag samt standardkostnader för befolkningsförändringar och
bebyggelsestruktur i dessa fall beräknas utifrån
de i sammanläggningen ingående kommunernas
strukturbidrag och standardkostnader för
befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur. Detta bör gälla under fyra år fr.o.m. det år då
indelningsförändringen trädde i kraft.
Landsting med färre än 200 000 invånare fick
fr.o.m. 1996 ett särskilt tillägg vid beräkningen
av standardkostnaden för hälso- och sjukvård.
Tillägget, som utgick till Gotlands kommun och
de tre landstingen med lägst folkmängd, avsåg
att finansiera merkostnader som bedöms upp-

komma när dyr utrustning måste finansieras av
färre invånare. Från och med 2005 flyttades
denna ersättning över från kostnadsutjämningen
till strukturbidraget. Om de landsting som i
nuvarande system får strukturbidrag till följd av
liten folkmängd läggs samman med andra
landsting skulle intäktsbortfallet bli märkbart
om ersättningen togs bort. Vid en ändrad
landstingsindelning kan även utfallet i den del av
hälso- och sjukvårdsmodellen som avser att
beakta merkostnader för gles bebyggelsestruktur
påverkas, eftersom utplaceringen av sjukhus och
andra enheter görs per landsting. Utredningen
avstår från att lämna några förslag avseende
landstingen. Regeringen avser att återkomma i
frågan om det skulle bli aktuellt med indelningsändringar för landstingen.
3.6.8

Uppföljning av systemet för
kommunalekonomisk utjämning

Flera remissinstanser framhåller att det är viktigt
att
systemet
för
kommunalekonomisk
utjämning löpande följs upp. Regeringen delar
denna bedömning.
Regeringen har i förordningen (2007:827)
med instruktion för Statskontoret gett myndigheten i uppdrag att följa upp systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Uppdraget
togs in i myndighetens instruktion 2008, samtidigt som medel för att genomföra uppdraget
tillfördes myndighetens förvaltningsanslag.
Statskontoret har i enlighet med vad som angavs
i direktivet för Utjämningskommittén.08 även
bistått utredningen i dess arbete.
Regeringen avser, bl.a. mot bakgrund av de
synpunkter som lämnats av remissinstanserna på
utredningens och promemorians förslag, att
närmare precisera Statskontorets uppdrag i
särskilda regeringsbeslut, med angivande av
tidpunkter och former för avrapportering till
regeringen. Skulle Statskontorets uppföljning
föranleda lag- eller förordningsändringar
kommer förslagen att bli föremål för sedvanlig
remittering.
Som framgår av avsnitt 3.6.5 bör en översyn av
hur den särskilda kompensationen för förändringarna i inkomstutjämningen har utvecklats
göras efter fem år. Även detta bör ske inom
ramen för Statskontorets uppdrag. Eftersom
förändringarna föreslås genomföras den 1 januari
2014 bör översynen genomföras under 2019.
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3.6.9

Utjämning för LSS-kostnader

Flera remissinstanser anför att det är otillfredsställande att verksamhet enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, inte berörs i utredningen och att
finansieringen av LSS-verksamhet i sin helhet
bör vara ett statligt ansvar. Sveriges Kommuner
och Landsting har i en skrivelse till Regeringskansliet föreslagit att regeringen ska göra en
översyn av utjämningssystemet för LSS (dnr
Fi2011/2941).
Att utreda utjämningssystemet för LSS eller
finansieringen av LSS-verksamheten har inte
ingått i utredningens uppdrag. Finansutskottet
har gjort bedömningen att någon ytterligare
utredning för närvarande inte behöver tillsättas
(bet. 2011/12:FiU28). Regeringen delar utskottets bedömning.
3.6.10 Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: De föreslagna ändringarna
ska träda i kraft den 1 januari 2014.
Utredningens förslag: Utredningen föreslår
att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2013.
Promemorians förslag överensstämmer med
regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
har inte något att erinra mot utredningens
förslag.
Några remissinstanser, bl.a. Klippans och
Osby kommuner samt Kommunförbundet Skåne,
anför i sina yttranden avseende promemorians
förslag att det är viktigt att förändringarna
genomförs den 1 januari 2014. Sjöbo kommun
anför att förslagen bör genomföras skyndsamt.
Blekinge läns landsting framhåller vikten av att de
föreslagna förändringarna genomförs utan
dröjsmål. Andra remissinstanser, bl.a. Botkyrka
och Ekerö kommuner, förespråkar fortsatt
utredningsarbete beträffande inkomstutjämningen eller delmodeller i kostnadsutjämningen.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att det är angeläget att de föreslagna
förändringarna och uppdateringarna genomförs
så snart som möjligt. De lag- och förordnings54

ändringar som de aktuella förslagen och bedömningarna föranleder bör därför träda i kraft
den 1 januari 2014.
3.6.11 Ekonomiska konsekvenser
Kompensationen avseende förändringarna i
inkomstutjämningen beräknas öka statens utgifter med 961 miljoner kronor fr.o.m. 2014,
varav 850 miljoner kronor avser kompensation
till kommuner och 111 miljoner kronor
kompensation till landsting.
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning
påverkas inte av ändringar i inkomstutjämningen
eller kostnadsutjämningen. Införandebidraget
finansieras inom systemet för kommunalekonomisk utjämning genom att regleringsbidraget minskar eller regleringsavgiften ökar för
alla kommuner och landsting. Det innebär att
även de kommuner och landsting som erhåller
införandebidrag får ett mindre regleringsbidrag
eller en större regleringsavgift till följd av
införandebidraget.
3.6.12 Preliminära beräkningar inför 2014
Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning senast den 1 oktober året
före utjämningsåret lämna uppgifter till varje
kommun och landsting om preliminära bidrag
och avgifter och senast den 10 januari utjämningsåret lämna motsvarande uppgifter till
Skatteverket. Regeringen gav i juni 2013 SCB i
uppdrag att inför utjämningsåret 2014 beräkna
preliminära bidrag och avgifter i enlighet med i
denna proposition föreslagna och aviserade förändringar (dnr Fi2013/2577).
3.6.13 Författningskommentar
Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning

3§
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.6.
I paragrafen finns definitioner av termer som
förekommer i lagen.
I paragrafens nionde stycke görs en förändring
av definitionen av termen bidragsminskning. I
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sin nya lydelse används denna term för att
bestämma rätten till och storleken av införandebidrag enligt 13 §. Rätten till eller storleken av
strukturbidraget enligt 11 och 12 §§ påverkas
dock inte av bestämmelsens nya lydelse, då dessa
paragrafer hänvisar till termen bidragsminskning
i dess lydelse 2013, dvs. innan den nya lydelsen
trätt i kraft. Ändringen innebär att en bidragsminskning föreligger om nettot av en kommuns
eller ett landstings bidrag och avgifter 2013 är
större än vad nettot av bidragen och avgifterna
för samma år skulle bli beräknade enligt de regler
som träder i kraft den 1 januari 2014. Vid
jämförelsen ska dock inte ändringarna i 11 §
fjärde stycket, 12 § fjärde stycket eller 13 §
beaktas. Ändringen innebär vidare att begreppet
bidragsminskning inte längre omfattar bidrag
enligt de lagar som upphävdes i samband med
införandet av lagen om kommunalekonomisk
utjämning.
7§
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.3.
I paragrafen finns bestämmelser om de
länsvisa skattesatser som ska användas vid
beräkningen av bidrag enligt 5 § och avgifter
enligt 6 §.
Ett nytt tredje stycke införs. I stycket anges att
de länsvisa skattesatserna för avgiftsskyldiga
kommuner och landsting ska fastställas utifrån
60 procent av medelskattesatsen 2003 för den del
av kommunens eller landstingets uppräknade
skatteunderlag som utgör högst 125 procent av
den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i
kommunen respektive landstinget. Av 17 § följer
att avgiften ska beräknas på grundval av antalet
invånare i kommunen eller i landstinget den
1 november året före utjämningsåret. För den
del som överstiger 125 procent ska de länsvisa
skattesatserna för avgiftsskyldiga kommuner och
landsting alltjämt fastställas utifrån 85 procent av
medelskattesatsen 2003.
11 §
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.5.
Av andra stycket framgår att den kommun
som 2004 haft en beräknad standardkostnad för
svagt befolkningsunderlag har rätt till ett
strukturbidrag med motsvarande belopp. Den
delen av strukturbidraget som tidigare utgjordes
av 2004 års standardkostnad för näringslivs- och

sysselsättningsfrämjande åtgärder ska således
inte längre medföra en rätt till strukturbidrag.
I tredje stycket begränsas den totala
reduceringen av strukturbidraget. En kommun
som 2013 fått strukturbidrag avseende
näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller en bidragsminskning har rätt till ett
bidrag motsvarande den del av summan av dessa
belopp som överstiger 0,22 procent av det
uppräknade skatteunderlaget 2014.
I ett nytt fjärde stycke införs en bestämmelse
om att kommuner som till följd av ändringen av
de länsvisa skattesatserna i 7 § tredje stycket får
lägre nettointäkter från eller högre nettokostnader till systemet för kommunalekonomisk utjämning ska kompenseras för detta
genom ett särskilt bidrag inom ramen för
strukturbidraget. Kompensationen gäller således
inte kommuner som genom ändringen får en
sänkning av sin inkomstutjämningsavgift som
motsvarar eller är större än sänkningen av
kommunens regleringspost.
Kompensationen beräknas utifrån förhållandena året innan förändringarna i inkomstutjämningen träder i kraft och justeras därefter
endast i proportion till befolkningsutvecklingen i
kommunen enligt 17 §. Det belopp per invånare
som kompensationen uppgår till ändras
följaktligen inte. De nya bestämmelserna i 7 §
tredje stycket ska således vid beräkningen av
kompensationen tillämpas som om de hade trätt
i kraft den 1 januari 2013. Att kompensationen
beräknas utifrån förhållandena året före det år då
förändringarna träder i kraft överensstämmer
med beräkningen av införandebidragen. Efter
synpunkter från Norrköpings tingsrätt om
användningen av begreppet intäktsminskning
har paragrafens lydelse justerats i förhållande till
förslaget i promemorian, varvid detta begrepp
utgått.
12 §
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.5.
Enligt tredje stycket har ett landsting som 2013
fått strukturbidrag avseende bidragsminskning
rätt till ett bidrag motsvarande den del av
beloppet som överstiger 0,11 procent av landstingets uppräknade skatteunderlag 2014.
I ett nytt fjärde stycke görs motsvarande
ändringar för landstingen som i 11 § fjärde
stycket gjorts för kommunerna.
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13 §
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.6.
Enligt första stycket har en kommun eller ett
landsting, som med anledning av förändringarna
av inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen
och strukturbidraget får en bidragsminskning,
rätt till ett årligt införandebidrag för den del av
bidragsminskningen som överstiger 250 kronor
per invånare. Innebörden av begreppet bidragsminskning har kommenterats i anslutning till
3 §.
Införandebidraget ska enligt andra stycket
årligen minska med högst 250 kronor per invånare till dess det upphör.
Beräkningen av införandebidraget kan
illustreras med följande exempel. En kommun
vars bidragsminskning 2014 uppgår till
700 kronor per invånare erhåller samma år den
del av bidragsminskningen som överstiger
250 kronor per invånare i införandebidrag, dvs.
(700–250=) 450 kronor per invånare. År 2015
minskas införandebidraget med 250 kronor per
invånare till (450–250=) 200 kronor per
invånare. År 2016 har kommunens rätt till
införandebidrag upphört.
17 §
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.7.
Av paragrafen, som bl.a. reglerar vilken
kommunindelning som ska användas vid beräkningen av avgifter och bidrag, framgår att en
särskild undantagsbestämmelse finns i 17 a §. I
paragrafen har vidare ett tillägg gjorts som
tydliggör att det, i enlighet med vad som anges i
3 och 7 §§, är antalet folkbokförda invånare som
ska utgöra grund för beräkningen. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
17 a §
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.7.
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser som ska tillämpas vid sammanläggning av kommuner. Om den nya kommunen
som bildas genom en sammanläggning får lägre
standardkostnader för befolkningsförändringar
eller bebyggelsestruktur jämfört med vad de i
sammanläggningen ingående kommunerna
skulle ha fått om sammanläggningen inte hade
genomförts, ska standardkostnaden för nämnda
kostnadsslag beräknas som om sammanläggningen inte hade genomförts. Den nya
kommunens standardkostnad för ett eller båda
av de nämnda kostnadsslagen ska således i stället
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utgöras av de i sammanläggningen ingående
kommunernas sammantagna standardkostnad
för befolkningsförändringar eller bebyggelsestruktur om detta är mer fördelaktigt för den
nya kommunen. Motsvarande gäller i fråga om
strukturbidrag.
Den särskilda beräkningen gäller under en
övergångsperiod, nämligen under de fyra närmast följande åren fr.o.m. det år då indelningsändringen trädde i kraft. Om den nya kommunens standardkostnad för något av de aktuella
kostnadsslagen utgörs av de gamla kommunernas sammantagna standardkostnader, uppdateras underlagen för standardkostnaderna i
samma utsträckning som beträffande underlagen
för andra kommuner under den tid som de
sammantagna standardkostnaderna ska ligga till
grund för utjämningen. Uppdateringen sker
enligt bestämmelser som regeringen meddelar. I
dagsläget finns dessa bestämmelser i 5 § förordningen om kommunalekonomisk utjämning.
Beräkningen kan illustreras med följande
räkneexempel. Två kommuner, kommun A med
50 000 och kommun B med 10 000 invånare,
läggs samman till kommun C. Den sammantagna standardkostnaden uppgår för kommun A
till 300 kronor per invånare och för kommun B
till 450 kronor per invånare. Den genomsnittliga
standardkostnaden för de båda kommunerna blir
därmed 325 kronor per invånare [(50 000 x 300
+10 000 x 450)/60 000].
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.6.10.
I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den
1 januari 2014.
Enligt punkten 2 ska äldre föreskrifter gälla i
fråga om bidrag och avgifter som avser tiden före
ikraftträdandet.
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3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Kommunalekonomisk
utjämning

Tabell 3.5 Anslagsutveckling för 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
Tusental kronor

2012

Utfall

81 975 063

2013

Anslag

85 603 206

2014

Förslag

90 128 420

2015

Beräknat

89 970 245

2016

Beräknat

89 808 257

2017

Beräknat

90 076 357

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2
85 603 206

Ändamål

Anslagets ändamål är att ge kommuner och
landsting goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Anslaget får användas för utgifter för
statsbidrag till kommuner och landsting enligt
lagen om kommunalekonomisk utjämning.
Anslaget används även som ett instrument för
ekonomiska regleringar mellan staten och
kommunsektorn (se tabell 3.6).
Ökning till följd av ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning

Kompensationen avseende förändringar i
inkomstutjämningen beräknas uppgå till
961 miljoner kronor fr.o.m. 2014, varav
850 miljoner kronor avser kompensation till
kommuner och 111 miljoner kronor kompensation till landsting (se avsnitt 3.6.11).
Regleringar enligt den kommunala
finansieringsprincipen

Utökad undervisningstid i matematik
Som tidigare aviserats ska kommunerna kompenseras för de ekonomiska konsekvenser som
förslaget om utökad undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer med 120 timmar medför (prop.
2012/13:64,
bet.
2012/13:UbU16,
rskr.
2012/13:199). Regeringen föreslog i budgetpropositionen
för
2013
att
anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas

med 250 miljoner kronor 2013 vid ett införande
under hösten 2013 och 500 miljoner kronor per
år fr.o.m. 2014.
Regeringen föreslår i denna proposition att
undervisningstiden i matematik bör kompletteras med ytterligare en utökning av undervisningstiden i grundskolan och motsvarande
skolformer med motsvarande en timme per
vecka för årskurserna 4–6 fr.o.m. hösten 2016.
Regeringen beräknar därför att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med
245 miljoner kronor 2016 och fr.o.m. 2017 med
490 miljoner kronor.
I förhållande till 2013 års nivå föreslås därför
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ökas med 250 miljoner kronor 2014. År 2015
beräknas anslaget öka med 250 miljoner kronor,
2016 med 495 miljoner kronor och 2017 med
740 miljoner kronor.
Den nya gymnasiesärskolan
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1) att kommunerna skulle
kompenseras för de ekonomiska konsekvenserna
som förslagen i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50, bet.
2011/12:UbU9, rskr. 2011/12:141) innebär för
ökade utgifter för kommunsektorn för bl.a.
inackorderingsstöd, skolskjuts, elevassistans och
administration. Sammantaget beräknades kostnaderna för kommunsektorn till knappt
14 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2017 när den
nya gymnasiesärskolan är fullt utbyggd.
I förhållande till 2013 års nivå föreslås anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med
4,1 miljoner kronor 2014 och beräknas öka med
ytterligare 4,4 miljoner kronor 2015. År 2016
minskas anslaget med 1 miljon kronor. Från och
med 2017 beräknas anslaget ökas med
13,8 miljoner kronor, varför regeringen anser att
detta belopp bör överföras från anslag
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet under utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning till
detta anslag.
Gymnasiereformen
Enligt regeringens bedömning i propositionen
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) förbättrar gymnasiereformen på sikt förutsättningarna när det gäller
elevers genomströmning samt skolornas
planering, schemaläggning och möjligheter att
kunna fylla undervisningsgrupperna. I samband
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med budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1, utg.omr. 25) aviserade regeringen
därför en reglering av anslaget till kommunerna i
enlighet med den kommunala finansieringsprincipen. Denna reglering påbörjades 2012 i
enlighet med riksdagens beslut.
Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) delade i samband med budgetpropositionen för 2013 bedömningen att mer
tydliga effektiviseringsmöjligheter kunde uppkomma först 2014 då reformen skulle få fullt
genomslag (prop. 2012/13:1, utg.omr. 16).
Regeringen bedömde därför att 895 miljoner
kronor borde tillskjutas för de första två åren
och riksdagen beslutade i enlighet därmed.
Regeringen bedömer nu att gymnasiereformen på kort sikt inte leder till lägre
kostnader i den omfattning som tidigare
beräknats. Den beräknade besparingen för 2014
och 2015 bör därför inte genomföras och
beloppen för åren därefter minskas. För detta
ändamål föreslår regeringen att 1 360 miljoner
kronor avsätts 2014 och beräknar 1 930 miljoner
kronor för 2015 och beräknar därefter
1 460 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016.
Regeringen menar att detta på sikt kommer
att medföra ett ekonomiskt utrymme för
kommunerna. Detta utrymme bör även användas för att stärka rättigheterna till kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Regeringen
avser därför, efter överenskommelse med SKL,
att återkomma till riksdagen med förslag som
stärker dessa rättigheter. För det första handlar
det om att utöka rätten att delta i kommunal
vuxenutbildning i syfte att uppnå grundläggande
behörighet till högskolan. Denna rätt omfattar i
dag elever med en examen från gymnasieskolans
yrkesprogram och regeringen menar att denna
rättighet bör utökas till en generell rättighet, dvs.
till att omfatta alla vuxna som är behöriga till
sådan utbildning. För det andra anser regeringen
att det bör införas en rättighet att delta i vuxenutbildning i syfte att uppnå särskild behörighet
till högskolan. Även denna rättighet föreslås omfatta alla vuxna som är behöriga till sådan
utbildning. Regeringen menar att dessa rättigheter bör gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.
Det innebär sammantaget att nivån på
anslaget för 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
engångsvis minskades med 675 miljoner kronor
2012 och att anslagsnivån inte påverkas 2013–
2015. Från och med 2016 minskas anslagsnivån
med 470 miljoner kronor.
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Nationella prov i kommunal vuxenutbildning
Som tidigare aviserats ska kommunerna kompenseras för ekonomiska konsekvenser som förslaget om att lärare i kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå ska använda de nationella
kursprov som Statens skolverk tillhandahåller i
kurser i svenska, engelska och matematik.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning skulle ökas med 30 miljoner kronor
per år för början med höstterminen 2013.
Anslaget ökades därför med 15 miljoner kronor
2013. I förhållande till 2013 års nivå föreslås
därför anslaget ökas med ytterligare 15 miljoner
kronor fr.o.m. 2014.
Nationella minoritetsspråkrätten
Regeringen avser att föreslå förändringar som
innebär att det inte längre ska krävas att elever
som vill delta i modersmålsundervisning på
något av de nationella minoritetsspråken har
grundläggande kunskaper. En sådan förändring
innebär ökade kostnader för kommunerna.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
beräknas öka med 5 miljoner kronor 2015 och
beräknas öka med 9 miljoner kronor fr.o.m.
2016.
Sekretess i skolväsendet
Regeringen aviserade en proposition som bl.a.
innebär ett starkare sekretesskydd för elever i
grundskola, gymnasieskola och i fritidshem som
har blivit senarelagd. Regeringen föreslår därför
att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
minskas med 0,4 miljoner kronor årligen fr.o.m.
2014. En återföring sker till utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning.
Ungdomar utanför gymnasieskolan
Regeringen avser att i den ungdomspolitiska
proposition som kommer att lämnas i början av
2014 lämna förslag som syftar till att förbättra
register och statistikuppföljning inom ramen för
det kommunala informationsansvaret. Med anledning av förslagets effekter på kommunernas
verksamhet föreslås att statens bidrag till
kommunerna ökas. Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 5 miljoner kronor under 2014. Vidare
beräknar regeringen att anslaget ska ökas med
10 miljoner kronor per år fr.o.m. 2015.
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Införande av aktivitetskrav i kommunal
vuxenutbildning
Arbetet med reformeringen av vuxenutbildningen kommer att fortsätta. Regeringen
anser att det finns behov av att öka genomströmningen inom komvux. Ett sätt att förbättra
resultaten och minska antalet avbrott kan vara
att ställa högre krav på att eleverna deltar aktivt i
den undervisning som anordnas. Regeringen
föreslår att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning ökas med 13,5 miljoner kronor för
2014 och därefter 29,5 miljoner kronor årligen
för att ersätta kommunerna för kostnader för
detta ändamål. Regeringen avser att återkomma
med förslag på hur ökade krav på studieaktivitet
närmare ska utformas.
Medborgarskapsceremonier
Betänkandet Det svenska medborgarskapet
(SOU 2013:29) är ute på remiss och regeringen
avser att återkomma med förslag baserade på
utredningen. Förutom vissa ändringar i lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap avser
regeringen att föreslå att varje kommun bör
åläggas att en gång per år anordna en medborgarskapsceremoni för nya medborgare som förvärvat medborgarskapet efter födelsen. Länsstyrelserna bör få ett visst ansvar för att verka för
att kommunerna får information om hur
ceremonierna kan utformas. Kommunernas
kostnader för det utökade åtagandet beräknas till
5 miljoner kronor per år. Regeringen föreslår
därför att anslag 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning ökas med ca 5 miljoner kronor 2014.
Anslaget beräknas öka med 5 miljoner kronor
fr.o.m. 2015.
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet
I propositionen Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet föreslog regeringen ändringar i
socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att stärka
möjligheterna för personer med ekonomiskt
bistånd att försörja sig själva genom arbete samt
utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera,
uppmuntra och stödja biståndsmottagare till
egen försörjning (prop. 2012/13:94). Lagförslagen trädde i kraft den 1 juli 2013. Ändringarna
innebär bl.a. ett införande av jobbstimulans och
höjd gräns för när hemmavarande barns och
skolungdomars arbetsinkomster får beaktas vid
biståndsbedömningen.
Kostnaderna
för
kommunerna avseende de båda ändringarna
beräknas uppgå till 200 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor årligen, vilket är i

enlighet med den bedömning som gjordes i
budgetpropositionen
för
2013
(prop.
2012/13:1). Regeringen föreslår därför att
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ökas med 320 miljoner kronor. Anslaget
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg minskas med motsvarande belopp.
Av regleringen utgör 110 miljoner kronor ett
engångsbelopp för halvårseffekten 2013.
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i
landet utan tillstånd
I samband med budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1) aviserades en förändring för
hälso- och sjukvård till personer som vistas i
Sverige utan tillstånd. Regleringen av vården sker
i den nya lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd, som trädde i kraft den
1 juli 2013. Regeringen föreslår att 450 miljoner
kronor överförs 2014 från anslaget 1:6 Bidrag till
folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Av
regleringen 2014 utgör 150 miljoner kronor ett
engångsbelopp för halvårseffekten 2013.
Anslaget beräknas öka med 300 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2015 till följd av denna förändring.
Patientrörlighetsdirektivet
Med anledning av genomförandet av det s.k.
patientrörlighetsdirektivet träder ny lagstiftning
i kraft den 1 oktober 2013. Landstingen och
kommunerna får av denna anledning kostnadsansvar för vissa ersättningar för gränsöverskridande vård som har betalats ut till personer
som vid tiden för den vård som ersättningen
avser var bosatta inom landstinget eller var
kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen
(1991:481) och stadigvarande vistades i landstinget.
I enlighet med vad som aviserades i vårpropositionen 2013 föreslår regeringen därför att
de ändamål som avser turistvård och sjuk- och
tandvårdstjänster och som finansieras från
anslaget 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg flyttas till anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Flytten av
medel kommer ske successivt på grund av en viss
fördröjning i utgifterna. För 2014 föreslås därför
93 miljoner kronor överföras till anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning. På mot59
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svarande sätt beräknas 162 miljoner kronor att
överföras 2015, 222 miljoner kronor 2016 och
262 miljoner kronor fr.o.m. 2017.
Övriga ekonomiska regleringar

Övriga ekonomiska regleringar syftar till att
neutralisera effekterna av statliga beslut som inte
omfattas av den kommunala finansieringsprincipen, men som t.ex. påverkar det
kommunala skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna för kommuner och landsting.
Justering av kompensationen för ändringen i
socialtjänstlagen avseende anhörigstöd
Med anledning av en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453) avseende anhörigstöd aviserades i
budgetpropositionen för 2011 att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas
med närmare 300 miljoner kronor fr.o.m. 2011.
Av
medlen
tilldelades
Socialstyrelsen
2,2 miljoner kronor per år 2012–2014 för uppdraget att årligen lämna en rapport till regeringen
med anledning av den ändrade bestämmelsen i
socialtjänstlagen.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
minskades
med
2,2 miljoner kronor per år 2012–2014. Från och
med 2015 ökas anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning och anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg minskas med motsvarande belopp.
Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark
I avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor regleras hur länderna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till
följd av att pendlare mellan länderna beskattas i
arbetslandet och inte i bosättningslandet (prop.
2003/04:149,
bet.
2003/04:SkU31,
rskr.
2003/04:269). Nettot av de utjämningsbelopp
som regleras i artikel 6 i avtalet bör fördelas på
samtliga kommuner respektive landsting med ett
enhetligt belopp per invånare. Detta eftersom
den minskning av skatteintäkterna som följer av
pendlingen fördelas på hela kommun- respektive
landstingskollektivet genom inkomstutjämningen.
Utjämningsbeloppens storlek påverkas av
antalet pendlare som omfattas av utjämningsordningen och deras löner. Förändringar i den
dansk-svenska växelkursen påverkar också nettobeloppet. För inkomståret 2011 ökade antalet
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pendlare i båda riktningar och deras lönesummor. Ökningen var dock större för pendlare
med arbete i Danmark än för pendlare med
arbete i Sverige vilket innebär ett lägre nettobelopp än för år 2010. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning bör minska med anledning
av detta för 2014 med 16 miljoner kronor, varav
10 miljoner kronor för kommunerna och
6 miljoner kronor för landstingen. Fördelningen
mellan kommuner och landsting är gjord i förhållande till den genomsnittliga skattesatsen för
kommuner respektive landsting.
Skattelättnad för pensionärer
Regeringens förslag till skattelättnad för
pensionärer som aviseras i denna proposition
innebär att det kommunala skatteunderlaget
minskar. Den offentligfinansiella effekten av förslaget uppskattas till 2 500 miljoner kronor
fr.o.m. 2014. Cirka 97 procent av denna effekt
utgörs av minskade skatteintäkter för kommuner och landsting. För att neutralisera effekten
avseende kommunsektorns intäkter föreslås
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning tillföras 2 425 miljoner kronor per år fr.o.m. 2014
varav 1 576 miljoner kronor för kommunerna
och 849 miljoner kronor för landstingen (se
vidare Förslag till statens budget, finansplan
m.m. avsnitt 6.3). Fördelningen mellan
kommuner och landsting är gjord i förhållande
till den genomsnittliga skattesatsen för
kommuner respektive landsting.
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Tabell 3.6 Tillskott, regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen samt övriga ekonomiska regleringar för anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Miljoner kronor

Anvisat för 2013
Ökning till följd av ändringar
i systemet för kommunalekonomisk utjämning

Kommuner
förslag
2014

Kommuner
beräknat
2015

Kommuner
beräknat
2016

Kommuner
beräknat
2017

Landsting
förslag
2014

Landsting
beräknat
2015

Landsting
beräknat
2016

Landsting
beräknat
2017

61 153

61 153

61 153

61 153

24 450

24 450

24 450

24 450

850

850

850

850

111

111

111

111

450

300

300

300

93

162

222

262

Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen
Utökad undervisningstid i
matematik i grundskolan
(prop. 2012/13:64 och BP14)

250

250

495

740

Den nya gymnasiesärskolan
(prop. 2011/12:50) *

4

9

8

-9

Gymnasiereformen
(prop. 2008/09:199)

0

0

-470

-470

15

15

15

15

5

9

9

-0

-0

-0

-0

Nationella prov komvux
Nationella minoritetsspråkrätten
Sekretess i skolväsendet
Ungdomar utanför gymnasieskolan

5

10

10

10

Införande av aktivitetskrav
komvux

14

30

30

30

Medborgarskapsceremonier

5

5

5

5

320

210

210

210

Jobbstimulans inom det
ekonomiska biståndet
Hälso- och sjukvård för
personer som vistas i landet
utan tillstånd
Patientrörlighet
Övriga ekonomiska regleringar
Justering anhörigstöd
Utjämningsbelopp
Sverige-Danmark
Skattelättnad för pensionärer
Summa

2

2

2

-10

-10

-10

-10

-6

-6

-6

-6

1 576

1 576

1 576

1 576

849

849

849

849

64 181

64 104

63 882

64 110

25 947

25 866

25 926

25 966

Anm. I tabellen redovisas förändringarna jämfört med anslagsnivån för 2013.
* Från och med 2017 beräknas anslaget ökas med 13,8 miljoner kronor, varför regeringen anser att detta belopp bör överföras från anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 till detta anslag.
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Specificering av anslaget

Regeringens överväganden

De i tabell 3.6 redovisade anslagsposterna
(kommuner respektive landsting) fördelas på
bidrag och avgifter i enlighet med lagen om
kommunalekonomisk utjämning och förordningen om kommunalekonomisk utjämning.
Posterna avser bidrag och avgifter för inkomstutjämning respektive kostnadsutjämning samt
strukturbidrag och införandebidrag. Respektive
anslagspost minskas med summan av bidragen
och avgifterna. Mellanskillnaden utgör ett
regleringsbidrag eller en regleringsavgift som
fördelas mellan kommunerna respektive landstingen med ett enhetligt belopp per invånare.
Statistiska centralbyrån (SCB) ska senast den
1 oktober året före utjämningsåret beräkna och
till kommunerna och landstingen redovisa
preliminära bidrag och avgifter. För utjämningsåret 2014 ska SCB enligt beslut av regeringen
basera beräkningarna på i denna proposition
föreslagna förändringar (dnr Fi2013/2577). För
2014 ska Skatteverket därefter senast den
20 januari 2014 preliminärt besluta om bidrag
och avgifter för varje kommun och landsting och
senast den 15 april 2014 fastställa bidragen och
avgifterna.

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Skatteväxlingar mellan kommuner och landsting
inför 2014
Beloppen i tabell 3.6 kan komma ändras om man
i vissa län inför 2014 genomför skatteväxlingar
mellan kommunerna och landstinget i respektive
län till följd av huvudmannaskapsförändringar.
I systemet för kommunalekonomisk utjämning justeras de s.k. länsvisa skattesatserna
när skatteväxlingar görs. De länsvisa skattesatserna används för beräkning av inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgifter. Vidare medför skatteväxlingar behov av
överföringar av statsbidrag mellan kommunerna
och landstingen. Regeringen avser att om så
behövs göra en sådan överföring i regleringsbrevet för 2014. Överföringen påverkar dock
inte den totala anslagsnivån.
En motsvarande överföring gjordes i regleringsbrevet för 2013 då 155 miljoner kronor
fördes från landstingen till kommunerna, vilket
har beaktats i de belopp som redovisas för
respektive anslagspost i tabell 3.6.
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Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

85 603 206

85 603 206

85 603 206

85 603 206

4 220 614

4 892 439

4 730 439

4 998 539

769 600

509 600

509 612

509 612

-465 000

-1 035 000

-1 035 000

-1 035 000

90 128 420

89 970 245

89 808 257

90 076 357

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen föreslår att 90 128 420 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning för 2014. För 2015, 2016 och 2017
beräknas anslaget till 89 970 245 kronor,
89 808 257 000
kronor
respektive
90 076 357 000 kronor.
3.7.2

1:2 Utjämningsbidrag för
LSS-kostnader

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:2 Utjämningsbidrag för
LSS-kostnader
Tusental kronor

2012

Utfall

3 156 685

2013

Anslag

3 306 121

2014

Förslag

3 462 213

2015

Beräknat

3 462 213

2016

Beräknat

3 462 213

2017

Beräknat

3 462 213

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
3 306 121

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till kommuner enligt lagen (2008:342) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade, förkortad LSS.
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(RKR) och Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA).

Regeringens överväganden
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Tusental kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

3 297 221

3 297 221

3 297 221

3 297 221

164 992

164 992

164 992

164 992

3 462 213

3 462 213

3 462 213

3 462 213

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

Omslutningen i kostnadsutjämningen ökar
vanligtvis från ett år till ett annat. Det definitiva
utfallet för 2013 fastställdes under våren 2013.
Utgiftsprognosen för anslaget avseende 2013 är
drygt 3 306 miljoner kronor, vilket är knappt
9 miljoner kronor högre än anvisat belopp. Enligt en preliminär beräkning från SCB kommer
omslutningen i utjämningen för LSS-kostnader
2014 uppgå till 3 462 213 000 kronor, varför
regeringen föreslår att detta belopp anvisas
under anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSSkostnader för 2014. För 2015–2017 beräknas anslaget till 3 462 213 000 kronor för respektive år.
3.7.3

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

Tabell 3.10 Anslagsutveckling för 1:3 Bidrag till
kommunalekonomiska organisationer
Tusental kronor

2012

Utfall

6 550

2013

Anslag

5 350

2014

Förslag

5 350

2015

Beräknat

5 350

2016

Beräknat

5 350

2017

Beräknat

5 350

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 350

Ändamål

Anslaget får användas för statsbidrag till två
organisationer inom det kommunalekonomiska
området, Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning
RKR är en ideell förening för normbildning i
kommunala redovisningsfrågor med uppgift att
främja god redovisningssed i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning. Medlemmar i föreningen är staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Medlemmarna har i avtal förbundit sig att årligen
stödja föreningens verksamhet ekonomiskt med
vardera högst 1 400 000 kronor per år.
En av RKR:s viktigaste uppgifter är att följa
utvecklingen av redovisningen inom sektorn. En
praxisundersökning kommer genomföras 2014.
Den senaste större praxisundersökningen
genomfördes 2009 och avsåg 2008 års bokslut
och årsredovisning. Undersökningen blir en
viktig värdemätare på effekten av RKR:s ökade
ambitioner och ansträngningar vad gäller att
informera om verksamheten genom dialog med
företrädare för kommunsektorn och revisionsbranschen. Det blir också en viktig undersökning för att följa genomslag och implementering av de nya reviderade rekommendationer
som utarbetats sedan senaste praxisundersökningen.
RKR har i en skrivelse i maj 2013 till
Regeringskansliet (Finansdepartementet) anhållit om statligt bidrag för 2014 års verksamhet
(dnr Fi2013/1895) med 1 400 000 kronor.
Rådet för främjande av kommunala analyser
RKA bildades 2005 och är en ideell förening.
Medlemmar i föreningen är staten och SKL.
RKA ska tillhandahålla nyckeltal i en databas
för jämförelser i kommunsektorn. Syftet med
databasen är att stödja uppföljningen av måluppfyllelse och resursanvändning i kommuner
och landsting. RKA ska vidare bl.a. utveckla
befintliga nyckeltal och ta fram ytterligare
nyckeltal med särskilt fokus på sådana tal som
mäter kvalitet samt marknadsföra databasen för
att öka dess användning samt ge bättre förutsättningar för uppföljning av verksamhet.
Staten och SKL har i avtal förbundit sig att
årligen stödja föreningens verksamhet ekonomiskt med högst 3 950 000 kronor vardera. Från
och med 2011 stödjer SKL, enligt tilläggsavtal,
föreningen med ytterligare 400 000 kronor
årligen.
RKA har i en skrivelse (dnr Fi2013/2905) i
juni 2013 till Regeringskansliet (Finansdeparte63
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mentet) anhållit om bidrag för 2014 med
3 950 000 kronor.
Regeringens överväganden
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
Tusental kronor

Anvisat 2013

2014

2015

2016

2017

5 350

5 350

5 350

5 350

5 350

5 350

5 350

5 350

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/
beräknat
anslag

Regeringen föreslår att 5 350 000 kronor anvisas
under anslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer för 2014. För
2015–2017 beräknas anslaget för respektive år
uppgå till 5 350 000 kronor.

64

Bilaga 1

Ändringar i systemet för
kommunalekonomisk
utjämning
Bilaga till avsnitt 3.6
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1

Sammanfattning av betänkandet
Likvärdiga förutsättningar –
Översyn av den kommunala
utjämningen (SOU 2011:39)

Utjämningskommittén.08 har haft i uppdrag att
utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå
förändringar. Förändringarna föreslås införas
från 2013 bortsett från det förslag om en höjd
garantinivå för landstingen som kommittén i en
särskild skrivelse till Finansdepartementet
(december 2010) förslagit ska införas 2012 i
anledning av den nya kollektivtrafiklagen.

Principiella utgångspunkter
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av
skattekraft och opåverkbara strukturella
kostnader.
Kommittén har i sitt arbete utgått från målet
om likvärdiga förutsättningar och att detta ställer
krav på en långtgående utjämning av skattekraft
och av strukturella kostnadsskillnader.
I översynen av inkomstutjämningen har
kommittén utgått från de frågeställningar som
direktiven särskilt lyfter fram, bl.a. frågan om det
finns tillväxthämmande faktorer i det nuvarande
systemet. Med bibehållet mål om långtgående
utjämning har alternativa tekniska lösningar
prövats för att om möjligt minska behovet av
utjämning.
För att underlätta skatteväxlingar mellan
kommuner och landsting har utgångspunkten
för kommitténs arbete varit att det ekonomiska
utfallet till följd av huvudmannaskapsförändringar ska bli neutralt.
Beträffande
kostnadsutjämningen
har
kommittén utgått från de nu gällande förutsättningarna att kostnadsutjämningen inte ska
kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet,
avgiftssättning och effektivitet.
Vidare ska kostnadsutjämningen baseras på
mätbara och för kommuner och landsting
opåverkbara faktorer som mäter strukturella
kostnadsskillnader.

Kommittén anser att kostnadsutjämningen
främst bör omfatta obligatoriska verksamheter
med särskilt fokus på kärnverksamheterna, dvs.
skola, vård och omsorg för kommunerna och
hälso- och sjukvård för landstingen. För dessa
verksamheter finns statligt angivna mål i fråga
om omfattning och inriktning. Dessutom bör
kostnadsutjämningen såsom i dag omfatta
kollektivtrafik. I översynen av de olika delmodellerna
i
kostnadsutjämningen
har
kommittén haft en ambition att såvitt möjligt
förenkla modellerna. Kommittén har även beaktat de ekonomiska effekterna av arbetspendlingen över landsgränsen i kostnadsutjämningen, bl.a. genom att såvitt möjligt
undvika sådana förklaringsvariabler, t.ex. skattekraft, som kan tänkas påverka utfallet för
kommuner och landsting med en omfattande
gränspendling på ett negativt sätt.
Kommitténs bedömning är att det finns motiv
för att även fortsättningsvis kompensera de
kommuner vars befolkning minskar kraftigt för
de strukturella omställningskostnader som ett
vikande befolkningsunderlag ger upphov till och
som övriga delmodeller i kostnadsutjämningen
inte fångar upp.
Det är dock inte bara kommuner med
minskande befolkning som ställs inför
ekonomiska påfrestningar i samband med
kraftiga
befolkningsförändringar.
Dagens
utjämningssystem tar bara begränsad hänsyn till
de merkostnader som följer av kraftig
befolkningsökning. Det gäller både den
problematik som har med utjämningssystemets
eftersläpningseffekter att göra och det faktum
att vissa kostnader (löne- och lokalkostnader) är
högre i tillväxtregionerna jämfört med riket i
övrigt. Mot den bakgrunden har kommittén i sitt
arbete valt att även fokusera på kraftigt växande
kommuners problem och utmaningar.

Statsbidragen
Kommitténs syn på statens bidragsgivning till
kommuner och landsting är att generella bidrag
med få undantag är att föredra framför specialdestinerade bidrag. Kommittén är positivt
inställd till att inordna ytterligare bidrag i
inkomstutjämningen. Det gäller främst bidragen
till läkemedelsförmånerna och till maxtaxa i
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förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet.
Men kommittén är inte beredd att redan nu
föreslå att bidraget för läkemedelsförmånerna
ska avskaffas och överföras till det generella
statsbidraget. Frågan om läkemedelsförmånens
finansiering är föremål för överläggningar mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Kommitténs bedömning är att
bidragen för läkemedelsförmånerna bör
omvandlas till ett generellt statsbidrag när en
överenskommelse om att så bör ske har träffats
med SKL.
Även om maxtaxa i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet tillämpas av
samtliga kommuner är den ett frivilligt åtagande.
Ett avskaffande och överföring av maxtaxebidraget till det generella statsbidraget måste
enligt kommitténs bedömning föregås av att
maxtaxan görs obligatorisk för kommunerna.
Kommittén anser att det inte ingår i uppdraget
att lämna ett sådant förslag.
Kommitténs överväganden och förslag
rörande de specialdestinerade statsbidragen
behandlas i avsnitt 3.

Inkomstutjämning
I kommitténs uppdrag ingår att identifiera om
det finns tillväxthämmande faktorer i nuvarande
inkomstutjämning och om så är fallet lämna
förslag till hur dessa kan undanröjas.
Kommittén har inte funnit belägg för att
inkomstutjämningen i sig skulle vara tillväxthämmande. Tillväxt sker i lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) där kärn- och
kranskommuner är ömsesidigt beroende av
varandra. Den ekonomiska tillväxten i respektive
LA-region avgörs inte av var man bor utan var
man arbetar. En hög inkomst per invånare i
många förortskommuner speglar snarare
attraktiviteten i boendemiljön än en hög tillväxt
kopplad till ekonomisk aktivitet.
Kommittén anser att staten, så långt det är
möjligt, bör finansiera utjämningen av
skillnaderna i skattebas (inkomst per invånare)
mellan kommunerna respektive mellan landstingen.
Enligt kommitténs bedömning och förslag ska
den garanterade skattekraften uppgå till
115 procent av medelskattekraften både för
kommuner och landsting för att utfallet vid
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skatteväxlingar ska bli neutralt. Kommuner och
landsting vars skattekraft understiger den
garanterade ska liksom i dag erhålla ett
inkomstutjämningsbidrag som beräknas utifrån
skillnaden mellan den egna beskattningsbara
inkomsten per invånare och den garanterade.
För bidragsberättigade kommuner beräknas
bidragen utifrån 95 procent av 2011 års medelskattesats för kommunerna och för bidragsberättigade landsting utifrån 95 procent av en
reducerad medelskattesats för landstingen 2011.
Den reducerade medelskattesatsen ska uppgå till
90 procent av medelskattesatsen för landsting
2011. Motivet för att reducera den bidragsgrundande skattesatsen för landsting är att
landstingsskatten
i
Stockholms
län,
12,10 procent, väger tungt vid beräkning av
medelskattesatsen för landsting, vilket bl.a. beror
på en hög sjukvårdskonsumtion och ett åtagande
som vad beträffar kollektivtrafik och färdtjänst
avviker från andra landstings åtagande.
För både kommuner och landsting gäller att
den bidragsgrundande skattesatsen liksom i dag
ska korrigeras per län för de skatteväxlingar som
skett mellan kommuner och landsting från och
med 1991, därav namnet länsvis skattesats.
Kommittén anser att samtliga kommuner och
landsting ska omfattas av utjämningssystemet
om det huvudsakliga syftet att alla kommuner
respektive landsting ska ges likvärdiga
ekonomiska förutsättningar ska uppnås.
Kommuner och landsting vars beskattningsbara
inkomster överstiger den garanterade nivån ska
därför liksom i dag betala en inkomstutjämningsavgift till staten. De länsvisa skattesatser som ska tillämpas beräknas på samma sätt
som för bidragskommunerna respektive bidragslandstingen med den skillnaden att kompensationsgraden liksom i dag ska motsvara 85 i stället
för 95 procent.
Beträffande arbetspendlingen över landsgräns
(den s.k. gränspendlingen) anser kommittén att
det är angeläget att det nordiska skatteavtalet ses
över för omförhandling inklusive det gränsgångaravtal som utgör ett tillägg till huvudavtalet.
Kommitténs överväganden och förslag
rörande inkomstutjämningen behandlas i
avsnitt 4.
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Kostnadsutjämning
Resultatet av kommitténs uppföljning av
samtliga delmodeller i kostnadsutjämningen
samt förslag till förändringar i dessa redovisas i
avsnitt 5.
Beträffande förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet anser kommittén att
nuvarande utjämningsmodell bör ersättas med
en betydligt förenklad modell med större tonvikt
på åldersstrukturen. Kommittén förslag innebär
att dagens åldersersättning ersätts med en
förenklad åldersersättning som baseras på den
redovisade nettokostnaden från räkenskapssammandraget för åldersgrupperna 1–5 år
respektive 6–12 år. Vidare föreslås att nuvarande
Kvolymindex, som avser att fånga skillnader i
behov av förskola och skolbarnsomsorg mellan
olika kommuner, ersätts av två nya index varav
det ena avser att fånga upp de kostnadsskillnader
som följer av olika vistelsetider i förskolan. Det
andra avser att fånga upp skillnader i behov av
fritidshem och pedagogisk omsorg för
6–12 åringar.
Beträffande grundskolan, inklusive förskoleklass, föreslås att nuvarande utjämningsmodell
bör behållas men uppdateras med avseende på
den fasta ersättningen för merkostnader för
modersmålsundervisning och svenska som
andraspråk samt beräkningen av merkostnader
för små skolor och skolskjutskostnader.
När det gäller gymnasieskolan anser
kommittén att nuvarande utjämningsmodell bör
behållas men uppdateras med avseende på delkomponenten för bebyggelsestruktur och
kompletteras med en ny komponent som delvis
tar hänsyn till merkostnader för små gymnasieskolor.
Kommitténs bedömning är att utfallet i den
nuvarande utjämningsmodellen för individ- och
familjeomsorg (IFO) ger oacceptabelt stora
skillnader i förhållande till de faktiska
kostnaderna i olika typer av kommuner varför
modellen bör förändras. Kommitténs förslag till
förändrad modell bygger på en regressionsanalys
där den genomsnittliga nettokostnaden för hela
individ- och familjeomsorgen under en treårsperiod skattas med hjälp av följande variabler:
andel arbetslösa utan ersättning i befolkningen,
andel lågutbildade svenskar 20–40 år, roten ur
tätortsbefolkningen i kommunen 2005, andel av
befolkningen boende i flerfamiljshus byggda
1965–1975 samt andel av befolkningen med

ekonomiskt bistånd som varar längre än sex
månader.
Dagens utjämningsmodell för äldreomsorg är
den i särklass mest komplicerade. I kommitténs
uppdrag ingår att se över möjligheterna och vid
behov lämna förslag i syfte att förenkla
kostnadsutjämningen. Kommittén har lagt ned
ett omfattande arbete för att försöka skapa en
förenklad delmodell för äldreomsorgen och har
härvid funnit att ålder, civilstånd, etnicitet,
skillnader i dödlighet och bebyggelsestruktur är
relevanta faktorer för att fånga strukturella
behovsoch
kostnadsskillnader
mellan
kommunerna.
Beträffande den delmodell som avser att
kompensera för kraftig befolkningsminskning
respektive kraftig befolkningsökning anser
kommittén att nuvarande delmodell bör behållas
men utökas såtillvida att kommuner som växer
kraftigt även ska kompenseras för merkostnader
för nya förskolelokaler.
När det gäller delmodellen för bebyggelsestruktur anser kommittén att den justering som
gjordes för delkomponenten byggkostnader
2008 bör behållas. Detsamma gäller delkomponenterna gator och vägar samt uppvärmningskostnader. Komponenten administration, lokala resor och räddningstjänst bör dock
ersätts av två komponenter: administration
respektive räddningstjänst.
Vad gäller barn med utländsk bakgrund
föreslår kommittén att den nuvarande
utjämningsmodellen bör behållas men att
beräkningen ska avse kommundelar (församlingar) i stället för hela kommuner.
Kommittén föreslår att den nuvarande hälsooch sjukvårdsmodellen ersätts med en ny modell
som innebär att den del av befolkningen som nu
räknas till den vårdtunga gruppen och deras
kostnader läggs in i den matrismodell som
används för övrig befolkning samt att delkomponenten som avser att fånga upp merkostnader som följer av en gles bebyggelsestruktur uppdateras.
Beträffande
kollektivtrafiken
föreslår
kommittén att nuvarande utjämningsmodell bör
behållas men uppdateras med utgångspunkt från
länsvisa kostnadsuppgifter för trafiken, glesheten, personer som pendlar samt personer som
bor i tätorter med fler än 11 000 personer.
Enligt kommitténs bedömning bör skillnader
i lönekostnader kompenseras fullt ut för både
kommuner och landsting.
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Den kommunala fastighetsavgiften
I kommitténs uppdrag ingår att beakta
konsekvenserna för utjämningssystemet av
införandet av den kommunala fastighetsavgiften.
Kommittén anser att resultatet från den av
regeringen nyligen tillsatta utredningen som har
till uppgift att se över fastighetstaxeringen av
bostäder bör avvaktas innan ställning tas till hur
konsekvenserna av införandet av den
kommunala fastighetsavgiften bör beaktas i
förhållande till utjämningssystemet.
Kommitténs överväganden och förslag
rörande den kommunala fastighetsavgiften
behandlas i avsnitt 6.

Strukturbidraget
Enligt direktiven ska kommittén utreda om det
strukturbidrag som infördes 2005 bör förändras
eller avvecklas och i så fall föreslå hur detta ska
hanteras.
Kommittén föreslår att den del av
kommunernas strukturbidrag som utgörs av
2004 års standardkostnad för svagt befolkningsunderlag ska kvarstå oförändrad. Resterande del
av strukturbidraget bör reduceras så att den
totala minskningen av strukturbidraget begränsas till högst 0,22 procent av det uppräknade
skatteunderlaget.
Vidare föreslås att den del av landstingens
strukturbidrag som utgörs av 2004 års standardkostnad för små landsting kvarstår oförändrad.
Resterande del av strukturbidraget reduceras så
att den totala minskningen av strukturbidraget
begränsas till högst 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget.
Kommitténs överväganden och förslag
rörande strukturbidragen till kommuner och
landsting behandlas i avsnitt 7.

Samlade ekonomiska effekter av kommitténs
förslag
I avsnitt 8 redovisas de samlade ekonomiska
förändringarna av kommitténs förslag exklusive
effekterna av de införanderegler som föreslås i
avsnitt 9.
De största förändringarna av kommitténs
förslag sker i kostnadsutjämningen respektive
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strukturbidragen.
Beträffande
kostnadsutjämningen för kommunerna sker de största
förändringarna till följd av att delmodellen för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
förändras. Den största negativa förändringen i
kostnadsutjämningen för en enskild kommun
uppgår till cirka 1 700 kronor per invånare
medan den största positiva förändringen uppgår
till cirka 2 500 kronor per invånare.
Den genomsnittliga förändringen för
landstingen till följd av kommitténs förslag i
kostnadsutjämningen
uppgår
till
cirka
200 kronor per invånare innan införandereglerna
har beaktats. Den största negativa förändringen
för ett enskilt landsting uppgår till förändringen
uppgår till cirka 1 080 kronor per invånare.
Omfördelningseffekterna uppstår i allt väsentligt
beroende på den föreslagna förändringen av
hälso- och sjukvårdsmodellen.
Samtliga sju landsting som får en negativ
förändring i hälso- och sjukvårdsmodellen tillhör
den grupp av åtta landsting där andelen
bidiagnoser svarar för 70 procent eller mer av
den vårdtunga gruppen i dagens delmodell för
hälso- och sjukvård. I de sju landsting som får
den största positiva förändringen uppgår andelen
bidiagnoser till mellan 49 och 59 procent av den
vårdtunga gruppen. Sambandet mellan andelen
bidiagnoser i den vårdtunga gruppen och
bidragsförändringarna till följd av kommitténs
förslag är starkt.
Den största negativa förändringen för
kommuner och landsting sammantaget sker i
Västerbottens län, vilket främst beror på den
förändrade hälso- och sjukvårdsmodellen och att
de nuvarande strukturbidragen till kommuner
och landsting reduceras.

Införanderegler
De ekonomiska effekterna av de förändringar
som kommittén föreslår bör enligt kommitténs
mening införas successivt för de kommuner och
landsting som får bidragsminskningar eller
avgiftsökningar. Kommittén föreslår att ett
införandebidrag införs och beräknas så att den
årliga bidragsminskningen respektive avgiftshöjningen begränsas till högst 250 kronor per
invånare och år för både kommuner och
landsting. Kostnaderna för införandebidragen
föreslås finansieras av samtliga kommuner och
landsting.
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För kommuner och landsting med bidragsökningar eller avgiftsminskningar föreslås att
förändringarna får slå igenom fullt ut samma år
som förändringarna införs.

Utjämningssystemet i samband med
indelningsändringar
I vissa fall kan kommuner och landsting få
minskade intäkter i kostnadsutjämningen vid
sammanläggning av kommuner och landsting.
Enligt direktiven ska kommittén överväga om
och i så fall föreslå hur dessa hinder ska hanteras
i utjämningssystemet eller hur de ska lösas på
annat sätt.
Kommitténs förslag innebär att de kommuner
som förlorar på en eventuell sammanläggning får
behålla de intäkter som kommunerna skulle ha
haft var och en för sig under en övergångstid på
fyra år.
Beträffande landstingen anser kommittén att
det är rimligt att tillägget för små landsting tas
bort vid en sammanläggning men först efter fyra
år sedan indelningändringen trätt i kraft.

Systemets fortlevnad
Regeringen har i instruktionen för Statskontoret
gett myndigheten i uppgift att från och med
2008 löpande följa upp systemet. Kommittén vill
understryka betydelsen av att Statskontoret till
ledning och stöd för sitt arbete med
uppföljningen tillskapar en referensgrupp
bestående
av
företrädare
för
Finansdepartementet, berörda fackdepartement och
myndigheter samt Sveriges Kommuner och
Landsting.
Det är kommitténs uppfattning att regeringen
måste bestämma hur finansieringen ska ske av de
kostnader som Tillväxtanalys har för att hålla
data och den beräkningsmodell som myndigheten utvecklat för att fånga upp glesbygdens
speciella merkostnader aktuell.
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2

Lagförslaget i betänkandet

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk
utjämning
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7, 11–13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före 12 a § en ny rubrik av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.
Utjämningsår: Det år bidrag eller
Utjämningsår: Det år bidrag eller
avgift skall betalas.
avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna
för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets årliga taxeringsbeslut
enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen
för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året
före utjämningsåret.
Skatteutjämningsunderlag:
Den
uppräknade
medelskattekraften
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive
landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den
procentsats som anges i 4 §.
Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag
multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen
divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för
kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.
Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk
kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.
Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett
landsting.
Bidragsminskning: En bidragsBidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån
minskning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett
nettot av en kommuns eller ett
landstings bidrag och avgifter år
landstings bidrag och avgifter år
2004 enligt de lagar som upphävs
2012 enligt denna lag i dess lydelse
genom denna lag ökat med ett
före den 1 januari 2013, är större än
enhetligt belopp per invånare, 333
nettot av kommunens eller landskronor för kommuner och 139 kronor
tingets bidrag och avgifter enligt
bestämmelserna i lagen i dess lydelse
för landsting, är större än nettot av en
den 1 januari 2013, med undantag för
kommuns eller ett landstings bidrag
och avgifter enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 §
11 § tredje stycket, 12 § tredje stycket
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andra stycket, 12 § andra stycket, 15
och 16 §§, om dessa bestämmelser
skulle ha gällt för år 2004.

Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som skall tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna skall för
bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för
bidragsberättigade landsting utifrån
90 procent av medelskattesatsen
samma år. För avgiftsskyldiga
kommuner och landsting skall de
länsvisa skattesatserna i stället
fastställas utifrån 85 procent av
medelskattesatsen år 2003.

Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna skall hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.

och 13 §, om dessa bestämmelser
skulle ha gällt för år 2012.
Strukturbidragsminskning:
En
strukturbidragsminskning föreligger i
den mån en kommuns eller ett
landstings strukturbidrag år 2012
enligt denna lag i dess lydelse före den
1 januari 2013 är större än
kommunens rätt till bidrag enligt 11 §
andra stycket i dess lydelse den 1
januari 2013, om bestämmelsen hade
gällt för år 2012, eller landstingets rätt
till bidrag enligt 12 § andra stycket.
7§

Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som ska tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna ska för
bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2011 och för bidragsberättigade
landsting
utifrån
95 procent av medelskattesatsen
samma år som reducerats med
10 procent.
För
avgiftsskyldiga
kommuner ska de länsvisa skattesatserna i stället fastställas utifrån
85 procent av medelskattesatsen år
2011 och för avgiftsskyldiga landsting
utifrån 85 procent av medelskattesatsen samma år som reducerats med
10 procent.
Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna ska hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.

11 §
En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
En kommun som år 2004 haft en
En kommun som år 2004 haft en
beräknad
standardkostnad
för
beräknad standardkostnad för svagt
näringslivsoch
sysselsättningsbefolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
främjande åtgärder eller för svagt
befolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
En kommun som får en
En kommun som får en
bidragsminskning som är större än
strukturbidragsminskning som är
0,56 procent av det uppräknade
större än 0,22 procent av det upp76
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skatteunderlaget år 2005 har rätt till
ett bidrag motsvarande denna del av
minskningen.

räknade skatteunderlaget för år 2013
har rätt till ett bidrag motsvarande
denna del av minskningen.

12 §
Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små
landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
Ett landsting som får en bidragsEtt landsting som får en strukturminskning som är större än
bidragsminskning som är större än
0,28 procent av det uppräknade
0,11 procent av det uppräknade
skatteunderlaget år 2005 har rätt till
skatteunderlaget år 2013 har rätt till
ett bidrag som motsvarar denna del
ett bidrag motsvarande denna del av
av minskningen.
minskningen.
Bestämmelser vid vissa
indelningsändringar
12 a §
Om en kommun sammanläggs
enligt lagen (1979:411) om Sveriges
indelning i kommuner och landsting
med en annan kommun eller flera
andra kommuner och den kommun
som bildas genom sammanläggningen
skulle få lägre standardkostnader för
befolkningsändringar eller bebyggelsestruktur eller ett lägre strukturbidrag
än vad de i sammanläggningen
ingående kommunerna skulle ha fått
sammantaget om sammanläggningen
inte hade genomomförts, ska den nya
kommunens standardkostnader för
befolkningsförändringar eller bebyggelsestruktur eller strukturbidrag
utgöras av de i sammanläggningen
ingående kommunernas standardkostnader för befolkningsförändringar
eller bebyggelsestruktur eller strukturbidrag. Detta ska gälla under de fyra
närmast följande åren från och med
det år då indelningsändringen trädde i
kraft.
13 §
En kommun som får en bidragsEn kommun eller ett landsting som
minskning har rätt till ett årligt
får en bidragsminskning har rätt till
införandebidrag för den del av
ett årligt införandebidrag för den del
bidragsminskningen som inte ersätts
av bidragsminskningen som inte
ersätts enligt 11 § tredje stycket eller
enligt 11 § tredje stycket och som
12 § tredje stycket och som överstiger
överstiger 0,08 procent av det
uppräknade skatteunderlaget år 2005.
250 kronor per invånare.
Införandebidraget skall därefter
Införandebidraget ska därefter
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årligen minska med 0,08 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år
2005 och utgå längst till och med år
2010.

årligen minska med 250 kronor per
invånare till dess det upphör.

14 §
Ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till ett årligt
införandebidrag för den del av
bidragsminskningen som inte ersätts
enligt 12 § tredje stycket och som
överstiger 0,04 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2005.
Införandebidraget skall därefter
årligen minska med 0,04 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år
2005 och utgå längst till och med år
2010.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år
2012 och tidigare år.
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3

Förteckning över
remissinstanserna avseende
betänkandet

Följande remissinstanser har beretts möjlighet
att yttra sig över betänkandet Likvärdiga
förutsättningar – Översyn av den kommunala
utjämningen (SOU 2011:39) och yttrat sig:
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen
i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Stockholms
län, Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Statskontoret,
Ekonomi-styrningsverket,
Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Statens
skolverk,
Trafikverket,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser, Medlingsinstitutet, Ale kommun,
Alvesta kommun, Aneby kommun, Arjeplogs
kommun, Arvika kommun, Askersunds
kommun, Avesta kommun, Bergs kommun,
Bjurholms kommun,
Bodens kommun,
Bollebygds kommun, Bollnäs kommun,
Borgholms kommun, Borås kommun, Botkyrka
kommun, Boxholms kommun, Bromölla
kommun, Bräcke kommun, Båstads kommun,
Dals-Eds kommun, Danderyds kommun,
Degerfors kommun, Ekerö kommun, Eksjö
kommun, Emmaboda kommun, Enköpings
kommun, Eskilstuna kommun, Fagersta
kommun, Falkenbergs kommun, Falköpings
kommun, Falu kommun, Filipstads kommun,
Forshaga kommun, Färgelanda kommun,
Gagnefs kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö
kommun, Gotlands kommun, Grums kommun,
Gullspångs
kommun,
Gävle
kommun,
Göteborgs kommun, Götene kommun, Habo
kommun, Hagfors kommun, Hallstahammars
kommun, Halmstads kommun, Haninge
kommun, Hedemora kommun, Helsingborgs
kommun, Herrljunga kommun, Hofors
kommun, Huddinge kommun, Hudiksvalls
kommun, Hultsfreds kommun, Hylte kommun,
Hällefors kommun, Härjedalens kommun,
Härnösands kommun, Hässleholms kommun,
Högsby kommun, Hörby kommun, Höörs
kommun, Järfälla kommun, Jönköpings
kommun, Kalix kommun, Kalmar kommun,
Karlshamns kommun, Karlskrona kommun,
Karlstads kommun, Katrineholms kommun, Kils

kommun, Kinda kommun, Kiruna kommun,
Klippans kommun, Kramfors kommun,
Kristianstads
kommun,
Kristinehamns
kommun, Krokoms kommun, Kumla kommun,
Kungsörs kommun, Kävlinge kommun, Köpings
kommun, Laholms kommun, Landskrona
kommun, Lekebergs kommun, Leksands
kommun, Lessebo kommun, Lidingö kommun,
Lidköpings kommun, Lilla Edets kommun,
Linköpings kommun, Ljungby kommun,
Ljusdals kommun, Ljusnarsbergs kommun,
Lomma kommun, Luleå kommun, Lunds
kommun, Lycksele kommun, Lysekils kommun,
Malmö kommun, Malung-Sälens kommun,
Mariestads kommun, Melleruds kommun,
Mjölby kommun, Mora kommun, Mullsjö
kommun, Munkedals kommun, Munkfors
kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga
kommun, Nacka kommun, Nora kommun,
Norbergs kommun, Nordanstigs kommun,
Norrköpings kommun, Norrtälje kommun,
Nybro
kommun,
Nykvarns
kommun,
Nynäshamns kommun, Nässjö kommun,
Ockelbo kommun, Olofströms kommun, Orsa
kommun, Osby kommun, Oskarshamns
kommun, Ovanåkers kommun, Pajala kommun,
Partille kommun, Perstorps kommun, Piteå
kommun, Robertsfors kommun, Ronneby
kommun, Rättviks kommun, Sala kommun,
Sandvikens kommun, Sigtuna kommun,
Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Skara
kommun,
Skellefteå
kommun,
Skurups
kommun, Sollefteå kommun, Sollentuna
kommun, Solna kommun, Sorsele kommun,
Sotenäs kommun, Staffanstorps kommun,
Stenungsunds kommun, Stockholms kommun,
Storfors kommun, Storumans kommun,
Strängnäs kommun, Strömstads kommun,
Strömsunds kommun, Sundbybergs kommun,
Sundsvalls
kommun,
Sunne
kommun,
Surahammars kommun, Svalövs kommun,
Svedala kommun, Svenljunga kommun, Säffle
kommun, Säters kommun, Sävsjö kommun,
Södertälje kommun, Tanums kommun, Tibro
kommun, Tierps kommun, Timrå kommun,
Tingsryds kommun, Tjörns kommun, Tomelilla
kommun, Torsby kommun, Torsås kommun,
Tranemo
kommun,
Tranås
kommun,
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Trelleborgs kommun, Trollhättans kommun,
Trosa kommun, Tyresö kommun, Täby
kommun, Töreboda kommun, Uddevalla
kommun, Ulricehamns kommun, Umeå
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands
Väsby kommun, Uppsala kommun, Uppvidinge
kommun, Vaggeryds kommun, Valdemarsviks
kommun, Vallentuna kommun, Vansbro
kommun, Vara kommun, Vellinge kommun,
Vetlanda kommun, Vilhelmina kommun,
Vimmerby kommun, Vindelns kommun,
Vårgårda kommun, Vänersborgs kommun,
Vännäs kommun, Värmdö kommun, Värnamo
kommun, Västerviks kommun, Västerås
kommun, Växjö kommun, Ydre kommun,
Ystads kommun, Åmåls kommun, Ånge
kommun, Åre kommun, Årjängs kommun,
Åsele kommun, Åstorps kommun, Åtvidabergs
kommun, Älmhults kommun, Älvdalens
kommun, Älvkarleby kommun, Ödeshögs
kommun, Örebro kommun, Örkelljunga
kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds
kommun, Östhammars kommun, Östra Göinge
kommun, Övertorneå kommun, Blekinge läns
landsting, Dalarnas läns landsting, Gävleborgs
läns landsting, Hallands läns landsting,
Jämtlands läns landsting, Jönköpings läns
landsting, Kalmar läns landsting, Kronobergs
läns landsting, Norrbottens läns landsting, Skåne
läns landsting, Stockholms läns landsting,
Södermanlands läns landsting, Uppsala läns
landsting,
Värmlands
läns
landsting,
Västerbottens läns landsting, Västernorrlands
läns landsting, Västmanlands läns landsting,
Västra Götalands läns landsting, Örebro läns
landsting, Östergötlands läns landsting,
Landsorganisationen
i
Sverige,
Svenskt
Näringsliv,
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation, Sveriges Kommuner och
Landsting samt Tjänstemännens Centralorganisation.
Yttrande har också inkommit från
Kommunförbundet Skåne, Region Dalarna,
Kommunförbundet Stockholms län, SmåKom,
Regionförbundet Västerbottens län, Miljöpartiet
de gröna på Lidingö, Stockholms Handelskammare, Regionförbundet Jämtlands län,
SydSam och Region Blekinge.
Trafikanalys, Arbetsförmedlingen, Alingsås
kommun, Arboga kommun, Arvidsjaurs
kommun, Bengtsfors kommun, Bjuvs kommun,
Borlänge kommun, Burlövs kommun, Dorotea
kommun, Eda kommun, Eslövs kommun,
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Essunga kommun, Finspångs kommun, Flens
kommun, Gnesta kommun, Grästorps kommun,
Gällivare kommun, Hallsbergs kommun,
Hammarö kommun, Haparanda kommun,
Heby kommun, Hjo kommun, Håbo kommun,
Härryda
kommun,
Höganäs
kommun,
Jokkmokks kommun, Karlsborgs kommun,
Karlskoga
kommun,
Knivsta
kommun,
Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Laxå
kommun, Lerums kommun, Lindesbergs
kommun, Ludvika kommun, Malå kommun,
Marks kommun, Markaryds kommun, Motala
kommun, Mölndals kommun, Nordmalings
kommun, Norsjö kommun, Nyköpings
kommun, Orusts kommun, Oxelösunds
kommun, Ragunda kommun, Salems kommun,
Skinnskattebergs kommun, Skövde kommun,
Smedjebackens kommun, Söderhamns kommun,
Söderköpings kommun, Sölvesborgs kommun,
Tidaholms kommun, Vadstena kommun,
Varbergs kommun, Vaxholms kommun,
Vingåkers kommun, Älvsbyns kommun,
Ängelholms kommun, Öckerö kommun,
Österåkers kommun och Överkalix kommun
har inte yttrat sig eller angett att de avstår från
att yttra sig.
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4

Sammanfattning av promemorian
Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för
kommuner och landsting (dnr
Fi2012/4726)

I denna promemoria lämnas förslag till ändringar
i systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. Syftet med förslagen är att minska
inkomstutjämningens eventuella effekter på
tillväxten genom att reducera marginaleffekterna
i utjämningen för de kommuner och landsting
som betalar en inkomstutjämningsavgift.
För de kommuner och landsting som betalar
inkomstutjämningsavgift föreslås att den länsvisa
skattesatsen, som används vid beräkningen av
avgiften, ska fastställas utifrån 60 procent, i
stället för 85 procent, av medelskattesatsen 2003
för kommunerna respektive landstingen för den
delen av kommunens eller landstingets skattekraft som är högst 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med
antalet invånare i kommunen respektive landstinget.
Ett särskilt bidrag föreslås införas inom ramen
för strukturbidraget för att kompensera de
kommuner och landsting som får lägre intäkter
till följd av sänkningen av inkomstutjämningsavgiften.
I promemorian görs vidare bedömningen att
kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad
Utjämningskommittén.08
föreslagit.
Även
strukturbidraget bör, med det ovan nämnda
tillägget, förändras i enlighet med utredningens
förslag. Avslutningsvis görs bedömningen att införanderegler bör införas i enlighet med
utredningens förslag.
Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den
1 januari 2014.
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5

Lagförslaget i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk
utjämning
Härigenom föreskrivs att 7, 11 och 12 §§ lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som skall tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna skall för
bidragsberättigade
kommuner
fastställas utifrån 95 procent av
medelskattesatsen år 2003 och för
bidragsberättigade landsting utifrån
90 procent av medelskattesatsen
samma år. För avgiftsskyldiga
kommuner och landsting skall de
länsvisa skattesatserna i stället
fastställas utifrån 85 procent av
medelskattesatsen år 2003.

Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna skall hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.

Föreslagen lydelse
7§

Regeringen fastställer för varje län
de skattesatser (länsvisa skattesatser)
som ska tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt
6 §.
De länsvisa skattesatserna ska för
bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade
landsting
utifrån
90 procent av medelskattesatsen
samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner
och landsting ska de länsvisa skattesatserna i stället fastställas utifrån
60 procent av medelskattesatsen år
2003 för den del av det uppräknade
skatteunderlaget som är högst
125 procent av den uppräknade
medelskattekraften multiplicerad med
antalet folkbokförda invånare i
kommunen respektive landstinget den
1 november året före utjämningsåret.
För överstigande del ska den länsvisa
skattesatsen
fastställas
utifrån
85 procent av medelskattesatsen för år
2003.
Vid fastställandet av de länsvisa
skattesatserna ska hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner
och landsting i respektive län från
och med år 1991.
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11 §
En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
En kommun som år 2004 haft en
En kommun som år 2004 haft en
beräknad
standardkostnad
för
beräknad standardkostnad för svagt
näringslivsoch
sysselsättningsbefolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
främjande åtgärder eller för svagt
befolkningsunderlag har rätt till
bidrag med motsvarande belopp.
En kommun som får en
En kommun som år 2013 fått
bidragsminskning som är större än
strukturbidrag för näringslivs- och
0,56 procent av det uppräknade
sysselsättningsfrämjande åtgärder eller
skatteunderlaget år 2005 har rätt till
för bidragsminskning har rätt till ett
ett bidrag motsvarande denna del av
bidrag motsvarande den del av dessa
minskningen.
belopp som överstiger 0,22 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år
2014.
En kommun som år 2013, vid en
tillämpning av bestämmelsen om
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket,
skulle ha fått en sammanlagd intäktsminskning har rätt till ett bidrag som
motsvarar
intäktsminskningen.
Bidraget ska ökas eller minskas
proportionellt i förhållande till
ökningen eller minskningen av antalet
folkbokförda invånare i kommunen
den 1 november året före utjämningsåret jämfört med den 1 november
2012.
12 §
Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små
landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
Ett landsting som får en bidragsEtt landsting som år 2013 fått
minskning som är större än 0,28
strukturbidrag avseende bidragsprocent av det uppräknade skatteminskning har rätt till ett bidrag
motsvarande den del av beloppet som
underlaget år 2005 har rätt till ett
överstiger 0,11 procent av det uppbidrag som motsvarar denna del av
räknade skatteunderlaget år 2014.
minskningen.
Ett landsting som år 2013, vid en
tillämpning av bestämmelsen om
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket,
skulle ha fått en sammanlagd intäktsminskning har rätt till ett bidrag som
motsvarar intäktsminskningen. Bidraget ska ökas eller minskas proportionellt i förhållande till ökningen eller
minskningen av antalet folkbokförda
invånare i landstinget den 1 november
året före utjämningsåret jämfört med
den 1 november 2012.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som
avser tiden före ikraftträdandet.
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6

Förteckning över
remissinstanserna avseende
promemorian

Följande remissinstanser har beretts möjlighet
att yttra sig över promemorian Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner
och landsting, och yttrat sig: Norrköpings
tingsrätt, Migrationsverket, Socialstyrelsen,
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Länsstyrelsen i Västerbottens
län, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket,
Statistiska
centralbyrån,
Trafikverket,
Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser, Arbetsfömedlingen,
Medlingsinstitutet, Aneby kommun, Arjeplogs
kommun, Arvidsjaurs kommun, Arvika
kommun, Askersunds kommun, Bengtsfors
kommun, Bergs kommun, Bjurholms kommun,
Bollnäs kommun, Borgholms kommun, Borås
kommun, Botkyrka kommun, Bromölla
kommun, Dals-Eds kommun, Danderyds
kommun, Degerfors kommun, Dorotea
kommun, Ekerö kommun, Eksjö kommun,
Emmaboda kommun, Eskilstuna kommun,
Eslövs kommun, Essunga kommun, Fagersta
kommun, Forshaga kommun, Färgelanda
kommun,
Gagnefs
kommun,
Gislaveds
kommun, Gnosjö kommun, Gotlands kommun,
Grästorps kommun, Gullspångs kommun,
Göteborgs kommun, Götene kommun, Habo
kommun, Hagfors kommun, Hallsbergs
kommun, Hallstahammars kommun, Halmstads
kommun, Haninge kommun, Helsingborgs
kommun, Huddinge kommun, Hudiksvalls
kommun, Hultsfreds kommun, Hylte kommun,
Hällefors kommun, Högsby kommun, Hörby
kommun, Höörs kommun, Järfälla kommun,
Jönköpings kommun, Kalmar kommun,
Karlsborgs kommun, Karlshamns kommun,
Karlskoga kommun, Karlskrona kommun,
Karlstads kommun, Kils kommun, Kinda
kommun, Klippans kommun, Kramfors
kommun,
Kristianstads
kommun,
Kristinehamns kommun, Krokoms kommun,
Kumla
kommun,
Kävlinge
kommun,
Landskrona kommun, Laxå kommun, Lekebergs
kommun,
Leksands
kommun,
Lessebo
kommun, Lidingö kommun, Lidköpings
kommun, Linköpings kommun, Ljungby
kommun, Ljusdals kommun, Ljusnarsbergs
kommun, Lomma kommun, Luleå kommun,
Lunds kommun, Malmö kommun, Mariestads

kommun, Mjölby kommun, Mora kommun,
Motala kommun, Mullsjö kommun, Munkedals
kommun, Mölndals kommun, Mönsterås
kommun, Mörbylånga kommun, Nacka
kommun, Nora kommun, Norbergs kommun,
Nordanstigs kommun, Nordmalings kommun,
Norrköpings kommun, Nykvarns kommun,
Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun,
Nässjö kommun, Olofströms kommun, Osby
kommun, Oskarshamns kommun, Ovanåkers
kommun, Oxelösunds kommun, Partille
kommun, Perstorps kommun, Piteå kommun,
Ragunda kommun, Robertsfors kommun,
Ronneby kommun, Rättviks kommun, Sala
kommun, Sigtuna kommun, Simrishamns
kommun, Sjöbo kommun, Skara kommun,
Skellefteå
kommun,
Skurups
kommun,
Smedjebackens kommun, Sollefteå kommun,
Sollentuna kommun, Solna kommun, Sotenäs
kommun, Staffanstorps kommun, Stenungsunds
kommun, Stockholms kommun, Storumans
kommun, Strömstads kommun, Sundbybergs
kommun, Sunne kommun, Svedala kommun,
Säffle kommun, Säters kommun, Sävsjö
kommun, Söderhamns kommun, Söderköpings
kommun, Södertälje kommun, Sölvesborgs
kommun, Tanums kommun, Tibro kommun,
Tingsryds kommun, Tjörns kommun, Tranemo
kommun, Tranås kommun, Trelleborgs
kommun,
Trollhättans
kommun,
Trosa
kommun, Täby kommun, Töreboda kommun,
Uddevalla kommun, Upplands-Bro kommun,
Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun,
Vadstena kommun, Vaggeryds kommun,
Valdemarsviks kommun, Vansbro kommun,
Vara kommun, Vetlanda kommun, Vilhelmina
kommun, Vimmerby kommun, Vingåkers
kommun, Vårgårda kommun, Vänersborgs
kommun, Vännäs kommun, Värmdö kommun,
Värnamo kommun, Västerviks kommun,
Västerås kommun, Växjö kommun, Ystads
kommun, Åmåls kommun, Åre kommun, Åsele
kommun, Åtvidabergs kommun, Älmhults
kommun, Älvdalens kommun, Älvkarleby
kommun, Öckerö kommun,
Ödeshögs
kommun, Örebro kommun, Örnsköldsviks
kommun, Östersunds kommun, Blekinge läns
landsting, Dalarnas läns landsting, Gävleborgs
läns landsting, Hallands läns landsting,
Jämtlands läns landsting, Jönköpings läns
landsting, Kalmar läns landsting, Kronobergs
läns landsting, Norrbottens läns landsting, Skåne
läns landsting, Stockholms läns landsting,
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Södermanlands läns landsting, Uppsala läns
landsting,
Värmlands
läns
landsting,
Västerbottens läns landsting, Västernorrlands
läns landsting, Västmanlands läns landsting,
Västra Götalands läns landsting, Örebro läns
landsting, Östergötlands läns landsting,
Landsorganisationen
i
Sverige,
Svenskt
Näringsliv, Sveriges Akademikers Centralorganisation, samt Sveriges Kommuner och
Landsting.
Yttrande har också inkommit från
Miljöpartiet de gröna i Tyresö, SmåKom,
Kommunförbundet Skåne, Region Dalarna,
Svenska
Kommunalarbetareförbundet
och
Region 8.
Statens skolverk, Trafikanalys, Ale kommun,
Alingsås kommun, Alvesta kommun, Arboga
kommun, Avesta kommun, Bjuvs kommun,
Bodens kommun, Bollebygds kommun,
Borlänge kommun, Boxholms kommun, Bräcke
kommun, Burlövs kommun, Båstads kommun,
Eda kommun, Enköpings kommun, Falkenbergs
kommun, Falköpings kommun, Falu kommun,
Filipstads kommun, Finspångs kommun, Flens
kommun, Gnesta kommun, Grums kommun,
Gällivare kommun, Gävle kommun, Hammarö
kommun, Haparanda kommun, Heby kommun,
Hedemora kommun, Herrljunga kommun, Hjo
kommun, Hofors kommun, Håbo kommun,
Härjedalens kommun, Härnösands kommun,
Härryda kommun, Hässleholms kommun,
Höganäs kommun, Jokkmokks kommun, Kalix
kommun, Katrineholms kommun, Kiruna
kommun, Knivsta kommun, Kungsbacka
kommun, Kungsörs kommun, Kungälvs
kommun, Köpings kommun, Laholms kommun,
Lerums kommun, Lilla Edets kommun,
Lindesbergs kommun, Ludvika kommun,
Lycksele kommun, Lysekils kommun, MalungSälens kommun, Malå kommun, Marks
kommun, Markaryds kommun, Melleruds
kommun, Munkfors kommun, Norrtälje
kommun, Norsjö kommun, Nybro kommun,
Ockelbo kommun, Orsa kommun, Orust
kommun, Pajala kommun, Salems kommun,
Sandvikens
kommun,
Skinnskattebergs
kommun, Skövde kommun, Sorsele kommun,
Storfors
kommun,
Strängnäs
kommun,
Strömsunds kommun, Sundsvalls kommun,
Surahammars kommun, Svalövs kommun,
Svenljunga kommun, Tidaholms kommun,
Tierps kommun, Timrå kommun, Tomelilla
kommun, Torsby kommun, Torsås kommun,
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Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Umeå
kommun, Uppvidinge kommun, Vallentuna
kommun, Varbergs kommun, Vaxholms
kommun, Vellinge kommun, Vindelns kommun,
Ydre kommun, Ånge kommun, Årjängs
kommun,
Åstorps
kommun,
Älvsbyns
kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga
kommun, Österåkers kommun, Östhammars
kommun, Östra Göinge kommun, Överkalix
kommun,
Övertorneå
kommun
och
Tjänstemännens Centralorganisation har inte
yttrat sig eller angett att de avstår från att yttra
sig.
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7

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13.
Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet
Margit Knutsson.
Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning
Enligt en lagrådsremiss den 30 maj 2013 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta
Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk
utjämning.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Ndure, biträdd av ämnesrådet
Kjell Ellström.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m. enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp

Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionsutgifter1

Summa
1

21 929 000
10 000
145 200
22 084 200

Tidigare benämnt 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och utlåning
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2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
omfattar räntor på statsskulden, oförutsedda
utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter i samband med upplåning och
skuldförvaltning. Utgiftsområdet ingår inte i
utgifterna under utgiftstaket för staten.
Målet för statsskuldsförvaltningen är att
skulden ska förvaltas så att kostnaden för
skulden långsiktigt minimeras samtidigt som
risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska
ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Valet av upplåningsstrategi och
upplåningsteknik gör att ränteutgifterna kan
uppvisa stora svängningar mellan åren, även om
skuldutvecklingen, räntenivåerna och valutakurserna är stabila. De kassamässiga ränteutgifterna avräknas mot statens budget och
påverkas av realiserade valuta- och kursdifferenser. För att studera den underliggande
utvecklingen av ränteutgifterna bör den
kostnadsmässiga redovisningen användas.
Utfallet 2012 för utgiftsområdet uppgick till
27,4 miljarder kronor och var därmed
7,1 miljarder kronor lägre än 2011. Dock var
utgifterna 5,5 miljarder kronor högre än vad som
anvisades i statens budget varför anslaget
1:1 Räntor på statsskulden tillfördes ytterligare
6 miljarder kronor i höständringsbudgeten för
2012. Orsaken var främst högre kursförluster vid
förtidsinlösen av lån med högre kupongränta än
marknadsräntan vid återköpstillfället.

Utgifterna under utgiftsområdet förväntas bli
ca 6 miljarder kronor lägre 2013 än vad som
anvisades i statens budget för 2013 till följd av
valutakursvinster på anslaget 1:1 Räntor på
statsskulden. Ramförändringarna för utgiftsområdet 2014–2017 förklaras även dem av
utvecklingen på anslaget 1:1 Räntor på statsskulden. I budgetpropositionen för 2013
beräknades utgiftsområdet öka med ca
1,3 miljarder kronor till 23,5 miljarder kronor
2014. I denna proposition föreslås i stället att
utgiftsområdet minskas med ca 0,1 miljarder
kronor till 22,1 miljarder kronor 2014 jämfört
med nivån 2013.
Utgiftsområdet
beräknas
2015
till
26,9 miljarder kronor och 2016 till 23,6 miljarder
kronor, vilket är ca 4,4 miljarder kronor lägre
respektive 4,1 miljarder kronor högre än
beräknat i föregående budgetproposition, dvs. en
viss omfördelning av att utgifter mellan åren
2015 och 2016 beräknas ske. De lägre utgifterna
2014 och 2015 är främst en effekt av att både de
långa och korta marknadsräntorna är markant
lägre i dag än vad som antogs i föregående
budgetproposition. De höjda ränteutgifterna
2016 är främst en effekt av att det ökade
lånebehovet i denna proposition får större effekt
än det förändrade marknadsränteläget.
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 26
Miljoner kronor

1:1 Räntor på statsskulden
1:2 Oförutsedda utgifter
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter
Totalt för utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfall
2012

Budget
2013

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

27 299

22 028

16 106

21 929

26 702

23 472

21 758

1

10

10

10

10

10

10

82

130

85

145

145

145

145

27 381

22 168

16 201

22 084

26 857

23 627

21 913

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Tabell 2.3 Ramnivå 2014 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2014

Anvisat 2013

1

22 168

2015

22 168

2016

22 168

2017

22 168

2014

Transfereringar

1

Förändring till följd av:

Verksamhetskostnader

Pris- och löneomräkning 2

Investeringar 3
Ränteutgifter

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar 3
Volymer4
Överföring
till/från andra
utgiftsområden

Summa ramnivå

-891

-2 859

855

1 349

792

1 533

589

-1 619

15

15

15

23 627

21 913

15

Övrigt 5
Ny ramnivå
1

6 000
22 084

26 857

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU1,
rsk. 2012/13:37). Beloppet är således exkl. beslut om ändringar i statens budget.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2015–2017 är preliminär.
3
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade
räntenivåer och valutakurser.
4
Volymkomponenten utgörs av effekten av lånebehovet.
5
Övriga faktorer som påverkar utgifterna är Riksgäldskontorets upplånings- och
skuldförvaltningsteknik.
Källa: Egna beräkningar.

10

4

10
2

0
0
22 074
22 084

Anm.: Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2012 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror samt inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
4
Med ränteutgifter avses räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
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3 Räntor på statsskulden

3.1

Räntor på statsskulden

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Räntor på statsskulden
Tusental kronor

2012

Utfall

27 298 523

2013

Anslag

22 028 000

2014

Förslag

21 929 000

2015

Beräknat

26 702 000

2016

Beräknat

23 472 000

2017

Beräknat

21 758 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

401 477
16 106 000

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för räntor på
statskulden.
Anslagsutfall och utgiftsprognos 2013

Utfallet på anslaget 2012 blev 0,4 miljarder
kronor lägre än anvisade medel. År 2013
beräknas utgifterna bli ca 6 miljarder kronor
lägre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2013, främst på grund av valutakursvinster i skuldförvaltningen men också på
grund av att Riksgäldskontoret har reviderat sin
låneplan. Den förändrade låneplanen innebär att
utgifterna i närtid blir något lägre för att därefter
bli högre i motsvarande mån.
Regeringens överväganden

Regeringen beslutar om den övergripande
styrningen av statsskuldens förvaltning i årliga
riktlinjebeslut. Riksgäldskontoret lämnar förslag

till riktlinjer och förslaget remitteras därefter till
Riksbanken för yttrande. I riktlinjebeslutet fastställs bl.a. skuldens räntebindningstid och
fördelningen mellan de tre skuldslagen nominell
skuld i svenska kronor, real skuld i svenska
kronor och skuld i utländsk valuta. Inom de
ramar regeringen fastställer har Riksgäldskontoret mandat att fatta beslut om hur statsskulden ska förvaltas. Utgångspunkten för såväl
riktlinjerna som Riksgäldskontorets beslut och
förvaltning är målet att minimera kostnaderna
för statsskulden med beaktande av risk.
Resultatet för statsskuldsförvaltningen redovisas
under utgiftsområde 2 avsnitt 3.

3.2

Statsskuldsräntor

Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor
Den budgetpåverkande redovisningen av statsskuldsräntorna är utgiftsmässig och i stort sett
baserad på de betalningar som sker varje år, dvs.
kassamässig. Ränteutgifterna blir därmed starkt
beroende av vilken upplåningsteknik som
tillämpas och kan uppvisa stora svängningar
mellan åren som inte direkt kan hänföras till den
underliggande skuld-, ränte- och valutakursutvecklingen under motsvarande period. De
utgiftsmässiga statsskuldsräntorna för 2012–
2017 redovisas i tabell 3.2.
Förutom löpande ränteutgifter samt över- och
underkurser från emissioner av statsobligationer,
utgörs de totala ränteutbetalningarna även av
utgifter i form av realiserade kursdifferenser vid
förtidsinlösen av lån samt realiserade valutakursdifferenser (se tabell 3.2).
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Tabell 3.2 Utgiftsmässiga statsskuldsräntor 2012–2017
Miljarder kronor
Utfall 2012 och prognos 2013–2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

28,9

22,1

24,4

29,2

24,0

25,8

Räntor på lån i utländsk valuta

2,9

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

Över-/underkurser
vid emission1

-9,5

0,0

-1,5

-1,0

1,0

0,0

Summa räntor

22,3

23,1

24,4

30,2

28,0

Räntor på in- och
utlåning2

-4,7

-4,5

-5,0

-5,0

-5,5

Räntor på lån i
svenska kronor

Tabell 3.3 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor 2012–2017
2013

2014

2015

2016

2017

Summa räntor enligt
tabell 3.2

22,3

23,1

24,4

30,2

28,0

29,8

29,8

Summa kostnadsjustering

-3,8

-3,0

-2,5

-6,0

-1,0

0,0

-5,5

Summa
räntekostnader1

17,9

20,1

22,1

24,2

27,0

29,8

-2,9

-8,5

-9,0

-1,0

0,0

0,0

Kursförluster/
-vinster4

12,5

6,0

11,5

2,5

1,0

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3

16,1

21,9

26,7

23,5

21,8

Summa ränteutgifter

1

1

Om Riksgäldskontoret (RGK) emitterat en obligation med en kupongränta som är
högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att RGK får den
diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av
köparen. Underkurser uppstår vid motsatt förhållande.
2
Ränteutgifterna påverkas inte av RGK:s nettoutlåning, medan räntekostnaderna
gör det. Den större statsskuld som följer av RGK:s nettoutlåning påverkar således
inte anslaget för statsskuldsräntor. Förklaringen är att anslaget nettoredovisas.
De högre ränteutgifter som beror på skuldens ökning motsvaras av en lika stor
ökning av ränteinkomsterna. Däremot påverkas de kostnadsmässiga statsskuldsräntorna fullt ut av ökningen av statsskulden.
3
Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet
tecknades. Posten påverkar utgifterna på statens budget och statens
budgetsaldo, men inte statens finansiella sparande.
4
Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än
marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursvinster uppstår vid motsatt förhållande. Posten påverkar utgifterna på statens budget och saldot, men inte statens
finansiella sparande.

De kostnadsmässiga räntorna som visas i tabell
3.3 används vid beräkningen av statens finansiella
sparande. Kostnadsmässig redovisning innebär
att räntorna periodiseras över lånets löptid vilket
innebär att det är den ränta som genereras ett
visst år, i stället för faktiska betalningar, som
beaktas. De kostnadsmässiga räntorna ger en
bättre bild av hur kostnaden för statsskulden
utvecklas. Tabell 3.3 utgår från posten summa
räntor i tabell 3.2 och lägger till en kostnadsjusteringspost för att få räntorna rätt periodiserade. De realiserade valutakurs- och kursförlusterna, vilka påverkar ränteutgifterna, kommer
därmed inte med i beräkningen av de kostnadsmässiga räntorna. I beräkningen av det finansiella
sparandet ingår inte värdeförändringar. Följaktligen tas inte heller orealiserade omvärderingar av statsskulden som härrör från
ändringar i marknadsräntor eller växelkurser upp
som kostnader för statsskulden.
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Miljarder kronor
2012

Valutakursförluster
/-vinster3

Övrigt

Räntekostnaderna stiger 2013–2017 i takt med
högre marknadsräntor trots att statsskulden
minskar fr.o.m. 2015.

Exklusive realiserade valuta- och kursdifferenser.

3.3

Faktorer som påverkar
ränteutgifterna

Storleken på statsskulden, inhemska och
utländska räntenivåer samt den svenska kronans
växelkurs mot andra valutor är de viktigaste
faktorerna för ränteutgifternas storlek. Som
tidigare
nämnts
har
Riksgäldskontorets
låneteknik också betydelse för hur ränteutgifterna fördelas över tiden.
Ränteutgifterna för statsskulden blev drygt
7 miljarder kronor lägre 2012 jämfört med 2011.
Utfallet för statsskuldsräntorna 2011 var det
högsta sedan 2007 vilket främst förklaras av
valutakursförluster och kursförluster vid förtidsinlösen av lån.
Diagram 3.1 Statsskuldsräntor (utgiftsmässiga) 2000–2017
Miljarder
kronor
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Av diagram 3.1 framgår att de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna har minskat från ca 90 mil-
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jarder kronor under början av 2000-talet till
27 miljarder kronor 2012. Som andel av BNP
minskade statsskuldsräntorna under motsvarande period från ca 4 procent till under
1 procent. Minskningen beror både på att
marknadsräntorna har sjunkit och på att statsskulden har minskat.
År 2013 prognostiseras de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna uppgå till 16,1 miljarder
kronor. Det är ovanligt lågt och den främsta
förklaringen är att valutavinster om 8,5 miljarder
kronor förväntas uppstå.
År 2014 beräknas ränteutgifterna bli
6,0 miljarder kronor högre än 2013. Marknadsräntorna beräknas vara på fortsatt låga nivåer
vilket ger lägre ränteutgifter för lån i svenska
kronor och högre överkurser i samband med att
Riksgäldskontoret emitterar ett nytt tioårigt
referenslån. Vid detta tillfälle kommer
investerare att ha möjlighet att byta från
befintliga, kortare lån till det nya tioåriga lånet.
Bytena görs till aktuell marknadsränta vilket gör
att det uppstår en kassamässig effekt på kort sikt
eftersom marknadsräntorna har fallit och nu är
lägre än när de gamla lånen gavs ut. Eftersom de
återköpta obligationerna har en hög kupongränta jämfört med nuvarande låga marknadsräntor blir det en redovisad kursförlust på
anslaget för räntor på statsskulden. I praktiken
innebär sådana återköp inga ökade kostnader
utan är en omfördelning av räntebetalningar över
tiden. Jämfört med 2013 ökar även utgifterna för
räntor på lån i svenska kronor med drygt
2 miljarder kronor bl.a. till följd av ett förfall av
en realobligation vilket ger en extra ränteutgift.
År 2015–2017 väntas ränteutgifterna bli
relativt låga med undantag för en tillfällig effekt
2015 till följd av att ett stort realobligationslån
förfaller. När lånet förfaller medför det att en
inflationskompensation om ca 6 miljarder
kronor betalas ut, vilket belastar anslaget.
Uttryckt som andel av BNP beräknas
statsskuldsräntorna minska under prognosperioden; från 0,8 procent 2012 till 0,5 procent
2017.

en omvärdering av valutaskulden till aktuella
valutakurser. Omvärderingen påverkar statsskuldens storlek, men inte budgetsaldot
eftersom enbart realiserade valutakursdifferenser
belastar ränteanslaget.
Efter att skuldkvoten, dvs. statsskulden som
andel av BNP, sjunkit under hela 2000-talet
ökade kvoten tillfälligt krisåret 2009 (se diagram
3.2). Sedan dess har skuldkvoten trendmässigt
minskat men i samband med att Riksbanken
genomförde en förstärkning av valutareserven
om drygt 100 miljarder kronor i början av 2013
kommer skuldkvoten att öka igen för att
därefter sjunka mot slutet av prognosperioden.
Från och med 2016 bidrar de växande
budgetöverskotten till att statsskulden minskar,
både nominellt och som andel av BNP. Under
2016 beräknas skuldkvoten vara lägre än den var
i slutet av 2008 när finanskrisen bröt ut.
Skuldkvoten beräknas minska till 27,3 procent
2017.
Utöver konjunkturåterhämtningen bidrar
även ett beräkningstekniskt antagande om
försäljningar av statens innehav av aktier i
noterade och onoterade bolag till att
statsskulden minskar. De antagna försäljningarna minskar lånebehovet med 15 miljarder
kronor per år 2014–2017. Sammantaget minskar
därmed
statsskulden
till
följd
av
försäljningsantagandena
med
60 miljarder
kronor
fram
till
2017.
Om
detta
beräkningstekniska antagande exkluderades
skulle skuldkvoten uppgå till 28,7 procent 2017.
Diagram 3.2 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av
BNP 1990–2017
Statsskuld, mdkr

Miljarder
kronor

Skuldkvot, procent av BNP
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3.3.1

Statsskulden och statens
budgetsaldo

Statsskuldens storlek förändras i takt med
statens budgetsaldo och ändrade skulddispositioner m.m. En skulddisposition är exempelvis

Procent

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens finanser återhämtade sig snabbt från den
finansiella och ekonomiska kris som inleddes
under hösten 2008. Statens budget var i stort sett
13

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

i balans 2010 då underskottet uppgick till
1 miljard kronor (se diagram 3.3). År 2012
uppvisade statens budget ett underskott om
25 miljarder kronor till följd av konjunkturavmattningen. År 2013 beräknas budgetsaldot
försämras med ca 127 miljarder kronor framför
allt till följd av Riksbankens upplåning för
förstärkning av valutareserven vilken ökar
statsskulden med ca 104 miljarder kronor. För
2014–2017 väntas budgetsaldot förbättras årligen
för att uppgå till 82 miljarder kronor 2017.
Diagram 3.3 Statens budgetsaldo 2000–2017

Diagram 3.4 Ränteförutsättningar
Procent årsgenomsnitt
7

Statsskuldväxel 6-mån
Statsobligation 5-års
Tyskland 5-års
USA 6-mån

6
5
4
3
2
1
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0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
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Källor: Riksbanken och egna beräkningar.
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

3.3.2

Ränte- och valutakursutveckling

Värdet på den svenska kronan påverkar ränteutgifterna men också statsskulden direkt
eftersom valutaskulden värderas till aktuella
valutakurser. En svagare krona ökar ränteutgifterna för lån i utländska valutor och en
starkare
krona
minskar
ränteutgifterna.
Dessutom påverkas ränteanslaget av realiserade
differenser, vilka uppstår när lån i utländska
valutor förfaller. Om kronan stärkts sedan lånet
togs uppstår en valutavinst, och vice versa.
Därutöver
påverkas
ränteutgifterna
av
valutakursförändringar mellan andra valutor än
kronan.

Statsobligationsräntorna i Sverige, USA,
Storbritannien och Tyskland var i augusti 2012
på historiskt låga nivåer och har sedan dess ökat
något. Låga räntor avspeglar normalt
förväntningar om låg tillväxt och låga styrräntor
under lång tid framöver. Utöver förväntningarna
om den ekonomiska utvecklingen har även oron
kring den finansiella stabiliteten i euroområdet
bidragit till att pressa ner de svenska
statsobligationsräntorna
eftersom
svenska
statsobligationer bedöms vara en relativt säker
placering. I takt med att konjunkturen
återhämtar sig och riskaptiten återgår till
normalare nivåer förväntas investerare söka sig
till
andra
placeringsslag
och
statsobligationsräntorna kommer då att stiga
(diagram 3.4 och tabell 3.4).
Tabell 3.4 Ränteförutsättningar
Procent årsgenomsnitt
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Statsskuldväxel
6-månaders

1,21

0,92

1,05

1,45

2,30

3,05

Statsobligation
5-års

1,16

1,54

1,90

2,50

3,45

4,08

Statsobligation
10-års

1,59

2,04

2,40

2,90

3,75

4,35

Tyskland 5-års

0,57

0,64

1,25

1,90

2,90

3,75

USA 6-mån

0,13

0,10

0,19

1,00

2,38

3,13

Källor: Riksbanken och egna beräkningar.

Under de senaste åren har kronan stärkts
gentemot euron och mot en korg av Sveriges
viktigaste handelspartners valutor, det s.k.
TCW-indexet. Förstärkningen av kronan
14
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gentemot euron beror främst på den svaga
realekonomiska utvecklingen i euroområdet och
den fortsatta osäkerheten kring eurokrisen i
kombination med ökande skillnader i korta
marknadsräntor. Det är svårt att säga om
kronans förstärkning kommer att bestå. En
faktor som talar för en fortsatt stark kronnivå är
en mer utdragen period av låg styrränta i
euroområdet. Andra faktorer som pekar i samma
riktning är Sveriges relativt starka tillväxt, höga
bytesbalansöverskott och sunda offentliga
finanser.
3.3.3

Upplåning

Den okonsoliderade statsskuldens fördelning på
olika skuldslag framgår av diagram 3.5. En första
indelning kan göras mellan lån i svenska kronor
och i utländsk valuta. För skulden i svenska
kronor görs vidare en indelning i nominella och
reala låneinstrument.
Diagram 3.5 Statsskuldens (inkl. skuldskötselinstrument)
fördelning på instrument
Andelar av statsskulden 2013-07-31

Realobligationer
16%

Utländsk
valuta inkl.
swappar
25%

Hushållsupplåning
5%

Statsobligationer
och
statsskuldväxlar inkl.
swappar
52%

Källa: Riksgäldskontoret.

Nominella lån i svenska kronor
Drygt hälften av statsskulden är finansierad med
nominella lån i svenska kronor. De två låneinstrument som används är i huvudsak statsskuldväxlar och statsobligationer. I upplåningen från
hushåll står premieobligationer för den största
delen.
Statsskuldväxlar har en löptid som normalt
uppgår till högst 6 månader. En statsskuldväxel
är ett s.k. nollkuponginstrument. Räntan är
skillnaden mellan det belopp som staten erhåller

när växeln emitteras och det belopp som staten
återbetalar vid förfall. Den korta löptiden på
statsskuldväxlar gör att en förändring i räntenivån slår igenom relativt snabbt på räntekostnaderna.
Statsobligationer
har
en
fast
årlig
kupongränta, vilket innebär att räntan betalas ut
årligen med ett lika stort belopp varje gång.
Normalt finns cirka tio olika statsobligationer,
med en löptid på mellan 1 och 15 år. Våren 2009
emitterades dock en 30-årig obligation och våren
2012 emitterades en 20-årig obligation. Initialt
brukar kupongräntan och marknadsräntan vara
ungefär densamma. När marknadsräntan förändras får det till följd att obligationer som
senare emitteras i samma lån får en överkurs,
alternativt en underkurs. När Riksgäldskontoret
emitterar obligationer med överkurs betraktas
det som en ränteintäkt och när emitteringen sker
till underkurs betraktas det som en ränteutgift.
Det gör att de kassamässiga räntorna för
enskilda år kan variera betydligt. De kostnadsmässiga räntorna påverkas däremot inte av överoch underkurser.
Reala lån i svenska kronor
Förenklat uttryckt får den som köper en realobligation en real ränta plus kompensation för
inflation. Realobligationer finns både med årlig
kupongränta och som nollkupongare. Räntan för
realobligationer med kupong räknas upp med
inflationen, liksom det belopp som återbetalas på
förfallodagen. För nollkupongare räknas återbetalningsbeloppet upp med inflationen. Det
innebär att en stor del av räntan betalas först när
lånet förfaller. I likhet med vad som gäller för
nominella obligationer uppstår det över- och
underkurser, vilka vid sidan av relationen mellan
kupongränta och marknadsränta även är
beroende av inflationen.
Nominella lån i utländsk valuta
Valutaskulden är finansierad dels i obligationer
direkt i utländsk valuta, dels med s.k. valutaswappar. Valutaswappar är avtal där en räntebetalning i kronor byts mot en räntebetalning i
utländsk valuta. Valutaswappar har använts när
den upplåningsformen har varit billigare än att
låna direkt i utländsk valuta.
Riksgäldskontorets styrelse fastställer varje år
ett riktmärke som anger hur fördelningen mellan
olika valutor ska vara. Den nuvarande fördelningen framgår av diagram 3.6.
15
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Diagram 3.6 Valutaskuldens sammansättning, riktmärke
2013
GBP
5%

CAD
5%

USD
10%
EUR
45%
JPY
15%

CHF
20%

Källa: Riksgäldskontoret.

Riktmärket bestämmer exponeringen mot olika
valutor i valutaskulden inklusive derivat
(exempelvis valutaswappar). Riksgäldskontoret
ger inte ut valutalån direkt enligt riktmärket utan
strävar efter att minska kostnaderna genom att
anpassa valutasammansättningen till riktmärket
via derivat. Exponeringen skiljer sig därmed från
hur den underliggande finansieringen ser ut, se
diagram 3.7.
Derivatkontrakten ger upphov till ränteutgifter och ränteinkomster som är beroende av
ränte- och valutakursutvecklingen. Derivaten är
en del av upplåningstekniken som syftar till att
åstadkomma så billiga lån som möjligt, samtidigt
som risken i förvaltningen kan styras.
Diagram 3.7 Finansiering av valutaskulden per valuta
Andelar 2013-07-31
GBP
0%
EUR
27%

SEK
37%

USD
36%

Källa: Riksgäldskontoret.
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3.4

Känslighetsanalys

Förändrade ränteantaganden
Om de svenska korta och långa marknadsräntorna ökar eller minskar med en procentenhet under 2014 blir de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna när förändringen inträffar ca
7 miljarder kronor högre respektive lägre.
En procentenhets ökning eller minskning av
de utländska räntorna under 2014 leder till att de
utgiftsmässiga statsskuldsräntorna blir ca 2 miljarder kronor högre eller lägre.
Förändrade antaganden avseende budgetsaldot
En förbättring av statens budgetsaldo med
20 miljarder kronor ett enskilt år skulle minska
de utgiftsmässiga statsskuldsräntorna med ca
0,3 miljarder kronor det första året. Från och
med året efter förbättringen blir effekten på
statsskuldsräntorna ca 0,6 miljarder kronor.
Känslighetsberäkningarna ovan är schablonmässiga. Beroende på när förändringen inträffar
under året och hur det förändrade lånebehovet
påverkar finansieringen kan effekten bli
annorlunda. Ekonomiska konsekvenser (i form
av kursförluster etc.) av en förändrad låneplan är
svåra att kvantifiera eftersom låneplanen kan
ändras flera gånger per år när lånebehov eller
marknadsläge förändras.
Osäkerhetsmarginal i anslagsberäkningar
Statsskulden
har
varierat
mellan
1 062–1 278 miljarder kronor och räntebetalningarna mellan 23–90 miljarder kronor per år
sedan 2000. Dock har såväl statsskulden som
räntebetalningarna trendmässigt minskat sedan
2005.
Storleken på statsskulden, inhemska och
utländska räntenivåer samt den svenska kronans
växelkurs mot andra valutor är de viktigaste
faktorerna
för
ränteutgifternas
storlek.
Dessutom kan Riksgäldskontorets upplåningsteknik få betydande effekter på ränteutgifterna
på kort sikt, främst genom att ränteutgifter
omfördelas över tiden. Det innebär att utgifterna
för statsskuldsräntorna är svåra att beräkna. En
analys av utfall 2000–2012 visar att anslaget har
över- eller underskattats med i genomsnitt
7 miljarder kronor per år i statens budget. Även
2013 prognosticeras en avvikelse i denna
storleksordning.
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3.5

Regeringens överväganden

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1
Räntor på statsskulden
Miljoner kronor

Anvisat 2013

1

2014

2015

2016

2017

22 028

22 028

22 028

22 028

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar 2
Volymer3

-891

-2 859

855

1 349

792

1 533

589

-1 619

23 472

21 758

Överföring
till/från andra
anslag
Övrigt 4
Förslag/
beräknat
anslag

6 000

21 929

26 702

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet. 2012/13:FiU10,
rsk. 2012/13:37). Beloppet är således exkl. beslut om ändringar i statens budget.
2
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade
räntenivåer och valutakurser.
3
Volymkomponenten utgörs av effekten av lånebehovet.
4
Avser för 2015 ökade utgifter till följd av stora förfall av realobligationer.

Regeringen föreslår att 21 929 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Räntor på statsskulden
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget
till
26 702 000 000 kronor,
23 472 000 000 kronor
respektive
21 758 000 000 kronor.
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4 Oförutsedda utgifter

4.1

Oförutsedda utgifter

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:2 Oförutsedda utgifter
Tusental kronor

2012

Utfall

639

2013

Anslag

10 000

2014

Förslag

10 000

2015

Beräknat

10 000

2016

Beräknat

10 000

2017

Beräknat

10 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 361
10 000

även fortsättningsvis få betala ut ersättningar för
skador av detta skäl.
Det ankommer på regeringen att i efterhand
redovisa för riksdagen vilka utgifter som täckts
genom att medel från anslaget tagits i anspråk.
Finansiering av utgifter från anslaget ska ske
genom indrag från annat anslag. Användningen
av anslaget och beslutade indrag med anledning
av detta redovisas i årsredovisningen för staten.
Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter
för 2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas
anslaget till 10 000 000 kronor per år.

Ändamål

Anslaget får användas för oförutsedda utgifter
inklusive utgifter för ersättningar till enskilda för
skador av statlig verksamhet enligt lagakraftvunnen dom eller efter uppgörelse samt för
utgifter för skador inom landet som uppkommit
under tidigare krigsförhållanden. Medel från
anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i
varje enskilt fall.
Regeringens överväganden

Ändamålet avser oförutsedda utgifter av så
brådskande beskaffenhet att ärendet inte hinner
underställas riksdagen, samtidigt som utgifterna
inte lämpligen kan täckas av andra
anslagsändamål. Enligt regeringens bedömning
behövs även fortsättningsvis ett anslag för
oförutsedda utgifter samt för vissa speciella
ändamål om andra medel inte står till förfogande
(se prop. 1997/98:1 utg.omr. 26 avsnitt 4).
Kammarkollegiet bör efter beslut av regeringen
19
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5 Riksgäldskontorets provisionsutgifter

5.1

Riksgäldskontorets
provisionsutgifter

Utveckling av provisionskostnader 2009–2012

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:3 Riksgäldskontorets
provisionsutgifter
Tusental kronor

2012

Utfall

81 918

2013

Anslag

130 000

2014

Förslag

145 200

2015

Beräknat

145 200

2016

Beräknat

145 200

2017

Beräknat

145 200

Anslagssparande
Utgiftsprognos

78 082
85 200

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för
Riksgäldskontorets
provisionskostnader
i
samband med upplåning och skuldförvaltning.
Kompletterande information

Samtliga provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning redovisas
utanför utgiftstaket, vilket innebär att de
behandlas på samma sätt som ränteutgifterna på
statsskulden.
Anslaget omfattas också av ett särskilt
bemyndigande som är beloppsmässigt obegränsat för att säkerställa att regeringen alltid ska
kunna fullgöra sina åtaganden gentemot
långivarna.

Riksgäldskontoret betalar företrädesvis ut
provisioner till olika marknadsaktörer för att de
upprätthåller infrastrukturen i marknaden
genom att sälja, marknadsföra och lösa in
Riksgäldskontorets produkter. Dessutom utgår
provision till de externa förvaltare som arbetar på
Riksgäldskontorets uppdrag. De externa
förvaltarna erhåller både en fast och en rörlig
provision där den senare baseras på deras
resultat.
Tabell 5.2 Utveckling av provisionsutgifter 2009–2012
Miljoner kronor
Utfall 2009–2012

Försäljningsprovisioner

1

Provisioner externa förvaltare2
Futuresprovisioner

3

Övriga provisioner
Summa
provisionskostnader

2009

2010

2011

2012

150,0

71,8

53,1

61,5

55,4

20,4

55,8

7,8

5,8

8,7

8,2

12,3

1,1

7,8

0,4

0,3

212,3

108,8

117,5

81,9

1

Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK) återförsäljare.
2
Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s
förvaltning av valutaskulden.
3
Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures
(standardiserat terminskontrakt).
Källa: Riksgäldskontoret.

Av tabell 5.2 framgår hur provisionerna har
fördelats på några kategorier under de senaste
fyra åren. Provisionskostnaderna varierar kraftigt
över tiden, från drygt 200 miljoner kronor 2009
till ca 82 miljoner kronor 2012. Det beror på att
volymerna vad gäller upplåning via olika
instrument och metoder skiljer sig åt mellan
åren.
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Försäljningsprovisionerna tredubblades 2009
jämfört med 2008. En stor del av kostnaden
berodde på att en 30-årig statsobligation
emitterades genom syndikering. Det innebär att
mellanhänder, vanligtvis banker, sköter försäljningen mot en avgift. En annan bidragande
orsak till de höga kostnaderna 2009 var att ett
premieobligationslån emitterades så sent på året
2008 att provisionerna kom att belasta 2009 års
anslag.
Provisionen till de externa förvaltarna var hög
2009 och 2011. Det hänger samman med att
avkastningen under 2008 och 2010 var god,
187 miljoner kronor respektive 263 miljoner
kronor, vilket resulterade i att en betydande
rörlig ersättning betalades ut påföljande år. År
2009 halverades avkastningen vilket förklarar
den betydligt lägre ersättningen som utbetalades
2010.
Slutsatsen blir att provisionskostnaderna till
största delen styrs av vilka upplåningskanaler
som används. Vissa upplåningsinstrument
betingar inte några rörliga kostnader medan
andra gör det. För de största upplåningsvolymerna är försäljningsprovisionerna fasta.
Försäljningsprovisionerna
för
premieobligationer har ett direkt samband med
försäljningsvolymerna. En upplåning via
syndikering leder också till höga provisioner som
är relaterade till volymen.
Avvägningen mellan olika instrument görs av
Riksgäldskontoret inom de ramar som regeringen givit genom riktlinjerna för statsskuldens
förvaltning. Den avvägningen inkluderar alla
kostnader som är förknippade med upplåningen,
inklusive räntekostnaden och eventuella provisioner. I det avseendet utgör provisionerna en
kostnad som alla andra inom upplåningsverksamheten.
Den andra faktorn av större betydelse för
provisionernas storlek är hur väl de externa
förvaltarna lyckas med sina uppdrag. Ju högre
avkastning desto högre provision. Som mest
erhåller de externa förvaltarna 25 procent av
marginalavkastningen. Därmed innebär höga
provisioner till de externa förvaltarna att
kostnaden för utgiftsområdet totalt sett har
sjunkit eftersom avkastningen per definition
varit hög när provisionerna är höga. De vinsterna
redovisas emellertid inte på anslag 1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter utan på anslaget
1:1 Räntor på statsskulden.
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Tabell 5.3 Provisionsutgifter 2012–2017
Miljoner kronor
Utfall 2012, prognos 2013–2017

Försäljningsprovisioner
Provisioner externa
förvaltare2
Futuresprovisioner

3

Övriga provisioner
Summa
provisionskostnader

1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62

49

115

106

106

106

8

25

30

30

30

30

12

9

8

8

8

8

0

2

1

1

1

1

82

85

154

145

145

145

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
1
Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK:s) återförsäljare.
2
Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s
förvaltning av valutaskulden.
3
Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures
(standardiserat terminskontrakt).
Källa: Riksgäldskontoret.

Tabell 5.3 visar provisionsutgifterna fördelat på
några kategorier 2012–2017. Den högre nivån
2014–2017 förklaras delvis av att ca 15 miljoner
kronor i provisionskostnader föreslås överföras
från anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under
utgiftsområde
2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning i syfte att renodla förvaltningsanslaget. Medlen som flyttas avser utgifter som
är direkt kopplade till statens upplåning och som
varierar beroende av hur upplåningen går eller
hur förutsättningar för upplåning skapas. Den
högre nivån 2014 och framåt jämfört med 2013
beror främst på ökade utgifter för Riksgäldskontorets upplåning i utländsk valuta jämfört
med tidigare år. Provisionsutgifterna för de lån
Riksgäldskontoret hanterar 2014–2017 beräknas
bli 145–154 miljoner kronor per år.

Regeringens överväganden

Regeringen har i budgetlagen (2011:203) ett
bemyndigande att besluta att anslaget räntor på
statsskulden samt andra utgifter för upplåning
och skuldförvaltning får överskridas om det är
nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden. Bemyndigandet utnyttjades senast
2009 när utfallet på anslaget uppgick till
212 miljoner kronor, vilket var 52 miljoner
kronor högre än vad som anvisats av riksdagen.
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Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2014–2017 för
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter
Tusental kronor
2015

2016

2017

130 000 130 000

130 000

130 000

15 200

15 200

15 200

15 200

145 200 145 200

145 200

145 200

2014

Anvisat 2013 1
Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget för 2013 enligt riksdagens beslut i december 2012 (bet.
2012/13:FiU10, rsk. 2012/13:37). Beloppen är således exklusive beslut om
ändringar i budgeten under innevarande år.

Regeringen föreslår att 145 200 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Riksgäldskontorets
provisionsutgifter för 2014. För 2015, 2016 och
2017 beräknas anslaget till 145 200 000 kronor
per år.

23

Avgiften till
Europeiska unionen

27

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Förslag till statens budget för 2014

Avgiften till Europeiska unionen
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 5

2

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen ............................................ 7
2.1
Omfattning.............................................................................................. 7
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................... 7
2.3
Mål ........................................................................................................... 8
2.4
Resultatredovisning ................................................................................ 8
2.4.1
Utfall för EU-budgeten 2012 ................................................................. 8
2.4.2
Utfall för Sveriges avgift till EU 2012 ................................................... 8
2.4.3
EU-budgeten för 2013 ............................................................................ 9
2.4.4
Analys och slutsatser .............................................................................. 9
2.5
Revisionens iakttagelser........................................................................ 10
2.6
Politikens inriktning ............................................................................. 10
2.7
Budgetförslag ........................................................................................ 10
2.7.1
1:1 Avgiften till Europeiska unionen ................................................... 10

3

Bemyndigande ...................................................................................................... 13

3

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Tabellförteckning
Anslagsbelopp ................................................................................................................... 5
2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen .................................................................................................................... 8
2.2 Anslagna medel samt utfall för 2012 .......................................................................... 8
2.3 Värdet av Sveriges budgetreduktioner 2012 .............................................................. 9
2.4 Anslagsutveckling...................................................................................................... 10
2.5 Anslag 1:1 fördelat på anslagsposter ........................................................................ 11

4

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att ingå de
ekonomiska åtaganden som följer av EUbudgeten för budgetåret 2014 (avsnitt 3),

2.

för budgetåret 2014 anvisar ramanslagen
under utgiftsområde 27 Avgiften till
Europeiska unionen enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

Summa

37 700 222
37 700 222

5
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2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen

2.1

Omfattning

Utgifterna inom utgiftsområde 27 utgörs av
Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen avseende EU-budgeten. Europiska
unionens allmänna budget upprättas inom en
flerårig budgetram. EU-budgetens utgifter och
inkomster ska balansera, varför det är
utgiftsnivån som styr behovet av inkomster.
Eftersom EU-budgetens inkomster i princip
utgörs av avgifter från medlemsländerna styr
EU-budgetens utgiftsnivå i stor utsträckning
utgiftsnivån inom utgiftsområde 27.
Avgifterna från medlemsländerna benämns
egna medel och regleras i enlighet med ett så
kallat egna medelsbeslut. Det finns tre typer av
egna medel:
- traditionella egna medel: inkomster från
den gemensamma tulltaxan och sockeravgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken,
- en mervärdesskattebaserad avgift och
- en avgift baserad på medlemsländernas
BNI.
Det finns ett antal särskilda bestämmelser och
begränsningsregler, vilket påverkar Sveriges
avgift till EU.
För det första har Storbritannien en särskild
budgetreduktion. Reduktionen finansieras av
övriga medlemsländer, varför Sveriges andel av
finansieringen utgör en särskild del av Sveriges
EU-avgift. Sverige har dock tillsammans med
Österrike, Tyskland och Nederländerna en
reduktion på 75 procent av den ordinarie
finansieringsandelen. Detta undantag finansieras

av
övriga
medlemsländer,
exklusive
Storbritannien.
För det andra har Sverige, Tyskland och
Nederländerna en nedsatt mervärdesskattebaserad avgift. Sveriges mervärdesskattebaserade
avgift motsvarar från och med 2014 0,15 procent
av mervärdesskattebasen1, vilket innebär en
nedsättning om 0,15 procentenheter jämfört
med ordinarie uttag på 0,3 procent av
mervärdesskattebasen.
För det tredje har Sverige, Nederländerna,
Danmark och Österrike en särskild reduktion av
den BNI-baserade avgiften. Sveriges reduktion
uppgår från och med 2014 till 185 miljoner euro
per år i 2011 års priser.

2.2

Utgiftsutveckling

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom
utgiftsområde 27. För 2012 uppgick utfallet till
31 452 miljoner kronor. Utfallet är lägre än vad
som prognosticerades i budgetpropositionen för
2013. Det lägre utfallet beror på att två sent
under 2012 beslutade ändringsbudgetar på totalt
1 008 miljoner
kronor
rekvirerades
av
kommissionen under 2013, och belastar således
anslaget för 2013. För budgetåret 2013 beräknas
utgifterna bli ca 5,8 miljarder kronor högre

1 Den nationella skattebasen korrigeras för avvikelser från och variationer

inom EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv så att en enhetlig skattesats
erhålls.
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jämfört med 2012. Det beror på en högre
beslutad årsbudget för 2013 men även på
omfattande ändringsbudgetar för EU:s budget.
För 2014 beräknas utgifterna uppgå till
37 700 miljoner kronor. År 2014 är det första
året i budgetramen för perioden 2014–2020.
Eftersom beslut om egna medel ska ratificeras av

de nationella parlamenten innebär det att de
rabatter Sverige erhåller under kommande period
kommer att hanteras retroaktivt, troligen 2016.
Avgiften för 2014 och 2015 är därför högre och
förutses minska 2016.

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Miljoner kronor

1

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Förslag
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

31 452

38 116

37 270

37 700

39 301

28 397

34 364

Totalt för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen

31 452

38 116

37 270

37 700

39 301

28 397

34 364

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2013 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21) och förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prpo.2013/14:2).

2.3

Mål

Riksdagen har beslutat ett mål för den svenska
budgetpolitiken
i
EU
(prop.
1994/95:40, bet.
1994/95:FiU5,
rskr. 1994/95:67). Enligt beslutet ska Sverige
verka för en effektiv och återhållsam
budgetpolitik inom EU samt för att belastningen
på statsbudgeten ska hanteras i linje med de
principer för finansiering av EU-medlemskapet
som riksdagen har fastslagit. Målet innebär även
att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.

före 2012 om totalt 73 390 miljoner euro. Vid
utgången av 2012 fanns sammanlagt kvarvarande
utestående åtaganden från tidigare år på totalt
217 810 miljoner euro.
2.4.2

Utfall för Sveriges avgift till EU
2012

Utfallet för den svenska EU-avgiften 2012
blev 31 452 miljoner kronor, vilket är något
högre än vad som anvisades i statens budget.
Tabell 2.2 Anslagna medel samt utfall för 2012
Miljoner kronor

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Utfall för EU-budgeten 2012

Utgifterna på EU-budgeten delas in i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden). Ett åtagande
som görs i EU-budgeten kan leda till betalningar
såväl det aktuella budgetåret som kommande år,
medan betalningarna motsvarar faktiska utgifter.
Regeringen bemyndigades att ikläda staten
högst det utgiftsåtagande som följer av den fastställda EU-budgeten för 2012 avseende
åtagandebemyndiganden. Åtagandena uppgick
2012
till
totalt
151 284 miljoner euro.
Åtagandena resulterade i betalningar om
64 754 miljoner euro. Därutöver gjordes under
2012 betalningar avseende ingångna åtaganden
8

Anslag

Utfall

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

31 291

31 452

Totalt utgiftsområde

31 291

31 452

År 2012 uppgick värdet av Sveriges särskilda
reduktioner till 5 318 miljoner kronor (se tabell
2.3).
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Tabell 2.3 Värdet av Sveriges budgetreduktioner 2012
Miljoner kronor

Utfall
Reduktion av den BNI-baserade avgiften

1 262

Nedsättning av den mervärdesskattebaserade
avgiften

3 160

Nedsättning av Sveriges finanseringsandel av
Storbritanniens särskilda budgetreduktion

896

Totalt

2.4.3

5 318

EU-budgeten för 2013

Europaparlamentet fastställde den 12 december 2012 EU:s årsbudget för 2013. Den
beslutade totala årsbudgeten för 2013 uppgår
till 150,9 miljarder euro i åtagandeanslag och
132,8 miljarder euro i betalningsanslag. Det
motsvarar en ökning på 2,9 procent av
betalningsanslaget i förhållande till budgeten
för 2012. Vidare väntas ytterligare ändringsbudgetar på årsbudgeten på totalt ca
11,2 miljarder euro, vilket ökar Sveriges avgift.
2.4.4

Analys och slutsatser

Den 8 februari 2013 nåddes en uppgörelse vid
Europeiska rådet om EU:s fleråriga budgetram
för perioden 2014–2020. Under våren har
förhandlingar mellan det irländska ordförandeskapet, Europaparlamentet och kommissionen
pågått. En överenskommelse om den fleråriga
budgetramen nåddes av förhandlingsparterna vid
Europeiska rådet den 27och 28 juni 2013.
Därefter antog Europaparlamentet den 3 juli
2013 en resolution som välkomnar uppgörelsen.
Europaparlamentet kommer under hösten 2013
att formellt rösta om den fleråriga budgetramen.
Den fleråriga budgetramen omfattar beslut
om totala åtaganden för perioden, totala
betalningar samt beslut om hur medlemsstaterna
ska finansiera utgifterna på EU:s budget.
Uppgörelsen innebär att de totala åtagandena för
perioden 2014–2020 maximalt får uppgå till
960 miljarder euro och att de totala
betalningarna maximalt får uppgå till
908 miljarder euro i 2011 års priser. I förhållande
till budgetramen för 2007–2013 innebär det en
real minskning med 3,7 procent. Jämfört med
kommissionens förslag till budgetram innebär
uppgörelsen en minskning med 8,6 procent.

Jämfört med budgetramen för 2007–2013
innehåller uppgörelsen ökad flexibilitet inom
budgetramen genom att möjligheten att flytta
outnyttjade marginaler för åtaganden och
betalningar till nästkommande år har ökat.
Uppgörelsen vid Europeiska rådet kan ses
som positiv för Sverige. Den totala utgiftsnivån i
nominella termer minskade för första gången i
unionens historia. Resultatet innebar också en
viss modernisering av utgiftsstrukturen i form av
omprioriteringar
från
jordbruks-,
och
sammanhållningspolitiken till bland annat
forskning och utveckling. Insatser görs även
inom klimat- och energiområdet. Uppgörelsen
innebär vidare att befintligt regelverk för
medlemsländernas avgifter kvarstår med vissa
förändringar.
Uppgörelsen
vid
Europeiska
rådet
formaliseras i förordning om den fleråriga
budgetramen, efter att denna godkänts av
Europaparlamentet.
Därutöver
kommer
förordningen om egna medel att förhandlas i
rådet under hösten 2013. Beslutet om egna
medel ska därefter ratificeras av de nationella
parlamenten. Det innebär att de rabatter som
Sverige erhåller kommer att realiseras
retroaktivt, troligen 2016.
I de årliga EU-budgetar som följer under den
nya budgetramen kommer det fortsatt att vara av
stor vikt att respektera de finansiella ramarna
och verka för realistiska prognoser så att
överbudgetering undviks. Analys av tidigare års
utfall är en viktig del i detta.
Utfallet för EU-budgeten 2012 innebar att
betalningarna ökade i förhållande till 2011.
Betalningarna var drygt 8 miljarder euro högre
än 2011.
Det totala genomförandet av åtaganden för
2012 uppgick till 99,9 procent av den budgeterade nivån, vilket är något högre än 2011.
Genomförandet av betalningar uppgick till
99,6 procent av de budgeterade medlen, vilket är
en liten ökning jämfört med 2011. Överskottet
av betalningar efter överföringar från 2012
fortsätter att minska och uppgick till
1 miljard euro. Det innebär dock att problemen
med överbudgetering kvarstår men att det går i
rätt riktning.
Nivån på den beslutade budgeten för 2013 är
något lägre än kommissionens förslag som innebar en betalningsnivå på 137,9 miljarder euro.
Dock finns redan nu förslag på stora
ändringsbudgetar för 2013. Ökningarna av
9
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budgeten är en följd av att många fleråriga
åtgärder inom EU:s budget, exempelvis inom
strukturfonderna, har kommit upp i en ökad
implementeringsgrad mot slutet av programperioden.
Sammanfattningsvis bedöms resultaten inom
området ligga i linje med målet för Sveriges
budgetpolitik i EU. Det finns dock starka skäl
för regeringen att även fortsättningsvis driva en
restriktiv linje i arbetet med de årliga budgetarna
samt att försöka minska överbudgeteringen.

2.5

Revisionens iakttagelser

De underlag som ligger till grund för Sveriges
betalningar av medlemsavgiften till EU granskas
av Riksrevisionen i samband med granskningen
av myndigheternas årsredovisningar och årsredovisningen för staten. Riksrevisionens
granskning för 2012 har inte föranlett några
iakttagelser gällande medlemsavgiften.
Resultatet från den årliga granskning som Europeiska revisionsrätten gör finns ännu inte tillgängligt för 2012. En redogörelse för revisionsrättens iakttagelser avseende 2011 finns i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten
2012 (skr. 2012/13:101 s. 259).

2.6

Politikens inriktning

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläggande mål ligger fast. Regeringen avser att verka
för restriktiva årsbudgetar. Effektivitet och
återhållsamhet utgör viktiga element för Sverige i
behandlingen av EU:s årsbudget. Vägledande för
Sverige är principerna om subsidiaritet,
europeiskt mervärde, proportionalitet och sund
ekonomisk förvaltning. Regeringen avser också
att verka för att den modernisering av
utgiftsstrukturen som skett också efterlevs i
årsbudgetarbetet.
Budgeten för 2014 blir den första i den
fleråriga budgetram som omfattar perioden
2014–2020. Utgiftstaken för 2014 års budget är
lägre än taken för 2013. Detta är ett resultat av
uppgörelsen av förhandlingen mellan rådet och
Europaparlamentet om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020. Taket för
åtaganden är knappt 10 miljarder euro lägre och
10

taket för betalningar är 8 miljarder euro lägre,
jämfört med taken för 2013.
Kommissionens förslag till årsbudget för 2014
innebär en minskning med 5,8 procent för såväl
åtaganden som betalningar i förhållande till
budgeten för 2013. Nivån på betalningar för
2013 är dock hög, vilket främst förklaras av att
en stor del åtaganden som ingåtts för perioden
2007–2013 faller ut till betalning under 2013. För
regeringen är restriktivitet en utgångspunkt för
den fortsatta behandlingen av budgetförslaget
för 2014. Detta innebär bl.a. att betalningsanslagen bör läggas på rimliga nivåer och att
tillräckliga marginaler upprätthålls mellan
budgeten och taken i den fleråriga budgetramen.

2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Tabell 2.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2012

Utfall

31 451 947

2013

Anslag

38 116 096

2014

Förslag

37 700 222

2015

Beräknat

39 300 841

2016

Beräknat

28 396 527

2017

Beräknat

34 364 247

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-845 800
37 270 296

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2013 (prop. 2012/13:99, bet.
2012/13:FiU21) och förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013
(prop.2013/14:2).

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för betalning
av Sveriges avgift till Europeiska unionens
allmänna budget. Anslaget får även användas för
eventuella krav från Europeiska kommissionen
på dröjsmålsränta på grund av försenade
inbetalningar av egna medel.
Regeringens övervägande

Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas för
2014 uppgå till 37 700 miljoner kronor, vilket är
ca 1,2 miljarder kronor högre än beräkningen i
2013 års ekonomiska vårproposition. Förändringen beror på kommissionens förslag till
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årsbudget för 2014 men även på nya
makroekonomiska antaganden.
Den svenska EU-avgiften består av sex delposter. Prognosen för EU-avgiften består därför
av beräknat utfall för respektive delpost (se tabell 2.5).
Inkomster från den gemensamma tulltaxan
utgör egna medel för Europeiska unionen och
betalas in efter faktisk uppbörd. Medlemsländerna får i budgetramen för perioden 2014–
2020 behålla 20 procent av uppbörden för att
täcka sina administrativa kostnader. Beloppen i
tabell 2.5 avser inbetalningarna till Europeiska
kommissionen, dvs. efter avdrag för administrativa kostnader. Tulluppbörden redovisas under
inkomsttitel 1511 Tullmedel. Regeringen beräknar att tullavgiften för 2014 kommer att uppgå
till 4 745 miljoner kronor.
Avgifterna på sockerproduktion tas ut i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken
och betalas enligt faktisk uppbörd. Medlemsländerna får även här i budgetramen för perioden
2014–2020 behålla 20 procent av uppbörden för
att täcka sina administrativa kostnader. Uppbörden av dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 1512 Sockeravgifter. Regeringen beräknar att
sockeravgifterna för 2014 kommer att uppgå till
22 miljoner kronor.
Den mervärdesskattebaserade avgiften beräknas som en andel av medlemslandets mervärdes-

skattebas. I budgetramen för perioden 2014–
2020 kommer Sverige att betala en mervärdesskattebaserad avgift på 0,15 procent av mervärdesskattebasen. Den generella uttagssatsen
för samtliga medlemssländer är 0,30 procent.
Beslut om egna medel ska ratificeras av
nationella parlament. Det innebär att den rabatt
som Sverige erhåller troligen kommer att
realiseras från och med 2016 och med retroaktivitet för 2014 och 2015. Den mervärdesskattebaserade avgiften för 2014 beräknas uppgå
till 5 106 miljoner kronor.
Europeiska kommissionens samlade uttag av
BNI-baserad avgift beräknas som en restpost,
dvs. uttaget beräknas så att det ska täcka EUbudgetens återstående finansieringsbehov efter
att samtliga länders traditionella egna medel och
mervärdesskattebaserade avgifter dragits av från
den budgeterade utgiftsnivån. Respektive
medlemslands andel fastställs som landets andel
av EU:s BNI. Sveriges reduktion av den BNIbaserade avgiften, motsvararande 185 miljoner euro per år i 2011 års priser kommer även
den att hanteras retroaktivt, troligen 2016. Den
BNI-baserade avgiften beräknas för 2014 uppgå
till 27 827 miljoner kronor, vilket inkluderar
avgiften för Storbritanniens budgetreduktion på
291 miljoner kronor.

Tabell 2.5 Anslag 1:1 fördelat på anslagsposter
Miljoner kronor

Tullavgift
Sockeravgifter
Mervärdesskattebaserad avgift
BNI-baserad avgift
Storbritanniens budgetreduktion
Summa
1

Utfall
2012

Budget
2013 1

Prognos
2013

Beräknat
2014

Beräknat
2015

Beräknat
2016

Beräknat
2017

4 004

4 201

4 201

4 745

4 897

5 044

5 204

46

23

22

22

24

24

24

1 643

1 879

1 743

5 106

5 269

-2 474

2 799

25 461

31 577

30 868

27 536

28 660

25 470

25 940

298

436

436

291

451

333

397

31 452

38 116

37 270

37 700

39 301

28 397

34 364

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2013 (prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21) och förslag i propositionen Höständringsbudget för 2013 (prpo.2013/14:2).
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3 Bemyndigande

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

ingå de ekonomiska åtaganden som följer av den
fastställda EU-budgeten för 2014 till följd av
åtagandebemyndiganden.

Skälen för regeringens förslag: Medlemsländernas avgifter används för att finansiera EUbudgetens betalningar under innevarande år. De
åtaganden som staten ingår på området avser
EU-budgetens åtagandebemyndiganden för
innevarande år, vilka kan resultera i betalningar
innevarande eller kommande år.

I Europeiska kommissionens budgetförslag
för 2014 föreslås att åtagandebemyndiganden
om 142 468 miljarder euro ska ställas till förfogande för 2014. Sveriges totala andel beräknas
uppgå till 3,3 procent, vilket motsvarar
ca 4 754 miljoner euro. Budgetförslaget behandlas för närvarande av unionens budgetmyndighet.
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